โครงการศึกษาผลสาเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
งานวิจัย ถือว่าเป็ นภารกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง (องค์การมหาชน) หรือ
สวพส. ในการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง
เพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชาวเขาให้ ดี ขึ้ น และฟื้ น ฟู ป่ า ต้ น น้ าล าธารให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ต าม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การวิจัยของ สวพส. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมบนที่สูง การประเมินผลประโยชน์ของ
งานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่สูงจึงเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการดาเนินงานและ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยในระยะต่อไป ดังนั้น โครงการศึกษาผลสาเร็จ
งานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง จึง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสาเร็จของงานวิจัยในระยะที่ ผ่านมาของ สวพส.
ที่มีต่อการพัฒนาบนพื้นที่สูง และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะต่อไป ผลการศึกษา มีดังนี้
1. การศึกษาสถานภาพและผลสาเร็ จของงานวิจัยของ สวพส. โดยการประมวลสถานภาพ ปัจจัย
ป้อนเข้า และผลผลิตของงานวิจัยของ สวพส. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2557 พบว่า การดาเนินงานวิจัย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2557 มีการดาเนินงานวิจัยทั้งสิ้น 441 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ สวพส.
ดาเนินการเอง 192 โครงการ (43.54 เปอร์เซ็นต์) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 245 โครงการ (55.56 เปอร์เซ็นต์) และ
รับทุนอุดหนุ นการวิจั ยจากหน่ วยงานภายนอก 4 โครงการ (0.91 เปอร์เซ็นต์ ) ในระยะแรก (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 – 2555) มุ่งเน้นการดาเนินงานวิจัยในเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 มีการปรับการดาเนินงานเป็นงานวิจัยรายประเด็นมากขึ้น โดย
มุ่งประเด็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง
เมื่ อพิ จ ารณาผลส าเร็ จ ของงานวิ จั ย ทั้ งหมด 441 โครงการ พบว่ า มี งานวิ จั ย ที่ ก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์
ในด้ านเศรษฐกิ จ ทั้ งหมด 178 โครงการ (40.36 เปอร์ เซ็ นต์ ) ด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
229 โครงการ (51.93 เปอร์เซ็นต์) และด้านสังคมและนโยบาย 34 โครงการ (7.71 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ สวพส.
ยังมีการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 มีจานวน
ผลงานวิ จั ยที่ มี การยื่ นจดทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ทั้ งสิ้ น 52 รายการ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ น ประเภทลิ ขสิ ทธิ์
(36.54 เปอร์เซ็นต์) อนุสิทธิบัตร (19.23 เปอร์เซ็นต์) และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (17.31 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ า การจั ดสรรงบประมาณและบุคลากรงานวิ จั ยของ สวพส. ก่อให้ เกิ ดผลประโยชน์
ในการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ การสร้ า งนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมบนพื้ นที่ สู ง รวมทั้ งส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2. การประเมินผลประโยชน์เบื้องต้นของงานวิจัย ของ สวพส. โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากการ
ตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จานวน 167 โครงการ คิดเป็น
39.02 เปอร์เซ็นต์ของจานวนโครงการที่ส่งแบบสอบถามออนไลน์ (428 โครงการ) ซึ่งโครงการที่ตอบกลับเป็น
โครงการที่ สวพส. ดาเนินงานเอง 104 โครงการ และให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 63 โครงการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 63 เปอร์เซ็นต์ และด้านเศรษฐกิจ 34 เปอร์เซ็นต์ และด้านสังคมและ
นโยบาย 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการประเมินผลประโยชน์เบื้องต้นของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยของ สวพส.
