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Abstract

This research aimed to study the output and outcome of para-rubber research
projects under the para-rubber industry development project package, and to examine
factors affecting outcome presence of those para-rubber research projects. Primary
data were collected using a structured questionnaire, sent via postal service. There were
101 heads of the para-rubber research projects who responded. The data were analyzed
using descriptive statistics and logistic regression. The results revealed that 98.0 percent
of the para-rubber research projects achieved the desired goals in the research
project proposals. The outputs exceed the intended goal, e.g., receiving invitations
as a speaker at the national conference, the number of doctoral graduates, and petty
patents. However, only 23.8 percent of the para-rubber research projects gained
outcomes. Statistically significant factors positively affecting outcome presence of
the para-rubber research projects under the para-rubber industry development
project package were the number of researchers, compensation for the head of the
research project, and obvious policy and top management support for research. In
contrast, statistically significant factors negatively affecting outcome presence of the
para-rubber research projects under the para-rubber industry development project
package were the utilization of facilities provided by original affiliation, and having
good relationships with colleagues. The research grants should allow the next
research users to participate in research design; in addition, they should focus on the
interdisciplinary research team, new researcher, and original affiliation readiness.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลผลิ ตและผลลัพธ์ของ
โครงการวิจยั ยางพารา รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการมีผลลัพธ์
ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชดุ โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพารา โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเชิงโครงสร้างที่ส่งไปยัง
หัวหน้าโครงการวิจยั ยางพาราทางไปรษณี ย ์ ซึ่งได้รับการตอบกลับ
จํานวน 101 ราย การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาและ
การถดถอยโลจิ สติ ก ผลการวิจยั พบว่า โครงการวิจยั ยางพารา
ร้อยละ 98.0 บรรลุเป้าหมายตามที่กาํ หนดไว้ในข้อเสนอโครงการ
วิจยั ผลผลิตที่ได้ในจํานวนมากกว่าค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เช่น
การได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน
บัณฑิ ตระดับปริ ญญาเอก อนุ สิทธิ บตั ร โครงการวิจยั ยางพารา
เพี ย งร้ อ ยละ 23.8 ที่ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลในเชิ ง บวกต่ อ
การมี ผ ลลัพ ธ์ ข องโครงการวิ จ ัย ยางพาราภายใต้ชุ ด โครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่
จํานวนนักวิจยั ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั นโยบาย
และการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารที่มีต่องานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลในเชิ งลบต่อการมี ผลลัพธ์ของโครงการวิจยั
ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพารา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพือ่ นร่ วมงาน การใช้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกของหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั ควรให้ผใู ้ ช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั มีส่วนร่ วมในการออกแบบงานวิจยั รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับที มวิจยั แบบสหสาขาวิชา นักวิจยั ใหม่ และความพร้ อมของ
หน่วยงานต้นสังกัด
คําสําคัญ: การประเมินผลลัพธ์ การประเมินผลผลิต อุตสาหกรรม
ยางพารา โครงการวิจยั ยางพารา

บทนํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยได้มุ่งเน้น
การสร้ า งนวัต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ในอุ ต สาหกรรมยางพารา
ซึ่งต้องขับเคลื่อนผ่านการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
เพื่อเป็ นหลักประกันในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ
ยางพาราไทยในตลาดโลก อันเป็ นที่มาของชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราภายใต้โครงการวิจยั แห่งชาติ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้ง
สร้ างนักวิจยั และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยาพารา ตลอดจนมี
เจตนาทีจ่ ะยกระดับผลงานวิจยั ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ในอุตสาหกรรมยางพารา และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2546–2554 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจยั แก่โครงการวิจยั ยางพารา
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ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารารวมทั้งสิ้ น
223 โครงการ ซึ่ งใช้ง บประมาณทั้ง หมด 75,199,740 บาท
ประกอบด้ว ยโครงการวิ จ ัย ขนาดใหญ่ จ ํา นวน 26 โครงการ
มีงบประมาณการวิจยั ระหว่าง 750,376–3,336,100 บาทต่อโครงการ
โครงการวิ จ ัย ขนาดกลางจํา นวน 49 โครงการ มี ง บประมาณ
การวิจยั ระหว่าง 298,000–630,300 บาทต่อโครงการ และโครงการ
วิจยั ขนาดเล็กจํานวน 148 โครงการ มีงบประมาณการวิจยั ระหว่าง
80,000–159,133 บาทต่อโครงการ (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั , 2559) ซึ่งโครงการวิจยั ทั้งหมดในชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราเป็ นโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้ดาํ เนิ นการวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว ดังนั้นการประเมิ นผลผลิ ตและ
ผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ทั้งหมดจึงมีความสําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ นําเสนอผลการวิจยั ในส่วนของ
(1) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพารา และ (2) ปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ผ ลลัพ ธ์ ข องโครงการวิ จ ัย ยางพาราภายใต้ชุ ด
โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งผลการวิจยั เป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการวิจยั เรื่ อง “การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราภายใต้โครงการวิจยั
แห่ งชาติ พ.ศ. 2559” ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อ สกว.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) หน่วยงานสนับสนุน
การวิจยั อื่นๆ และสถาบันการศึกษา สําหรับนําไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจยั การจัดสรร
งบประมาณสําหรับสนับสนุนการวิจยั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอด
จนการกําหนดนโยบายการสนับสนุนการวิจยั ที่เหมาะสมต่อไป

การตรวจเอกสาร
งานวิ จ ัย มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
คุ ณภาพชี วิตที่ ดีของประชาชน และความยัง่ ยืนของการพัฒนา
จึงเป็ นเหตุผลที่ประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความสําคัญกับการลงทุน
ในการวิจยั แต่สาํ หรับประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ งรัฐบาลต้องเผชิ ญ
กับข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้หน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั
ต้อ งแน่ ใ จว่ า การสนับ สนุ น เงิ น ทุ น วิ จ ัย แก่ โ ครงการวิ จ ัย หรื อ
ชุ ดโครงการวิจยั ต่ างๆ จะก่ อให้เกิ ดผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
และสังคมที่คุม้ ค่า จึงเกิดเป็ นคําถามว่า ทําไมควรมีการประเมิน
โครงการวิจยั ซึ่ งเป็ นการวัดผลสําเร็ จของโครงการวิจยั ที่เริ่ มต้น
ด้วยการประเมิ นผลผลิ ต (output) ตามด้วยผลลัพธ์ (outcome)
และผลกระทบ (impact) ของโครงการวิจยั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Walker et al., 2008) กล่าวคือ
โครงการวิจยั จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการหรื อความรู ท้ สี่ ามารถ
นําไปใช้สร้ างสรรค์นวัตกรรมและกําหนดนโยบายที่ เหมาะสม

776

K A S E T S A RT J O U R N A L O F S O C I A L S C I E N C E S 40 (2019)

อันนําไปสู่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้
(Salter & Martin, 2001)
สุ วรรณา (2553, 2559) ได้กล่าวถึงเส้นทางสู่ ผลกระทบจาก
งานวิจยั (research impact pathway) ว่า เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของเส้นทางงานวิจยั ตั้งแต่การนําปัจจัยนําเข้า เช่น ทรัพยากร
มนุษย์ อุปกรณ์/เครื่ องมือ สถานที่ เงินทุนวิจยั ผ่านกิจกรรมหรื อ
กระบวนการต่างๆ จนเกิดเป็ นผลผลิต เช่น นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
เทคโนโลยี อันนําไปสู่ ผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การมี ผูน้ าํ ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่ น การเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของภาครัฐ และก่อให้
เกิดผลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม งานวิจยั
ที่ประยุกต์แนวคิดดังกล่าว เช่น ศศรส นราภรณ์ และ จุฑา (2560)
หนึ่งฤทัย ชุติมา พิเชษฐ์ และ สุ วรรณา (2560)
บทความวิจยั นี้ได้กาํ หนดนิยามของผลผลิตว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากโครงการวิจยั ในขั้นแรก ซึ่ งถูกกําหนดโดยวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจยั นั้น เช่ น องค์ความรู ้ ผลงานตี พิมพ์ การฝึ กอบรม
จํา นวนนัก วิ จ ัย สิ ท ธิ บ ัต ร นวัต กรรม อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตขึ้น งานวิจยั เรื่ องหนึ่ งอาจจะผลิตผลผลิต
ที่ พ ร้ อ มนํา ไปใช้ป ระโยชน์ หรื อ ผลผลิ ต ที่ เ ป็ นปั จ จัย นํา เข้า สู่
งานวิจยั ขั้นสู งต่ อไป สําหรั บผลลัพธ์ หมายถึ ง ผลสําเร็ จ หรื อ
ผลที่ ต้ งั ใจให้เ กิ ด ขึ้ น ในระยะสั้น และระยะกลางจากการมี ผูน้ ํา
ผลผลิตของโครงการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งนักวิจยั ไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้โ ดยตรง เช่ น รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น ต้น ทุ น การผลิ ต ลดลง
ประสิ ทธิภาพการผลิตสู งขึ้น แนวนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่ วนผลกระทบหรื อผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่ อง (consequence) หลังจาก
โครงการวิจยั มี ผลลัพธ์ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อกลุ่มเป้ าหมายหรื อ
สาธารณชน โดยสามารถวัดได้จากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และทุนทางปั ญญา การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(European Science Foundation, 2012; Walker et al., 2008) ทั้งนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็ นผลกระทบทางบวกหรื อทางลบก็ได้
Adams (1990) ได้เสนอแนวคิดว่าด้วยการประเมินผลกระทบ
ของงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากจํานวนผลงานวิจยั
ที่ได้รับการตีพิมพ์ และวัดผลกระทบของงานวิจยั ต่อการเพิ่มผลิต
ภาพในอุตสาหกรรม รวมทั้งการนับจํานวนผลงานวิจยั ที่ถูกอ้างอิง
เพือ่ วัดผลกระทบของงานวิจยั ที่พจิ ารณาต่องานวิจยั เรื่ องอื่น ขณะที่
European Science Foundation (2012) ได้เสนอวิธีการประเมิน
ผลกระทบของงานวิ จ ัย ทางวิ ท ยาศาสตร์ 7 วิ ธี ประกอบด้ว ย
(1) การวัด ปั จ จัย นํา เข้า (2) การวัด ผลผลิ ต (3) การสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (4) การสํารวจ (5) การใช้กรณี ศึกษา (6) การตรวจสอบ
ย้อนกลับ และ (7) การใช้ตวั แบบทางเศรษฐศาสตร์
Salter and Martin (2001) ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการลงทุน
ในการวิ จ ัย ที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ (1) การเพิ่ ม ขึ้ นของคลัง ความรู ้

(2) การพัฒนาทักษะและความสามารถของบัณฑิ ตและนักวิจยั
(3) การสร้ างเครื่ องมื อในการทดลอง รวมถึ งการพัฒนาวิธีการ
หรื อกระบวนการทดลองใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ (4) การสร้าง
เครื อข่ายและการกระตุน้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (5) การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(6) การเกิ ดสาขาวิชาใหม่ๆ (7) การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
และ (8) การสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ ในทํานองเดียวกัน Martin
(1998) ได้ทาํ การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นจากงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา พบว่า งานวิจยั และบัณฑิต
ที่สาํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เนือ่ งจากทุนมนุษย์และองค์ความรูท้ างเทคโนโลยี
ทีเ่ กิดขึ้นจากงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยได้นาํ ไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในการประเมินผลลัพธ์ของงานวิจยั ต้องคํานึงถึงชนิดของผลลัพธ์
ที่มีความแตกต่างกันตามสาขาวิชา ความล่าช้าของเวลาระหว่าง
ผลการวิจยั และผลลัพธ์ ธรรมชาติของผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของผลลัพธ์ และองค์ความรู ้
ที่กระจายออกไปสู่สงั คม (Penfield, Baker, Scoble, & Wykes, 2014)
ขณะที่ Müller and Rijcke (2017) ได้เสนอแนวทางในการวัดผล
ลัพธ์ของงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ว่า ควรพิจารณาอิทธิ พลของ
ปั จจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการวิจยั
การวางแผนและกระบวนการวิจยั ของโครงการวิจยั สภาพแวดล้อม
ทางสังคมภายในองค์กร บริ บททางสังคมของทีมวิจยั ความร่ วมมือ
และการประสานงานกับทีมวิจยั อืน่ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การวิจยั ระหว่างทีมวิจยั ส่ วน Temple et al. (2018) ได้กล่าวว่า
ผลลัพ ธ์ ข องงานวิจ ยั ขึ้ น อยู่กับ กิ จ กรรมการวิจ ยั ความสามารถ
ในการวิจยั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานวิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และบริ บททางสถาบัน ซึ่ งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทําวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงานซึ่ งมีเป้ าหมายและผลประโยชน์
ที่แตกต่างกัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Hansson and
Polk (2018) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่าง
นัก วิ จ ัย และผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ความร่ ว มมื อ ระหว่า งองค์ก ร
วัฒ นธรรมองค์ก ร สภาพแวดล้อ มทางการบริ ห ารขององค์ก ร
ปั จจัยเชิงสถาบัน กระบวนการคิด นโยบาย รวมทั้งความสัมพันธ์
ภายในทีมวิจยั และระหว่างองค์กร เป็ นปัจจัยทีม่ บี ทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุน และกระตุน้ กิจกรรมการวิจยั ตลอดจนจํานวนผลผลิต
ที่เกิ ดผลลัพธ์ จากการศึกษางานวิจยั เหล่านี้ รวมถึงงานวิจยั ของ
Munns and Bjeirmi (1996) Beleiu, Crisan, and Nistor (2015)
และ Bartlett, Kanowski, van Kerkhoff, and Byron (2017) ทําให้
ทราบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักวิจยั ลักษณะของโครงการวิจยั
สภาพแวดล้อมในการทําวิจยั ปัจจัยนําเข้า และกิจกรรมระหว่างการวิจยั
มีส่วนสําคัญที่จะนําไปสู่ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจยั
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วิธีการวิจยั

Pi = E (Y = 1 ⎢X) = 1 +1e

งานวิจยั นี้ ได้ดาํ เนิ นการรวบรวมข้อมุลทุติยภูมิจากเอกสาร
ข้อเสนอโครงการวิจยั รายงานวิจยั และแบบสรุ ปปิ ดโครงการวิจยั
จํานวน 223 โครงการ ในประเด็นปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยนําเข้า
ลัก ษณะโครงการวิจ ัย สภาพแวดล้อ มในการทํา วิจ ัย กิ จ กรรม
ระหว่างการวิจยั ผลผลิ ตและผลลัพธ์ของโครงการวิจยั เพื่อใช้
ประกอบการออกแบบแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง การรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถามเชิ งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงด้านเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิของโครงการวิจยั จํานวน 10 ท่าน
และผูเ้ ชี่ ยวชาญอีกจํานวน 3 ท่าน โดยส่ งแบบสอบถามดังกล่าว
ไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั จํานวน 223 ราย ผ่านทางไปรษณี ย ์
ซึ่งได้รับการตอบกลับจํานวน 101 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.3
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ในส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชดุ โครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราใช้แบบจําลองโลจิท ซึ่งใช้ในกรณี
ที่ตวั แปรตามเป็ นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มีเพียง 2 ค่า
(0 และ 1) และทําการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรด้วยวิธี
การความควรจะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood Estimation
หรื อ MLE) ซึ่ งได้กาํ หนดรู ปแบบของแบบจําลองโลจิ ทไว้ดงั นี้
(Gujarati & Porter, 2010)

