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คาํนํา 
 

ขณะนีเ้ราพบความสนใจเกิดขึน้มากเก่ียวกับ “เวทีนวตักรรม” ในฐานะองค์กรรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถช่วย

กระตุ้นนวตักรรมและการพฒันาในภาคเกษตรกรรมและภาคอ่ืน ๆ โดยเห็นได้จากความกระตือรือร้นของ

องค์กรหรือหน่วยงานวิจยัทัง้ระดบันานาชาติและระดบัประเทศท่ีมีความคาดหวงัว่าการได้ร่วมมือกบัเวที

ต่าง ๆ ดงักล่าวจะช่วยยกระดับความเข้าประเด็นและผลกระทบจากงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ี

ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีดีหลายประการของการวางกิจกรรมงานวิจยัในกรอบเวทีร่วม แต่ก็ยงัเห็นว่ามี

ปัญหาหลายข้อท่ีอาจมองไมเ่ห็นและควรพิจารณา ซึง่ข้าพเจ้าขอกลา่วถึงทัง้สองด้านโดยยอ่ตอ่ไป 

 

โดยแก่นแท้ “เวทีนวตักรรม” เป็นความคิดท่ีสมควร เพราะเราทราบว่าการเปล่ียนแปลงสู่เป้าหมายสําคญั

จะเกิดขึน้ในเครือข่ายของผู้ ทํางานซึ่งตา่งต้องขึน้ต่อกนั และแตล่ะคนไม่สามารถเปล่ียนอะไรได้เลยถ้าทุก

คนไม่เปล่ียนไปพร้อม ๆ กัน ดงันัน้ แตล่ะนวตักรรมย่อมขึน้อยู่กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง ๆ (เช่น เกษตรกร 

และกลุ่มคนหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทาน) ท่ียอมรับวิธีปฏิบตัิซึ่งเป็นไปค่อนข้างอยู่ในทิศทาง

เดียวกัน – โดยอาศยัการประสานงานอนัดีตอ่กนั ข้อตกลงร่วมกนั ตลอดจนความคาดหวงัร่วมกัน ในทาง

ปฏิบตัิ การกระทําท่ีสอดประสานกนัย่อมมิได้เกิดขึน้โดยง่ายดาย และยากท่ีจะจินตนาการว่าจะเกิดขึน้ได้

อยา่งไรโดยปราศจากพืน้ท่ีทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการสําหรับการส่ือสาร เรียนรู้ และตอ่รอง ดงันัน้ 

เวทีนวตักรรมสามารถเปิดพืน้ท่ีดงักล่าวได้ ทัง้นีเ้ครือข่ายหรือเวทีใด ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งศกัยภาพวิจยั

ได้ก็เปรียบเสมือนหนึง่วา่มีทรัพย์สินมหาศาลในอนัท่ีจะทํางานสู่แนวคิดร่วมกนัว่าจะทําเพ่ืออะไรในอนาคต 

การทําวิจัยภายในเวทีเดียวกัน หรือกับเวทีอ่ืน ๆ อาจสร้างแรงบนัดาลใจและช่วยเปิดกว้างโลกทัศน์แก่

นกัวิจยัท่ีทํางานประสานกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในแตล่ะเวทีได้ ภาวการณ์เช่นนีส้ามารถช่วยแวดวงวิจยัลดความ

ไม่แน่นอนในเร่ืองสําคัญ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีความเห็นพ้องกันมากขึน้เก่ียวกับปัญหาและ

ทางออก และปรับสมัพนัธภาพให้มีแบบแผนดีย่ิงขึน้ระหวา่งผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีไม่อาจเป็นอิสระจากกนัได้ 

สิ่งท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมดถือวา่มีความเก่ียวข้องสงูกบัการบม่เพาะสนบัสนนุให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี

ความหมาย เกิดการพฒันา และเกิดนวตักรรม 

 

ดงักล่าวมาแล้ว ยังมีปัญหาอีกมากมายท่ียังมองไม่เห็น โดยเฉพาะเม่ือใดก็ตามท่ีมีคนต่างมาพร้อมกับ

ความต้องการแรงกล้าด้วยกันเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เม่ือนัน้อาจเกิดภาวะยุ่งเหยิง ความเครียด 

และการแก่งแยง่ชิงดีกนั นอกจากนัน้ ความร่วมมือระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลากหลายฝ่ายในรูปแบบอ่ืน 

ๆ เทา่ท่ีผา่นมาได้แสดงให้เห็นวา่ โดยทัว่ไปแล้วมนัไมง่่ายในอนัท่ีจะสร้างปฏิสมัพนัธ์ในเชิงสร้างสรรค์ขึน้มา 

ไมเ่พียงเทา่นัน้ สมาชิกท่ีอยู่ร่วมในเวทีอาจมีความคิดไม่เห็นด้วยกบัทิศทางท่ีการพฒันาควรดําเนินไป โดย

เรียกร้องให้นกัวิจยัตา่ง ๆ ได้กําหนดและควบคมุเส้นทางท่ีจะก้าวไปบนพืน้ท่ีซึ่งพลาดพลัง้ได้ในแง่การเมือง 
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จรรยาบรรณ และความถูกต้องตามกฎหมาย เม่ือใดก็ตามท่ีมีผู้ ให้ทุนสนับสนุนจากภายนอกเข้ามา

เก่ียวข้อง ความเป็นเจ้าของเวทีนวตักรรมอาจถกูจีค้วบคมุได้โดยง่ายให้เข้าทางของโครงการตา่ง ๆ ท่ีตกลง

กนัไว้อย่างเป็นทางการ หรือตวัเวทีเองอาจกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้คนเข้ามาเพียงเพ่ือดงึหรือสกดัเอาทรัพยากร

ตา่ง ๆ ไปใช้ นอกจากนัน้การดงึโจทย์วิจยัท่ีมีความสําคญัและตรงประเด็นออกมาได้ก็เป็นเร่ืองท่ีทราบกัน

ว่ายากสาหัส และวิธีการหลัก ๆ ท่ีใช้กันอยู่ในการวางแผนและให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถ

กลายเป็นอปุสรรคได้โดยง่ายกีดขวางมิให้งานวิจยันัน้เป็นความพยายามร่วมมือกนัหรือเป็นไปตามการชีนํ้า

ของความต้องการอย่างแท้จริง ในทํานองเดียวกัน วัฒนธรรมการทํางานวิจัยและส่งเสริมเผยแพร่แบบ

ล้าสมยัอาจนําไปสูก่ารจดัตัง้เวทีขึน้มาเพ่ือเป้าประสงค์เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีให้ขยายออกไปอย่าง

เดียวเทา่นัน้ ทําให้เวทีนัน้ ๆ มิได้เน้นถึงข้อจํากดัตา่ง ๆ ด้านสงัคมและองค์กรในวงกว้างท่ีมีความสําคญั 

 

รายงานฉบบันีมุ้่งช่วยและสนับสนุนนกัวิจยัให้ได้คิดคาดการณ์และหลีกเล่ียงปัญหาท่ียังอาจมองไม่เห็น

ดงักล่าว เราไม่ได้ทําขึน้เหมือนเป็นตําราทําอาหาร หรือกําหนดแนวทางชีแ้นะในรายละเอียดว่าควรก่อตัง้

เวทีนวตักรรมและสร้างปฏิสมัพนัธ์กนัภายในและระหว่างเวทีต่าง ๆ อย่างไร เพราะว่าบริบทแตล่ะแห่งแต่

ละกรณีจะต่างกันมากจนตําราท่ีให้อาจใช้ไม่ได้ ดงันัน้ เราจึงเลือกหยิบยกเพียงประเด็นและคําถามบาง

ประการท่ีจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาเม่ือนกัวิจยัต้องการเข้าร่วมในเวทีนวตักรรม รวมทัง้บอกเล่าถึงสิ่งท่ี

เรารู้และเข้าใจลึกซึง้ท่ีสําคญับางเร่ือง ตลอดจนให้แหล่งอ้างอิงสําหรับนกัวิจยัได้ค้นคว้าตอ่ไป เราหวงัว่า

เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การยกระดบัคณุภาพของงานวิจยัเพ่ือการพฒันา 

 

Cees Leeuwis 

ศาสตราจารย์ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม มหาวิทยาลยัวาเกนนิงเก้น 
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รายการคาํย่อและช่ือย่อ 

 
AIS   ระบบนวตักรรมทางเกษตร 

CDI   ศนูย์นวตักรรมเพ่ือการพฒันา 

CGIAR   กลุม่ท่ีปรึกษาการวิจยัด้านเกษตรระหวา่งประเทศ 

IDS    สถาบนัเพ่ือศกึษาการพฒันา 

ILRI   สถาบนัวิจยัปศสุตัว์ระหวา่งประเทศ 

IP   เวทีนวตักรรม 

KTI   กลุม่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม มหาวิทยาลยัวาเกนนิงเก้น 

M&E    การติดตามและประเมินผล 

ODA   หนว่ยงานบริหารการให้ทนุช่วยเหลือตา่งประเทศเพ่ือการพฒันายัง่ยืนและแก้ไข

ปัญหาความยากจนของรัฐบาลสหราชอาณาจกัรองักฤษ จนถึง 1997 เปล่ียนเป็น 

Department for International Development 

R4D   การวิจยัเพ่ือพฒันา 

RAAIS   การประเมินระบบนวตักรรมทางเกษตรอย่างเร่งดว่น 

RAAKS   การประเมินระบบองค์ความรู้ทางเกษตรอยา่งเร่งดว่น 

WUR   มหาวิทยาลยัวาเกนนิงเก้นและศนูย์วิจยั  
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1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

หลายทศวรรษท่ีผา่นมา ได้มีการโต้เถียงมากขึน้เร่ือย ๆ ถึงบทบาทและผลกระทบของงานวิจยัตอ่สงัคม ซึ่ง

ยงัผลให้เกิดความคิดใหม่ ๆ หลายเร่ืองเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือการพฒันา (R4D) ท่ีมุ่งจะทําให้งานวิจยัได้มี

ส่วนช่วยในกระบวนการของนโยบายและงานด้านพัฒนา โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เวที

นวตักรรม ทัง้นีคํ้าจํากดัความของเวทีนวตักรรม 0

1 อาจกล่าวได้ว่าคือ “เครือข่ายโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง 

หรือธรรมชาต-ิแท้จริงของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง ๆ ซึ่งได้ก่อตัง้ขึน้ในเร่ืองเก่ียวกบัสินค้าเกษตรชนิดใดชนิด

หนึ่งหรือระบบของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอันท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือ ความเป็น

หุ้นส่วน และความมีจดุเน้นร่วมกนัเพ่ือสร้างนวตักรรมในสินค้าหรือระบบนัน้ ๆ” (Adekunle และ Fatunbi 

2012: หน้า 983, ดกูลอ่งคําจํากดัความ) 

 

เวทีนวตักรรมสามารถทําการเป็นพืน้ท่ีสําหรับแลกเปล่ียนความรู้ นําสูป่ฏิบตัิการได้ทนัทีโดยไม่จําเป็นต้องมี

การทําวิจยัหรือมีนกัวิจยั (ตวัอย่างเช่น Nederlof el al. 2011) ดงันัน้ งานวิจยัจึงไม่จําเป็นเสมอไปในเวที

นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม เวทีนวัตกรรมในแถบภูมิภาคร้อนชืน้ได้รวมงานวิจัยเข้าไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น

หนทางหนึง่ท่ีจะทําให้การบรรลผุลการพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ และเน่ืองจากงานวิจยัเพ่ือ

การพฒันาเป็นแก่นของเร่ืองราวในเอกสารฉบบันี ้เราจงึอิงหลกั R4D ในเวทีนวตักรรม 

 

นกัวิจยัและผู้จดัการโครงการตา่ง ๆ จํานวนมากท่ีทํางานด้านการพฒันาเกษตรในปัจจบุนัตา่งกําลงัเผชิญ

กบัสิ่งท่ีต้องศึกษา ใช้ อํานวยความช่วยเหลือ และ/หรือ ต้องดําเนินการเก่ียวกับเวทีนวตักรรม การใช้เวที

นวตักรรมได้กลายเป็นตวักําหนดให้มีการปรับเปล่ียนวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเดิมใช้แบบทางเดียวคือ