ส่วนใหญ่เป็น งานวิจั ยเชิงประยุกต์ ซึ่งจะมีการดาเนินงานร่ว มกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่สูง ทาให้เกิด
การสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จากการประเมินตนเองของนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
จากการดาเนินงานวิจัยทาให้ นักวิจัยมีการพัฒนาระดับความเชี่ยวชาญในงานวิจัย องค์ความรู้ และประสบการณ์
เพิ่มขึ้นด้วย

3. การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Impacts) จากกรณีศึกษา ได้คัดเลือกโครงการวิจัยเป็น
กรณีศึกษา จานวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ: กาแฟอราบิก้าและข้าว (2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ (Foodbank) และด้านสังคม:
หัตถกรรม ซึ่ง จากการศึกษาผลสาเร็จ ของงานวิจัย ทั้ง 4 โครงการ พบว่า การลงทุนวิจัยในระยะยาวจะมี
ความคุ้มค่ามาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 งานวิ จั ย กาแฟอราบิ ก้ า การดาเนิน งานวิ จัย ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2551- 2557 ก่ อให้ เกิ ด มูล ค่ า
ผลประโยชน์ปัจจุบันสุทธิ (NPV) จานวน 609,261 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ ณ ปี พ.ศ. 2557
เท่ากับ 816,468 บาท แสดงว่า การลงทุนในงานวิจัยด้านกาแฟนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุน หรือมี
ความคุ้มค่าในการลงทุนในงานวิจัยแล้ว เมื่อพิจารณาไปในระยะยาว (ถึงปี พ.ศ.2567) งานวิจัยกาแฟอราบิก้า
จะมี ค วามคุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น สู ง ขึ้ น โดยก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ผลประโยชน์ ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ รวมจ านวน
28,170,547 บาท และมีสัดส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 4.13 หมายความว่า เงินลงทุนใน
งานวิจัย 1 บาท ก่อให้เกิดประโยชน์ 4.13 บาท หรือมีผลประโยชน์เป็น 4 เท่าของการลงทุนงานวิจัย และ
มีค่าผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 43 เปอร์เซ็นต์
3.2 งานวิจัยข้าว ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยข้าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 2563 พบว่า มีมูลค่าผลประโยชน์ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,954,000 บาท และมีสัดส่วนของผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.54 หมายความว่า เงินลงทุนในงานวิจัย 1 บาท ก่อให้เกิดประโยชน์ 1.54 บาท
หรื อ มี ผ ลประโยชน์ เ ป็ น 1.5 เท่ า ของการลงทุ น งานวิจั ย และมี ค่ า ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ า กั บ
23 เปอร์เซ็นต์
3.3 งานวิจัยด้านการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ การดาเนินงานวิจัยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 – 2557 ได้ก่อให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ปัจจุบันสุทธิ (NPV) จานวน 19,275,110 บาท หรือ
คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ ณ ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 27,122,015 บาท แสดงว่า การลงทุนในงานวิจัย
ด้าน การฟื้ น ฟูแ หล่ งอาหารและความหลากหลายทางชีว ภาพมีความคุ้มค่ าในการลงทุน ในงานวิจัย แล้ ว
เมื่อพิจารณาไปในระยะยาว ถึงปี พ.ศ. 2567 งานวิจัยนี้จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงขึ้น โดยก่อให้เกิด
มูล ค่าผลประโยชน์ปั จ จุบั น สุทธิ รวมจ านวน 191,936,151บาท และมีสัดส่ วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน
(BCR) เท่ากับ 5.52 หมายความว่า เงินลงทุนในงานวิจัย 1 บาท ก่อให้ เกิดประโยชน์ 5.52 บาท หรือ
มีผลประโยชน์เป็น 5 เท่าของการลงทุนงานวิจัย และมีค่าผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 32 เปอร์เซ็นต์
3.4 งานวิ จั ย หั ตถกรรม การดาเนินงานวิ จัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2555 ได้ก่อให้ เกิดมูล ค่ า
ผลประโยชน์ ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) จ านวน 2,954,643 บาท หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ผลประโยชน์ สุ ท ธิ
ณ ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 4,157,480 บาท แสดงว่า การลงทุนในงานวิจัยด้านหัตถกรรมนี้มีความคุ้มค่าใน
