บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การผลักดันให้ผลงานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์อาจปรากฏได้ในหลายด้าน อาทิ ด้านนโยบาย
ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ทว่าการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ถือว่าเป็นประเด็นท้าทายที่สาคัญ เนื่องจากนโยบายสาธารณะ
โดยส่วนใหญ่นั้น ขั้นตอนก่อรูปได้มาซึ่งนโยบายจะเป็นไปในลักษณะของการกาหนดและตัดสินใจจากผู้มี
อานาจตัดสินใจคือรัฐแล้วบังคับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ หรือจากบนลงล่าง (top-down policy) แต่ก็มี
นโยบายส่วนหนึ่งที่นาบางส่วนของผลงานวิจัยมาประกอบเพื่อให้นโยบายนั้นมีน้าหนักมากขึ้น กล่าวคือมี
งานวิจัยทั้งที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จในการผลักดันไปสู่ระดับนโยบายสาธารณะ
ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ กันไป
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะนั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ คือ ตัวแสดงที่
เป็ น ภาครั ฐ หรื อมิใช่ภ าครั ฐ ทั้งที่เป็ น ตัว บุคคล องค์กร หรือเป็นเครือข่าย ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย คุณค่า
อุดมการณ์ความคิด ความเชื่อ ผลประโยชน์อันเป็นหลักการของการกาหนดนโยบาย และองค์ความรู้ต่างๆ
ที่ถูกนามาใช้ประกอบนโยบายโดยองค์ความรู้นั้นอาจมาจากสถาบันการศึกษา think tank ข่าวสาร
สื่อมวลชน อันรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะนั้นๆ ด้วย อาจกล่าวได้ว่า งานวิจัยเป็น
ปัจจัยหนึ่งของกระบวนการกาหนดนโยบายท่ามกลางตัวแสดงและปัจจัยอื่นๆ อีกมาก (ดังแผนภาพที่ 1.1)
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การคลี่ให้เห็นว่าภายใต้ปฏิสัมพันธ์นั้นแต่ละตัวแสดงหรือปัจจัยต่างๆ ปะทะสังสรรค์
กันอย่างไร โดยเฉพาะบทบาทของงานวิจัยก็จะช่วยให้เห็นจุดเด่นและข้อจากัดของการผลักดันงานวิจัย
ไปสู่นโยบายได้

1-1

แผนภาพที่ 1.1 แสดงบริบทของกระบวนการตัดสินใจ
ในส่วนของงานวิจัยนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบไปด้วยสามส่วนที่สาคัญ คือ งานวิจัย นักวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวิจัย งานวิจัยที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการกาหนดนโยบายนั้นนักวิจัยอาจมีบทบาท
มากกว่าเป็ นเพีย งผู้ค้นคว้าศึกษา คืออาจเข้าไปร่ว มทางานหรือเข้าไปกรรมการกาหนดนโยบาย หรือ
นั ก วิ จั ย ไปเป็ น คนขั บ เคลื่ อนเองโดยอาศั ยงานวิ จั ย ที่ต นมี หรื อนั ก วิจั ย บางคนอาจทางานคู่ ข นานกั บ
กระบวนการกาหนดนโยบาย หรือผู้กาหนดนโยบายมีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนให้นักวิจัยผลิตองค์ความรู้เพื่อ
นามาใช้โดยเฉพาะ (ดังแผนภาพที่ 1.2-1.4) ส่วนการบริหารจัดการงานวิจัย อาจมีส่วนในการสร้างพื้นที่
ทางนโยบาย (Policy Forum) เพื่อช่วยให้นักวิจัยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้กาหนดนโยบาย (Policy Maker)
สามารถเข้าถึงได้เป็นต้น ดังนั้นนักวิจัยและกระบวนการกาหนดนโยบายอาจมีปฏิสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ
กรณีของนโยบายสาธารณะอาจปรากฏเป็น 3 แบบคือ
ตัวแบบที่ 1 กระบวนการวิจัยและกระบวนนโยบายทาควบคู่กัน (Interaction Model)
เป็นตัวแบบที่มีกระบวนการคู่ขนานระหว่างกระบวนการวิจัย (Research process) กับกระบวน
นโยบาย (Policy process) ซึ่งทั้งสองกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอด
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แผนภาพที่ 1.2 แสดงตัวแบบกระบวนการวิจัยและกระบวนนโยบายทาควบคู่กัน
ตัวแบบที่ 2 กระบวนการวิจัยส่งต่อให้กระบวนนโยบาย (Sequential Model)
เป็นตัวแบบที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงกระบวนการกาหนดนโยบายได้โดยส่งงานวิจัยต่อให้ผู้มีอานาจ
ตัดสินใจพิจารณานาไปใช้
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แผนภาพที่ 1.3 ตัวแบบกระบวนการวิจัยส่งต่อให้กระบวนนโยบาย
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ตัวแบบที่ 3 กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนนโยบาย (Embedded Model)
เป็ น ตัว แบบที่กระบวนการวิจัยเป็นส่ ว นหนึ่งในกระบวนนโยบาย โดยนักวิจัยมีบทบาทเป็นผู้
กาหนดนโยบายเองด้วยจึงทาให้ เกิดการผลั กดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือผู้ กาหนดนโยบายเป็นผู้
กาหนดโจทย์งานวิจัยขึ้นมาเพื่อสนองตอบช่องว่างข้อมูลหรือองค์ความรู้ในการกาหนดนโยบาย
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แผนภาพที่ 1.4 ตัวแบบกระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนนโยบาย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักในการสร้างองค์ความรู้
และสร้างระบบ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพื่อผลักดันให้งานวิจัยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นความสาคัญต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก จึงมีการ
กาหนดเป้าหมายประการหนึ่งที่สาคัญอันเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย คือ “บริหารจัดการผลงานวิจัยให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สั งคมของประเทศ และพัฒ นาระบบประเมิ นผลการดาเนินงาน” โดยการพัฒ นาศาสตร์ (Research
Utilization-RU) หรือองค์ความรู้ที่ช่วยให้มีการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อนึ่ ง ในช่ว งเวลาที่ผ่านมางานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. มีจานวนมากที่ถูกนาไปใช้
ขณะเดียวกันยังมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้ถูกนาไปใช้ในด้านนโยบาย ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ ถอด
บทเรียนค้นหาปัจจัยที่ทาให้งานวิจัยถูกอ้างถึง หรือถูกหยิบยกขึ้นมามีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นหาว่ามีปัจจัยอะไรที่ทาให้ผลงานวิจัยถูก
นาไปใช้ในด้านนโยบายสาธารณะ บริบทการเมืองสังคมของการนาไปใช้ในด้านนโยบายสาธารณะเป็นเช่นไร
ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันดังกล่าว จึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศาสตร์การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้าน
นโยบายสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นใหม่และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
บริหารจัดการผลงานวิจัยต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 รวบรวม ประมวลและทบทวนแนวทาง ระบบ กลไกการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้าน
นโยบายสาธารณะ
1.2.2 สร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของการศึกษาศาสตร์ RU ด้านนโยบาย
สาธารณะ
1.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนหรือขัดขวางในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
สาธารณะ
1.2.4 สังเคราะห์องค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และสร้างเครื่องมือเพื่อการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการสร้างองค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะนั้น
เมื่อพิจารณาจากตัวแบบทั้งสามในข้างต้นพบว่า อาจไม่สามารถใช้ตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งในการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทนักวิจัยกับกระบวนนโยบายอาจปรากฏได้หลาย
รูปแบบหรืออย่างน้อย 3 รูปแบบคือ (1) Researcher and Policy actor คือ นักวิจัยและผู้กาหนด
นโยบายมีปฏิสัมพันธ์กัน (2) Researcher as Policy actor คือ นักวิจัยเข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการที่
กาหนดนโยบาย หรือเป็นผู้กาหนดนโยบายเอง และ (3) Research for Policy actor คือ นักวิจัยทางาน
ศึกษาวิจัยเสร็จแล้ว นาไปเสนอต่อผู้กาหนดนโยบาย ดังนั้น กรณีศึกษาหนึ่งๆ อาจใช้หลายตัวแบบมา
อธิบายร่วม โดยดูว่ามีกระบวนการ วิธีการอย่างไร ในโครงการวิจัยการสร้างองค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้าน
นโยบายจะพิจารณาศึกษาว่าภายใต้กรณีต่างๆ ที่เลือกมาศึกษาวิเคราะห์นั้น สามารถสังเคราะห์ออกมา
เป็นปัจจัยร่วม (common factor) ที่ทาให้งานวิจัยถูกนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างไร
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและตัวแสดงอื่นๆ (Actors) ในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร
และมีปัจจัยอื่น (Factors) ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร เช่น บริบททางสังคม
(ความตื่นตัวของสังคม ระดับความรุนแรงของปัญหา ฯลฯ) ข้อกาหนดทางกฎหมาย (เช่น พันธกรณีใน
ความตกลงระหว่างประเทศ ฯลฯ) เป็นต้น
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(1) Researcher and Policy actor
R&D
R&D

(2) Researcher as Policy actor
(3) Research for Policy actor

แผนภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.4 วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ของโครงการฯ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายสาธารณะที่
ครอบคลุมระดับการผลักดันนโยบายทั้งที่เป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาเลือกกรณีศึกษาที่ปรากฏข้อมูลบ่งชี้ได้ว่าได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อมูลอ้างอิง
หรือมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีอานาจตัดสินใจ หรือผู้ที่ผลักดันประเด็นในระดับนโยบายชาติหรือท้องถิ่น
ซึ่งในผลสุดท้ายอาจจะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เ พื่อนามาเปรียบเทียบหาปัจจัยเกื้อหนุนหรือ
ปัจจัยขัดขวาง
1.4.1 การเลือกกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่เลือกมุ่งเน้นผลของงานวิจัยต่อสาธารณะในระดับต่างๆ กัน มีทั้งงานวิจัยที่ก่อให้เกิด
ผลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ต่อสาธารณะ (big change) งานวิจัยที่ก่อประโยชน์การนาไปใช้ในระดับ
ท้องถิ่นและงานวิจัยที่มีปัจจัยในระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นความหลากหลายของ
ระดับการนาไปใช้ซึ่งจะช่วยให้ได้ตัวแบบกระบวนการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ กัน
โดยเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะสาคัญด้านต่างๆ ดังนี้
1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 1 กรณีศึกษา คือ นโยบาย ยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศ
ไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรณีศึกษาในเรื่ องนี้ เป็ น การนาผลงานการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนโดย สกว. ในรูปแบบ “ชุด
โครงการวิจัย” ที่มีหลายชุดโครงการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยโครงการวิจัยจานวนมาก ไปใช้ประโยชน์ใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะหลายลักษณะ ทั้งในแง่การกาหนดแนวทางหรือจุดยืนการเจรจาความตกลง
ระหว่างประเทศด้านโลกร้อน การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การจัดทา
แผนการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการยกร่างจัดทากฎหมาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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2) นโยบายด้านสาธารณสุข 2 กรณีศึกษา คือ
กรณีศึกษาที่ 1 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาในเรื่องนี้ เป็นนโยบายที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนโยบายที่เกิดจากการตัดสินใจที่อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และความรู้
จากงานวิจัยที่มีการสะสมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ เริ่มจากงานวิจัยชุดแรกๆ ที่ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพในต่างประเทศและความเป็นไปได้ที่จะวางแนวทาง
ปฏิรูปสาหรับประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 2520 จนกระทั่งมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ขึ้นมาใน พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยหลักด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศ กระบวนการก่อรูปนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านการ
แต่งตั้ง “คณะทางานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” ซึ่งในเวลาต่อมา คณะทางานชุดดังกล่าว
ได้จัดทา “ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” เป็นเอกสารวิชาการที่ถูกนาไปใช้จนกลายเป็น
เสมือนคัมภีร์ ของโครงการ 30 บาทรั กษาทุกโรค นอกจากนี้ เมื่อนโยบายได้รับการตอบรับจากพรรค
การเมืองและนาไปสู่การออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 การวิจัยเกี่ยวกับ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาแนวทางในการดาเนินการตาม
นโยบาย การประเมิ น ติ ด ตามผลจากการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการและกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังปรากฏตัวอย่างการนาผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย ด้วยเหตุนี้ การศึกษาบทเรียนความสาเร็จของการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยผ่านกรณี ศึกษานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงมีความน่าสนใจและ
น่าจะทาให้ได้ทราบถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ทาให้งานวิจัยได้รับการยอมรับและนาไปใช้ในกระบวนการกาหนด
และขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีนัยยะสาคัญ
กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
กรณีศึกษาในเรื่องนี้ มีความสาคัญเนื่องจากเป็นกลไกกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี ร ะบบ โดยประเทศไทยได้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ขึ้นตามข้อเสนอแนะของงานวิจัยเรื่อง “กลไกส่งเสริมการ
พัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาล” ซึ่งจั ดทาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) เมื่อ พ.ศ.2540
จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2552 เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2552 และได้ มี ก ารยกฐานะขึ้ น เป็ น “สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)” ภายหลังจากนั้นได้มีการจัดทาโครงการวิจัยต่อมาอีกเป็นจานวนมากที่
ผลการศึก ษาได้ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาการประกั นคุ ณภาพโรงพยาบาลให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิทยาการและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สังคมที่มีต่อโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ในรูปแบบภาคีความร่วมมือ ดังนั้น การถอดบทเรียน
การน าผลการวิจั ย เกี่ย วกับ การพัฒ นาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการตั้ง คาถามว่าทาไมผล
การศึกษาของงานวิจัยจานวนหนึ่งมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่อีกจานวนหนึ่งกลับ
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ไม่มีการนาไปใช้ อะไรคือปัจจัยเงื่อนไขที่ทาให้งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ได้รับการยอมรับและนาไปใช้ในกระบวนการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายจึงน่าสนใจและมีความสาคัญ
3) นโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติ 1 กรณีศึกษา คือ การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการ
จัดการสาธารณภัย และขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด
เหตุผลที่เลือกกรณีศึกษานี้นั้น ด้วยเพราะการศึกษาการจัดการสาธารณภัยนั้น มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมในการแสดงผลว่างานการศึกษาวิจัยหนึ่งๆ ได้ถูกนาไปใช้ในลักษณะใด ด้วยงานการศึกษาด้านนี้
เป็ น งานเชิ งเทคนิ ค ของการบริ ห ารจั ด การ ดั งนั้ น เมื่อ ประเด็ น สาธารณะที่ อยู่ ใ นความสนใจ และถู ก
ขับเคลื่อนด้วย”ข่าวร้าย” ในทางนโยบายสาธารณะถือว่าเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้มากที่สุด
รวมทั้งการศึกษานี้เป็นงานการออกแบบที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ช่องว่างของการบริหารจัดการประเทศ
ไทยมาก่อนหน้า จึงเป็นงานวิจัยที่สร้างขึ้นบนฐานของการค้นหาคาตอบบางประการมาก่อนหน้า ทาให้ มี
การต่อยอดในเชิงของการผลักดันในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม
4) นโยบายด้ านที่ดิน 1 กรณี ศึกษา คือ สิ ทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีช าวเลบ้านราไวย์
จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษานี้มีความโดดเด่นเป็นตัวแบบของกรณีการนางานวิจัยของ สกว. มาใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยปรากฏข้อมูลบ่งชี้ว่าคาพิพากษาศาลอาศัยหลักฐานจากการค้นคว้าข้อมูลวิจัย ซึ่ง
อาจจะชี้ให้เห็น ว่าผู้ ปฏิบั ติการทางกฎหมายหรือศาลมีความเชื่อมโยงสั มพันธ์อย่างไรกับนักวิจัย และ
ชาวบ้านกับนักวิจัยทางานร่วมกันอย่างไรจึงเกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งสามส่วนคือ นักวิจัย ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่
รัฐ นอกจากนี้อาจมีตัวแสดงอื่นๆ ที่ช่วยเสริมการขับเคลื่อน เช่น สื่อสารมวลชน หรือหน่วยสนับสนุน
งานวิจัย คือ สกว. กรณีศึกษานี้จึงมีความน่าสนใจในฐานะที่เป็นกรณีศึกษาที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับผู้ใช้กฎหมาย
5) นโยบายด้า นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 กรณี ศึกษา คือ การบริห ารจัดการด้าน
ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล กรณีนี้มีความชัดเจนเรื่องการดาเนินนโยบายการรักษา
ผลประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของนโยบายระดับประเทศ ซึ่งมี
ทั้งการประกาศยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ รวมตลอดถึง การยกร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6) นโยบายด้ านเกษตร 1 กรณี ศึกษา คื อ การผลั กดัน (ร่าง) พ.ร.บ. ส่ งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ... กรณีศึกษาในเรื่องนี้ เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการนาไปใช้จริงในเชิงนโยบาย
ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นการพยายามผลักดันแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะวิถีเกษตรยั่งยืน อาทิ
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรี ย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
การศึกษาและผลักดันมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมในระดับนโยบาย อย่างไรก็ดี เป็นที่ชัดเจนว่าการผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. นี้ไปสู่นโยบายระดับชาติ
ได้รับการคัดค้านจากภาคเอกชนบางส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาทิ ผู้ค้าสารพิษ
กาจัดศัตรูพืช และการตัดต่อจีเอ็มโอ เป็นต้น กรณีศึกษานี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกผลักดันไปสู่ระดับ
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นโยบายแห่งชาติ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี การศึกษาในกรณีศึกษานี้อาจ
ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งในที่นี้คือปั จจัยอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีผลกระทบ
หรืออิทธิพลอย่างไรต่อการผลักดันผลงานทางวิชาการไปสู่การเป็นนโยบายระดับชาติ อาทิ ขั้นตอนของการ
วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางใน (ร่าง) พ.ร.บ. การออกแบบข้อกาหนดหรือข้อบังคับต่างๆ ลงไปใน (ร่าง) พ.ร.บ.
หรือขั้นตอนการผลักดันทางกฎหมาย
7) นโยบายด้านการปฏิรูปสื่อสาธารณะ 1 กรณีศึกษา คือ การปฏิรูปสื่อกับการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กรณีศึกษาในเรื่องนี้ น่าสนใจเนื่องจากผลงานวิจัยด้านการปฏิรูป
สื่ อ ในเชิ ง โครงสร้ า งส าคั ญ ของประเทศไทยได้ น าไปสู่ ก ารวางหลั ก การส าคั ญ เรื่ อ งการปฏิ รู ป สื่ อ ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ทั้งในมิติด้านสิทธิเสรีภาพ โครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการมีกลไก
กากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และ โทรคมนาคมในรูปแบบองค์กรอิสระ จนนาไปสู่การ
จั ด ท ากฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) ซึ่ ง มีผ ลถึ ง ปัจ จุ บั น รวมถึ ง การผลั กดั น ให้ เ กิด สถานีโ ทรทั ศน์ บ ริ ก าร
สาธารณะช่องไทยพีบีเอส และแนวคิดในเรื่องการกากับดูแลกันเองของสื่อตามกรอบจรรยาบรรณ อีกทั้ง
สนับสนุนการเคลื่อนไหวให้เกิดการมีส่วนร่วมของสื่อภาคประชาชน สื่อชุมชน การปฏิรูปสื่อของรัฐเดิมให้
มาเป็นสื่อสาธารณะและการเปลี่ยนระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาต
1.4.2 วิธีเก็บข้อมูลของแต่ละกรณีศึกษา
ใช้การสืบค้นข้อมูลเอกสารทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นนักวิจัย
หน่วยสนับสนุนการวิจัย ผู้มีอานาจตัดสินใจนโยบาย เป็นต้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีผลักดัน
งานวิจั ย ปั ญ หาอุป สรรค จากนั้ น จั ดประชุมกลุ่ มย่อยแต่ล ะกรณีศึก ษา โดยเชิญ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกั บ
กรณีศึกษามาเข้าร่วมเพื่อตรวจทานข้อมูลที่ได้และเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังขาด หลังจากได้ข้อมูลกรณีศึกษาย่อย
ครบถ้วนแล้วจัดประชุมนาเสนอผลการศึกษา 1 ครั้งโดยให้ทุกกรณีศึกษา นาเสนอผลการศึกษาตรวจสอบ
ประเด็นที่ได้ในงานวิจัย และสอบถามความคิดเห็นจากเวทีโดยเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างพัฒนา
ศาสตร์การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วย
สนับสนุนการวิจัย และนักวิชาการร่วมให้ความเห็น จากนั้นประมวลผลจากการศึกษาสรุปเป็นศาสตร์การ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วิธีเก็บข้อมูลของแต่ละกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้
กรณี ศึ ก ษา นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกฎหมายของประเทศไทยด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากบทความ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง รายงานวิจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน และจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะผู้ประสานชุดโครงการวิจัย ภายใต้การ
สนับสนุนของ สกว. ที่มีโครงการวิจัยจานวนมากได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ในหลายลักษณะ
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กรณีศึกษานโยบายหลั กประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้า ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล จากบทความ เอกสาร
เผยแพร่ รายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นต้น การจัดประชุมกลุ่ม
เฉพาะ (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการความเป็นมาของการจัดตั้ง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของ
ประเทศไทย
กรณีศึ กษาการพัฒ นาและรั บรองคุณ ภาพโรงพยาบาล ใช้ วิธี การสื บค้ นข้ อมู ล จากบทความ
เอกสารเผยแพร่ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็น
ต้น การสั มภาษณ์เชิงลึ กแพทย์ห ญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิ ศ รองผู้อานวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ พัฒนาการของงานวิจัยด้านการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลตลอดจนแนวทางการผลักดันงานวิจัยให้ถูกนาไปใช้ประโยชน์
กรณีศึกษาการพัฒ นาเกณฑ์การตัดสิ นใจระดับการจัดการสาธารณภัย และขั้นตอนการปฏิบัติ
มาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิ บัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด ใช้การเก็บข้อมูลแบบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ
โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) การประชุมกลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยทางด้าน
การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการถกเถียงกันในเรื่องของการที่งานวิจัยจะสามารถนาไป
ผลักดันในนโยบายสาธารณะได้อย่างไร 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลจะ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนนโยบาย และส่วนงานวิจัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกลุ่มนักวิจัยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทางานด้านหมอก
ควันกับพื้นที่นิเวศนวัตกรรมและสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทร่วมกันทางานกับภาคประชาสังคม แล้ว
นาเอาข้อมูลที่ได้มาเขียนประกอบผลการศึกษาบางส่วน และใช้ในการวิเคราะห์ตรรกะของการจัดทา
นโยบายที่มีงานวิจัยเป็นฐาน
กรณีศึกษา สิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเลบ้ านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ใช้วิธีการสารวจ
สังเกตการณ์ปัญหาในพื้นที่ศึกษาอันเป็นที่มาของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย บทความ เอกสาร
เผยแพร่จากภาครัฐและภาคประชาสังคม และการสัมภาษณ์ เชิงลึกอดีตผู้บริหารหน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ด้านงานวิจัยท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยและผลักดันงานวิจัยให้ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ได้แก่ นายสนิท แซ่ซั่ว ชาวเลชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต รศ.ดร. นฤมล อรุโณทัย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายโชคดี สมพรหม มูลนิธิชุมชนไท
กรณีศึกษาการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล ใช้การสืบค้น
ข้อมูลจากบทความ เอกสารเผยแพร่ รายงานวิจัยด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ.
2563 การสัมภาษณ์เชิงลึก รศ.สุชาตา ชินะจิตร อดีตผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ในฐานะ
ผู้มีบทบาทสาคัญในการให้การสนับสนุนและผลักดันการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านผลประโยชน์แห่งชาติ
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และความมั่ น คงทางทะเล และการจั ด ประชุ ม กลุ่ ม เฉพาะเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากนั ก วิ จั ย และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นวรัตน์ ไกร
พานนท์ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
ข้าราชการบานาญ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาย วร
ชนะนันท์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรณีศึกษา การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ... ใช้วิธีการ
ศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การผลั ก ดั น ร่ า ง พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ และอื่นๆ เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการและรูปแบบระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์สาคัญนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีผลต่อนโยบายและ
การผลักดันร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัย และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันแนวคิ ดเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนร่างพ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ได้แก่ ผศ.
ไพสิ ฐ พาณิ ช ย์ กุ ล ในฐานะผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งส าคั ญ ในการยกร่ า ง พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน คุณ อุบล อยู่หว้า และคุณ สุภา ใยเมือง ในฐานะภาคประชาชนที่ต่อสู้ในการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดร.บั ณฑูร เศรษฐศิโ รตม์ และคุณ วิฑูรย์ เลี่ ยนจารูญ ในฐานะผู้ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการศึกษาและดาเนินการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ ได้จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้มีอานาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของบทบาทของ
ภาคประชาชนและงานวิจัย โดยมีผู้ร่วมการเสวนาได้แก่ รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คุณสุภา ใยเมือง ดร.