จากนกัวิจยัตรงสูเ่จ้าหน้าท่ีสง่เสริมเกษตรก่อนแล้วจงึสูเ่กษตรกร มาเป็นการคิดระบบนวตักรรมเกษตร หรือ 

AIS (ดกูล่องคําจํากัดความเร่ือง AIS) ซึ่งถือว่านวตักรรมนัน้เกิดขึน้จากความก้าวหน้าทัง้ด้านเทคโนโลยี

และไมใ่ช่เทคโนโลยีรวมกนั โดยประการหลงัได้แก่ปัจจยัด้านสงัคมและสถาบนัตา่ง ๆ ดงันัน้การคิดให้เป็น

ทัง้ระบบดงักลา่วจงึมีผลตอ่เน่ืองและสร้างความท้าทายอย่างมากตอ่การวิจยั (Leeuwis 2004) 

 

                                                           
1 ในเอกสารนีใ้ช้คําว่าเวทีนวัตกรรมโดยตลอด คําท่ีใช้กันในท่ีอ่ืน ๆ ได้แก่ เครือข่ายนวัตกรรม กลุ่มการรวมตัวเพ่ือ

นวตักรรม โครงสร้างนวตักรรม เวทีผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลายฝ่าย เวทีการเรียนรู้ แนวร่วมการเรียนรู้ สมาคมระหว่างวิชาชีพ 

(ฝร่ังเศส) เวทีวา่ด้วยนวตักรรม (โปรตเุกส) (Kristjanson et al. 2009; Klerkx et al. 2009; Homann-Kee Tui et al. 2013) 
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ประการแรกทีเดียว กระบวนการนวตักรรมบงัคบัให้ต้องมีองค์ประกอบทัง้ด้านเทคโนโลยี สงัคม และองค์กร 

ตลอดจนเทคโนโลยีในสังคมและองค์กร (ดกูล่องคําจํากัดความเร่ือง นวัตกรรม) อย่างไรก็ตาม ในด้าน

สังคมและองค์กรนัน้พบว่า มีนวัตกรรมน้อยมากท่ีมาจากฐานของนักสังคมวิทยาหรือสังคมศาสตร์ซึ่ง

โดยทัว่ไปมีปรากฏน้อยเหลือเกินในสถาบนัวิจยัเกษตรแบบดัง้เดิม (CGIAR Science Council, 2009; Hall 

et al, 2003) ดงันัน้หลกัการท่ีเป็นรากฐานของเวทีนวตักรรมและการคิดเป็นระบบนวตักรรมอาจไม่ชดัเจน

หรือถกูมองวา่เป็นสิ่งคลมุเครือและเป็นนามธรรมท่ีเข้าใจยาก ในขณะท่ีเวทีนวตักรรมเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย

มากขึน้ในแวดวงวิจยัเกษตรเพ่ือการพฒันา ความหมายและการประยุกต์ใช้ก็เกิดขึน้หลากหลาย ซึ่งนําพา

ไปสู่ความเส่ียงต่อการพิจารณาจัดเวทีนวัตกรรมว่าเป็น “เคร่ืองมือ” หรือ “แนวทาง” ใหม่ แต่ใน

ขณะเดียวกนัยงั “ทําอะไรเหมือน ๆ เดิม” ดงันัน้การจดัทําเอกสารฉบบัหนึ่งเก่ียวกบัหลกัการสําคญัของเวที

นวัตกรรมจะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีพ้องกันรวมทัง้ช่วยเป็นพืน้ฐานเพ่ือพิจารณาสะท้อนอย่าง

ระมัดระวังในเวทีนวัตกรรม นอกจากนัน้ยังสามารถช่วยยกระดบัความตระหนักในบางประเด็นท่ีสําคญั

รวมถึงความซบัซ้อนของ R4D หรือการวิจยัเพ่ือการพฒันาในเวทีนวตักรรมด้วย 

 

ย่ิงไปกว่านัน้ ยังมีการยอมรับมากขึน้มาโดยตลอดว่า อุปสรรคในการพฒันาเกษตรไม่ได้เป็นเพียงด้าน

เทคโนโลยีเท่านัน้แตร่วมถึงด้านสถาบนัด้วย (เช่น Roep และ Wiskerke 2012, Flinterman และคณะ 

2012) สถาบนัต่าง ๆ นัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎกติกาท่ีกําหนดขึน้สําหรับการใด ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรือไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่นกฎหมาย กฎระเบียบ ทศันคติ ธรรมเนียมปฏิบตัิ การถือปฏิบตัิ แบบแผน

บรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรม และสิ่งจูงใจ (Klerkx และคณะ 2009, Hermans และคณะ 2012, 

Hounkonnou และคณะ 2012) ซึ่งย่อมหมายความว่า การผลักดนัให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้

ประสบผลสําเร็จได้จําต้องมีการเปล่ียนแปลงในบริบทของสถาบนัด้วย เช่น การปรับเปล่ียนกฎระเบียบและ

โครงสร้างสิ่งจูงใจ (ดูกล่องคําจํากัดความเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสถาบัน) การเน้นหนักเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงทางสถาบนัสอดคล้องกบัความเห็นเก่ียวกบันวตักรรมระบบ 1

2 อนัได้แก่การเปล่ียนแปลงทาง

โครงสร้างให้ประกอบด้วย “hardware ครุปกรณ์” “orgware องค์กรุปกรณ์” และ “software ลหปุกรณ์” 

(Leeuwis 2013, ดกูล่องคําจํากดัความ) โดยมาจากความคิดท่ีว่าเวทีนวตักรรมสามารถเอือ้อํานวยให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางสถาบนัและเกือ้หนุนให้เกิดนวตักรรมระบบด้วยการเพิ่มปฏิสมัพนัธ์ การตอ่รอง และ

การเรียนรู้ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ 

 

                                                           
2
 นวตักรรมระบบตา่งกนัโดยสิน้เชิงจากระบบนวตักรรม ถึงแม้จะมีการใช้ทัง้สองคําเหมือนแทนกนัได้ แต่แท้จริงแล้วไม่ได้

เลย เพราะระบบนวัตกรรมหมายถึง เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเก่ียวข้องในนวัตกรรม ส่วนนวัตกรรมระบบ

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรอบด้านของสงัคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน เช่น ในลกัษณะ

สมัพนัธภาพและวิถีคิด เป็นต้น 
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แวดวงวิจยัในเขตร้อนชืน้มีจดุเน้นชดัเจนเร่ืองนวตักรรมระบบ กล่าวคือให้มีการเปล่ียนแปลงในสงัคมมาก

ขึน้ ซึ่งจะทําได้ก็ต้องมีการเปล่ียนแปลงในวิถีทํางานวิจยัทัง้ในแง่จดัระบบและแง่วิธีการทําวิจยั ดงันัน้ใน

ฐานะเป็นพืน้ท่ีสําหรับช่วยให้การเรียนรู้และต่อรองได้บงัเกิด เวทีนวตักรรมอาจเปิดตนเป็นสนามการตอ่สู้

ให้งานวิจยัตา่ง ๆ ได้ประชนักนัเพ่ือยึดเอาความน่าเช่ือถือยกย่องในผลงานมาไว้ในมือได้ (Leeuwis 2000, 

Schut และคณะ 2013a) ด้วยเหตผุลนี ้เราจําเป็นต้องตระหนกัและพิจารณาถึงบทบาทและส่วนช่วยของ

นกัวิจยัแตล่ะคนแตล่ะฝ่ายหรือของแตล่ะผลงานวิจยัในกระบวนการนวตักรรม เพ่ือปกป้องความน่าเช่ือถือ 

ความชอบธรรมหรือชอบด้วยกฎหมาย และความเป็นประเด็นสําคญัของงานวิจยัในเวทีนวตักรรม (Schut 

และคณะ 2013a) 

 

ดงันัน้ เอกสารนีจ้ึงมุ่งเสริมสร้างความตระหนักให้มากขึน้ถึงความซับซ้อนของงานวิจยัในเวทีนวัตกรรม 

รวมถึงบทบาท (ใหม่) ของนกัวิจยัและงานวิจยั โดยกลุ่มเป้าหมายของเอกสารนีไ้ด้แก่นกัวิจยัและผู้จดัการ

โครงการทํางานเก่ียวกบัการพฒันาเกษตรในเขตร้อนชืน้ แตข้่อเขียนต่าง ๆ ในท่ีนีย้งัอาจเป็นท่ีสนใจของผู้

ดําเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันาและผู้บริหารระดบัสงูในท่ีอ่ืน ๆ ได้ 

 

เราเน้นคอ่นข้างน้อยในเร่ืองการปฏิบตัไิด้จริงหรือไมเ่พียงใดของเวทีนวตักรรม เพราะได้มีการเขียนคูมื่อเพ่ือ

ฝึกปฏิบตัิการสําหรับเวทีนวตักรรมมาบ้างแล้ว (ตวัอย่างเช่น Adekunle และคณะ 2010; Nederlof และ

คณะ 2011; Makini และคณะ 2013; Pali และ Swaans 2013) แตจ่ะเน้นถึงระดบัของพิจารณาแทน 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเดน็และคําถามสําคญัตา่ง ๆ ดงันัน้เอกสารนี ้จึงเป็นการเชือ้เชิญให้ทําการพิจารณา

และสะท้อนตนเองอย่างต่อเน่ืองว่า เรากําลงัทําอะไร ไปทางไหน และทําไม เอกสารฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดย

อาศยัเนือ้หาจากเอกสารช่ือ Humidtropics Practice Briefs on Innovation Platforms ซึ่งเป็นประโยชน์ใน

แง่ตอ่ไปนี ้

- เพ่ือพิจารณาและสะท้อนถึงความนา่เช่ือถือ ความชอบธรรม และความเข้าประเด็นของการวิจยัใน

เวทีนวตักรรม 

- เพ่ืออภิปรายถกเถียงและกําหนด (ขึน้ใหม)่ ถึงบทบาทและความรับผิดชอบในเวทีนวตักรรม 

- เพ่ือชว่ยการตดัสินใจระหวา่งการดําเนินงานของเวทีนวตักรรม 

- เพ่ือสะท้อนถึงการทํางานของเวทีนวตักรรม 

- เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนัจากเวทีนวตักรรม 
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กล่องคาํจาํกัดความ 

 

เวทีนวตักรรม 

“เครือขา่ยโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง หรือธรรมชาติ-แท้จริงของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง ๆ ซึ่งได้ก่อตัง้ขึน้ใน

เร่ืองเก่ียวกบัสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือระบบของผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอนัท่ีจะ

ส่งเสริมความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน และความมีจดุเน้นร่วมกัน เพ่ือสร้างนวตักรรมในสินค้าหรือระบบ

นัน้ ๆ” (Adekunle และ Fantubi 2012; หน้า 983) 

 

กระบวนการนวตักรรม 

กิจกรรมและกระบวนการเก่ียวข้องกบัการก่อให้เกิด การเผยแพร่ การปรับและใช้ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ 

สถาบนัและองค์กร ทกัษะ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หลายท่ีเป็น

หุ้นสว่นกนั (ดดัแปลงจาก Adekunle และ Fantubi 2012; หน้า 983) 

 

ระบบนวตักรรมเกษตร (AIS) 

“ชดุขององค์ประกอบท่ีต่างเก่ียวข้องกนั (เช่น เอกบคุคล องค์กร หน่วยงานราชการหรือสถาบนั) ท่ีทํางาน

ด้วยความร่วมมือและแข่งขนักนัเพ่ือก่อกําเนิด เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีคา่ (เชิง

เศรษฐกิจ) ภายในภาคเกษตรกรรม” (Sumberg 2005; หน้า 37) 

 

ตวัแทนแลกเปลีย่นนวตักรรม 

“บคุคลหรือองค์กรทัง้หลายในฐานะฝ่ายท่ีสามคอ่นข้างเป็นกลาง ซึ่งมุ่งหมายทําการกระตุ้นเร่ืองนวตักรรม

โดยชกัพาและจดันําผู้ ทํางานหรือมีบทบาทเก่ียวข้องต่าง ๆ ได้พบกัน รวมทัง้จดัอํานวยด้านต่าง ๆ เอือ้ต่อ

ปฏิสมัพนัธ์ของคนเหลา่นี”้ (Klerkx และ Gidermacher 2012; หน้า 221) 

 

นวตักรรมระบบ 

“การจดัรูป (ใหม่) ของ ‘ครุปกรณ์’ (ในมิติทางชีว-วตัถ ุเช่น เคร่ืองมือทางเทคนิค ปฏิบตัิการทางกายภาพ 

ทกัษะทัง้มวล) ‘องค์กรุปกรณ์’ (ในมิติทางสงัคม เช่น ความสมัพนัธ์ สถาบนั และรูปแบบองค์กร) และ ‘ลหุ

ปกรณ์’ (ในมิตทิางสญัลกัษณ์ เชน่ องค์ความรู้ ความหมาย วิสยัทศัน์ และวาทกรรมหรือการแสดงออกทาง

คําพดู)” (Leeuwis 2013 หน้า 10) 

 

การเปลีย่นแปลงทางสถาบนั 

การเปล่ียนแปลงด้านกฎกติกา บรรทดัฐาน ค่านิยม หรือพฤติกรรมของผู้คนหรือองค์กรเน่ืองมาจากความ
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ต้องการหรือจําเป็นต้องทํางานแบบใหม่หรือทํางานเดิมแต่ต่างวิธีออกไป (ดดัแปลงจาก Hall และคณะ 

2003) 
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1.2 เค้าโครงของเอกสาร 

 

ในส่วนท่ี 2 มุ่งให้ความชดัเจนและความเข้าใจให้ตรงกันเก่ียวกบัเวทีนวตักรรม สําหรับส่วนท่ี 3 เป็นส่วน

หลักของเอกสารฉบบันีค้รอบคลุมในภาพรวมถึงประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณาในการวางรูปแบบและ

ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในเวทีนวัตกรรม ประเด็นต่าง ๆ สามารถจัดอยู่ในกลุ่มภายใต้ห้าหัวข้อ 

(ตารางท่ี 1) โดยในแตล่ะประเดน็เราจะดําเนินการดงันี ้

- สํารวจประเดน็ 

- อภิปรายถึงบทบาทตา่ง ๆ (ท่ีเป็นไปได้) ของงานวิจยัและนกัวิจยั 

- สรุปประเดน็คําถามท่ีสําคญั 

- ให้แหลง่อ้างอิงเพิ่มเตมิเพ่ือมีข้อมลู(พร้อมใช้)มากขึน้(กรณีประยกุต์ใช้ได้) 

 

เรามุ่งท่ีจะจดัทําเอกสารท่ีง่ายสําหรับผู้ ใช้ โดยมีเนือ้หากระชบัและคอ่นข้างครอบคลมุกว้างขวางรอบด้าน 

ดงันัน้จงึจะกลา่วถึงแตล่ะประเดน็คอ่นข้างยอ่โดยมีแหลง่อ้างอิงสําหรับผู้ ต้องการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรา

ใช้แผนผงัความคิด (ภาคผนวก 1) เป็นเคร่ืองมือแสดงให้เห็นประเด็นหลกัทัง้หลายได้ชดัเจน ท่านสามารถ

พิมพ์แผนผงัความคดินีอ้อกมาถ้าต้องการ เพ่ือนําไปแขวนบนฝาผนงัท่ีทํางานของท่านสําหรับใช้เป็นเคร่ือง

เตือนใจและแหล่งบนัดาลใจการทํางาน และท่านอาจขยายตอ่เติมแผนผงัความคิดนีเ้ม่ือมีความคิดใหม่ ๆ 

และประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึน้ตามวนัเวลาท่ีผา่นไป 

 

ภาคผนวก 2 เป็นตารางแสดงถึงคําถามหลกั ๆ ท่ีควรพิจารณา โดยจดัวางตามกลุ่มภายใต้ 5 หวัข้อ นกัวิจยั

หรือผู้จดัการโครงการพฒันาสามารถใช้ตารางนีใ้นฐานะตารางตรวจสอบรายการว่ามีอะไรต้องพิจารณา

หรือทําในการวางรูปแบบและดําเนินงานในเวทีนวตักรรมภายในพืน้ท่ีปฏิบตัิการเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งใน

ภมูิภาคเขตร้อนชืน้ 

 

ท้ายท่ีสุด ขอกล่าวว่าไม่มีรูปแบบใดของเวทีนวตักรรมท่ีใช้ได้กับทุกท่ีทุกกรณี ดงันัน้ภาพรวมท่ีเอกสารนี ้

นําเสนอจึงไม่ควรถูกนําไปใช้เสมือนหนึ่งเป็น “พิมพ์เขียว” แต่น่าจะเป็นแค่ “แผงของทางเลือก” ให้ท่าน

เลือก หยิบยก และดดัแปลงทางเลือกตา่ง ๆ เพ่ือใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์ในพืน้ท่ีเฉพาะท่ีทา่นทํางาน 

 

ตารางท่ี 1 ห้าหวัข้อกอปรด้วย 11 ประเด็นเพ่ือพิจารณาในการวางรูปแบบและดําเนินการงานวิจยัเพ่ือ

พฒันาในเวทีนวตักรรม 

หัวข้อ ประเดน็ 

1. องค์ประกอบและการริเร่ิมของเวทีนวตักรรม 1.1 ตวัแทนสมาชิกและองค์ประกอบ 
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1.2 วตัถปุระสงค์ร่วมกนั 

1.3 โจทย์วิจยัท่ีอยูใ่นประเดน็ 

2. การประสานงานและอํานวยการทํางานของเวที

นวตักรรม 

2.1 การอํานวยความสะดวกตอ่กระบวนการ 

2.2 การร่วมกนัสร้างองค์ความรู้ 

3. อํานาจและความขดัแย้งในเวที 3.1 ความไมส่มมาตรทางอํานาจ 

3.2 ความขดัแย้ง การตอ่รอง และความไว้วางใจ 

4. ทรัพยากร สิ่งจงูใจ และกรอบเวลา 4.1 สิ่งจงูใจและแรงจงูใจ 

4.2 การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขและความยืดหยุน่ 

4.3 ทรัพยากรและความยัง่ยืน 

5. การตดิตามกํากบัและประเมินผล การตดิตามกํากบัและประเมินผล 
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2. เวทีนวัตกรรมคืออะไร 
 

2.1 โครงร่างและช่วงระยะพัฒนาและทาํงานของเวทนีวัตกรรม 

 

เวทีนวัตกรรมได้ถูกตีความและมองต่างกันไปว่าทํางานใดบ้าง (ตวัอย่างเช่น Lundy และคณะ 2013; 

Adekunle และ Fatunbi 2012; Lema และ Schut 2013; Homann-Kee Tui และคณะ 2013; Tenywa 

และคณะ 2011; Nederlof และคณะ 2011) ดงันัน้ เวทีนวตักรรมจงึทําสิ่งตอ่ไปนีไ้ด้กลา่วคือ 

- ให้การสนบัสนนุการดําเนินงานวิจยัและพฒันา 

- ชว่ยเหลือสนบัสนนุเพ่ือยกระดบัความเข้าประเด็นและผลกระทบของงานวิจยัให้ดีขึน้ 

- ชว่ยเหลือสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทนุในงานวิจยัด้านเกษตรเพ่ือการพฒันา 

- กระตุ้นและเสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ให้ดีขึน้ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลากหลายฝ่าย 

- เช่ือมโยงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์เดียวกนั 

- ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกันในการบ่งระบุถึงปัญหาท่ีซบัซ้อนและแก้ไขหรือหา

คําตอบให้แก่ปัญหาเหลา่นัน้ 

- จดัหาให้ซึง่สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่นวตักรรม 

- ช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคทางสถาบันและเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สถาบนั 

 

มีหลายสถานการณ์ท่ีเวทีนวตักรรมมีความเหมาะสม เช่น กรณีมีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายเผชิญ

ประเด็นปัญหายุ่งยากซับซ้อนและต้องการกระทําการอย่างประสานกัน กรณีปัจจยัด้านสถาบนัเป็นตวั

ขดัขวางการพฒันา กรณีมีแนวโน้มท่ีการแข่งขนัและข้อขดัแย้งจะเกิดขึน้ และกรณีเม่ือมีพืน้ท่ีสําหรับงาน

ทดลอง (Duncan และคณะ 2013) 

 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการจดัองค์กรและดําเนินงานของเวทีนวตักรรมมีอยู่หลากหลาย รูปร่างหน้าตา

ของแตล่ะเวทีนวตักรรมจะตา่งกนัไปแล้วแตว่่าทํางานในเร่ืองแนวใด ในภาคการผลิตหรือสินค้าเกษตรชนิด

ใด (หรือหลายอย่างด้วยกัน) เช่น ปศสุตัว์ พืช หรือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนัน้ ยงัมีความ

แตกตา่งด้านสถานะภาพ ความเป็นทางการ และวิธีการส่ือสาร (Nederlof และคณะ 2011) ตวัอย่างเช่น 

ในบางเวทีนวัตกรรมจะทํางานโดยจัดประชุมอย่างเป็นทางการเป็นระยะของคณะกรรมการกํากับดูแล 

(ประธาน รองประธาน ฯลฯ) ในบางเวทีก็ใช้ช่องทางส่ือสารท่ีไม่ค่อยเป็นทางการ เช่น การเย่ียมเยือน

แลกเปล่ียน โดยความบอ่ยครัง้ก็มิได้มีการกําหนดแนน่อน 
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เวทีนวตักรรมสามารถทํางานได้ในหลายระดบั เช่นระดบัชมุชน อําเภอ ประเทศ หรือนานาชาติ – หรือผสม

กนั (Nederlof และคณะ 2011; Adekunle และ Fatunbi 2012; Tucker และคณะ 2013) เวทีนวตักรรมใน

แตล่ะระดบัอาจยงัผลท่ีเป็นไปได้ตา่งกนัไป เช่น ในระดบัชมุชนหรืออําเภอ เวทีนวตักรรมเหมาะท่ีจะทํางาน

เก่ียวกับการเปล่ียนวิธีเขตกรรมทางเกษตร แต่ในระดับประเทศเหมาะท่ีทํางานเพ่ือสร้างอิทธิพลทาง

นโยบาย (Tucker และคณะ 2013) เม่ือใดก็ตามท่ีมีหลายเวทีนวัตกรรมทํางานในระดบัต่าง ๆ เม่ือนัน้

จําเป็นต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างกัน อาจเป็นแนวดิ่งหรือแนวระนาบก็ได้ (Tucker และคณะ 2013) 

สําหรับภายในภูมิภาคร้อนชืน้ ความเช่ือมโยงดังกล่าวมีความสําคญัเป็นพิเศษต่อการขยายขนาดของ

นวตักรรมให้สงูขึน้หรือกว้างออกไป (ด ูWigboldus และ Leeuwis 2013 ประกอบด้วย) 

 

ช่วงระยะพฒันาและทํางานของเวทีนวตักรรมก็มีตา่งกนัไป (ตารางท่ี 2 ) แม้ว่าโดยทัว่ไปจะประกอบด้วย

ขัน้ตอนดงันี:้ เร่ิมด้วยการกําหนดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดวตัถุประสงค์และปัญหาท่ีต้องการแก้ไข

ร่วมกัน การแสวงหาคําตอบ การดําเนินการปฏิบตัิและประเมินผลจากปฏิบตัิการต่าง ๆ แม้ว่าในแต่ละ

ขัน้ตอนอาจต้องการลําดบักิจกรรมตามเหตผุล เช่น การเร่ิมด้วยการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน แต่

เม่ือได้ผลมาแล้วก็มิได้หมายความวา่จะ “ปิด” ขัน้ตอนนี ้เพราะเม่ือเวลาผ่านไปอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้อง

กําหนดตวัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขึน้ใหม่หรือต้องเชือ้เชิญเข้ามาเพิ่มเติม ดงันัน้การบรรยายถึงกระบวนการ

นวัตกรรมตามครรลองของช่วงระยะหรือขัน้ตอนจะให้นยัยะว่าค่อนข้างเป็นกระบวนการเป็นลําดบัทาง

เดียว ซึ่งแท้จริงแล้วเวทีนวตักรรมท่ีทํางานอย่างมีประสิทธิผลล้วนแตม่ิได้ทํางานแบบทางเดียว (Leeuwis 