Zi = In Pi
1 Pi
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Zi

= b0 + b1POH1i + b2POH2i + b3POH3i + b4NURi + b5SORi +
b6SAHi + b7CULi + b8RELi + b9SOCi + b10POLi + b11FACi + ui
โดยกําหนดให้ Pi หมายถึง โอกาสที่โครงการวิจยั ยางพารา
แต่ละโครงการจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้น Zi หมายถึง การมีผลลัพธ์ของ
โครงการวิจยั ยางพาราแต่ละโครงการ โดยที่ Zi = 1 เมื่อโครงการ
วิจยั ยางพารานั้นมีผลลัพธ์เกิดขึ้น และ Zi = 0 เมื่อโครงการวิจยั
ยางพารานั้นไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้น e หมายถึง ค่าลอการิ ธึมธรรมชาติ
ซึ่ งมี ค่าประมาณ 2.7 และ ui หมายถึ ง ตัวแปรสุ่ มคลาดเคลื่ อน
สําหรับตัวแปรอิสระที่น่าจะส่ งผลต่อการมีผลลัพธ์ของโครงการ
วิจยั ยางพารามี จาํ นวน 11 ตัวดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ ได้ใช้
ตัวแปรความคิดเห็ นของหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นตัวแปรแทน
(proxy variable) ตัว แปรที่ เ ป็ นข้อ เท็จ จริ ง เนื่ อ งจากข้อ จํา กัด
ในการวัดค่า โดยยอมรั บว่าการใช้ตวั แปรแทนอาจไม่สามารถ
แทนตัวแปรที่เป็ นข้อเท็จจริ งได้อย่างสมบูรณ์หรื อทั้งหมด

ตารางที่ 1 ตัวแปรอิสระในแบบจําลองโลจิท
ตัวแปร
ความหมาย
POH
ตัวแปรหุ่นตําแหน่งทางวิชาการของหัวหน้าโครงการวิจยั ในแต่ละโครงการ มี 3 ตัวจากตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 4 กลุม่
ได้แก่ POH1 โดยกําหนดให้ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์แทนด้วย 1 และตําแหน่งทางวิชาการอื่นแทนด้วย 0 POH2 โดยกําหนด
ให้รองศาสตราจารย์แทนด้วย 1 และตําแหน่งทางวิชาการอื่นแทนด้วย 0 และ POH3 โดยกําหนดให้ศาสตราจารย์แทนด้วย 1
และตําแหน่งทางวิชาการอื่นแทนด้วย 0
NUR
จํานวนนักวิจยั ในแต่ละโครงการ (คน)
SOR
ตัวแปรหุ่นแหล่งสนับสนุนการวิจยั ของแต่ละโครงการ โดยกําหนดให้โครงการวิจยั ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนการวิจยั
จากสกว. และแหล่งอืน่ แทนด้วย 1 และโครงการวิจยั ยางพาราทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนการวิจยั จากสกว. เพียงแหล่งเดียวแทนด้วย 0
SAH
ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั ในแต่ละโครงการ (บาทต่อเดือน)
CUL
ระดับความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานต้นสังกัดในประเด็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญ
กับคุณค่าของนักวิจยั โดยที่ 5 แทนด้วยมากที่สุด 4, 3, 2 และ 1 แทนมากจนถึงน้อยที่สุด
REL
ระดับความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ต่อสภาพแวดล้อมหน่วยงานต้นสังกัดในประเด็นการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่ วมงานโดยที่ 5 แทนด้วยมากที่สุด 4, 3, 2 และ 1 แทนมากจนถึงน้อยที่สุด
SOC
ระดับความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ต่อสภาพแวดล้อมหน่วยงานต้นสังกัดในประเด็นการมีเพือ่ นร่ วมงานที่มีทศั นคติ
ทางบวกต่อการทําวิจยั โดยที่ 5 แทนด้วยมากที่สุด 4, 3, 2 และ 1 แทนมากจนถึงน้อยที่สุด
POL
ระดับความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ต่อสภาพแวดล้อมหน่วยงานต้นสังกัดในประเด็นนโยบายและการสนับสนุน
ของผูบ้ ริ หารที่มีต่องานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยที่ 5 แทนด้วยมากที่สุด 4, 3, 2 และ 1 แทนมากจนถึงน้อยที่สุด
FAC
ระดับความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ต่อการใช้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกของหน่วยงานต้นสังกัด มีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นช่วง 1.0–5.0 คะแนน โดยที่ 5 แทนด้วยมากที่สุดจนถึง 1 แทนด้วยน้อยที่สุด
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ผลการวิจยั และการอภิปราย
ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการวิจัยยางพาราภายใต้ ชุดโครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
โครงการวิจยั ยางพาราร้อยละ 98.0 ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย
ที่กาํ หนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั โดยโครงการวิจยั ยางพารา
ร้อยละ 30.6 ได้ผลผลิตจริ งมากกว่าผลผลิตเป้าหมาย (ตารางที่ 2)
ผลผลิ ตที่ ได้ในจํานวนมากกว่าค่าเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ ได้แก่
การได้รั บ เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากรในงานประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
บัณ ฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาเอก อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร บทความวิ จ ัย ตี พิ ม พ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับชาติ จํานวนครั้งในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
บทความวิจยั ตี พิมพ์ในรายงานการประชุ มวิชาการ จํานวนครั้ ง
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ สิ่ งประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์/เครื่ องมือ/
วิธีการ) นักวิจยั ใหม่ และบัณฑิตระดับปริ ญญาโท โครงการวิจยั
ยางพาราที่มีจาํ นวนผลผลิตมากกว่าค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการวิจยั ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเป็ น
โครงการวิจยั ประเภทการปรั บปรุ ง/พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ยางพารา
ส่ วนโครงการวิจยั ยางพาราที่มีจาํ นวนผลผลิตน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กาํ หนดไว้มีสาเหตุมาจาก (1) ผลการวิจยั ขาดความสมบูรณ์และ
ไม่ มี ค วามเสถี ย ร จึ ง ยัง ไม่ ไ ด้จ ัด อบรมให้ กับ กลุ่ ม เป้ า หมาย
(2) นักศึกษาไม่สนใจเข้าร่ วมในโครงการวิจยั และ (3) อยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาเพื่อขยายผลในเชิงพาณิ ชย์

ตารางที่ 2 ผลผลิตของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในช่วงปี พ.ศ. 2546–2554
รู ปแบบผลผลิต
ค่าเป้าหมาย
ผลผลิตที่ได้
ร้อยละ
สิ่ งประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์/เครื่ องมือ/วิธีการ) (ชิ้น)
36
44
122.2
สิ ทธิบตั ร (ชิ้น)
4
3
75.0
1
1
100.0
ความลับทางการค้า (ชิ้น)
3
5
166.7
อนุสิทธิบตั ร (ชิ้น)
ต้นแบบระดับห้องปฏิบตั ิการ (ชิ้น)
58
57
98.3
19
19
100.0
ต้นแบบระดับภาคสนาม (ชิ้น)
3
2
66.7
ต้นแบบระดับพาณิ ชย์ (ชิ้น)
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (เรื่ อง)
24
31
129.2
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (เรื่ อง)
20
28
140.0
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (เรื่ อง)
20
33
165.0
บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี (คน)
79
72
91.1
บัณฑิตระดับปริ ญญาโท (คน)
35
38
108.6
บัณฑิตระดับปริ ญญาเอก (คน)
3
5
166.7
นักวิจยั ใหม่ (คน)
33
36
109.1
จํานวนครั้งในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ครั้ง)
13
18
138.5
จํานวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ครั้ง)
4
5
125.0
การเป็ นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้ง)
4
15
375.0
การเป็ นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ครั้ง)
5
5
100.0
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (เรื่ อง)
98
98
100.0
หนังสื อ (เล่ม)
4
4
100.0
คู่มือ (เล่ม)
3
3
100.0
การฝึ กอบรมให้กบั กลุ่มเป้าหมาย (ครั้ง)
7
3
42.9
ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม (คน)
30
30
100.0
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โครงการวิ จ ัย ยางพาราร้ อ ยละ 23.8 มี ผู น้ ํา ผลผลิ ต ไปใช้
ประโยชน์หรื อเกิดผลลัพธ์ โดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการวิจยั ขนาดใหญ่
และเป็ นโครงการวิจ ัย ประเภทการปรั บ ปรุ ง /พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
ยางพารา การปรับปรุ งกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางพารา
และการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์
ยางพาราเป็ นผูท้ ่ี นาํ ผลผลิ ตไปใช้ประโยชน์ในจํานวนมากที่ สุด
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.0 รองลงมาคื อ กลุ่ ม เกษตรกร นัก วิ จ ัย อื่ น
และรัฐบาล คิดเป็ นร้อยละ 29.2, 20.8, และ 4.2 ตามลําดับ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ต้นทุนการผลิตลดลง คิดเป็ นร้อยละ 33.4 รองลงมา
คือสินค้ามีคณ
ุ ภาพดีข้นึ และการนําของเสียมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสู งขึ้น และ
จํานวนสิ นค้าที่มีตาํ หนิลดลงมีสดั ส่ วนที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 9.5
และเวลาในการทํางานลดลงเป็ นสัดส่วนน้อยทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 4.8
ส่วนผลลัพธ์ในรู ปแบบอืน่ คิดเป็ นร้อยละ 4.8 คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์จนก่อให้เกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงในรู ปแบบใดก็ตาม ล้วนส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
โครงการวิจยั ยางพาราร้ อยละ 76.2 ไม่มีผูน้ าํ ผลผลิ ตไปใช้
ประโยชน์ใดๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการวิจยั ประเภทการทดลอง
วัสดุและเคมี เนื่องจากผลผลิตยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะนําไปใช้
ได้จริ ง เป็ นสัดส่ วนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.8 สาเหตุรองลงมา
คือผลผลิตยังไม่ตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้ และผลผลิตยังไม่มี
ความเสถียร เป็ นสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.3 และ 22.4
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ตามลํา ดับ ส่ ว นสาเหตุ อื่ น ๆ ที่ ท าํ ให้ไ ม่ มี ก ารนํา ผลผลิ ต ไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 26.9 ได้แก่ การไม่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนวิจยั อย่างต่อเนื่อง ผูใ้ ช้ไม่กล้าลงทุน/เปลี่ยนแปลงในสิ่ งใหม่
การทําการตลาดผลงานวิจยั ยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ
วิจยั ส่ วนใหญ่ยงั ขาดการเชื่ อมโยงหรื อการสร้างเครื อข่ายกับภาค
อุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีช่องว่างระหว่างนักวิจยั และผูป้ ระกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก จึ งทําให้ผลผลิ ตไม่ถูกนําไป
ต่อยอด หรื อขยายผลสู่ ภาคอุตสาหกรรมตามที่ควรจะเป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการมีผลลัพธ์ ของโครงการวิจัยยางพาราภายใต้
ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ผลการตรวจสอบขนาดความสัมพันธ์ดว้ ยกันเองของตัวแปรอิสระ
พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มคี า่ น้อยกว่า 0.80 ซึ่งคาดว่าจะไม่กอ่
ให้เกิดปัญหาพหุสมั พันธ์เชิงเส้น (Multicollinearity) ผลการวิเคราะห์
แบบจํา ลองโลจิ ท ในตารางที่ 3 พบว่า Pseudo R 2 มี ค่ า เท่ า กับ
0.4125 แสดงว่า แบบจําลองนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การมีผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพาราได้รอ้ ยละ 41.25 ผลการทดสอบ
อัตราส่ วนความควรจะเป็ น (Likelihood Ratio (LR) Chi-Square
Statistic) พบว่า ค่าไคกําลังสองที่คาํ นวณได้มีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 แสดงว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวในแบบจําลองที่มีค่าแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าสถิติแซด
Prob.
ผลกระทบส่ วนเพิ่ม
ค่าคงที่
-1.13
2.19
-0.52
0.61
0.1195
POH1
-0.52
1.14
-0.46
0.65
-0.0551
POH2
-1.44
1.29
-1.12
0.26
-0.1291
POH3
-2.10
1.76
-1.19
0.24
-0.1119
NUR
0.65*
0.29
2.24
0.03
0.0686
SOR
0.07
1.57
0.05
0.96
0.0081
SAH
0.0006**
0.0002
2.82
0.005
0.000587
CUL
-0.70
0.64
-1.10
0.27
-0.0738
REL
-2.04*
1.01
-2.03
0.04
-0.2151
SOC
1.11
0.91
1.21
0.23
0.1165
POL
1.97*
0.83
2.41
0.02
0.2100
FAC
-1.31*
0.64
-2.06
0.04
-0.1375
2
Pseudo R = 0.4125 Log Likelihood = -28.90 Likelihood Ratio (LR) Chi-Square = 40.58, df = 11, Prob. = 0.0000
หมายเหตุ: 1 ** p  .01 และ * p  .05
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จํานวนนักวิจยั ( = 2.1) ส่ งผลในเชิ งบวกต่อการมีผลลัพธ์
ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชดุ โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากโครงการวิจยั ยางพารา
มีจาํ นวนนักวิจยั เพิ่มขึ้น 1 คน จะส่ งผลให้โอกาสที่โครงการวิจยั
ยางพารามี ผ ลลัพ ธ์ เ พิ่ ม ขึ้ น 0.0686 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.86
เมือ่ กําหนดให้ปัจจัยอืน่ ๆ มีคา่ คงที่ เนื่องจากจํานวนนักวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึ้น
ย่อมส่งผลให้ความสามารถในการดําเนินโครงการวิจยั และการต่อยอด
งานวิจยั ไปสู่ ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะโครงการวิจยั
ยางพาราที่มีนกั วิจยั มาจากหลากหลายสาขาวิชา ในทํานองเดียวกัน
Beleiu et al. (2015) ได้พบว่า ความสามารถของนักวิจยั ในทีมวิจยั
มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จของโครงการวิจยั อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และ Bartlett et al. (2017) ได้กล่าวว่า การผสมผสาน
ทักษะที่หลากหลายของนักวิจยั เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จระหว่าง
การออกแบบโครงการวิจยั
ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั (= 3,367.4) ส่ งผล
ในเชิ ง บวกต่ อ การมี ผ ลลัพ ธ์ ข องโครงการวิจ ัย ยางพาราภายใต้
ชุ ดโครงการการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติ กล่าวคือ หากค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั เพิม่ ขึ้น
1 บาทต่อเดือน จะส่งผลให้โอกาสที่โครงการวิจยั ยางพารามีผลลัพธ์
เพิ่ ม ขึ้ น 0.000587 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.00587 เมื่ อ กํา หนด
ให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ เป็ นไปได้ว่า การที่หวั หน้าโครงการวิจยั
ได้รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น ย่อ มส่ ง ผลให้หัว หน้า โครงการวิจ ัย
มีแรงจูงใจและความทุ่มเท เพื่อให้ผลผลิตของโครงการวิจยั ถูกนํา
ไปใช้งานจริ งจนเกิ ดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ซึ่ ง Bartlett et al. (2017)
ได้กล่าวว่า เงิ นทุนวิจยั เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มความสําเร็ จระหว่าง
การออกแบบโครงการวิจยั
ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ทีม่ ตี อ่ หน่วยงานต้นสังกัด
ในประเด็นการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน (= 3.6)
ส่ งผลในเชิงลบต่อการมีผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้
ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กล่าวคือ หากความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
ต้นสังกัดในประเด็นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่ งผลให้โอกาส
ที่โครงการวิจยั ยางพารามีผลลัพธ์ลดลง 0.2151 หรื อลดลงลงร้อยละ
21.51 เมื่อกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ เป็ นไปได้ว่า นักวิจยั
ที่ มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดี หรื อไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่ วมงาน
จะมีความทุม่ เทในการทํางานมากขึ้น และมีการแข่งขันในการทํางาน
วิจยั เพือ่ สร้างผลงานให้เป็ นที่ประจักษ์ ทําให้ผลผลิตของโครงการ
วิจยั ถูกนําไปใช้งานจริ งจนเกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั ทีม่ ตี อ่ หน่วยงานต้นสังกัด
ในประเด็นนโยบายและการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารที่มีต่องานวิจยั
อย่างเป็ นรู ปธรรม (= 3.5) ส่ งผลในเชิงบวกต่อการมีผลลัพธ์ของ
โครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากความคิดเห็นของ

หัวหน้าโครงการวิจยั ที่มีตอ่ หน่วยงานต้นสังกัดในประเด็นดังกล่าว
เพิ่มขึ้ น 1 คะแนน จะส่ งผลให้โอกาสที่ โครงการวิจยั ยางพารา
มีผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 0.2100 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.00 เมื่อกําหนด
ให้ปัจจัยอื่น ๆ มีค่าคงที่ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดที่มีนโยบาย
และการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารที่มีต่องานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
ตัวอย่างเช่ น มหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ ย่อมมีระบบงานบริ หาร
งานวิจยั และงานบริ หารบุคคลทีส่ ร้างสิ่งจูงใจทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่นกั วิจยั เช่น ภาระงานวิจยั การขอตําแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทน
ที่ เชื่ อมโยงกับการทํางานวิจยั ซึ่ งส่ งผลต่ อการต่ อยอดงานวิจยั
ไปสู่ ผ ลลัพ ธ์ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกับ Pearce (2010) ที่ ก ล่ า วว่ า
การสนับสนุนจากสถาบันเป็ นปัจจัยสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร็จ
ของโครงการวิจยั ขณะที่ Avots (1969 อ้างใน Munns & Bjeirmi,
1996) ได้กล่าวว่า การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้การบริ หารโครงการประสบความล้มเหลว และ
Pinto and Slevin (1987 อ้างใน Beleiu et al., 2015) ได้กล่าวว่า
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้โครงการ
ประสบความสําเร็ จ
ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการวิจยั เกี่ยวกับการใช้บริ การ
สิ่ งอํานวยความสะดวกของหน่วยงานต้นสังกัด (= 3.4) ส่ งผล
ในเชิ ง ลบต่ อ การมี ผ ลลัพ ธ์ ข องโครงการวิ จ ัย ยางพาราภายใต้
ชุ ดโครงการการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิ ติ กล่าวคื อ หากความคิ ดเห็ นของหัวหน้าโครงการวิจยั
ในเรื่ องดังกล่าวเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่ งผลให้โอกาสที่โครงการ
วิจยั ยางพารามี ผลลัพธ์ ลดลง 0.1375 หรื อลดลงร้ อยละ 13.75
เมื่อกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีคา่ คงที่ เนื่องจากโครงการวิจยั ยางพารา
ที่มีผลลัพธ์โดยส่ วนใหญ่เน้นการขับเคลื่อนไปสู่ การใช้งานจริ ง
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูป้ ระกอบการโรงงาน กลุ่มเกษตรกร และ
ผูใ้ ช้ทวั่ ไป ทําให้การใช้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกในหน่วยงาน
ต้นสังกัดลดลง แต่อาจจะทดแทนด้วยการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก
ในองค์กร/หน่ วยงานภายนอกที่เข้าไปส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั ในทํานองเดียวกัน Bartlett et al. (2017)ได้กล่าวว่า
สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์/เครื่ องมือเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ ม
ความสําเร็ จระหว่างการออกแบบโครงการวิจยั ขณะที่ Avots
(1969 อ้างใน Munns & Bjeirmi, 1996) ได้กล่าวว่า การมีปัจจัย
พื้นฐานไม่เพียงพอเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้การบริ หารโครงการประสบ
ความล้มเหลว

สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ได้ทาํ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
วิจยั ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุ นจากสกว. ภายใต้ชุดโครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในช่วงปี พ.ศ. 2546–2554 ผลผลิต
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเอกสารทางวิชาการ สิ่ งประดิษฐ์ ต้นแบบ
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อนุ สิทธิ บตั รและสิ ทธิ บตั ร บุคลากรวิจยั ใหม่ และการได้รับเชิ ญ
เป็ นวิทยากร ส่ วนผลลัพธ์ที่สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตลดลง
คุณภาพของสิ นค้าที่ผลิตได้ดีข้ ึน การนําของเสี ยมาใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น แบบจําลองโลจิทแสดงให้เห็นว่า จํานวน
นักวิจยั ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั ระดับความคิดเห็น
ของหัวหน้าโครงการวิจยั ที่มีต่อสภาพแวดล้อมหน่วยงานต้นสังกัด
ในประเด็น คือ (1) การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
(2) นโยบายและการสนับ สนุ น ของผู ้บ ริ หารที่ มี ต่ อ งานวิ จ ัย
อย่างเป็ นรู ปธรรม และ (3) การใช้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
ของหน่ วยงานต้นสังกัด เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีผลลัพธ์ของ
โครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ขึ้นไป อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ยงั มีขอ้ จํากัดในการนําข้อมูลจาก
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูใ้ ช้ประโยชน์จากงานวิจยั มาร่ วมพิจารณา
ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตจึ งควรให้ความสําคัญกับการรวบรวม
ข้อมูลในส่ วนดังกล่าวด้วย
งานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
ต่อ สกว. วช. หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั อืน่ ๆ และสถาบันการศึกษา
ดังนี้
1. ผูใ้ ช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้านอุตสาหกรรมยางพาราควรมี
ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบงานวิ จ ัย หรื อ กํา หนดโจทย์ก ารวิ จ ัย
(demand-driven) เนื่ องจากการออกแบบงานวิจยั หรื อการกําหนด
โจทย์การวิจยั ส่ วนใหญ่มาจากนักวิจยั (supply-driven) เป็ นหลัก
ซึ่ ง เป็ นสาเหตุ สํา คัญ ที่ ท าํ ให้ผ ลลัพ ธ์ อ นั เกิ ด จากการนํา ผลผลิ ต
ไปใช้ประโยชน์โดยผูใ้ ช้มีจาํ นวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น โดยอาจมี
การจัดลําดับความสําคัญของโจทย์การวิจยั แบบมุง่ เป้าในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา และเลือกโจทย์การวิจยั ที่มีความสําคัญอัน
ดับต้นๆ ผ่านการจัดเวทีกาํ หนดโจทย์การวิจยั ทีม่ ผี มู ้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครบถ้วน หรื อควรร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชนในการพัฒนาโจทย์
การวิจยั และการสนับสนุ นเงิ นทุนวิจยั ที่ มีความชัดเจนในสิ ทธิ
การเป็ นเจ้าของผลผลิต และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
2. การให้ความสําคัญกับทีมวิจยั แบบสหสาขาวิชา นักวิจยั ใหม่
และความพร้อมของหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า
จํานวนนักวิจยั รวมถึงนโยบายและการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารที่มี
ต่องานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรมส่ งผลในเชิ งบวกต่อการมี ผลลัพธ์
ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชดุ โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับ
การสนับสนุ นเงินทุนวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยางพาราแก่ โ ครงการวิ จ ัย ที่ มี นัก วิ จ ัย ในที ม แบบสหสาขาวิ ช า
ซึ่ งประกอบด้วยนักวิจยั ใหม่หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และสถาบัน
อุดมศึกษาที่มนี โยบายและการสนับสนุนงานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
3. ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการวิจยั
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ส่ งผลในเชิงบวกต่อการมีผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้
ชุ ดโครงการการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิ ติ แต่ ขอ้ เท็จจริ งพบว่า ค่าตอบแทนที่ นักวิจยั ได้รับจาก
การดําเนิ นโครงการวิจยั ยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยางพาราค่ อ นข้า งตํ่า และมี ค วามเหลื่ อ มลํ้า กัน
อย่างเห็นได้ชดั ดังนั้นควรทบทวนการให้ค่าตอบแทนแก่นกั วิจยั
ในอัต ราที่ จู ง ใจหรื อ มี ค วามเป็ นธรรม และลดความเหลื่ อ มลํ้า
ของค่าตอบแทน โดยโครงการวิจยั ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน
คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจยั ที่ไม่แตกต่างกัน และมีสดั ส่วน
ในการทําวิจยั เท่ากัน ควรให้ค่าตอบแทนเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
4. การพัฒนากลไกในการยกระดับงานวิจยั ด้านอุตสาหกรรม
ยางพาราจากระดับห้องปฏิบตั กิ ารสู่ระดับตลาด เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า โครงการวิจยั ยางพาราทีม่ ผี ลผลิตไม่สมบูรณ์ ความไม่ตอ่ เนื่อง
ของเงินทุนวิจยั และความลําเอียงในเป้าหมายของนักวิจยั ในสถาบัน
อุดมศึกษา ซึ่ งส่ วนใหญ่มีเป้ าหมายเพียงเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มากกว่า
การเกิดผลลัพธ์ เป็ นสาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้โครงการวิจยั ยางพารา
ไม่มีผลลัพธ์ ดังนั้นต้องพัฒนาระบบประเมินศักยภาพของผลผลิต
และนักวิจยั เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
จนได้ผลผลิตตามเป้าหมายและขยายผลไปสู่ระดับตลาด นอกจากนี้
ควรผลักดันให้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สถาบันอุดมศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินค่าผลงานทาง
วิชาการใหม่ โดยให้ความสําคัญกับผลงานวิจยั ที่สามารถใช้งาน
ได้จริ งจนเกิ ดผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิ จและสังคม ตลอดจนทบทวน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอตําแหน่งทางวิชาการที่สร้างแรง
จูงใจในการใช้ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม มิฉะนั้นแล้วคงเป็ น
การยากที่จะจูงใจให้นกั วิจยั ทุ่มเทกับโครงการวิจยั จนเกิดผลลัพธ์
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