กฤษฎา บุญชัย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจารูญ คุณธีระ วงษ์เจริญ และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร แล้วนาเอาข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลทั้งสามรูปแบบนาไปวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดของงานวิจัย
กรณีศึกษาการปฏิรูปสื่อกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใช้วิธีการ
สืบค้นข้อมูลจากบทความ เอกสารเผยแพร่ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิรูปสื่อสาธารณะทั้งของไทย
และต่างประเทศ การประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อรับฟังความคิดเห็ นจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องและจากประสบการณ์ของผู้วิจัย เองในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิด
การปฏิรูปสื่อสาธารณะ
1.4.3 การสังเคราะห์กรณีศึกษา
การสังเคราะห์กรณีศึกษาใช้การศึกษาแบบ grounded theory โดยศึกษาแต่ละกรณีโดยละเอียด
วิเคราะห์องค์ประกอบออกมาจัดเรียงหาปัจจัยตัวแปรต่างๆ แล้วสังเคราะห์สร้างตัวแบบซึ่งอาจจะมีได้
หลายตัวแบบขึ้นต่อปัจจัยที่ต่างๆ กันไป และเนื่องจากเป็นการสร้างตัวแบบจาก grounded theory
ดังนั้นจึงเลือกศึกษากรณีงานวิจัยด้านนโยบายที่มีผ ลกระทบต่อสังคม และที่สังคมรับรู้ได้เช่นเดียวกับ
นักวิจัย หลากหลายระดับ การเลื อกแบบนี้ทาให้ ไม่ส ามารถใช้ทฤษฏีใดทฤษฎีห นึ่งเพียงอย่างเดียวมา
อธิบายได้ในทุกกรณีแต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันไป
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ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนหรือขัดขวางในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
สาธารณะของกรณีศึกษา ได้กาหนดกรอบการวิเคราะห์โดยการใช้ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจาแนกเป็นตัว
แปรเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. งานศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1.1คุณภาพของงานวิจั ย ได้แก่ การกาหนดโจทย์วิจัยที่เหมาะสม คุ ณภาพของข้อมูล ที่ใช้ใ น
การศึกษา และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1.2 นักวิจั ยและทีมวิจั ย ได้แก่ ทักษะ ความสามารถของนักวิจัยในการสื่ อสารเชื่อมโยงกับผู้
กาหนดนโยบาย องค์ประกอบของทีมวิจัย (การยอมรับของฝ่ายนโยบาย,ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ) การมี
เครือข่ายนักวิจัยที่มีความรู้ในหลายด้าน
1.3 กระบวนการบริหารงานวิจัย ได้แก่ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกับผู้ที่จะใช้งานวิจัย การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) การสื่อสารสร้าง
ประเด็นแก่สาธารณะ รูปแบบการสื่อสารกับสังคมและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารที่เพียงพอ
1.4 บทบาทองค์กรสนับสนุนงานวิจัย ได้แก่ การสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็ ง การสนับสนุน
ทุนอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายกาหนดนโยบาย การสร้าง Policy Forum/Platform
รูปแบบ กลไก กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งในช่วงระหว่างการวิจัยและ
หลังการวิจัยเสร็จสิ้น
2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
2.1 ความสนใจ การให้ความสาคัญต่องานศึกษาวิจัยของผู้กาหนดนโยบาย
2.2 บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 โอกาสทางนโยบาย (Policy Window) ที่เปิดกว้าง
2.4 บทบาทและอิท ธิพลของตั ว กระทาทางนโยบายที่ เกี่ย วข้อง (Policy Actors) อาทิ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา พรรคการเมือง รัฐสภา ผู้นาความคิดในสังคม เป็นต้น
3. สภาพแวดล้อมทางนโยบาย ประกอบด้วย
3.1 ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เป็นหัวข้อการวิจัย
3.2 กระแสความตื่นตัว การรับรู้ประเด็นนโยบายของสังคมเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการวิจัย
3.3 บทบาท ความตื่นตัว การให้ความสาคัญของสื่อมวลชนต่อเรื่องที่ทาการวิจัย
3.4 ข้อกาหนด พันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการวิจัย
3.5 ข้อกาหนด บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการวิจัย
3.6 ข้อกาหนด การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง
การวิจัย
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โดยในการศึกษา ได้ใช้ตัวแปรข้างต้นเป็นกรอบการวิเคราะห์ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ของแต่ละกรณีว่ามีความเห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวนั้นมีความสาคัญต่อการนางานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะเท่านั้น โดยขอบเขตใน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา วิเคราะห์ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของการทาวิจัย เช่นบริบทการได้มา
ซึ่งงานวิจัย การกาหนดโจทย์วิ จัย จนกระทั่งการเสร็จสิ้นงานวิจัย เหตุปัจจัยในการผลักดันงานวิจัยไปสู่
ระดับนโยบาย วิธีการผลักดันงานวิจัย ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในการผลักดันเช่น นักวิจัย หน่วยสนับสนุนการ
วิจัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายการเมือง สื่อสารมวลชน ฯลฯ ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรคที่เ กิดขึ้น
จากนั้ น วิเคราะห์ กรณีศึกษาสรุ ปปั จ จัย ของแต่ล ะกรณีศึกษาแล้ วนามาสรุปบทเรียนร่ว มกันของแต่ล ะ
กรณีศึกษาเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
1.6 แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิจัยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
Guideline
แนวทางการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

 การสังเคราะห์องค์ความรู้ศาสตร์ดา้ นนโยบาย
 ปัจจัยที่เกื้อหนุน/ขัดข้อง
 ระบบ กลไกการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

 การจัดประชุมนาเสนอ
ผลการศึกษา

 การสัมภาษณ์เชิงลึก
 การจัดประชุมกลุม่ ย่อย
(Focus Group)
 การรวบรวมข้อมูล/เอกสาร

 สร้างแนวคิดของการศึกษาศาสตร์ด้านนโยบาย
 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กรณีศึกษา 8 กรณี

 ทฤษฎี แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
เกี่ยวกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ดา้ น
นโยบาย

 การศึกษาทบทวนเอกสาร
งานวิจัย และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
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กรณีศึกษาที่ 1 : นโยบายยุทธศาสตร์ และกฎหมายของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่จะส่งผลกระทบ
อย่ างกว้างขวางในหลายมิติ การดาเนิ นการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต้องได้รับความร่วมมือจากประชาคมโลก ในช่วงปี พ.ศ.2535 จึงมีการจัดทา “กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ขึ้น โดยกาหนดให้ทุกประเทศร่วมกันลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจ ต่อมาได้มีการเจรจาจัดทาเป็น “พิธีสารเกียวโต” ขึ้นในปี พ.ศ.2540
โดยกาหนดเป็นมาตรการบังคับให้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องลดก๊าซให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด แต่ยังไม่มี
มาตรการบังคับต่อประเทศกาลังพัฒนา อย่างไรดี เมื่อมีรายงานของนักวิทยาศาสตร์ที่จัดทาขึ้นโดย IPPC
ระบุว่า การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ. 2100 ต้องเป็น
การดาเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา จึงเป็น
ประเด็นที่นาไปสู่การเจรจาจัดทาระบอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปี ค.ศ.
2012 เพื่อทดแทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งในท้ายที่สุดประสบความสาเร็จจัดทาออกมาเป็น “ความตกลงปารีส”
ในปี พ.ศ. 2558
สานั กงานกองทุน สนั บสนุน การวิจั ย (สกว.) โดยฝ่ ายสวัสดิภาพสาธารณะมีความตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ทั้ ง ที่ เ ป็น ผลกระทบทางกายภาพ
ผลกระทบที่เกิดจากพันธกรณีภายใต้ระบอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปี
ค.ศ.2012 และผลกระทบจากมาตรการฝ่ายเดียวที่กาหนดขึ้นโดยประเทศคู่ค้าสาคัญของไทยเพื่อพยายาม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึ งได้พัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้น ประกอบด้วย 2 ชุดโครงการในช่วงปี 2553 - 2558 คือ (1) ชุดโครงการพัฒนาความรู้และ
ยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน และ (2) ชุดโครงการศูนย์
ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการหา
แนวทางปรับตัว การวิจัยเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจาก
การจัดทาระบอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปี ค.ศ.2012 รวมทั้งการ
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศ
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่สังคมไทยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น งานของชุ ด โครงการวิ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ น าไปสู่ ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่าในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560- 2564) การกาหนดท่าทีและจุด ยืนการเจรจาของประเทศไทยในการจัดทาระบอบระหว่าง
ประเทศด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศหลั ง ปี ค.ศ.2012 การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการยกร่าง
จัดทาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
1-14

กรณีศึกษาที่ 2 : นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า “โครงการ 30 บาท รักษาทุก
โรค” เป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนโยบายที่เกิดจากการตัดสินใจที่อาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ์และความรู้จากงานวิจัยที่มีการสะสมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ
เริ่มจากงานวิจัยชุดแรกๆ ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพในต่างประเทศและ
ความเป็นไปได้ที่จะวางแนวทางปฏิรูปสาหรับประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 2520 จนกระทั่งมีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นมาใน พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยหลักด้านการ
วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ กระบวนการก่อรูปนโยบายหลักประกั นสุขภาพถ้วนหน้าจึง
ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านการแต่งตั้ง “คณะทางานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” ซึ่งใน
เวลาต่อมา คณะทางานชุดดังกล่าวได้จัดทา “ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” เป็นเอกสาร
วิชาการที่ถูกนาไปใช้จนกลายเป็นเสมือนคัมภีร์ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค นอกจากนี้ เมื่อนโยบาย
ได้รับการตอบรับจากพรรคการเมืองและนาไปสู่การออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 การวิจัยเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาแนวทาง
ในการดาเนินการตามนโยบาย การประเมินติดตามผลจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุง
และพั ฒ นากระบวนการและกลไกต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ด้ ว ยเหตุ นี้
การศึกษาบทเรีย นความส าเร็จ ของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยผ่านกรณีศึกษานโยบายหลั กประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จึงมีความน่าสนใจและน่าจะทาให้ได้ทราบถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ทาให้งานวิจัยได้รับการ
ยอมรับและนาไปใช้ในกระบวนการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีนัยยะสาคัญ
กรณีศึกษาที่ 3 : การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) คือกลไกกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้โรงพยาบาล มีการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีระบบ โดยประเทศไทยได้มีการก่อตั้งสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ขึ้นตามข้อเสนอแนะของงานวิจัยเรื่อง “กลไก
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล” ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อ พ.ศ.
2540 แต่ในระยะเริ่มแรกได้มีการก่อ ตัวเป็นสถาบันภายใต้ สวรส. เมื่อ พ.ศ. 2542 ในชื่อว่า “สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)” จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงได้มี
การยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)”
นับตั้งแต่มีการนาการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้ในประเทศไทย ได้มีการจัดทา
โครงการวิจัยต่อมาอีกเป็นจานวนมาก ที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการพัฒนาและรับ รองคุณภาพโรงพยาบาล
ของอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2544) ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ร่วมกับ สวรส. ที่ผลการศึกษาได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการประกันคุณภาพโรงพยาบาล
ให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและสังคมที่มีต่อโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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สามารถเข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ในรูปแบบภาคีความร่วมมือ
แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ตั้งแต่การก่อตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ ไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน
อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยอื่นๆ โดยเฉพาะที่ปรากฏในรูปวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เช่น ชญานุตม์ ทุ่ม
ทวน (2559) รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ (2550) เป็นต้น ที่ยังไม่มีหลักฐานของการนาไปใช้ประโยชน์
การถอดบทเรียนการนาผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการ
คาถามว่าทาไมผลการศึกษาของงานวิจัยจานวนหนึ่งมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่
อีกจานวนหนึ่งกลับไม่มีการนาไปใช้ อะไรคื อปัจจัยเงื่อนไขที่ทาให้งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลได้รั บ การยอมรั บ และนาไปใช้ในกระบวนการกาหนดและขับเคลื่ อนนโยบายจึ ง
น่าสนใจและมีความสาคัญ
กรณีศึกษาที่ 4 : การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติมาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด
หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เกิดความเสียหายขึ้นในวงกว้าง และ
มีเหตุฟ้องร้องของภาคประชาชน ต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐจานวนมาก ทาให้สานักงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าทาการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนาเสนอเป็นแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง หนึ่งในปัญหาที่พบ คือการที่ประเทศไทย ขาดการทางานด้านการจัดการสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในการตัดสินใจบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จึงจึงมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการ
สาธารณภัย และขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด ” ศึกษา
รูปแบบการทางานจากประเทศตัวอย่าง และจากหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล ทาการออกแบบเกณฑ์
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อการสร้างระบบขั้นตอนปฏิบัติงานที่กระชับ และมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้นาตารางเงื่อนไขเกณฑ์การตัดสินใจของผลการศึกษาบรรจุใน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และนาส่วนของรูปแบบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ออกใช้ในการบริหารจัดการอุทกภัยที่บางสะพานและชะอวด ในปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การ
บริหารจัดการมีทิศทางการดาเนินการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรณีศึกษาที่ 5 : สิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบ้านราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีประชากรจานวน 2,067 ครัวเรือน เนื้อที่
ประมาณ 19 ไร่ โดยชาวเลอ้างว่าได้อยู่อาศัยและทามาหากินในพื้นที่นี้ต่อเนื่องมากว่า 7 ชั่วอายุคน มีการ
ตั้งบ้านเรือน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (http://thaitribune.org/contents/
detail/330?content_id=25600&rand= 1486010663) ในปี พ.ศ. 2557 ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
บ้านราไวย์ ประสบปั ญหาเรื่องเอกสารสิ ทธิ์ เหนือที่ดินทับซ้อน มีชาวเลถูกดาเนินคดีทั้งจากเอกชน และ
ภาครัฐกรณีการละเมิดที่ดินและบุกรุกที่ส่วนบุคคลทั้งหมด 101 คดี ยื่นอุทธรณ์ 7 คดี และยื่นฎีกา 2 คดี
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(http://transbordernews.in.th/home/?p=4795) ในเบื้อ งต้น ศาลชั้ น ต้น ได้ มีค าพิพ ากษาให้ ร าษฎร
ชาวเลราไวย์ออกจากพื้นที่แล้ว 9 ราย (http://thaitribune.org/contents/detail/ 330?content_id
=25600&rand=1486010663) จนนาไปสู่การต่อสู้เพื่อยืนยันสิทธิเหนือที่ดิน โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูล
และผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานด้ า นวิ ช าการให้ ก ารสนั บ สนุ น คื อ มู ล นิ ธิ ชุ ม ชนไทย สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรวมไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ศาลภูเก็ต มีคาพิพากษา
ให้ยกฟ้องชาวชุมชนราไวย์ในคดีพิพาทที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยระหว่างชาวเลราไวย์กับเอกชน จานวน 4 คดี
โดยศาลวินิจฉัยจากหลักฐานประวัติการตั้งถิ่นฐานจากโบราณวัตถุต่า งๆ ภาพถ่ายวีดีทัศน์ อันมีที่มาจาก
ข้อมูลวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เช่น นฤมล
อรุโณทัย (2549) “ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็งในบริบทของกลุ่มชายขอบ กรณีศึกษากลุ่มชาวเลใน
ประเทศไทย” สนิท แซ่ชั่ว (2558) “สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชน
ดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล บ้านราไวย์ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต”
กรณีศึกษาที่ 6 : การบริหารจัดการด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
ความหลากหลายและความซับซ้อนในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลจาเป็นต้องอาศัย
องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดาเนินการ อีกทั้งยังต้องมีการกระตุ้นให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านนโยบายได้เห็นถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์การจัดการผลประโยชน์
ทางทะเล ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้เห็นความสาคัญของผลประโยชน์แห่งชาติและความ
มั่นคงทางทะเล จึงได้มีความพยายามดาเนินการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้กาหนดนโยบายเห็นความสาคัญ
และกาหนดให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งการตั้งคณะกรรมการ การสนั บสนุนการวิจัย
รวมทั้งมีการขยายกระบวนทัศน์เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจากความมั่นคงของรัฐไปสู่ความมั่นคง
ของสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารกิจการทาง
ทะเลที่ดี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้กาหนดให้มี ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ในปี พ.ศ. 2553 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (2550) ที่สกว.ให้การสนับสนุน ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึง
มูลค่าของประโยชน์ทางทะเลที่มีความสาคัญและจาเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยได้มีการผลักดันกลไกที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 2 ส่วน คือ
การตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล) ภายใต้สภาความมั่นคง
แห่งชาติ และ การร่วมลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United
Nations Convention on the Laws of the Seas- UNCLOS)
ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558 -2562) และรัฐบาลมีการตั้ง
คณะทางานขึ้น 2 ชุด คือ คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมทางทะเล
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ภายใต้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และคณะทางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้
อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและโครงสร้าง ของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเด็นเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้ รับการให้
ความสาคัญในระดับนโยบาย
กรณีศึกษาที่ 7 การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...
การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นหนึ่งในเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาประเทศมานับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องด้วยความสาคัญของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรอันเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนถูกระบุอยู่ในแผนพัฒนาการเกษตรนับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนถึง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ในปัจจุบัน
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการพยายามผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ... ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องไปกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ความพยายามดังกล่าว
ถือว่าเป็นการผลักดันการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นนโยบายสาธารณะ โดยมุ่ งหวังให้เป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒ นาภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่
เกษตรยั่ งยื นรู ปแบบต่างๆ อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี ใหม่ วนเกษตร เกษตร
ธรรมชาติ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การพยายามผลักดัน พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้รับการคัดค้านจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าสารพิษกาจัดศัตรูพืชและการตัดต่อจีเอ็มโอพืช โดยได้ให้
เหตุผลว่า (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ขัดแย้งกับแนวทาง Thailand 4.0
ของรัฐบาลและจะไม่ทาให้เกษตรกรไทยก้าวหน้า และอาจทาให้เกษตรกรเสียประโยชน์
อย่างไรก็ตาม คณะทางานจัดทา (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้มี
หนังสือชี้แจงถึงข้อคัดค้านดังกล่าว ก่อนที่ (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จะ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในด้าน
ขั้น ตอนทางกฎหมายแต่อย่ างใด ดังนั้ น จึงยังเป็นที่กังวลกันในหมู่ NGO และประชาชนทั่ว ไปว่าเมื่อ
ขั้นตอนทางกฎหมายดาเนินการต่อไป อาจมีการแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความพยายามคัดค้านของภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว แรงต้านจาก
ภาคเอกชนขนาดใหญ่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อันเป็นการกาหนดนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จึงเป็นอาจเป็นหนึ่งกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจในด้านอิทธิพลของปัจจัย
อื่นๆ ต่อการพัฒนางานวิจัยเป็นนโยบายสาธารณะ
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กรณีศึกษาที่ 8 การปฏิรูปสื่อและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ต้นธารงานวิจัยด้านการปฏิรูปสื่อในเชิงโครงสร้างชิ้นสาคัญของประเทศไทยคือเรื่อง “บทบาทของ
รัฐ ในทางด้านสื่อสารมวลชน ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.วิท ยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ” ซึ่งจัดทาโดย
นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนและด้านสื่อสารมวลชน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, วิษณุ
วรั ญญู และ มุขเมธิน กลั่ น นุรั กษ์) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และงานวิจัยเรื่อง “ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์) เพราะนาไปสู่การ
ขับเคลื่อนหลักการสาคัญเรื่องการปฏิรูปสื่อในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ทั้งในมิติด้านสิทธิเสรีภาพ โครงสร้าง
ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของการจัดสรรคลื่นความถี่และการมีกลไกกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และ โทรคมนาคมในรูปแบบองค์ก รอิสระ (Regulator) เพื่อกากับดูแลให้มีการแข่งขันเสรี เป็น
ธรรมและความเป็ นอิส ระของสื่อ จากแนวคิดเชิงวิชาการดังกล่าวได้ นาไปสู่ การจัดตั้ง คณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ปฏิรูปสื่อและผลักดันกฎหมายของภาคประชา
สังคม จนนาไปสู่การจัดสรรคลื่นความถี่ในมิติใหม่ คือ สื่อสามเส้า (สื่อสาธารณะ สื่อธุรกิจ และ สื่อภาค
ประชาชน) อีกทั้งสนับสนุนการเคลื่อนไหวให้เกิดการมีส่วนร่วมของสื่อภาคประชาชน สื่อชุมชน นาไปสู่
การจัดทากฎหมายเพื่อจัดตั้งสององค์กรกากับดูแลอิสระที่แยกกันระหว่างด้านโทรคมนาคม (กทช.) และ
ด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ (กสช.) แต่ จั ด ตั้ ง ส าเร็ จ เพี ย งชุ ด เดี ย วที่ ม าก ากั บ ดู แ ลด้ า น
โทรคมนาคมเท่านั้น
ต่อมาได้มีชุดงานวิจัยสาคัญว่าด้วยเรื่อง “การปฏิรูปสื่อ” (Reforming the Media System) โดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนนาไปสู่การจัดทากฎหมายรวมองค์กรกากับ
ดู แ ลเป็ น ชุ ด เดี ย ว คื อ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และ กิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการผลักดันให้เกิดสถานีโทรทั ศน์
บริการสาธารณะช่องไทยพีบีเอส (ThaiPBS) และแนวคิดในเรื่องการกากับดูแลกันเองของสื่อตามกรอบ
จรรยาบรรณ การปฏิรูปสื่อของรัฐเดิมให้มาเป็นสื่อสาธารณะและการเปลี่ยนระบบสัมปทานมาเป็นระบบ
ใบอนุญาต เป็นต้น จากนั้นทาง สกว. ยังได้สนับสนุนโครงการจับตานโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC
Policy Watch) โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งผล
ให้มีการตรวจสอบนโยบายและการทางาน กสทช.อย่างเข้มข้นในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ เป็นต้น
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2559 มี โ ครงการศึ ก ษาวิ จั ย การปฏิ รู ป สื่ อ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งข้ อ เสนอแนวทาง
(Roadmap) การปฏิรูปสื่อเพื่อการกากับดูแลกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
โดย TDRI ที่จัดทาให้กับ กสทช.ว่าด้วยการทบทวนกลไกด้านกฎหมาย นโยบาย ทั้งในเชิงโครงสร้างสื่อ
การกากับดูแลเนื้อหา และ ผลกระทบต่อสังคม รวมถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคหลอมรวมการ
สื่อสาร งานวิจัยชุดนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจหลายประเด็นที่ควรยกระดับมาเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการทบทวนบทบาทของ กสทช. และปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชนและพลเมืองผู้รับและ
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ใช้สื่อในวงกว้าง มีคาถามถึงนโยบายสาธารณะต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสมอภาค แนวทางการกากับ
ดูแลผู้ให้บริการดิจิทัลไร้พรหมแดน (Digital Platforms) การดูแลเนื้อหาร่วมกันเพื่อยกระดับจริยธรรมสื่อ
อาชีพและปัจเจกบุคคลที่ใช้สื่อนั้นด้วย รวมไปถึงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของพลเมืองในอนาคตว่าควร
เป็นอย่างไรเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบมากขึ้นกว่านี้ ในช่วงเวลาที่สังคมไทยกาลังมี
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและเทคโนโลยีอย่างมีนัยยะสาคัญ จึงควรนากรณีศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าว
และงานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะให้เป็นรูปธรรมและตั้งคาถามเชิง
เสนอแนะไปสู่การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และสมดุลต่อพลเมือง
ไทยในยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างแท้จริง
1.7 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คณะวิจัยได้เริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.7.1 การรวบรวม ประมวลและทบทวนแนวทาง ระบบ กลไกการน าผลงานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ และ รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา โดยมีกระบวนการวิจัยคือ
ทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ หนึ่ง ) แนวคิดทฤษฎีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งกรณีไทย
และต่างประเทศ สอง) รวบรวมข้อมูล 8 กรณีศึกษา ได้แก่ นโยบายยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศ
ไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ว นหน้า การพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนการปฏิบัติ
มาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุก เฉินระดับจังหวัด สิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเล
บ้านราไวย์ จั งหวัดภูเก็ต การบริ หารจัดการด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล การ
ผลั ก ดัน ร่ า ง พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาระบบเกษตรกรรมยั่ง ยืน พ.ศ.... และ การปฏิ รูป สื่ อ กับ การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.7.2 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก อดี ต ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้มีส่วนผลักดัน
นโยบาย (ผลการสัมภาษณ์เสนอไว้ในภาคผนวก ก) ดังนี้
ศ.ดร.สวัส ดิ์ ตัน ตระรั ตน์ อดีตผู้อานวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2562 ห้องประชุมสานักงานราชบัณฑิตยสภา ชั้น 4 สนามเสือป่า
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ อดีตผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม เมื่ อวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2562 ห้ อ งประชุม ชั้ น 14 ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง อดีตผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4
กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.สุชาตา ชินะจิตร อดีตผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
1.7.3 การจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ การลงพื้นที่กรณีศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนได้ -เสีย
นักวิจั ย ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดัน งานวิจัย การจัดทาแบบสารวจการทาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษาที่ครบถ้วนรอบด้าน โดยผลการ
ประชุมเสนอไว้ในภาคผนวก ข-ง) ดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาการผลั กดัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ... ได้แก่
-ผศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-คุณอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และคุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเ กษตรกรรมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
-ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
-คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจารูญ ผู้อานวยการมูลนิธิ ชีววิถี และกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ มูลนิธิ
ชีววิถี
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาสิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเล
บ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่
-นายสนิท แซ่ซั่ว ชาวเลบ้านราไวย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
-รศ.ดร. นฤมล อรุโณทัย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-นายโชคดี สมพรหม เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิชุมชน
ไท จ. ภูเก็ต
3) การประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus group) ได้แก่
-การประชุ ม กลุ่ ม เฉพาะ“ทบทวนบทเรี ย นการปฏิ รู ป สื่ อ สองทศวรรษ จากงานวิ จั ย สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้/ไม่ได้อะไร” เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงแรม
แมนดาริน กรุงเทพ ฯ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน
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-การประชุมกลุ่มเฉพาะ “การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณสุข กรณีศึกษา
นโยบายหลั กประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ า ” เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 8 สิ งหาคม 2562 ห้องประชุมส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน
-การประชุมกลุ่มเฉพาะ“ถอดบทเรียนการผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน บทบาทภาคประชาชนและงานวิจัยสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน
2562 ณ ห้องพรไพลิน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน
-การประชุมกลุ่ มเฉพาะ “กรณีศึกษานโยบายและ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริห ารจัดการ
ผลประโยชน์ทางทะเล” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน
-การสั มภาษณ์ แพทย์ หญิงปิย วรรณ ลิ้ มปัญญาเลิศ รองผู้อานวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) “กรณีศึกษาการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล” เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
1.7.4 การจัดประชุมนาเสนอผลการศึกษา “การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาศาสตร์
นโยบายสาธารณะ” ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทวนสอบผลการศึกษาและรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
เสนอมุมมองข้อวิเคราะห์สาหรับนาไปพัฒนาปรับปรุงผลการศึกษาเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน (ผลการประชุมเสนอไว้ในภาคผนวก ง)
1.7.5 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ถอดบทเรียนข้อมูล ดังหัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการศึกษาและในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
-บทบาทของนักวิจัยในกรณีศึกษา กับกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย กับ Policy Actor
-การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการกาหนดนโยบายและปัจจัยของการทาให้เกิด
การนาไปใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยด้านคุณภาพของงานวิจัย ปัจจัยด้านนักวิจัยและทีมวิจัย
ปัจ จั ย ด้านกระบวนการบริ ห ารงานวิจั ย ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยด้าน
ความสาคัญต่องานวิจัยของผู้กาหนดนโยบาย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางนโยบาย ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ในการผลักดันนโยบาย
จากนั้นได้จัดทาบทสังเคราะห์ร่วมของทุกกรณีศึกษา คือ การสังเคราะห์องค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
นโยบายสาธารณะ และจัดทาเอกสารแนวทางการนาผลการวิจัยด้านนโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทาง ข้อแนะนา เป็นเสมือนคู่มือในการทางานวิจัยเพื่อให้ผลงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากงานวิจัยได้ถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยภายใต้สภาวการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงของการกาหนดนโยบายสาธารณะในยุคนี้