2004) กระบวนการนวตักรรมในแต่ละขัน้ตอนสามารถทําซํา้ได้ และอยู่ในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกัน การ

พิจารณาประเด็นและสะท้อนกลบั การทดลอง และการปรับตวั ดงันัน้แต่ละขัน้ตอนของนวัตกรรมย่อม

ทําซํา้ได้และสามารถทําได้พร้อม ๆ กนักบัขัน้ตอนอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี 2 ภาพรวมของชว่งระยะ/ขัน้ตอนเวทีนวตักรรมเสนอโดยผู้ เขียนตา่ง ๆ 

ผู้เขียน ช่วงระยะ 

Varma และคณะ 2009 6 ช่วงระยะ: กําหนดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย; จัดตัง้พันธมิตรในการเรียนรู้; 

ประเมินผล แบ่งปันความรู้ สร้างฉันทามติ; วางวิสัยทัศน์และจัดลําดับ

ความสําคญั; วางแผนและดําเนินการ; ตดิตามกํากบัและประเมินผล 

Adekunle แ ล ะ ค ณ ะ 

2010 

10 ช่วงระยะ: วางตําแหน่งพืน้ท่ี; กําหนดสินค้าเกษตรหรือระบบ; กําหนดผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย; ทําสญัญาการทํางานกบันกัวิจยั; จดัทําแนวทางหลกัธรรมาภิ

บาลและระบบการจดัการ; อํานวยความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย; พัฒนาแผนธุรกิจ; ดําเนินงานตามแผนธุรกิจ; กําหนดมาตรการการ

ติดตามกํากบัดแูลและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม; ทบทวนผลดําเนินการและ
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บทเรียนท่ีได้รับ 

Tenywa และคณะ 2011 6 ช่วงระยะ: ระบคุวามท้าทายด้านวิจยัและพฒันา; การเลือกพีน้ท่ี; การศกึษา

ด้วยการปรึกษาหารือและกําหนดขอบเขตงาน; การวางวิสัยทัศน์และการ

วิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย; จดัทําแผนปฏิบตัิการ; ดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การ 

Nederlof และ Pyburn 

2012 

4 ช่วงระยะ: กําหนดขอบเขตและเตรียมการ; การจดัการกระบวนการ; การ

เรียนรู้และปรับโครงสร้างใหม;่ การตอ่รองกนัใหม ่

Homann-Kee Tui และ

คณะ 2013 

7 ช่วงระยะ: ริเร่ิมกระทําการ; ตดัสินใจเก่ียวกับจุดเน้น; กําหนดทางเลือก; 

ทดสอบและขดัเกลาคําตอบจากการทดสอบ; พฒันาศกัยภาพ; ดําเนินการและ

ขยายขนาด; วิเคราะห์และเรียนรู้ 

Makini และคณะ 2013 6 ช่วงระยะ: ริเร่ิม; จดัตัง้; จดัการ; ความยัง่ยืน; นวตักรรม; การเรียนรู้และ

ความรู้ 

 

2.2 บทบาท (ที่เป็นไปได้) ของงานวิจัยและนักวิจัยในเวทนีวัตกรรม 

 

กระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนไปจากแนวคิดเดิมแบบทางตรงและแยกส่วนมาเป็นแนวคิดเชิงระบบ บงัคบัให้เรา

ต้องปรับความคิดเสียใหม่ถึงบทบาทและส่วนช่วยของงานวิจยัในโครงการพฒันาตา่ง ๆ (Sumberg 2005) 

การจดัระบบงานวิจยัและการดําเนินงานวิจยัให้อยู่ในแนวหรือวิถีใดนัน้เป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสถาบนั 

นัน่คือสถาบนัได้หมายรวมถึง ธรรมเนียมปฏิบตั ิคา่นิยม บรรทดัฐาน และการถือปฏิบตัิตา่ง ๆ ขององค์กรท่ี

ทํางานวิจยั (Hounkonnou และคณะ 2012; Hall และคณะ 2003; ดกูล่องคําจํากดัความเร่ืองสถาบนั) 

ความจริงดงักล่าวมีนัยยะมากมายต่อเวทีนวตักรรม ยกตวัอย่างเช่น ปัจจยัด้านสถาบนัจะมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจ วิธีการลําดับความสําคัญของงานวิจัย วิธีการตัง้โจทย์วิจัย การวางแบบแผน

สมัพนัธภาพกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ตอ่ประเด็นท่ีว่าจะผลิตองค์ความรู้และแบง่ปันความรู้ได้อย่างไร 

และการเรียนรู้และการสะท้อนกลบัจะเกิดขึน้ได้อย่างไร (Hall และคณะ 2003; Leeuwis 2013) ตวัอย่าง

ดังกล่าวมานีย้่อมมีผลต่อความน่าเช่ือถือ ความชอบด้วยกฎหมายและครรลองคลองธรรม และ

ความสําคญัเก่ียวข้องในตวัและงานของเวทีวิจยั 

 

การปรับเปล่ียนบทบาทของนกัวิจยัและงานวิจยัเป็นท่ียอมรับมากขึน้ ไมเ่พียงจากตวันกัวิจยัเองแตจ่ากฝ่าย

อ่ืนด้วย เชน่ ผู้วางนโยบาย เกษตรกร และผู้ ทํางานเพ่ือการพฒันา คําถามสําคญัคือ ทําอย่างไรให้งานวิจยั

ได้มีส่วนช่วยสร้างผลกระทบจากงานพฒันา (Leeuwis 2013) สภาวิทยาศาสตร์ของ CGIAR หรือกลุ่มท่ี

ปรึกษาการวิจัยด้านเกษตรระหว่างประเทศแนะนําให้ศูนย์ต่าง ๆ ของ CGIAR ได้ดําเนินห้าบทบาท 
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(CGIAR Science Council 2006: หน้า 15) ได้แก่ 1) วิจยัหลกัตามหน้าท่ี; 2) บทบาททางงานวิจยัรองใน

ระดบัยทุธศาสตร์/ประยกุต์มากขึน้: 3) บทบาทเป็นตวัประสาน; 4) หน้าท่ีในการให้ความเอือ้อํานวยหรือ

สร้างโอกาส; และ 5) บทบาทเป็นผู้สนบัสนนุในเวทีนวตักรรม การวิจยัสามารถช่วยได้ในหลายเร่ือง เช่น ลด

ความไม่แน่นอนอนัเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง เป็นกลไกในการพฒันาจดุเร่ิมร่วมกนัและเอาชนะ

ความขดัแย้ง รวมทัง้ยงัสามารถมีสว่นชว่ยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยสงัคมและความเข้าใจร่วมกนั 

 

จากการท่ีองค์กรหรือหน่วยงานวิจยัมีบทบาทท่ีอาจทําได้หลายประการดงักล่าวข้างต้น จึงก่อประเด็นท้า

ทายท่ีสําคญัประการหนึ่งให้พิจารณา นั่นคือ การศึกษาสํารวจดวู่าบทบาทใดหรือส่วนผสมของบทบาท

ใดบ้างสามารถช่วยเสริมสร้างความน่าเช่ือถือ ความชอบด้วยกฎหมายและครรลองคลองธรรม ตลอดจน

ความสําคญัเก่ียวข้องของงานวิจยัในสายตาของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายตา่ง ๆ ในเวทีนวตักรรม (Schut 

และคณะ 2013a) นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์และนกัวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติศกึษามกัมีความคิดเห็น

ต่างในเร่ืองบทบาทของการวิจัยและความรู้เชิงวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ท่ีจะได้มา (Leeuwis 2004) 

นอกจากนัน้ความคิดเห็นถึงบทบาทการวิจัยและงานวิจัยยังแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับ

ประสบการณ์ ขีดความสามารถ มมุมอง คา่นิยม และทศันคติส่วนตวัของแตล่ะคน (Milgroom และคณะ; 

Neef และ Neubert 2011) ดงันัน้จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีต้องอธิบายให้เห็นชดัเจนถึงบทบาท (ท่ีคาดหวงัไว้) 

ของงานวิจยัในเวทีนวตักรรม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะฝ่าย จะมีความคาดหวงัตา่งกนัไป

เก่ียวกับบทบาททัง้หลาย ของหน่วยงานวิจัย โดยความคาดหวังจะแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา เช่น

หลงัจากมีประสบการณ์จากโครงการพฒันาท่ีดําเนินงานมาก่อนหน้านี ้ยกตวัอย่างกรณีในพืน้ท่ีท่ีมีประวตัิ

ยาวนานของการทําวิจยัทางเกษตรแบบทางเดียวและแยกส่วนท่ีมาจากความต้องการของหน่วยงานฝ่าย

เดียว ย่อมไม่ก่อให้มีผลปรากฏหรือเกิดการยอมรับได้โดยง่ายในพืน้ท่ีนัน้ว่าหน่วยงานวิจยัทําบทบาทอ่ืน

ด้วยนอกเหนือไปจากการให้ซึ่งความรู้ทางเทคโนโลยี (Neef และ Neubert 2011) ความคาดหวงัถึงองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเพิ่มพนูขึน้จากงานวิจยัก็อาจห่างไกลจากความเป็นจริง ความคาดหวงัอนัสงูเกิน

กว่าจะเป็นจริงได้อาจนําไปสู่ความผิดหวังในภายหลังตลอดจนการสญูเสียความเช่ือมัน่ในการแสวงหา

คําตอบแก่ปัญหาร่วมกนั 

 

นอกจากนัน้ การดําเนินหลาย ๆ บทบาทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในโครงการเดียวกัน (เช่น หน้าท่ีผู้ จัดการ

โครงการ ผู้ อํานวยกระบวนการ ผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญด้านสงัคม ตวัแทนแลกเปล่ียนความรู้) 

สามารถนําไปสูค่วามไมแ่นใ่จวา่นกัวิจยัจริง ๆ แล้วกําลงัทําอะไรและทําหน้าท่ีอะไร ซึ่งติดตามมาด้วยความ

ไม่เช่ือมัน่ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายตา่ง ๆ ในตวัของนกัวิจยัเหล่านัน้ (Klerkx และคณะ 2009) ท้ายท่ีสุด 

ตัวนักวิจัยเองอาจเกิดสับสนว่าตนเองนัน้ถูกคาดหวังให้แสดงบทบาทใดกันแน่ ความคาดหวังท่ีไม่
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เหมือนกันของแต่ละฝ่ายเก่ียวกับเร่ืองบทบาทยงัสามารถนําไปสู่ความขดัแย้งภายใน ดงันัน้การกําหนด

บทบาทของนกัวิจยัท่ีคาดหวงัไว้ให้ชดัเจนจะชว่ยแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในได้บ้าง 

 

สิ่งสร้างความยากลําบากประการหนึ่งท่ีปรากฏเสมอ คือ การท่ีนักวิจยัมองเวทีนวัตกรรมว่าเป็นกลไก

สําหรับเผยแพร่ผลงานวิจยัของตน ซึง่สร้างความเส่ียงให้เวทีนวตักรรมได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของ “ท่อส่งนํา้” 

ตามวิถีการทํางานแบบทางเดียวและแยกส่วน จนเวทีนัน้ไม่สามารถทํางานในฐานะพืน้ท่ีท่ีให้ความเท่า

เทียมแก่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริงเพ่ือส่งเสริมผลกัดนัการก่อเกิดนวตักรรม จากการท่ีนกัวิจยัมกัเก่งในการพูด

และมีพลังเชิงวาทกรรมในเวทีนวัตกรรม ดังนัน้ จึงจําต้องมีการอํานวยและกํากับอย่างเข้มแข็งเพ่ือ

หลีกเล่ียงมิให้เวทีถกูยดึครองเป็นสว่นใหญ่ด้วยวาระของนกัวิจยั 

 

ไม่เพียงเฉพาะบทบาทนกัวิจยัท่ีอาจจะเปล่ียน บทบาทท่ีเป็นไปได้ของความรู้ก็เช่นกัน  ซึงหมายความว่า

ความรู้ยงัมีบทบาทได้อีกมากในกระบวนการนวตักรรมนอกเหนือจากบทบาทดัง้เดิมคือการนําเสนอความรู้

ใหมใ่ห้นําไปใช้ ยกตวัอยา่งเชน่ ความรู้จากกระบวนการนวตักรรมสามารถชว่ย: 

- ลดความไมแ่นน่อน ท่ีฉดุรัง้มิให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกระทําการ 

- พฒันาจดุเร่ิมร่วมกนัท่ีจําเป็นตา่ง ๆ เพ่ือการประสานงานและปฏิบตักิารอยา่งร่วมมือกนั 

- ปรับปรุงสัมพันธภาพและความเข้าใจกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการค้นหาความจริง

ร่วมกนั 

- สร้างข้อมลูอนัได้จากผลสะท้อนกลบัท่ีไม่ได้คาดไว้จากการทํางานและสร้างสิ่งแปลกใหม่เก่ียวกับ

ระบบ 

 

โดยสรุป เราขอกล่าวว่า เป็นสิ่งสําคญัอย่างย่ิงท่ีต้องพิจารณาและบรรยายถึงบทบาท (ท่ีเป็นไปได้) ของ

งานวิจยัและนกัวิจยัในเวทีนวตักรรม มิฉะนัน้จะเส่ียงต่อ “การผลิตซํา้โดยปราศจากผลกระทบอนัสําคญั

ด้วยการใช้แนวคิดกระแสหลกัแบบทางเดียวสําหรับบทบทบาทของวิทยาศาสตร์” (Turnbout และคณะ 

2013a: หน้า 363) 
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3 ประเดน็สาํคัญเพื่อพจิารณาในงานวจิัยเพื่อพัฒนาในเวทีนวัตกรรม 
 

3.1 องค์ประกอบและการริเร่ิม 

 

3.1.1 ตัวแทนสมาชิกและองค์ประกอบ 

 

การสํารวจประเด็น 

การกําหนดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น

ขัน้ตอนสําคญัในชว่งระยะแรกเร่ิมของ

เวทีนวัตกรรม (เช่น Nederlof และ

คณะ 2011; Adekunle และ Fatunbi 

2012; Makuni และคณะ 2013) ผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความสนใจในเวที

นวัตกรรมอาจได้แก่ เกษตรกร พ่อค้า

วาณิช ภาคเอกชน องค์กรท่ีมิใช่รัฐ ผู้

วางนโยบายระดับท้องถ่ิน/จังหวัด/

ประเทศ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม สถาบนัการเงิน นกัต่อสู้ เพ่ือสิ่งแวดล้อม นกัวิจัย ฯลฯ (Nederlof และคณะ 

2011; Adekunle และ Fatubi 2012; Tenywa และคณะ 2011; Schut และคณะ 2013a) ดงันัน้จึงต้องมี

การตดัสินใจเลือกเครือขา่ยและผู้ ท่ีจะเข้ามาร่วมในเวทีนวตักรรม 

 

ในส่วนของการเลือกเครือข่าย อาจใช้วิธีตัง้คําถามว่าจะใช้เครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วหรือ ควรสร้างเครือข่ายขึน้

ใหม ่(Tucker และคณะ 2013) คําตอบจะไม่เหมือนกนัขึน้อยู่กบับริบทเฉพาะหรือพืน้ท่ีปฏิบตัิการ ตารางท่ี 

3 แสดงภาพรวมของความเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยกบัแตล่ะแนวทาง นอกจากนัน้ยงัจําเป็นต้องทําการเลือก

ตวัแทนของฝ่ายต่าง ๆ เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะรวมเอาผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าในระบบนวัตกรรม

เกษตร (Steins และ Edwards 1999) ความสําคญัของตวัแทนท่ีมีตอ่ความมีประสิทธิผลของเวทีนวตักรรม

ไมค่วรประเมินให้ต่ําเกินไป เพราะตวัแทนจะเป็นผู้ตอ่รองและตดัสินใจแทนผู้ อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในภาคส่วนของตน 

ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสําคญัหนึ่งในกระบวนการนวตักรรม (Steins และ Edwards 1999; ดหูวัข้อ 3.3.2 

เร่ืองความขดัแย้งและการตอ่รอง) 

 

ตารางท่ี 3 ความเห็นด้วยและความไม่เห็นด้วยของการสร้างเวทีนวตักรรมจากเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วกับ

เครือขา่ยท่ีสร้างขึน้ใหม ่
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 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

ใช้เครือข่ายท่ีมีอยู่

แล้ว 

เครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วสามารถเป็นฐาน

โอบสร้างเวทีนวัตกรรม เอื อ้ต่อการ

ขยายขนาดการทํางานได้1 

เครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วซึ่งมีโครงสร้างทาง

การเมืองและสังคมเป็นลําดับตายตัว 

อาจไม่ค่อยเอือ้ต่อการใช้วิธีการแบบมี

สว่นร่วม3 

 กา ร จัด เ รี ย ง ท า ง ส ถ า บัน ท่ี เ ป็ น อ ยู่

สามารถสนบัสนนุปฏิบตักิารร่วม1 

การจัดเรียงทางสถาบันท่ีเป็นอยู่ด้วย

อํานาจท่ีกระจายไปยังระดับชัน้ต่าง ๆ 

สามารถขดัขวางปฏิบตักิารร่วม1 

 การสร้างเวทีสามารถทําได้ค่อนข้างเร็ว 

เ ม่ื อ นํ า เ อ า ผู้ นํ า ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ ว เ ข้ า ม า

เก่ียวข้อง2 

เ ส่ียงต่อการสร้างความสัมพันธ์ทาง

อํานาจให้มีอคตแิละไมส่มมาตรย่ิงขึน้1,3 

สร้างเครือข่ายขึน้

ใหม่ 

มีโอกาสรือ้โครงสร้าง (เดิม) เพ่ือการ

จดัเรียงทางสถาบนัใหม ่

ต้นทนุค่อนข้างสงู (ในแง่เวลาและกําลงั

ทุม่เท)1 

 มีโอกาสรือ้โครงสร้างความสมัพนัธ์ อาจถูกเครือข่ายเดิมมองว่าเป็น “กอง

กําลังคู่แข่ง” ทางอํานาจท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจบุนั 

ท่ีมา : 1 Steins และ Edwards 1999; 2 Tenywa และคณะ 2011; 3 Cullen และคณะ 2013a 

 

อยา่งไรก็ตามการเลือกตวัแทนเข้าสูเ่วทีนวตักรรมก็หาได้เป็นไปโดยปราศจากความท้าทายไม่ เร่ิมตัง้แต ่ใช่

ว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะสามารถรวมตวัเข้าเป็นกลุ่มได้ (Schut และคณะ 2011) ย่ิงไปกว่านัน้ ยงั

แทบเป็นไม่ได้สําหรับตวัแทนกลุ่มจะสามารถทํางานอย่างสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของสมาชิกใน

ภาคส่วนของตน (Steins และ Edwards 1999) เป็นท่ีทราบกนัว่า ในแตล่ะภาคส่วนยากท่ีจะประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว แต่ทว่ามีหลายสิ่งท่ีต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น แม้

เกษตรกรในชมุชนเดียวกนัก็ยงัไม่เหมือนกนั (ตวัอย่างเช่น Long 2001; Dorward 2009; Vorley และคณะ 

2012; Cullen และคณะ 2013; Klerkx และ Nettle 2013; Schut และคณะ 2013b) ผู้ชายและผู้หญิงก็

เช่นกัน สามารถแตกต่างกันได้ในแง่ความสนใจ บทบาท และความต้องการในกระบวนการนวัตกรรม 

ดงันัน้จงึถือเป็นความท้าทายท่ีจะรวมเอาความหลากหลายเหล่านีเ้ข้าสู่เวทีนวตักรรม “เพราะเป็นการเลือก

ผู้ เข้ามาร่วมอย่างเจาะจงและการเลือกตนเองเข้ามาแสดงบทบาทด้วยความตัง้ใจพร้อมต่อนวตักรรม” 

(Klerkx และ Nettle 2013; หน้า 80) นอกเหนือจากนี ้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มอาจกมุความเป็นใหญ่ใน

เวทีได้เช่นหน่วยงานราชการต่าง ๆ (Cullen และคณะ 2013a) ในทํานองเดียวกัน คําจํากัดความของ

สมาชิกภาพเวทีนวตักรรม เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม อาจจะไม่รวม (อย่างเป็นนยั ๆ) เอาบาง
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คนบางกลุ่มให้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกระบวนการนวตักรรม (Cullen และคณะ 2013a) ไม่เพียงเท่านี ้ยัง

ปรากฏว่ามีความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ ในการรวมเอา ”สดุยอดผู้ นําทางความคิดนวตักรรม” เข้ามา (Klerkx 

และคณะ 2013) ดงันัน้จงึมีความสําคญัท่ีต้องอธิบายว่าสดุยอดผู้ นําทางความคิดประเภทใดท่ีจะนําเข้ามา

ร่วมงานและด้วยเหตผุลใด เชน่ มีความรู้ทางเทคโนโลยี มีอํานาจ เก่งในเร่ืองกระบวนการ หรือยอดเย่ียมใน

การทํางานเครือข่าย โดยท่ีสุดยอดผู้ นําทางความคิดนวัตกรรมอาจเป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้ขึน้มาหรืออาจ

เกิดขึน้เองอยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งดําเนินกระบวนการนวตักรรม (Klerkx และคณะ 2013) 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

ในชว่งระยะแรกของเวทีนวตักรรม นกัวิจยัสามารถชว่ยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนผงัความคิด นอกจากนัน้ 

ในการเลือกเครือข่ายและตวัแทน (โดยนยัยะ) ก็มีตวัเลือก ตลอดจนการคิดคะเนเก่ียวกบัอํานาจและความ

เท่าเทียม (ดหูวัข้อ 3.3.1 เร่ืองความไม่สมมาตรทางอํานาจ ประกอบ) ท่ีจําเป็นต้องพิจารณามากมาย 

เพราะการตดัสินใจเลือกจะมีผลตอ่กระบวนการนวตัิกรรมและประสิทธิผลของเวที ดงันัน้ นกัวิจยัสามารถ

ช่วยในกระบวนการตดัสินใจเลือกนีไ้ด้พร้อมทัง้บอกให้ชดัเจนด้วยว่าเลือกด้วยฐานคติหรือการคิดคะเน

ใดบ้าง 

 

มิเพียงเทา่นัน้ ในชว่งระยะริเร่ิม นกัวิจยัสามารถทํางานช่วยพฒันาศกัยภาพหรือขอบเขตของเวทีนวตักรรม

ได้ โดยทําให้ทกุฝ่ายมีความเข้าใจตรงกนัเก่ียวกบัเวทีนวตักรรมในเขตร้อนชืน้ ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มผู้ มีส่วน

ได้สว่นเสียกบัองค์กรท่ีเป็นหุ้นสว่นการทํางานท่ีคุ้นกบัการทํางานแบบทางเดียวคือจากงานวิจยัสู่นกัส่งเสริม

ก่อนสูช่าวบ้านขององค์กรตา่ง ๆ (เชน่สถาบนัวิจยัเกษตรแห่งชาติตา่ง ๆ องค์กรท่ีมิใช่ของรัฐ และหน่วยงาน

ราชการ) อาจจะไมคุ่้นเคยกบัความคิดเร่ืองระบบนวตักรรม ดงันัน้การสามารถนํากลุ่มเหล่านีใ้ห้เข้ามาร่วม

ทํางานอย่างจริงจงัในเวทีนวตักรรมได้ ย่อมนบัว่าเป็นความท้าทายประการหนึ่ง ในกรณีท่ีทําเช่นนี ้จะเป็น

การช่วยได้มากถ้ามีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกับความคิดเร่ืองระบบนวตักรรมเสียก่อนท่ีจะจดัการประชมุผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย (Leeuwis 2004) 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. จะสร้างเวทีนวตักรรมจากเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้วหรือจากการสร้างเครือขา่ยขึน้ใหม่? 

2. ใครจะเป็นผู้ เลือกตวัแทน และเลือกอยา่งไร? 

3. ได้มีการพิจารณาหรือไมถึ่งความหลากหลายภายในแตล่ะภาคสว่น เชน่ บรรดาเกษตรกรตา่ง ๆ? 

4. จะกําหนดสมาชิกภาพของเวทีได้อยา่งไร? 

5. กรณีจะรวมเอาสดุยอดผู้ นําทางความคดินวตักรรมเข้ามาจะทําด้วยเหตผุลใดและด้วยวตัถปุระสงค์ใด? 