การลงทุนในงานวิจั ยแล้ ว เมื่อพิจารณาไปในระยะยาว ถึงปี พ.ศ. 2567 งานวิจัยนี้จะมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน โดยก่อให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ปัจจุบันสุทธิ รวมจานวน 10,116,786 บาท และมีสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.47 หมายความว่า เงินลงทุนในงานวิจัย 1 บาท ก่อให้เกิดประโยชน์
1.47 บาท หรือมีผลประโยชน์เป็น 1.47 เท่าของการลงทุนงานวิจัย และมีค่าผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ
72 เปอร์เซ็นต์

4. แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงระยะต่อไป
4.1 แนวทางกาหนดทิศทางและลาดับความสาคัญของงานวิจัย ประเด็นที่ควรพิจารณา มีดังนี้
(1) กาหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) กาหนดตามสาขาวิชาการ (3) กาหนดตามปัญหา
ของประเทศหรือสังคม (4) กาหนดตามจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบหรือโอกาสในการแข่งขัน และ (5) กาหนด
ตามการคาดการณ์มองไปข้างหน้า
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานวิจัย ควรผลักดันงานวิจัยให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยกลุ่มเป้าหมาย และควรให้ ความสาคัญในการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
4.3 ทิศทางและแนวทางการดาเนินงานวิจัยของ สวพส. ในระยะต่อไป
(1) ด้านเศรษฐกิจ: ควรสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
การตลาดอย่างบูรณาการ โดยงานวิจัยควรมุ่งเน้นแนวทางในการสร้างกลุ่ม (Cluster) ให้กับโซ่อุปทานของ
สิน ค้าเพื่อให้ ผู้มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย เช่น กลุ่ มเกษตรกร พ่อค้าคนกลางและผู้ รวบรวมผลผลิ ต ผู้ แปรรูป และ
ผู้จั ดจาหน่ายสิ นค้า มีเวทีในการเจรจาการค้าขายซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้ กลุ่มเกษตรกรมีการปรับปรุง
คุณ ภาพผลผลิ ต ให้ ตรงกับ ความต้ องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ควรส่ งเสริม ความเป็น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะถิ่นเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการผลิตสินค้าในแต่ละถิ่นนั้นๆ ด้วย
(2) ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม: เนื่องจากการทาการเกษตรบนพื้นที่สู ง
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น งานวิจัยของ สวพส .
จึงควรพิจารณาปัจจัยด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควบคู่ กับการพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรด้วย นอกจากนี้ งานวิจัยที่มีการดาเนินการบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนั้น ถือว่าเป็นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าบนพื้นที่สูงให้กับผู้บริโภคทุกระดับชั้นของตลาดอีกด้วย
(3) ด้านสังคม: ควรสนับสนุนการอนุรักษ์ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการคงอยู่ของชาติพันธุ์
บนพื้นที่สูง รวมไปถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บนพื้นที่สูงด้วย
ผลผลิตที่สาคัญ
1. ข้อมูล สถานภาพและผลส าเร็ จ ของงานวิจัย ในระยะที่ผ่านมาของสถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง ที่มีต่อ
การพัฒนาบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงระยะต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถข้อมูลสถานภาพและผลสาเร็จของงานวิจัยใน
ระยะที่ผ่านมา รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงระยะ
ต่อไป ไปประยุ กต์ใช้ ในการกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานวิ จัยเพื่อให้ งานวิจั ยมี คุณภาพและตอบสนองต่ อ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(ก) การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลสาเร็จจากงานวิจัย (ข) การสั มภาษณ์ เก็ บ ข้อ มู ลเพื่อ ประเมิน ผลส าเร็ จจาก
จากเจ้าหน้าที่โครงการ และเกษตรกรในพื้นที่
งานวิจัย จากหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

(ค) การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรสาหรับ (ง)
การประชุ ม หารื อ และขอข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
ใช้ประกอบการประเมินผลสาเร็จจากงานวิจัย
แนวทางการดาเนินงานวิจัยในระยะต่อไปจากที่ปรึกษา
และคณะผู้บริหาร

ภาพการดาเนินงานของโครงการศึกษาผลสาเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง