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ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะแต่ผู้กาหนดนโยบายในภาคการเมืองและหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่รวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสียในนโยบายสาธารณะที่เป็นภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมด้วย
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน)
เดือนที่
กิจกรรม (activities)
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ (outputs)
เดือนที่ 1-6
1. รวบรวม ประมว ลและทบทว น 1. บททบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี
แนวทาง ระบบ กลไกการนา
การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์
ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า น
กรอบแนววิเคราะห์กรณีศึกษา
นโยบายสาธารณะ
2. ข้อมูลของกรณีศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา
3. รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย
เดือนที่ 6-12
1. วิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
1. บทวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. สังเคราะห์ถอดบทเรียนกรณีศึกษา 2. สังเคราะห์ถอดบทเรียนกรณีศึกษา
3. จั ด ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ย่ อ ย ต า ม หั ว ข้ อ 3. รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย
กรณีศึกษา
เดือนที่ 12-15 1. ทวนสอบผลการศึกษา
1. รายงานการประชุ ม น าเสนอผล
2. จั ด ป ร ะ ชุ ม น า เ ส น อ ผ ล ต่ อ
การศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เอกสาร Guideline
3. ทา Guideline
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จากบทสังเคราะห์
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
1.9.1 Output
1) แนวคิด ทฤษฎีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ และ Conceptual
Framework ของการศึกษาศาสตร์ RU
2) บทวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนหรือขัดขวางในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ
3) บทสังเคราะห์องค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้านนโยบายและเครื่องมือเพื่อการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ ในรูปของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และในรูปของเอกสาร Guideline เพื่อ
เป็นแนวทางให้นักวิจัยได้ทราบว่ามี model หรือ กระบวนการอะไรบ้างที่จะผลักดันงานวิจัยไปสู่ การใช้
ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะได้
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1.9.2 Outcome
1) แนวทางและกลไกการดาเนินงานในการนาผลงานการวิจัยไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
2) องค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการในการผลั ก ดั น ให้ ง านวิ จั ย สามารถน าไปใช้ ใ นนโยบายทั้ ง
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นและระดับหน่วยงาน
1.9.3 Impact
1) ผลกระทบด้านวิชาการ คือ การมีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนในการกาหนดโจทย์วิจัย การบริหารงานวิจัย
และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเนื่องจากได้มีการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านนโยบายและสถาบันการศึกษาต่างๆ คือ ช่วยทาให้เกิดความเข้าใจ
ในการนาข้อมูลจากการวิจัยไปสนับสนุนการตัดสินใจและรู้ช่องทาง/แนวทางการทางานร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันอื่นๆ
1.10 กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์
เผยแพร่ศาสตร์การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายไปยังประชาคมวิจัยและสถาบันวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในรูปของเอกสารเผยแพร่ Guideline และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่สามารถเข้าสืบค้นได้
ทั่วไป
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฏี
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ
การศึกษาในบทนี้ มีเป้าหมายเพื่อทบทวนแนวคิดทฤษฎี กลไก กระบวนการที่เป็นปัจจัยต่อการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะ และศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.1 การทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย
2.1.1 ความหมายของการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ป ระโยชน์ คือ การนาไปใช้ประโยชน์ตามวัต ถุประสงค์ ที่ระบุ ไว้ใ น
โครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้ จริง
ตามวัตถุป ระสงค์ และได้การรั บ รองการใช้ประโยชน์จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง(คณะวิทยากรสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ความหมาย และการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ดังนี้
การนาผลงานของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ Research Utilization (RU) คือการนา
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใหม่ ทางแก้ปัญหาใหม่
หรือแม้กระทั่งนาความรู้ไปต่อยอดเป็นความรู้ใหม่
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ Research Utilization (RU) มี 5 ด้าน ได้แก่
1.การใช้ประโยชน์ด้านโยบาย
การนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกาหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายหมายถึง หลักการ
แนวทาง กลยุทธ์ ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาจเป็นนโยบายระดับประเทศระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงานนโยบายที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทาง
และกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy Options) แล้วนา
นโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์
2.การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ
การดาเนิน งานเพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสั งคมและ
ประชาชนทั่ว ไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่ การ
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เปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุ ณภาพชีวิตของประชาชนสร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
3.การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่
ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ
4.การใช้ป ระโยชน์ ด้านชุมชนและพื้นที่ คือ การนากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การ
เปลี่ยนแปลงการเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอื่น
5.การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ เป็นการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆเช่น
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตาราบทเรียน ไปเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ
การเรียนรู้ การเรียนการสอนในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงการนาผลงานวิจัยไปวิจัยต่อ
ยอด หรือการนาไปสู่ product และ process ไปใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปัญหาอุปสรรคที่งานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2557) ระบุปัญหาและอุปสรรค
สาคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาการวิจั ย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศไทยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ แบ่งได้เป็น 9 ด้าน ดังนี้
1.นโยบายและยุ ทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการวิจัยและพัฒ นาของ
ประเทศไทยขาดจุดมุ่งเน้น (focus)
2.องค์กรที่มีห น้ าที่น านโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาไปปฏิบัติ มีลั กษณะที่ถูกตั้งขึ้นมาตาม
ภารกิจงานในขณะนั้น และอยู่ภายใต้กากับของกระทรวงต่างกัน ให้การทางานมีลักษณะกระจายตัวต่าง
ฝ่ายต่างทา ขาดการมองภาพรวม และขาดกลไกในการประสานการทางาน“ผลเสีย คือ ต่างคนต่างทางาน
แยกส่วนทาให้ขาดความเชื่อมโยง บุคลากรเริ่มพัฒนาในเชิงลึกมากขึ้น แต่ขาดการประสานงานระหว่างกัน
และกัน
3.งบลงทุนในด้านการการวิจัยและพัฒนา โดยรัฐบาล และสานักงบประมาณยังไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีมาตรการกระตุ้นและจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและ
พั ฒ นาได้ ต ามเป้ า หมายที่ แ ผนพั ฒ นาฯก าหนด นอกจากนั้ น การจั ด สรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณยังมีข้อจากัดเนื่องจากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามภารกิจได้ แต่ต้องจัดสรรงบประมาณ
ตามหน่วยงาน การกาหนดงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างพอเพียง ทั่วถึง จึงต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับ
ระบบวิจัยและแผนงานมีการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณนั้นๆ และสามารถแยกประเภท
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่ดีได้”
4.บุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรวิจัยประกอบด้วยสองส่วนหลัก ประการแรก จานวนนักวิจัยต่อ
จานวนประชากรยังต่ากว่าที่แผนพัฒนาฯกาหนด โดยที่นักวิจัยส่วนมากของประเทศไทยซึ่งได้แก่ อาจารย์
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มหาวิทยาลัยยังมีสัดส่วนในการทาวิจัยเพียงร้อยละ 30 เนื่องจากมีภารกิจในการสอนเป็นหลักทาให้ไม่
เหลื อเวลาในการทาวิจั ย ประการสอง ประเทศไทยยังขาดนักวิจัยเพื่อการพัฒ นา หรือวิจั ยประยุก ต์
เนื่ อ งจากการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ การวิ จัย ประยุ ก ต์ไ ม่ ส ามารถน าไปตี พิ ม พ์ เ ป็น วารสารวิ ช าการ
(Journal)เพื่อใช้ประเมินผลงานทางวิชาการได้
5.สถาบั นวิจั ย ได้แก่ ศูน ย์ ความเป็นเลิ ศทางวิชาการด้านต่างๆ ยังไม่ส ามารถหารายได้เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนั้ น ยังขาดการสนับสนุนบุคลากรในสาขาที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
อาทิ ศูนย์ฯ ปิโตรเคมี และศูนย์ฯ จัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากต้องยึดหลักการอุดหนุน
อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งลักษณะงานวิจัยส่วนมากมีลักษณะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการจึงนาไปใช้
ประโยชน์ได้น้ อยมาก ขณะที่ ในด้านของมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ก็จะไปมุ่งเน้นความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการ ทาให้สามารถนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้น้อยมาก ที่สาคัญสถาบันวิจัยต่างๆ ที่
กล่าวมา ยังขาดความเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน ทั้งในด้านการประสานงานข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการ
ไหลเวีย นของนั กวิจั ย และผู้ เชี่ยวชาญ ระหว่างสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ รัฐ บาลควร
แก้ปัญหาโดยการผลักดันให้เกิดกลุ่มการวิจัย (Clusters, Super clusters) ในแต่ละประเด็น
6.โครงสร้ างพื้น ฐานด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ขาดการบูรณาการด้านการจัดซื้ อและใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และพัฒนา โดยที่แต่ละหน่วยงาน/สถาบันวิจัยมีการตั้ง
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือการวิจัยของตนเอง โดยจัดอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างทาให้ขาด
ฐานข้อมูลว่าเครื่องมือการวิจัยต่างๆ ในประเทศไทยมีอยู่ที่ใดบ้าง นอกจากนั้น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
เครื่องมือวิจัยซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องมือวิจัยนั้นๆ ก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องมือเนื่องจากเกรงว่า
จะชารุ ดเสี ยหาย ส่ งผลให้ เครื่ องมือวิจั ยหลายๆ ชิ้นไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัยมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 3 ปี
7.ฐานข้อมูล ประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลภาพรวมงานวิจัยของทั้งประเทศ โดยแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมีฐานข้อมูลของตนเอง ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกัน และมีวิธีการสืบค้นต่างกัน
8.การจัดการความรู้ เพื่อการวิจัย ขาดการจัดการเพื่อให้เกิดการทาวิจัยที่จะตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทาให้งานวิจัยจานวนมากที่ทาขึ้น
ไม่ถูกนาไปใช้
9.การประเมินผลการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากขาดข้อมูลภาพรวมและข้อมูลการใช้งบประมาณ
การทาวิจัยในประเด็นต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าของการ
ลงทุนวิจัยในเรื่องนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังอย่างครบถ้วนได้
2.1.2 ทฤษฎีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สมพร อิศวิลานนท์ (2561) ศึกษาการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยเสนอกรอบคิด
เชิงทฤษฎีที่นามาใช้กับการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ระหว่างผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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และการนาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ Logical Framework , Outcome Mapping และทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงหรือ Theory of Change ดังนี้
Logical Framework เป็นแนวคิดหรือวิธีที่ใช้หลักตรรกะของความเป็นเหตุและเป็นผลเพื่อ
อธิบายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร (input) ที่ใช้และกิจกรรมการจัดการและดาเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในโครงการ จัดทาขึ้นเป็นผลผลิตและผลงาน (output) ตามวัตถุประสงค์ที่โครงการได้ระบุไว้
ไปพร้อมกับความคาดหวัง เพื่อให้ผลผลิตหรือผลงานได้ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองกับ
เป้าประสงค์ที่ต้องการและเป้าหมายขั้นสุดท้าย (purposes and goal) โดยผนวกมิติการใช้ประโยชน์เข้า
มาเป็นเป้าหมายของโครงการที่พึงปรารถนา
ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ของ Logical Framework ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบความสั ม พั น ธ์ ข อง
โครงการวิจัยเป็นสองส่วน ส่วนแรก ได้แก่ส่วนที่สามารถจัดการและดาเนินการได้ ทั้งในรูปทรัพยากร
มนุษย์ และทรัพยากรทุนอื่นๆ ส่ วนที่สอง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการนาผลผลิตหรือผลงานไปใช้
ประโยชน์ตามเป้าหมาย จัดเป็นความสัมพันธ์ที่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ และบ่อยครั้งมักจะถูก
ละเลยทาให้เกิดอุปสรรคในการเผยแพร่ การยอมรับ และการนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมาย
Logical Framework จึงเป็นหลักคิดสาคัญสาหรับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาต่างๆ โดย
ผู้ออกแบบและการจัดทาแผนโครงการ ควรต้องสะท้อนถึงเป้าหมายและเป้าประสงค์สุดท้ายที่โครงการพึง