6. เวทีตา่ง ๆ จะเช่ือมโยงกนัได้อยา่งไร? 
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ข้อมูล (พร้อมใช้) เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

− Guidance Note on How to Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes (ODA 

1995) 

− Social Analysis Sourcebook (World Bank 2003) 

− Multi-stakeholder Processes Resource Portal. Stakeholder Analysis  (WUR CDI) 

− Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems. A RAAKS resource box (Engel and 

Salomon 1997) 

 

3.1.2 วัตถุประสงค์ร่วม 

 

การสํารวจประเด็น 

เวทีนวัตกรรมส่วนใหญ่

จําต้องมีวตัถุประสงค์ร่วม

เพ่ือให้ทํางานได้อย่างมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( เ ช่ น 

Nederlof และคณะ 

2011; Makini และคณะ 

2013) วัตถุประสงค์ร่วม

สามารถได้มาจากการแสดงให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงภาพและด้วยสายตายาวไกลถึงการทํางานตาม

วตัถปุระสงค์ (เช่น Van Rooyen และคณะ 2013; Klerkx และคณะ 2009) ถึงแม้ว่าการทําให้ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียต่าง ๆ มีความเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ร่วมมักถือว่าเป็นสิ่งสําคญั แต่ความเห็นต่างก็อาจเป็น

ตัวกระตุ้ นสําคัญก่อการเปล่ียนแปลงเพราะความสนใจและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมี

หลากหลายและมักจะต่างกันออกไป ทําให้การสร้างความเห็นพ้องในวัตถุประสงค์ร่วมเป็นเร่ืองของ

กระบวนการการตอ่รอง (ดหูวัข้อ 3.3.2 เร่ืองความขดัแย้งและการตอ่รองประกอบ) การรุกเร้าให้ผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียได้ลงฉนัทามตถึิงวตัถปุระสงค์ร่วมอาจทําให้บางฝ่ายต้องพ่ายแพ้ในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีเสียงคอ่นข้างน้อย 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ODA%201995%20Guidance%20Note%20on%20how%20to%20do%20a%20Stakeholder%20Analysis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTSR/Resources/SocialAnalysisSourcebookFINAL2003Dec.pdf
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1287
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1284
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การกําหนดวตัถปุระสงค์ด้วยวิสยัทศัน์ร่วมกนัสําหรับเวทีนวตักรรมหนึ่ง ๆ ไม่ได้เกิดขึน้โดย “ธรรมชาติ” แต่

ด้วยแรงขับเคล่ือนจากค่านิยม ดงันัน้ข้อสงัเกตนีจ้ึงมีนยัยะอย่างน้อยสามประการสําหรับงานวิจัยและ

นกัวิจยั 

 

ประการแรก วตัถปุระสงค์ของเวทีมกัถกูกําหนดไว้แล้วในโครงการท่ีนําเสนอก่อนมีการปรึกษาหารือกบัผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ดงันัน้จึงเป็นการสร้างความเส่ียงในแง่นกัวิจยัและฝ่ายบริหารจดัการโครงการจะเป็นฝ่าย

ครอบงําเวทีซึง่เป็นผลร้ายตอ่กระบวนการนวตักรรมท่ีสมควรให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมเท่า 

ๆ กนั (Klerkx และคณะ; Van Paassen และคณะ 2011; Cullen และคณะ 2013a; Lema และ Schut 

2013) เป้าหมายท่ีถูกยัดเยียดเข้ามาก่อนหน้าอาจขัดขวางการเรียนรู้ร่วมกัน ในขณะท่ีการเรียนรู้เป็น

เง่ือนไขท่ีต้องมีมาก่อนเพ่ือให้นวัตกรรมบงัเกิดผลสําเร็จ (Kristjanson และคณะ 2009) นอกจากนี ้

วตัถุประสงค์ร่วมจะต้องมีสมมติฐานหรือฐานคติบ่งบอกว่าการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ได้อย่างไรและการ

คาดคะเนถึงผลสมัฤทธ์ิของการพฒันาจะทําได้อย่างไร ยกตวัอย่างเช่น การคาดคะเนว่าการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมจะเกิดขึน้ได้อยา่งไรและฐานคตเิก่ียวกบัอะไรท่ี “ความมีส่วนร่วม” (ควร) เป็นฝ่ายกําหนดเง่ือนไข 

(Leeuwis 2000; Cullen และคณะ 2013a) ดงันัน้ บทบาทท่ีสําคญัประการหนึ่งของนกัวิจยัจึงได้แก่การบง่

บอกสมาชิกตา่ง ๆ ในเวทีให้ชดัเจนถึงสมมตฐิานของโครงการ (Milgroom และคณะ 2011) 

 

ประการท่ีสอง ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียปกติมาพร้อมกบัความคาดหวงัของตนเองเก่ียวกับงานวิจยัซึ่งส่วนใหญ่

ขึน้กบัประสบการณ์ในโครงการท่ีตนเคยร่วมมาก่อน ตวัอย่างเช่น การคาดว่างานวิจยัจะช่วยนําความรู้มา

ให้มากกว่าจะคิดว่างานวิจยัมุ่งท่ีจะนําเอาผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาสร้างความรู้ร่วมกนั (Schut และคณะ 

2013a; Neef และ Neubert 2011; ดหูวัข้อ 3.2.2 เร่ืองการสร้างความรู้ร่วมกนั ประกอบ) นอกจากนัน้ 

นกัวิจยัส่วนใหญ่มีการศกึษาดีทําให้ถกูมองว่ามีสถานะสงู (Lema และ Schut 2013; ดหูวัข้อ 3.3.1 เร่ือง

ความไม่สมมาตรทางอํานาจ ประกอบ) ดงันัน้สมาชิกตา่ง ๆ ในเวทีอาจให้การยอมรับคอ่นข้างง่าย – หรือ

แม้กระทัง่คาดว่า – นกัวิจยัจะเสนอวตัถปุระสงค์ของเวทีโดยไม่ต้องอธิบายหรือคยุถึงคณุค่าของความคิด

ของตน 

 

ประการสุดท้าย นกัวิจยัจะมีความสนใจส่วนตวัเก่ียวกบัตวัเวทีและวตัถปุระสงค์ของเวที (Milgroom และ

คณะ 2011) โดยความสนใจของนักวิจยัไม่จําเป็นต้องคาบเก่ียวกับความสนใจและวัตถุประสงค์ของผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ คําถามหลกัสําหรับนกัวิจยัจงึได้แก่ นกัวิจยัทําอะไรได้บ้างถ้าวตัถปุระสงค์ของเวทีเกิด

ตา่งไปจากวิสยัทศัน์โครงการและทิศทางการวิจยั (ท่ีกําหนดไว้แตแ่รก) ในบางกรณี สมควรใช้วิธีดําเนินการ

เฉพาะรอบ ๆ ประเด็นท่ีไม่กระทบต่อเป้าหมายโครงการเพ่ือสร้างความเช่ือถือและทุนทางสังคมในเวที 
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ประเด็นปัญหาเร่ืองเป้าหมายโครงการอาจได้รับการนํากลับไปพิจารณาตามวาระของกระบวนการ

นวตักรรม 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. เป้าหมายของเวทีกําหนดขีน้ได้อยา่งไรและโดยผู้ใด? 

2. ความคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ถกูรวมไว้ในวิสยัทศัน์หรือไม?่ 

3. ได้มีการพิจาณาหรือไม่ถึงความหลากหลายในความสนใจ ความคาดหวงั และความต้องการของผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียฝ่ายตา่ง ๆ? 

4. ควรทําอะไรเม่ือวตัถปุระสงค์ของเวทีตา่งไปจากวิสยัทศัน์โครงการ (แตแ่รกเร่ิม)? 

 

 

ข้อมูล (พร้อมใช้) เพ่ิมเติมในการกําหนดวิสยัทศัน์ร่วม 

− Multi-stakeholder Resource Portal. Visioning tool  (WUR CDI) 

− Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools – Visioning (WUR) 

 

3.1.3 โจทย์วิจัยท่ีอยู่ในประเดน็ 

 

การสํารวจประเด็น 

โจทย์ วิจัยมักกําหนดขึน้ โดย

นกัวิจยัท่ีสะท้อนถึงค่านิยมและ

จุดมุ่งหมายส่วนตน (Milgroom 

และคณะ 2011) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 

จงึเป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องนําเอาผู้

มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย เ ข้ า ม า

เก่ียวข้องและให้โอกาสฝ่ายต่าง 

ๆ เหล่านี ไ้ ด้พูดออกมาอย่าง

ชดัเจนถึงความต้องการของเขา 

(Klerkx และ Leeuwis 2009; 

Klerkx และ Nettle 2013) การ

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1238
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/visioning
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ดําเนินการดงักล่าวอาจจําต้องมี “พืน้ท่ีปลอดภัย” สําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มท่ีมี

ความออ่นแอมากกวา่ให้สามารถแสดงออกซึง่ความคิดเห็นของตน 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

การชว่ยทําให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงออกถึงความต้องการและการแปลงความต้องการเหล่านัน้ให้เป็น

โจทย์วิจัยท่ีเข้าประเด็นนับว่าเป็นบทบาทสําคญัประการหนึ่งของนักวิจยั ซึ่งก็มิใช่งานท่ีง่าย (Leeuwis 

2004; Klerkx และ Leeuwis 2009; Turnhout และคณะ  2013) 

 

ในบางกรณี ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับการแสดงออกซึ่งความต้องการในภาษาวิจยัได้ 

เน่ืองจากไม่คุ้นเคยกับกระบวนการวิจยั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความคิดเก่ียวกับระบบนวตักรรม (Turnhout 

และคณะ 2013; Cullen และคณะ 2013a) ในบางกรณี ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะวางกรอบบอกความต้องการ

ของตนให้เข้ากับทรัพยากรท่ีตนเช่ือว่าจะได้รับจากโครงการ หรือพูดในสิ่งท่ีตนเช่ือว่านกัวิจยัหรือผู้ กํากับ

โครงการอยากจะฟัง (Cullen และคณะ 2013a) ดงันัน้จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับสิทธิ

โอกาสอย่างเพียงพอท่ีจะแสดงออกได้อย่างชดัเจนได้ถึงความต้องการของตน ตลอดจนบ่งบอกว่าควรมี

ขัน้ตอนอะไรท่ีต้องดําเนินไปเพ่ือให้มัน่ใจว่าตนสามารถแสดงบทบาทท่ีเท่าเทียมกบัฝ่ายอ่ืน ๆ ในฐานะเป็น

หุ้นสว่นหนึง่ของกระบวนการวิจยั (Klerkx และ Leeuwis 2009) นอกจากนัน้ โจทย์วิจยัก็ไม่คอ่ยได้เป็นการ

ประกาศออกมาอย่างชดัแจ้ง แตม่กัซ่อนอยู่ในกระบวนการตอ่รองระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่ง

ในภาวการณ์เชน่นีจํ้าเป็นต้องมีการเช่ือมประสานร่วมกนัถึงความต้องการว่าจะวิจยัอะไร (Schut และคณะ 

2011) วิธีการมีส่วนร่วมแบบต่าง ๆ อาจเป็นประโยชน์ต่อการทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย อีกทัง้ยงัอาจมีความจําเป็นท่ีต้องพฒันาวิธีการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์ขึน้ใหม่หรือโดยการปรับ

วิธีการท่ีมีอยูแ่ล้วให้สามารถใช้ชว่ยดงึเอาโจทย์วิจยัออกมาได้จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียบนเวทีร่วม 

 

นอกเหนือจากวิธีการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์แล้ว ยงัมีสิ่งสําคญัอีกประการหนึ่ง นัน่คือ การสร้างโจทย์

วิจยัควรกระทําขึน้ ณ สถานท่ีท่ีจะมีการปฏิบตัิจริง ตวัอย่างเช่น แปลงปลกูพืช ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ แทนท่ีจะ

เป็นห้องประชมุหา่งไกลออกไป (เชน่ Blackmore และคณะ 2007) เม่ือใดนกัวิจยัและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอีก

ฝ่ายได้ร่วมกันสงัเกตและพูดคยุถึงการทําเกษตรและความท้าทายตา่ง ๆ ภายในแปลงปลูก เม่ือนัน้มกัจะ

ก่อให้เกิดคําถามสําหรับวิจยัหลายคําถามมากขึน้และตา่งไปจากโจทย์วิจยัท่ีเดิมคาดกนัเอาไว้ ดงันัน้ เวที

นวตักรรมไม่ควรจํากัดอยู่เพียงการประชุม การออกไปเผชิญกับงานเกษตรท่ีทํากันแต่ละวนัถึงในพืน้ท่ีจะ

เป็นวิธีหนึ่งท่ีสําคญัในอนัท่ีจะช่วยให้ทราบชดัถึงความต้องการของเกษตรกรผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและช่วย

สกดัเอาโจทย์วิจยัท่ีสําคญัเก่ียวข้องออกมาได้ 
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สิ่งท่ียงัอาจเกิดขึน้ได้ ได้แก่ ความไม่สอดคล้องกนัระหว่างความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน

โจทย์วิจัยท่ีสมเหตุผลกับความสนใจส่วนตัวของนักวิจัย หรือการท่ีไม่มีความต้องการอย่างแท้จริงต่อ

งานวิจยัท่ีนกัวิจยัเสนอมา (Klerkx และ Leeuwis 2009; Lema และ Schut 2013) ตวัอย่างเช่น ความ

ต้องการท่ีพบและเป็นเร่ืองควรทําวิจยัอาจไม่ตรงกบัความชํานาญหรือประสบการณ์ของนกัวิจยั หรือโจทย์

วิจัยท่ีควรได้รับคําตอบต้องใช้เทคโนโลยีต่างไปจากสิ่งท่ีเวทีนวัตกรรมกําลังดําเนินอยู่หรือเป็นเร่ือง

นอกเหนือขอบเขต ตวัอย่างเช่น เป็นปัญหาเก่ียวกับมะม่วงหิมพานต์แทนท่ีจะเป็นการผลิตปศุสตัว์ หรือ

ปัญหาเก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐาน ในกรณีดงักลา่วนี ้งานวิจยัไมใ่ชห่นทางท่ีดีท่ีสดุในอนัท่ีจะสนองตอบตอ่ความ

ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Klerkx และ Leeuwis 2009) และในสภาพการณ์เช่นนี ้อาจจําเป็นต้องมี

การต่อรองกับผู้ ให้ทุนสนับสนุนและองค์กรท่ีทํางานเป็นหุ้นส่วนกันว่ามีพืน้ท่ีมากน้อยเพียงใดท่ีสามารถ

ทํางานเบ่ียงเบนออกจากแผนงานวิจยัท่ีมีอยูเ่ดมิ (ดหูวัข้อ 3.4.2 เร่ืองเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป ประกอบ) 

 

วิธีการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และการแปลงความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้สู่โจทย์วิจยัได้ตรง

ความจริงสามารถก่อให้เกิด “ชดุของโจทย์วิจยัทางวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีเข้าประเด็นและเช่ือมตอ่

สอดคล้องกนั” (Leeuwis 2004; หน้า 183) โจทย์วิจยัดงักล่าวสามารถยงัผลให้เกิดงานวิจยัแบบสหสาขา

วิทยาการในเวทีนวตักรรมได้ (Adekunle และ Fatunbi 2012) อย่างไรก็ตาม นกัสงัคมวิทยา-สงัคมศาสตร์

กบันกัวิทยาศาสตร์เกษตรก็ยงัมีความคิดเห็นต่างกนัมากถึงบทบาทขององค์ความรู้และงานวิจยัต่อสงัคม 

(Leeuwis 2004) ทําให้นกัวิจยับางคนอาจถูกผู้ ร่วมงานคิดปฏิเสธ งานวิจยัแบบสหสาขาวิทยาการไม่ได้

เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิด้วยการจัดให้นักวิชาการเข้าร่วมเป็นคณะสหสาขาวิทยาการ แต่เกิดขึน้ได้จริงจาก

ทศันคติท่ีเปิดกว้าง ความเต็มใจในการเรียนรู้ และความเข้าใจเป็นพืน้ฐานบ้างเก่ียวกบัสาขาวิชาอ่ืน - เช่น 

นกัวิชาการด้านสงัคมควรมีความเข้าใจบ้างในเร่ืองพืน้ ๆ ของวิทยาศาสตร์เกษตร ในขณะท่ีนกัเกษตรก็ควร

เข้าใจเร่ืองทางสงัคมบ้างเช่นกัน – เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องมีก่อนสําหรับความร่วมมือกันท่ีประสบผลสําเร็จ 

(Boogaard และคณะ 2011) 

 

ท้ายท่ีสดุ เม่ือสามารถกําหนดโจทย์วิจยัทางเกษตรและสงัคมท่ีเข้าประเด็นได้แล้วงานวิจยัก็ต้องดําเนินไป 

ซึ่งก็ติดตามมาด้วยคําถามต่าง ๆ ได้แก่ จะดําเนินงานวิจยัอย่างไร ท่ีไหน เช่น ในสถานีทดลอง ในแปลง

เกษตรกร ในโรงเรียน หรือในสงัคมชมุชน ใครเป็นผู้ ทําวิจยั ใครเป็นผู้ประเมินและประเมินด้วยวิธีใด เม่ือไร

จะได้รับรายงานผลวิจยัเบือ้งต้นและระยะกลาง ทัง้นีค้วามสนใจของนกัวิจยัและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอาจ

ตา่งกนัไปเก่ียวกบัคําถามหรือกิจกรรมเหล่านีใ้นกระบวนการนวตักรรม เช่น ให้มีโอกาส –หรือจําเป็นต้อง - 

เสนอผลวิจยัเบือ้งต้นตอ่ผู้ มีส่วนร่วมในเวที ในขณะท่ีนกัวิจยัต้องการเสนอผลสดุท้ายท่ีสรุปได้ในภายหลงั

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลวิจยันัน้ถกูต้องสมบรูณ์ทางวิชาการ 

 



27 
 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับสิทธิโอกาสอยา่งเพียงพอหรือไมใ่นการแสดงออกซึง่ความต้องการของตน? 

2. โจทย์วิจยัถกูกําหนดขึน้อยา่งไรและโดยใคร? 

3. ความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแปลงอย่างเป็นผลสู่ชุดโจทย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์

เกษตรและด้านสงัคมท่ีเข้าประเดน็และสอดคล้องกนัหรือไม?่ 

4. จะจดัการอยา่งไรกบัความต้องการซึง่อยูน่อกเหนือขอบเขตโครงการและงานวิจยั? 

5. งานวิจยัจะทําได้อยา่งไร ท่ีไหน และใครเป็นผู้ ทํา? 

6. เม่ือไรและในลกัษณะใดท่ีสมควรเสนอผลวิจยั? 

 

 

ข้อมูล (พร้อมใช้) เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการแบบมีส่วนร่วมเพือ่แสดงออกซ่ึงความต้องการ 

− Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Interests and Roles 

(WUR) 

− Handbook for Participatory Action Research, Monitoring and Evaluation (Chevalier and 

Buckles 2013) 

− Insights into Participatory Video: A Handbook for the Field (Lunch & Lunch 2006)  

 

3.2 การประสานงานและการอาํนวยการทาํงานของเวทนีวัตกรรม 

 

3.2.1 การอาํนวยความสะดวกต่อกระบวนการ 

 

การสํารวจประเด็น 

กระบวนการนวัตกรรมนําผู้คนเข้า

ม า ร่ ว ม กั น  ซึ่ ง อ า จ นํ า ไ ป สู่

ปฏิสัมพันธ์ท่ีเพิ่มพูนขึน้ อย่างไรก็

ตาม การนํา “ผู้ คนเข้ามาร่วมกัน” 

แค่นัน้ยังไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิด

นวตักรรมท่ีสําคญั เป็นท่ีทราบกนัดี

ว่า ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นประโยชน์

และได้ผลดีระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วน

http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/stakeholder-interests-roles-and-skills
http://www.sas2.net/sites/default/files/sites/all/files/manager/Toolkit_En_March7_2013-S.pdf
http://www.insightshare.org/resources/pv-handbook
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เสียตา่ง ๆ ไมไ่ด้เกิดขึน้ “ทนัทีทนัใดอย่างไม่มีป่ีไม่มีขลุ่ย” โดยเฉพาะอย่างย่ิง ไม่น่าจะเป็นไปได้ระหว่างผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียหรือระหวา่งองค์กร ท่ีปกติไม่ได้มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัโดยตรง (Klerkx และ Nettle 2013; Van 

Rooyen 2013) แต่จะเกิดขึน้ได้ก็ต้องมีการอํานวยความเป็นไปได้ท่ีดี (Adekunle และ Fatunbi 2012; 

Klerkx และ Nettle 2013; Van Rooyen และคณะ 2013; Nederlof และคณะ 2011) 

 

การอํานวยความสะดวกอยา่งมีประสิทธิภาพของเวทีมีสว่นชว่ยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์

ท่ีดีขึน้ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Nederlof และคณะ 2011; Klerkx และคณะ 2009; Hounkonnou และ

คณะ 2012; Lema และ Schut 2013) การอํานวยความสะดวกท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการ

ปฏิสมัพนัธ์สามารถอยูใ่นรูปของการทํางานเจ็ดประการ2

3 ท่ีกลา่วตอ่ไปนี ้(Leeuwis 2004) 

- จดัเตรียมกระบวนการ 

- ทําให้บรรลขุ้อตกลงในกระบวนการและดํารงเอาไว้ 

- ร่วมในการสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ 

- ร่วมในการค้นหาความจริงและลดความไมแ่นน่อน 

- หลอ่หลอมความปรองดองหรือความเห็นให้ตรงกนั 

- การส่ือสารของตวัแทนกบัภาคสว่น 

- ปฏิบตักิารอยา่งประสานกนั 

 

ผู้ อํานวยความสะดวกอาจมาจากหลายองค์กร เชน่ องค์กรท่ีมิใชข่องรัฐระดบัชาติและนานาชาติ หน่วยงาน

ให้ทุนสนับสนุนระหว่างประเทศ องค์กรเกษตรกร องค์กรวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และหน่วยงาน

ราชการ (Klerkx  และคณะ 2009) โดยผู้ อํานวยความสะดวกควรพยายามวางตนให้เป็นกลาง ให้ผู้ มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้ยอมรับว่าตนทํางานโดยพิจาณาถึงประโยชน์ของทกุ ๆ ฝ่าย (Klerkx และคณะ 2009; Van 

Rooyen และคณะ 2013) อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ผู้ อํานวยความสะดวกอาจจําเป็นต้องช่วยบาง

กลุ่มเป็นพิเศษ เช่น ในกรณีช่วยกลุ่มท่ีไม่มีพลังอํานาจ ซึ่งก็ทําให้ต้องก้าวออกจากความเป็นกลาง 

นอกจากนัน้ ผู้ อํานวยความสะดวกอาจเป็น “คนใน” หรือ “คนนอก” ของเวทีนวตักรรมก็ได้ การเป็นคนใน

อาจชว่ยให้เข้าใจได้ง่ายถึงความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอยู่ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง ๆ และทํางานเร่ิมจากตรง

นัน้ แตใ่นขณะเดียวกนั คนในย่อมมีความสนใจหรือผลประโยชน์บางเร่ืองในเวทีนวตักรรม จึงไม่อาจถือว่า 

“เป็นกลาง” ได้ (Klerkx และคณะ 2009) นอกจากนัน้ นวตักรรมด้านสถาบนัต้องการปรับโครงสร้างของ

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเสียใหม่ ซึ่งหมายความว่า ต้องการ “ทําลายโดยมีจดุมุ่งหมาย” เพ่ือขจดัโครงสร้าง

เดิมแล้วสร้างความสัมพนัธ์แบบใหม่ขึน้ (Klerkx และคณะ 2009) แต่คนในก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

                                                           
3 ไมค่วรมองข้ามวา่งานเหลา่นีเ้ป็นกระบวนการทางเดยีว แตค่วรมองวา่เป็นกระบวนการท่ีเกิดซํา้ได้ในแง่ท่ีวา่งานหลาย

อยา่งสามารถดาํเนินไปพร้อมกนัได้ และบางงานก็ทําซํา้ได้อีกเมื่อวนัเวลาผา่นไป 
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(อํานาจ) ท่ีมีอยู่เดิม จึงเกิดความถามท่ีว่าคนในนัน้เหมาะสมหรือไม่ในการเป็นผู้ อํานวยความสะดวก 