ประสงค์จะให้เกิดกับภาคีชุมชนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กับรูปแบบของกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ตาม
แผนงานเพื่อให้ผลผลิตหรือผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้กรอบของปัจจัยที่มีอยู่อย่างจากัด
วิธี Logical Framework อาจเรียกในเชื่อ Log Frame หรือ Logic Model
Outcome Mapping หรือ แผนที่ผลลัพธ์
เป็นแนวคิดหรือวิธีที่ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ที่เกิดกับ
ภาคี ชุ ม ชนเป้ า หมาย หรื อ เป็ น กลไกการจั ด การที่ มุ่ ง ถึ ง ผลงานหรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ (result
base
management) ของภาคีเป้าหมายต่างๆ ทั้งนี้การที่จะทาให้ เกิดเป็นผลลั พธ์เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมี
กิจกรรมหรือกลไกในการแทรกแซง (intervention) ผ่านกระบวนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การทา
ให้มีความตระหนักถึง ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งปัจจัยต่างๆหากเกิดขึ้นแล้ว จะทาให้ภาคีเป้าหมาย
ต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ หรือการกระทาตามมา และเป็นกลไกสาคัญที่จะเป็น
พลังผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping จึงเป็นรูปแบบของการวางแผนและประเมินผลของ
โครงการพัฒนาหรือโครงการวิจัย โดยได้เชื่อมขอบเขตความสัมพันธ์ของผลผลิตหรือผลงานอันเกิดขึ้นกับ
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ เข้ากับขอบเขตที่โครงการสามารถมีปฏิสัมพันธ์ สร้า งการยอมรับและมี
อิทธิพลถึงได้ ซึ่งเท่ากับเป็นขยายผลงานวิจัยสู่ภาคีเป้าหมาย ทั้งนี้ในการขยายหรือสร้างความสัมพันธ์กับ
ภาคีเป้าหมาย โครงการอาจต้องมีส่วนในการกระตุ้น การสร้างหรืออานวยความสะดวก เพื่อเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆตลอดจนการสร้างพันธกิจร่ วม กับภาคีภาคส่วนต่ างๆให้เข้ามามีบทบาท
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เกี่ยวข้องและมีกิจกรรมร่วมกัน อันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดเกิดการยอมรับขึ้นกับภาคี
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ และในท้ายที่สุดจะส่งผลต่อชุมชนและสังคมอันเป็นผลกระทบ ทั้งนี้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อันเป็นขอบเขตที่ผู้คน
ในสังคมสนใจ
แนวคิด นี้ ให้ การสนั บ สนุ น มุ่งเน้น ที่การจัดการเพื่อสร้างผลลั พธ์จ ากผลผลิ ตหรื อผลงานของ
โครงการวิจัยขยายผลไปสู่ภาคีเป้าหมายต่างๆ โดยโครงการมีบทบาทเพียงการเป็นผู้สนับสนุนหรืออานวย
ความสะดวกให้กับภาคีหุ้นส่วนต่างๆ ให้เข้าถึงทรัพยากร ความคิดใหม่ และโอกาสต่างๆ พร้อมกับการ
สร้างความตระหนักรู้ การเพิ่มพูนความรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับภาคี
ภาคส่วน ในอีกด้านวิธี Outcome mapping สนับสนุนการเพิ่มขยายบทบาทของภาคี หุ้นส่วนต่างๆ ใน
สังคมสู่การเป็นผู้มีบทบาทหลักในการแทรกแซง ควบคุมการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมๆกับการลดบทบาทและขอบเขตที่โครงการจะเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างผลลัพธ์
เพื่อสร้างความต่อเนื่องและนาไปสู่ความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
Outcome Mapping เอื้อประโยชน์ต่อการใช้บริหารจัดการห่วงโซ่งานวิจัยในช่วงปลายน้า และ
เป็ น เครื่ องมือที่ใช้ส นั บ สนุน การประเมินวิเคราะห์ หาผลลั พธ์ และผลกระทบในวงกว้างของโครงการ
แตกต่างจากวิธีหรือแนวคิด Logical Framework ซึ่งเหมาะจะใช้กับการบริหารจัดการงานวิจัยในห่ว งโซ่
งานวิจัยต้นน้า
Theory of Change หรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
เป็นแนวคิดหรือวิธีที่มีองค์ประกอบโครงสร้างของตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักคล้ายคลึงกับแนวคิด
Logical Framework และ Outcome Mapping ซึ่งโครงสร้างที่สาคัญประกอบด้วย ปัจจัยหรือ
ทรัพยากรนาเข้า (inputs) กิจกรรมต่างๆ อันนาไปสู่การได้มาซึ่งผลผลิตหรือผลงาน (Outputs) จาก
โครงการนั้นๆ กิจกรรมหรือกลไกการจัดการเพื่อทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการขยายผลสู่ภาคีหุ้นส่วนต่างๆ
ผ่านการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความสัมพันธ์ แนวคิด หรือการกระทาของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
หน่วยธุรกิจ สถาบัน ที่เป็นภาคีหุ้นส่วนหรือผู้ใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายตามบริบทของข้อกาหนดเกิดเป็น
ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากขอบเขตของโครงการ
(sphere of project) ไปสู่ขอบเขตที่ต้องปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อถือและการยอมรับเกิดขึ้นกับภาคี
หุ้นส่วนเป้าหมาย (sphere of influence) ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม
สู่ภาคีหุ้นส่วนของสังคมโดยรวม (sphere of interest) ซึ่งเป็นการขยายขนาดของผลลัพธ์และผลกระทบ
ในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะยาว ทั้งในขอบเขตที่โครงการควบคุมได้และในขอบเขตที่
นอกเหนือการควบคุมของโครงการทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังได้ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจาก
โครงการวิจัยอื่นๆ ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเป้าหมายอันเดียวกัน การแยกแยะผลประโยชน์ที่
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เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการอื่นๆ ที่ได้เกิดขึ้นร่วมกับโครงการที่กาลังพิจารณาแนวคิดดังกล่าวนี้ เมื่อ
นาไปใช้กับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยจะทาให้ มีความน่าเชื่อถือดียิ่งขึ้น ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในการประเมินผลกระทบ และการออกแบบโครงการของหน่วยงานหรือของ
องค์กรต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารงานวิจัย
สรุป จากการสืบค้นด้านทฤษฎีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางนโยบายสาธารณะ ผลการ
สืบค้น พบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมักจะพบในเชิงนิยาม การให้
ความหมาย ปัญหา อุปสรรคของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สาหรับด้านทฤษฎี พบว่ามีการศึกษา
จากฐานงานวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ทาการศึกษาไว้
2.2 ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ
2.2.1 นิยามและรูปแบบของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Definition and Types of
Research Utilization)
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) เป็นคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
(scientific term) ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิชาการที่ศึกษาว่าผลงานวิจัยถูกนาไปใช้ในกิจการของ
หน่วยงานภาครัฐเมื่อไรและอย่างไร โดยพัฒนามาจากแนวคิด ‘knowledge utilization’ หรือการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่มีมาก่อน (Jong, 2012: 7) และกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นักวิชาการด้านนโยบาย
สาธารณะให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดี คาว่า “การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ” กลับมิได้มี
คานิยามที่เป็นเอกภาพในตัวเอง เนื่องด้วยความคลุมเครือและความหลากหลายในการใช้งาน (Weiss,
1979)
Weiss (1979) ศึกษาและนาเสนอคาจากัดความของคาว่า การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ
Research Utilization ผ่านคาอธิบายของรูปแบบของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 6 รูปแบบ
(models) ได้แก่
1) The Knowledge-Driven Model: ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัย
กับการตัดสินใจในการกระบวนการนโยบายมีลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) โดยมีแนวคิดว่างานวิจัย
พื้นฐาน (basic research) เป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความสอดคล้องกับนโยบาย
หลังจากนั้นจึงเกิดงานวิจัยประยุกต์ (applied research) ขึ้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยของงานวิจัย
พื้นฐานในบริบทของการนาไปใช้จริง หากผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ได้จริงจะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
(development) ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับผลงานวิจัยดังกล่าว และถูกจะนาไปใช้จริงในระดับ
นโยบาย (application) ในที่สุด อย่างไรก็ดี รูปแบบนี้ไม่ค่อยประสบความสาเร็จในบริบทของงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ เนื่องจากความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ไม่สามารถแปรสภาพเป็นเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมได้
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และมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในกรณีของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือเทคโนโลยี
เป็นต้น (Weiss, 1979: 427) กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีชุดความรู้เป็นตัวตั้ง
งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ การพัฒนา การนาไปใช้จริง
2) Problem-solving Model: ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยกับการ
ตัดสินใจในกระบวนการนโยบายมีลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) เช่นเดียวกับรูปแบบ Knowledge-driven
แต่วิธีการนางานวิจัยมาใช้มีรูปแบบต่างกัน ในกรณีนี้การตัดสินใจทางนโยบายเป็นตัวผลักดันให้เกิดการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเมื่อเกิดปัญหาที่จาเป็นต้องมีการตัดสินใจเชิงนโยบายในขณะที่ข้อมูลต่อการ
แก้ปัญหามีอยู่อย่างจากัด งานวิจัยจะเป็นตัวเติมเต็มความรู้ที่ขาดหายไปและทาให้การตัดสินใจสมบูรณ์
แบบ จึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ออกนโยบายและผู้วิจัยจะมีความเห็นพ้องต้องกันในด้านเป้าหมายและแนวทาง
บทบาทของงานวิจัยในกรณีนี้คือการช่วยระบุและเลือกแนวทาง (means) ที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
(goal) ในการแก้ปัญหา โดยงานวิจัยที่นามาใช้อ าจเป็นงานวิจัยที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยผู้ออกนโยบายทาการ
ค้ น หาข้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ น ามาอุ ด ช่ อ งว่ า งในการออกนโยบาย หรื อ อาจเป็ น งานวิ จั ย ที่ มี
จุดประสงค์โดยตรงที่จะอุดช่องว่างทางความรู้ดังกล่าว ในรูปแบบนี้นักวิจัยจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และให้คาแนะนาในการนาข้อมูลไปใช้ รูปแบบนี้งานวิจัยจะสามารถนาไปใช้ได้ตรงกับ
ความต้ อ งการของผู้ ตั ด สิ น ใจด้ า นนโยบายและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถู ก น าไปใช้ ใ นกระบวนการตั ด สิ น ใจ
ค่อนข้างมาก (Weiss, 1979: 427-428)
นโยบายที่ร อการตั ด สิน ใจ (pending decision)
การระบุ ช่องว่า งทางความรู้
(identification of missing knowledge) การได้มาซึ่งงานวิจัย (acquisition of research)
การตีความงานวิจัยเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (interpretation of the research for the
decision context) การตัดสินใจทางนโยบาย (policy choice)
3) Interactive model: ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยกับการตัดสินใจ
ในกระบวนการนโยบายมิใช่เส้นตรง (non-linear) แต่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยใน
ลักษณะกลับไปกลับมา (back and forth) อยู่ตลอดกระบวนการ โดยในการพัฒนานโยบายในรูปแบบนี้
จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ปฏิบัติงาน นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ โดยมิได้จากัดอยู่แค่
นักวิจั ย ในรูป แบบนี้ นักวิช าการหรือนักวิจัยจึงเป็นหนึ่งในผู้ มีส่ วนร่วม และจะมีการนาความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์ในการแก้ปั ญหาของกลุ่ มต่างๆผนวกรวมเข้าด้ว ยกันเพื่อ หาทางแก้ปัญหา ใน
รูปแบบนี้ การนางานวิจัยมาใช้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ซับซ้อน และทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
โลกของนักวิจัยและผู้ใช้งานวิจัยในกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกัน (Weiss, 1979: 428-429)
4) Political Model: ภายใต้รูปแบบนี้ งานวิจัยถูกนามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เปรียบเสมือน
กับ“อาวุธ” ของฝ่ายที่สนับสนุนแนวทางนโยบายใดนโยบายหนึ่ง โดยจะใช้ผลการวิจัยเป็นหลักฐานในการ
โน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามตลอดจนสร้างแรงสนับสนุนเพิ่มเติมในบรรยากาศของการกาหนดนโยบายที่เป็น
ปฏิปักษ์กัน (แบ่งออกเป็นฝักฝ่าย) (Weiss, 1979: 429)
2-7

5) Tactical model: ภายใต้รูปแบบนี้ งานวิจัยมีบทบาทเสมือนข้ออ้างที่ถูกนามาใช้เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่สาคัญในรูปแบบนี้จึงไม่ใช่เนื้อหาของ
ผลการวิจัย แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวมีการวิจัยเกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้งานวิจัยอาจ
เป็นเทคนิคในการถ่วงเวลาในกระบวนการรับมือกับปัญหา หรือถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ โดย
เป็นข้ออ้างว่าการปฏิบัติของหน่วยงานล่าช้าเนื่องจากรอผลการวิจัยอยู่หรือการปฏิบัติมีพื้นฐานมาจาก
งานวิจัย หรืออาจเป็นเทคนิคในการสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยใช้การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียง (Weiss, 1979, 429)
6) Enlightenment model: ภายใต้รูปแบบนี้ นโยบายที่ออกมามิใช่ผลลัพธ์ของการนา
ผลงานวิจัยชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปใช้ แต่เป็นชุดความรู้ที่ผ่านกระบวนการทับถมทางความรู้ ทฤษฎี ตลอดจน
มุมมองต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งชุดความรู้เหล่านี้จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปใน
กระบวนการนโยบายผ่านการรับรู้ของสาธารณะ ที่จะตีกรอบความเข้าใจของบุคคลทั่วไปตลอดจนผู้มี
อานาจตัดสินใจต่อปัญหานั้นอย่างช้าๆ โดยผลการวิจัยเหล่านี้จะได้ รับการกระจายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สื่อมวลชน ภายใต้รู ป แบบนี้ ผู้ กาหนดนโยบายอาจไม่ส ามารถอ้างอิงผลงานวิจัยชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ว่ามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ แต่จะรู้สึกได้ว่าความคิดและทิศทางต่อปัญหาเหล่านี้ได้รับการรับรองจากงานวิจัย
ยกตัวอย่างเช่น มุมมองที่เปลี่ยนไปต่อการใช้กัญชา เป็นต้น (Weiss, 1979: 429-430)
จากรู ป แบบต่ า งๆที่ กล่ าวมาข้ า งต้ นจะเห็ น ได้ ว่า การน างานวิจั ยไปใช้ ป ระโยชน์ ( Research
Utilization) มีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่แตกต่างกันตามแต่สถานการณ์ ในขณะที่ไม่มีคาอธิบาย
ใดที่เป็นเอกภาพและสามารถอธิบายการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ (Weiss, 1979)
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการที่อธิบายการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของลาดับการนา
งานวิจัยไปใช้ เช่น Knott และ Wildavsky (1980) ที่อธิบายลาดับขั้นในการนางานวิจัยไปใช้แบ่งออกเป็น
7 ลาดับ ได้แก่ 1) การรับงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้ออกนโยบายรับงานวิจัยไว้ 2) การรับรู้งานวิจัย คือเมื่อผู้
ออกนโยบายอ่านหรือทาความเข้าใจผลการวิจัย 3) การอ้างอิงข้อมูล คือเมื่อข้อมูลจากงานวิจัยสามารถ
เปลี่ยนความคิดหรือความเข้าใจของผู้ออกนโยบาย 4) ความพยายาม มีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายที่มี
ที่มาจากงานวิจัย 5) การนาไปใช้ในการออกนโยบาย คือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกนาไปใช้และได้ผลลัพธ์
เป็นนโยบาย 6) การนานโยบายปฏิบัติ คือเมื่อนานโยบายนั้นไปปฏิบัติจริง และ 7) ผลลัพธ์ คือนโยบายที่
นาไปปฏิบัติแล้วส่งผลตามที่ต้องการ
ในมุมมองด้านการศึกษาการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (research utilization) สามารถแบ่งออก
ได้เป็นสองทัศนะ ได้แก่ ทัศนะมีเหตุมีผลในกระบวนการนโยบาย (rational perspective on policy
processes) และ ทัศนะทางการเมือง (political perspective) (Jong, 2012)
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โดย ทัศนะมีเหตุมีผล (rational perspective) มองกระบวนการนโยบายว่าเป็นเส้นตรง (linear)
โดยเริ่มจากการระบุปัญหา ต่อด้วยการเลือกแนวทางการแก้ปัญหา และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งจาก
ทัศนะดังกล่าว การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จึงเป็นส่วนหนึ่งโดยปกติของกระบวนการนโยบาย (Jong,
2012: 11) อย่างไรก็ตามทัศนะมีเหตุมีผลได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทัศนะที่ผิดเนื่องด้วยการนางานวิจัย
ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ตามคาอธิบายของทัศนะมีเหตุมีผลเกิดขึ้นน้อยในความเป็นจริง โดยสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกอธิบายโดยทฤษฎีที่ว่า แนวความคิดและการปฏิบัติของนักวิจัยกับนั กนโยบายมี
ความแตกต่างกันมากจนก่อให้เกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนอยู่ในโลกคนละใบ และนาไปสู่
การขาดการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันระหว่างนักวิจัยกับนักนโยบาย (Hoppe, 2005: 203) ซึง่ จะได้กล่าวต่อไปในรายละเอียด
ในขณะที่ ทัศนะทางการเมือง (political perspective) ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า มองว่า
งานวิจัยถูกนาไปใช้แตกต่างกันไปในการออกนโยบาย โดยตัวแสดงที่แตกต่างกันจะนางานวิจัยไปใช้ใน
รูปแบบที่ตนเองได้รับประโยชน์ จึงถือว่างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของความขัดแย้งทางการเมือง โดยถูกใช้ใน
การสร้างแรงสนับสนุน หรือชะลอการตัดสินใจ (Jong, 2012: 11) การวิพากษ์วิจารณ์ทัศนะมีเหตุมีผล
โดยเฉพาะข้อสันนิษฐานที่ว่าการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งโดยปกติของกระบวนการนโยบาย
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในด้านการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนาไปสู่
การมองว่าการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อาจอยู่นอกเหนือกระบวนการนโยบายในเวลาต่อมา (Jong,
2012)
Jong (2012) แบ่งรูปแบบของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Types of research utilization)
ออกเป็นสามรูปแบบ ได้แก่ แบบเครื่องมือ (Instrumental) แบบสัญลักษณ์ (Symbolic) และแบบเห็น
แจ้ง หรือแบบกรอบความคิด (Enlightenment/Conceptual)
1) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบเครื่องมือ (Instrumental Research Utilization)
สอดคล้องกับทัศนะมีเหตุมีผล (rational perspective) ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยสันนิษฐานว่า
กระบวนการนโยบายมีลักษณะเป็นเส้นตรงและผลงานวิจัยมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายสาธารณะ มี
ขั้นตอนเริ่มจากการวินิจฉัยปัญหา ซึ่งงานวิจัยสามารถมีส่วนร่วมในการให้หลักฐานสนับสนุนการวินิจฉัย
ปัญหานั้นๆ หลังจากนั้นจึงมีการออกแบบนโยบายตลอดจนการศึกษาถึงปัจจัยขัดขวางในกระบวนการ
นโยบาย ก่อให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา การประเมินแนวทาง และการตัดสินใจเลือกแนวทางในที่สุด
งานวิจัยจึงถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าหนทางใดคือหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและควรดาเนินการอย่างไร งานวิจัย
จึงเปรียบเสมือนเป็น “เครื่องมือ” ในการออกนโยบายนั่นเอง (Jong, 2012: 12; Caplan, 1979) อย่างไร
ก็ดี รูปแบบการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์รูปแบบนี้เกิดขึ้นน้อยในความเป็นจริง และจะเกิดขึ้นเมื่องานวิจัย
นั้นๆสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ออกนโยบายต้องการอยู่ก่อนแล้วหรือมีแนวทางนโยบายนั้นๆอยู่ก่อนแล้วเท่ านั้น
(Hoppe, 2005: 203; Weiss, 1979: 428)
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2) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบสัญลักษณ์ (Symbolic Research Utilization) สอดคล้อง
กับทัศนะทางการเมือง (political perspective) ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยสันนิษฐานว่า งานวิจัยถูก
นาไปใช้ในกระบวนการนโยบายเพื่อสนั บสนุนจุดยืนหรือผลประโยชน์ของตัวแสดงในเวทีนโยบายเมื่อเกิด
ความแตกต่างทางจุดยืนด้านนโยบาย ตัวแสดงต่างๆจะใช้ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนจุดยืนของตน ถือว่าเป็น
รูปแบบตรงข้ามกับการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบเครื่องมือ (instrumental RU) ที่งานวิจัยมี
จุดประสงค์เดียวคือการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย (Jong, 2012: 13-14) ในกรณีนี้จะสังเกตได้ว่า
สอดคล้องกับ Political Model ของ Weiss (1979) ที่กล่าวว่า “งานวิจัยถูกนามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ที่เปรียบเสมือนกับ“อาวุธ” ของฝ่ายที่สนับสนุนแนวทางนโยบายใดนโยบายหนึ่ง โดยจะใช้ผลงานวิจัยเป็น
หลักฐานในการโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามตลอดจนสร้างแรงสนับสนุนเพิ่มเติมในบรรยากาศของการกาหนด
นโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กัน” ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
3) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบเห็นแจ้งหรือกรอบความคิด (Enlightenment/Conceptual
Research Utilization) สอดคล้องกับทั้งทัศนะมีเหตุมีผลและทัศนะทางการเมือง โดยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง
ทั ศ นะทั้ ง สอง ในรู ป แบบนี้ พ ลั ง อ านาจทางการเมื อ งไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ การน างานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์
เช่นเดียวกันกับที่งานวิจัยก็มิได้มีผลโดยตรงต่อการนาไปใช้ในกระบวนการนโยบาย และมีความสอดคล้อง
กับคาอธิบาย Enlightenment model ของ Weiss (1979) โดยในรูปแบบนี้ ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้
โดยตรง แต่กลับเป็นกรอบแนวคิดจากงานวิจัยที่ใช้เวลานานในการสร้างผลกระทบ ผ่านการโน้มน้าวและ
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและความเห็นของสาธารณะ จนความเห็นดังกล่าวกลายเป็นนโยบายสาธารณะ
ในที่สุด นอกจากนี้รูปแบบนี้ยังเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงมากกว่ารูปแบบสัญลักษณ์และรูปแบบเครื่องมือ
(Amara et al, 2004; Hoppe, 2005: 203)
Hanney et al (2003) ได้ทาการศึกษารูปแบบของการออกนโยบาย (model of policy
making) รูปแบบของงานวิจัย (different types of research) และ รูปแบบของการนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (model of research utilization) พบว่า รูปแบบของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ
Weiss (1979) มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการออกนโยบาย กล่าวคือ 1) รูปแบบ Knowledgedriven และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Problem-solving มีความสอดคล้องกับการออกนโยบายด้วยรูปแบบ
Rational ที่ผู้ออกนโยบายเป็นผู้ระบุปัญหาจากนั้นจึงทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุด 2) รูปแบบ Interaction และ Enlightenment มีความสอดคล้องกับการออกนโยบายด้วยรูปแบบ
Incremental ที่การออกนโยบายมาจาการรวบรวมข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการถกเถียงใน
กระบวนการนโยบายและให้ความสาคัญกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งก่อนการตัดสินใจ 3) ในขณะที่การออก
นโยบายด้วยรูปแบบ Policy network ที่หมายถึงเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกนโยบาย โดยมีนั กวิจั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในเครือข่ ายนโยบายและมีโ อกาสแสดงความคิดเห็ นภายใต้
เครือข่าย จะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ Interaction แต่จะมีความเข้มข้นมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะ
ทาให้งานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้สาเร็จ
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จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น เป็ น การกล่ า วถึ ง นิ ย ามและรู ป แบบต่ า งๆของการน างานวิ จั ยไปใช้
ประโยชน์ (Research utilization) จากวรรณกรรมต่างๆ ในลาดับต่อไปจะเป็นการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Determinants of research utilization) จากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยในที่นี้ แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ลักษณะของงานวิจัย (Characteristics of research) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interactions between researchers and policy makers) และ
ผลประโยชน์ขององค์การ (Organizational interests)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Determinants of research utilization)
1. ลักษณะและรูปแบบงานวิจัย (Characteristics and types of Research)
ลักษณะและรูปแบบงานวิจัย (Characteristics and types of Research) เป็นหนึ่งในข้อ
สันนิษฐานหลักที่นักวิชาการหลายคนให้ความสาคัญในฐานะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยมีสมมติฐานว่าการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของงานวิจัย
อาทิ คุณภาพของงานวิจัย เนื้อหางานวิจัย ความมี ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความซับซ้อน ความ
เที่ยงตรง ความสามารถในการนาไปใช้ ความสามรถในการประยุกต์ ความชัดเจนและความสอดคล้องของ
คาแนะนาต่อปัญหานั้นๆ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน หรือได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
(Knorr, 1976; Landry et al, 2003) ในขณะที่ รูปแบบของงานวิจัย เช่น การวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิง
ทฤษฎี งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยมุมกว้างหรืองานวิจัยที่เฉพาะเจาะจง งานวิจัยเกี่ยวกับกรอบความคิด
(conceptual research) งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผล (evaluation research) ขอบเขตความรู้
เหล่านี้ล้วนอาจมีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น (Landry et al, 2003) อย่างไรก็ดี
อิทธิพลของลักษณะและรูปแบบของงานวิจัยต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กลับยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
Law et al (2013) ทาการศึกษากรณีตัวอย่างของการนาข้อมูลการสารวจทางการแพทย์ในประเด็น
น้าหนักตัวเด็กในออสเตรเลียเพื่อค้นหาว่ามีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลการวิจัยในการออกนโยบาย
พบว่าคุณภาพและเนื้อหาของงานวิจัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ในนโยบาย
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพของการสารวจที่ได้รับการยอมรับ และเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้ออกนโยบาย
ในทางกลับกัน Landry, Lamari and Amara (2003) ทาการศึกษาอิทธิพลของลักษณะและ
รูปแบบงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Engineering explanations โดยตั้งสมมติฐานว่า การนาความรู้ไปใช้ใน
นโยบายจะเพิ่มขึ้น เมื่อนั กวิจัยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ (advancement of
scholarly knowledge) อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของงานวิจัยไม่สามารถใช้อธิบายการนา
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งตัวแปรของการพัฒนาความรู้ทางวิชาการก็ไม่ได้มีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ งานวิจัยที่มีการประยุกต์ (applied research) ยังมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์มากกว่างานวิจัยประเภทพื้นฐาน (basic research) (Hanney et al, 2003) เช่นเดียวกับ
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งานวิจัยเกี่ยวกับกรอบความคิด (conceptual research) ที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
มากกว่างานวิจัยประเภทประเมินผล (evaluation research) เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วนโยบายส่วน
ใหญ่มักไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย (De Gier et al, 2004 cited in Jong, 2012: 16)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะและรูปแบบงานวิจัยยังคงมีความคลุ มเครือและไม่มี
คาตอบที่เป็นเอกภาพต่อการมีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Landry et al, 2003) ต่อไปจะ
นาเสนอปัจจัยทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interactions between researchers
and policy makers) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ค่อนข้างมาก
2.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interactions between researchers and policy
makers)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interactions between researchers and policy
makers) เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่แพร่หลายว่าเป็นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยในที่นี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคาอธิบายเพื่อความสะดวกในการทาความเข้าใจ ได้แก่ ทฤษฎีโลกสอง
ใบ (Two-Worlds/Communities theory) และ บทบาทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งาน
วิจัย (Interaction explanations)
1) ทฤษฎีโลกสองใบ (Two-Worlds/Communities theory)
ทฤษฎี โ ลกสองใบเป็ น หนึ่ ง ในค าอธิ บ ายดั้ ง เดิ ม ถึ ง การที่ ง านวิ จั ย ไม่ ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์
(nonutilization or underutilization) โดยมีสมมติฐานว่า ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม แนวความคิด
ภาษา ตลอดจนการปฏิบัติ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัยหรือผู้กาหนดนโยบายในที่นี้ มีมากจนก่อให้เกิด
ช่องว่างและความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองกลุ่ม จนส่งผลให้งานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (Hoppe,
2005; Caplan, 1979) โดยนักวิชาการหรือนักวิจัยมักให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริงทางวิชาการที่บุคคล
ทั่วไปไม่เข้าใจ การค้นคว้าหาความจริง การทดลอง ตลอดจนการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ (falsification) ในขณะ
ที่ผู้กาหนดนโยบายมักหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการทดลอง ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ตลอดจนต้องการการยืนยันข้อเท็จจริง (verification) มากกว่าการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ (Hoppe,
2005; Caplan, 1979; Landry et al, 2003)
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องลดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมของสองกลุ่มดังกล่าว (Amara et al,
2004) โดยในการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเชื่อมโยงระหว่างสองกลุ่ม (bridging)
มากขึ้น โดยบ้างมองว่าต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความมั่นใจ
ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน (Caplan, 1979)
Landry et al (2003) และ Amara et al (2004) เห็นว่า เพื่อให้งานวิจัยถูกนามาใช้ประโยชน์
ผู้วิจัย และผู้ กาหนดนโยบายควรพัฒ นาสองสิ่งที่สาคัญ ได้แก่ การปรับตัว (Adaptation) และความ
พยายามในการได้มาซึ่งความรู้ (Acquisition effort) โดยการปรับตัว (Adaptation) เป็นบทบาทที่นักวิจัย
สามารถกระทาได้ อาทิ ความพยายามในการทาให้ผลการวิจัยสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการใช้
2-12

ภาษาทั่วไปที่เข้าใจได้ง่าย และความพยายามในการทาให้บทสรุปและคาแนะนามีความเฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้นและนาไปใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผู้ใช้งานวิจัยอาจ
ต้องการ เมื่อนักวิจั ยให้ ความสาคัญกับการปรับเปลี่ ยนรูปแบบงานวิจัยเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งานวิจัย งานวิจัยจะถูกนามาใช้มากขึ้น (Landry et al, 2003; Amara et al, 2004) ในส่วนของ
ความพยายามในการได้มาซึ่งความรู้ (Acquisition effort) เป็นบทบาทที่ผู้ใช้งานวิจัยหรือผู้กาหนด
นโยบายสามารถกระทาได้ โดยที่ผู้ใช้งานวิจัยควรให้ความสาคัญกับการพยายามเข้าถึง ตลอดจนทาความ
เข้าใจกับความรู้ที่ได้มาจากการวิจัย อาทิ การจัดประชุมเพื่อถกปัญหา ตลอดจนเรียนรู้ผลการวิจัยกับ
นักวิจัยโดยตรง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผลการวิจัยที่ชัดเจน การพัฒนาในส่วนนี้จะสามารถเพิ่ม
โอกาสที่งานวิจัยจะถูกนาไปใช้ประโยชน์เช่นกัน (ibid)
2) บทบาทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interaction explanations)
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีโลกสองใบค่อนข้างมาก
โดยในขณะที่ทฤษฎีโลกสองใบให้ความสาคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนสองกลุ่ม คาอธิบาย
ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัยให้ความสาคัญไปที่การติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยและ
ผู้ใช้งานวิจัยตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ การขาดหายไปซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้งาน
วิจัยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้งานวิจัยไม่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (Landry et al, 2003)
Landry et al อธิบายถึงความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัยว่า “การนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นระบบ (disorderly interactions) มากกว่า
ความสัมพันธ์แบบเป็นเส้นตรงที่เริ่ มต้นจากความต้องการของผู้วิจัยหรือความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย ”
(2003: 195) ดังนั้นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้จึงมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยจะส่งผลให้มีการนางานวิจัยไปใช้มากขึ้น (ibid)
อย่างไรก็ตามการเพิ่ม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยต้องกระทาในทุกๆขั้นตอนของ
การทาวิจัย สอดคล้องกับรูปแบบ Interactive ที่ Weiss (1979) กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัย
กับการตัดสินใจในกระบวนการนโยบายมิใช่เส้นตรง (non-linear) แต่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ใช้งานวิจัยในลักษณะกลับไปกลับมา (back and forth) อยู่ตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อการน างานวิ จั ย ไปใช้ป ระโยชน์ นั กวิ จัยและผู้ ใช้งานวิจัยควรมีปฏิสั ม พันธ์กันในขั้นตอนของการ
เผยแพร่ผลการวิจัย (dissemination) และขั้นตอนของการนางานวิจัยไปใช้ (utilization) ด้วย โดยตัว
แปรสาคัญที่จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานวิจัยและผู้วิจัยคือ กลไกความเชื่อมโยง ( Linkage
mechanism) ซึ่งประกอบด้วย การติดต่อกันระหว่างบุคคลแบบไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมหรือคณะกรรมการ การพบปะกันทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ การจัดสัมมนาที่รวมทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง การกระจายผลการวิจัยไปยังสถาบันที่มิใช่สถาบันทางวิชาการ ตลอดจนการใช้อีเมล์ และ
อินเตอร์เน็ต (Caplan, 1979; Landry et al, 2003; Amara et al, 2004) ระดับความเข้มข้นของกลไก
ความเชื่อมโยงเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้มีการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (Landry et al, 2003)
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จากที่กล่าวไปข้างต้นว่า ทฤษฎีโลกสองใบ และ บทบาทของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้งาน
วิจัยมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก นักวิชาการจานวนไม่น้อยที่พยายามศึกษาว่า ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อ
การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จึงมีแนวโน้มที่จะได้ผลการวิจัยที่สนับสนุนปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้งานวิจัยในภาพรวม อาทิ
Cherney et al (2012) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนางานวิจัยด้านการศึกษาไปใช้ในประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่า พลวัตรของการร่วมมือกันสร้างงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้งานวิจัยมีส่วนสาคัญใน
การทาให้งานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นผู้วิจัยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานวิจัยผ่านกระบวนการต่างๆ
อาทิ การประชุม ตลอดจนต้องมีการปรับโครงสร้างของงานวิจัยและผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ คล้ายคลึงกับ Mieler and Uma (2014) ที่ศึกษาปัจจัยหลักในการพัฒนาการเปลี่ยนผ่าน
องค์ความรู้ไปสู่นโยบายสาธารณะในบริบทของงานวิจัยด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว พบว่าหนึ่งในปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลให้เกิดการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์คือการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงและต่อเนื่ องระหว่าง
นั ก วิ จั ย และผู้ ใ ช้ ง านวิ จั ย โดยต้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนแรกในการท าวิ จั ย เพื่ อ ให้ ก ารออกแบบงานวิ จั ย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ Mieler and Uma ยังได้สนับสนุนมุมมองของทฤษฎีโลก
สองใบว่าในการเผยแพร่ชุดความรู้ นักวิจัยต้องพยายามย่อยผลการวิจัยให้ เข้าใจได้ง่ายโดยต้องทาความ
เข้าใจว่ารูปแบบภาษาและการเผยแพร่ในรูปแบบใดจะมีประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ใช้
Law et al (2013) พบว่า นอกจากคุณภาพและเนื้อหางานวิจัยมีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังพบว่า การจัดเสวนาระหว่างผู้ใช้และผู้วิจัยมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย
ในกรณีศึกษาของเขาพบว่า การใช้ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้งาน
วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะเพิ่มความเป็นเจ้าของงานวิจัยในความรู้สึกของผู้ใช้งานวิจัย และ
ส่งผลให้งานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์ ในขณะที่การทารายงานเพื่อรายงานผลการวิจัยควรมีการจัดทาขึ้น
เฉพาะสาหรับผู้ใช้ ให้มีการตีความผลการวิจัยที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
Kothari et al (2011) สนับสนุนทฤษฎีโลกสองใบและทาการศึกษาว่านักวิจัยและผู้ออกนโยบาย
ควรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พบว่า ตัวชี้วัดที่สะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัยประกอบด้ว ย การสื่อสาร (communication) การร่วมกันทางานวิจัย
(collaborative research) และการเผยแพร่งานวิจัย (dissemination) โดยการสื่อสารต้องมีความชัดเจน
สอดคล้องกับงานวิ จัย ตลอดจนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในขณะที่การร่วมกันทางานวิจัยต้องมีการ
ประชุมร่วมกันในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยที่ต้องมีการนาเสนอในหลาย
รูป แบบ มีความเหมาะสม กระชับและชัดเจน ตลอดจนต้องมีการพบปะกันระหว่างผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพื่อหารือกันเกี่ยวกับผลการวิจัย
3. ผลประโยชน์ขององค์การ (organizational interests)
ผลประโยชน์ขององค์การ (organizational interests) เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่เป็นปัจจัยต่อ
การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีสมมติฐานว่าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์การมี
อิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลประโยชน์ขององค์การประกอบด้วย โครงสร้างขององค์การ
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ขนาดขององค์การ รูปแบบของขอบเขตนโยบาย ความเข้าใจและจุดยืนของบุคลากรต่อปัญหา ตลอดจน
ความต้องการขององค์การ เป็นต้น (Jong, 2012) ซึ่งโดยทั่วไปมักให้ความสาคัญกับความต้องการของ
องค์การ โดยผู้สนับสนุนปัจจัยนี้เชื่อว่า งานวิจัยจะถูกนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้นหากงานวิจัยนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (องค์การ) แทนที่จะเป็นการตอบสนองความต้องการของนักวิจัย เช่น การพยายาม
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน หากผู้ใช้งาน
วิจั ยเห็น ว่างานวิจั ยนั้ นสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ ใช้และถูกส่ งมาถึงมือผู้ใช้ในเวลาที่เหมาะสม
(Amara et al, 2004; Landry et al, 2003)
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาด้วยวิธีทางเศรษฐมิติของ Landry et al (2003) พบว่า การให้
ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไม่ได้มีผลในการทาให้เกิดการนางานวิจัยไปใช้มากขึ้น
เช่นเดียวกับขนาดขององค์การ แต่กลับกลายเป็น รูปแบบของขอบเขตนโยบาย โดยที่ความซับซ้อนของ
ปัญหานโยบายแปรผกผันกับการนางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์จะมีการนางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์น้อยกว่า ในขณะที่ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการนางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า ในขณะที่ Mitton
et al (2007) ให้ความสาคัญกับความรู้ขององค์การ โดยจากการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Transfer and Exchange) ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย พบว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพของผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยมีความสาคัญ เช่นเดียวกับระดับความรู้ขององค์การ
ที่จะมีส่วนทาให้เกิดความเข้าใจผลการวิจัยและนาไปสู่การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
2.2.2 บทสรุป
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน างานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ( Research
Utilization) มีการนิยามและกาหนดรูปแบบของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันแต่มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันค่อนข้างมาก โดยการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งออกได้เป็นสาม
รู ป แบบใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ การน างานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ แ บบเครื่ อ งมื อ (Instrumental Research
Utilization) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบสัญลักษณ์ (Symbolic Research Utilization) และการ
นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบบเห็นแจ้งหรือกรอบความคิด (Enlightenment/Conceptual Research
Utilization) และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ปั จจัยลักษณะและรูปแบบ
ของงานวิจัย (Characteristics of research) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย (Interactions
between researchers and policy makers) และ ผลประโยชน์ขององค์การ (Organizational
interests) โดยที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้น้าหนักไปที่ปัจจัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย
ค่อนข้างมาก ทั้งในด้านการทางานร่วมกันกับผู้ออกนโยบายหรือการทางานเป็นส่วนหนึ่งของการออก
นโยบาย
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย อาจจาเป็นต้องพิจารณา
ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัย ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม และเวทีที่
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สามารถเอื้อให้นักวิจัยและผู้ออกนโยบายสามารถทางานร่วมกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มของการทางาน
วิจัย นอกจากนี้นั กวิจั ยอาจต้องปรั บตัว เข้าหาผู้ใช้งานวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนาเสนอ
ผลงานวิจั ย การใช้ภาษา ช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัย อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยยังคงต้องรักษาไว้ซึ่งสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
วิจัยและการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของงานวิจัยที่มุ่งแสวงหาความจริง หรือออกแบบแนวทางในการแก้ ปัญหาที่
เป็นประโยชน์ตามหลักการทางวิชาการ ในขณะที่ผู้ออกนโยบายควรให้ความสาคัญกับงานวิจัยมากขึ้น
เพื่อให้การออกนโยบายมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการอันจะเป็นการป้องกันการผิดพลาดของนโยบายได้
อย่างมีนัยสาคัญ
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