(Cullen และคณะ 2013b) 

 

การใช้คนนอกมาอํานวยความสะดวกในเวทีนวตักรรมอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะคนนอกค่อนข้าง

จะ “เป็นกลาง” ในฐานะฝ่ายท่ีสาม และอาจมีเสรีภาพมากกว่าในการกระทําการใด ๆ อีกทัง้เอือ้ต่อการ

ปรับเปล่ียนทางสถาบนั (Klerkx และคณะ 2009; Steins และ Edwards 1999) ฝ่ายท่ีสามท่ีจะเข้ามา

อํานวยความสะดวกในเวทีนวตักรรมอาจเป็นองค์กรท่ียินดีทํางานเช่นนี ้ตวัอย่างเช่น ตวัแทนแลกเปล่ียน

นวตักรรม (ดกูลอ่งคําจํากดัความ; Klerkx และ Gildemacher 2012) อยา่งไรก็ตาม คนนอกก็ยงัอาจไม่เป็น

กลางได้สมบรูณ์ เช่น กรณีเป็นผู้ ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้ในการแก้ปัญหา หรือได้รับ

อิทธิพลจากองค์กรผู้ว่าจ้างให้ทํางานนี ้(Steins และ Edwards 1999) การกําหนดขอบเขตอํานาจของคน

นอกก็เป็นสิ่งท้าทาย เช่น ประเด็นท่ีว่าการตดัสินใจของผู้ อํานวยความสะดวกท่ีมาจากภายนอกในเร่ือง

ใดบ้างท่ีกระทําได้โดยไม่ต้องปรึกษาหารือหรือขอความเห็นชอบเสียก่อนจากองค์กรผู้ว่าจ้าง (Klerkx และ

คณะ 2009) นอกจากนัน้ คนนอกยงัอาจเส่ียงต่อการกลายเป็น – หรือถกูมองว่าเป็น - “ผู้ส่งสารแอบแฝง” 

สําหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสียบางฝ่าย เชน่ สําหรับโครงการรัฐบาล (Klerkx และคณะ 2009; Cullen และคณะ 

2013a) 

 

ผู้ อํานวยความสะดวกจําต้องมีทักษะอย่างมากเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ ในอุดมคติก็ควรมี

ความสามารถในการเช่ือมโยงระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ รวบรวมทกุคนท่ีเก่ียวข้องเข้าสู่กระบวนการ 

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยสําหรับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น รับฟังทุกความเห็น อํานวย

กระบวนการต่อรอง ไกล่เกล่ียความขดัแย้ง จัดการกับความแตกต่างทางพลงัอํานาจ พูดได้หลายภาษา 

(เข้าใจภาษาของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ ไมว่่าจะเป็นพ่อค้าวาณิช นกัวิจยั และ เกษตรกร บางครัง้รวมไป

ถึงภาษาท้องถ่ินต่าง ๆ) กระตุ้ นให้เกิดความสร้างสรรค์ ช่วยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้คิด “นอกกรอบ” 

ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสังคม จัดการกับทัศนคติต่อต้านหรือเฉ่ือยชาโดยมอบ 

“กระจก” เพ่ือสะท้อนดตูวัเอง และติดตอ่ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Klerkx และคณะ 2009; Nederlof 

และคณะ 2011; Victor และคณะ 2013; Adekunle และ Fatunbi 2012; Van Rooyen และคณะ 2013; 

Steins และ Edwards 1999; Kristjanson และคณะ 2009) 

 

ในงานทัง้หมดเหล่านี ้พึงยึดหลกัว่า การอํานวยความสะดวกตอ่กระบวนการนวตักรรมคือการ ทํางานเพื่อ 

สมาชิกในเวทีและช่วยเหลือส่งเสริมให้สมาชิกในเวทีได้บรรลุสิ่งท่ีปรารถนาไว้ (Leeuwis 2004; van 

Rooyen และคณะ 2013) สิ่งนีม้ิใช่งานท่ีง่ายเพราะผู้ อํานวยความสะดวกต้องเป็นตวักลางประนีประนอม

หรือไกล่เกล่ียเก่ียวกบัเป้าหมายและความสนใจหรือผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตา่ง ๆ (Klerkx และคณะ 2009; Steins และ Edwards 1999; Nederlof และคณะ 2011) นอกจากนัน้ ผู้

อํานวยความสะดวกยังต้องคอยระวังรักษาความสมดลุตลอดเวลาถึงการกระทําต่าง ๆ ท่ีอาจมีทิศทาง

ตรงกันข้าม เช่น ระหว่างการคุมเข้มเกินไปหรือปล่อยให้มีอิสระมากไป ระหว่างการมีความรู้ในฐานะ

ผู้ เช่ียวชาญเพียงพอเพ่ือความชอบธรรมในการดํารงตําแหน่งกบัการแสดงออกในฐานะผู้ เช่ียวชาญมากไป

จนผู้ อ่ืนไมมี่โอกาสมีสว่นในการทํางาน ระหวา่งการมอบหน้าท่ีให้แก่ผู้ ท่ีขาดพลงักบัการทําหน้าท่ีเป็นโฆษก

เสียเอง ระหว่างการเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของฝ่ายให้ทุนและวิจัยกับการเป็นตัวแทนของฝ่ายอ่ืน ๆ 

(Klerkx และ Nettle 2013) นอกจากนัน้ คนเรายงัต้องได้รับการฝึกอบรมและสัง่สมประสบการณ์มาอย่าง

มากเพ่ือให้สามารถพฒันาทกัษะและทําหน้าท่ีตา่ง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนีไ้ด้อย่างดีเพียงพอ (Klerkx และคณะ

2009) 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

คําถามหลกัสําหรับนักวิจยั คือ ควรหรือไม่ท่ีนกัวิจยัจะทําหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในเวที ถ้าตดัสินใจ

ทํางานนีก็้ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายอย่างน้อยสองประการ ประการแรก นักวิจัยไม่สามารถเป็นกลางได้

เพราะตนเองก็มีความสนใจหรือผลประโยชน์เป็นส่วนตัวในเวทีนวัตกรรม (Klerkx และคณะ 2009) 

ตวัอยา่งเช่น ความสนใจของนกัวิจยัในกระบวนการนวตักรรมอนัได้แก่ การพิทกัษ์คุ้มครองความน่าเช่ือถือ 

ความชอบด้วยทํานองคลองธรรม และความเป็นประเดน็เก่ียวข้องของงานวิจยัให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง 

ๆ (Schut และคณะ 2011; 2013a) ความสนใจเหล่านีอ้าจยากท่ีจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกบัการเป็นผู้ อํานวย

ความสะดวกท่ีน่าไว้วางใจ ความท้าทายยงัอาจสูงขึน้ในกรณีท่ีงานวิจัยกลายเป็นเร่ืองโต้เถียงต่อสู้กันได้

โดยง่าย ตวัอย่างเช่น เร่ืองกระบวนการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายท่ีซบัซ้อนท่ีมกัจะมีลกัษณะของ

ความขดัแย้ง (Turnhout และคณะ 2013; ดหูวัข้อ 3.7 เร่ืองความขดัแย้งและการตอ่รอง) 

 

ความท้าทายประการท่ีสองสําหรับนกัวิจยั เกิดจากการมาทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกในเวทีนวตักรรม

ได้บีบบงัคบัให้นกัวิจยัต้องเปล่ียนบทบาทจากเดิมท่ีเป็นนกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญให้สวมบทบาทใหม่เป็นผู้

อํานวยความสะดวก เม่ือพิจารณาจากงานตา่ง ๆ ด้านอํานวยความสะดวกดงักล่าวมาก่อนจะเห็นได้ชดัว่า 

งานเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกระบวนการนวัตกรรมต่างจากงานเพ่ือพัฒนาและให้ความรู้เป็นอย่างมาก 

นกัวิจยัจึงต้องพฒันาขีดความสารถของตนอีกมากเพ่ือให้มีทกัษะท่ีจําเป็นด้านอํานวยการ (Klerkx และ 

Nettle 2013) สิ่งท่ีสําคญัย่ิงไปกว่านีอ้าจได้แก่ ความยอมรับและพืน้ท่ีภายในองค์กรสําหรับบทบาทใหม่

ของนกัวิจยั ซึ่งเป็นเร่ืองค่อนข้างยากเพราะความคิดเห็นท่ียงัมีอยู่เก่ียวกบัอะไรคืองานวิจยัและอะไรไม่ใช ่

(Klerkx และ Nettle 2013) Hawkins และคณะ (2009) ได้อธิบายว่าภายในระบบ CGIAR บาง “องค์กร

วิจยั (และผู้จดัการ) ชอบท่ีจะ ‘อยู่ห่างจากงานพฒันา’ โดยมุ่งเน้นมากกว่าในสิ่งท่ีเรียกว่าเป็น ‘งานหลกั’ 

เก่ียวกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่” ในขณะท่ีบางแห่ง “ตระหนกัว่าเพ่ือให้งานวิจยัได้มีส่วนในการพัฒนา 



31 
 

บางครัง้องค์กรวิจยัจําเป็นต้องก้าวเข้าไปในพืน้ท่ีสุญญากาศระหว่างสถาบนัและยอมรับบทบาทของสิ่งท่ี

เรียกกนัว่า boundary organization หรือองค์กรอํานวยความร่วมมือและข่าวสาร” (Hawkins และคณะ 

2009: หน้า 30) 

 

ปัจจุบนัมีความยอมรับมากขึน้ว่านกัวิจยัสามารถและควรปฏิบตัิบทบาทใหม่ดงักล่าวเพ่ือให้มีผลกระทบ

ทางการพฒันา แตก็่ยงัไม่ได้หมายความว่าบทบาทเหล่านีเ้ป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ ร่วมงานและ

ผู้จัดการวิจัย โดยทัว่ไปกิจกรรมเหล่านีอ้าจเป็นท่ีรับรู้อย่างจํากัดภายในองค์กรวิจัย (Klerkx และคณะ 

2009) เพราะอาจเก่ียวข้องกับความยากท่ีจะประเมินบทบาทช่วยเหลือของตวัแทนแลกเปล่ียนนวตักรรม

ด้วยวิธีการประเมินผลกระทบแบบดัง้เดมิ (Klerkx และคณะ 2009; ดหูวัข้อ 3.5 เร่ืองการติดตามกํากบัดแูล

และประเมินผล) 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ใครเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในเวทีนวตักรรม “คนใน” หรือ “คนนอก” 

2. นกัวิจยัสามารถหรือควรหรือไมท่ี่จะเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในเวทีวิจยั 

3. ถ้านักวิจยัสามารถสวมบทบาท “ตวัแทนแลกเปล่ียนนวัตกรรม” ได้สมบูรณ์ เขาจะได้รับรางวลัตอบ

แทนและความยอมรับอยา่งเพียงพอหรือไมจ่ากองค์กรวิจยั 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (พร้อมใช้) เก่ียวกบัการอํานวยความสะดวกเพือ่กระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย

ฝ่าย 

− ‘Operational field guide for developing and managing local agricultural innovation platforms’ 

(Makini et al. 2013) 

− Putting heads together: Agricultural innovation platforms in practice (Nederlof et al. 2011) 

− Multi-stakeholder Processes Resource Portal. Facilitation Skills (WUR CDI) 

− The Brokering Guidebook (Tennyson 2003) 

− Multi-Stakeholder Processes for Governance and Sustainability—Beyond Deadlock and 

Conflict (Hemmati 2002) 

 

3.2.2 การร่วมกันสร้างองค์ความรู้ 

 

การสํารวจประเด็น 

http://www.kitpublishers.nl/net/KIT_Publicaties_output/ShowFile2.aspx?e=1953
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1249
http://c.ymcdn.com/sites/www.gbsnonline.org/resource/collection/C6833BC0-02C0-42E2-8804-5FAB1D3B217B/BrokeringGuidebook.pdf
http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
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ความคดิเร่ืองระบบนวตักรรมสร้างขึน้จากมโนคติท่ีว่า นวตักรรมไม่จําต้องเกิดจากวิทยาศาสตร์เท่านัน้ แต่

อาจอาศยัพืน้ฐานความรู้จากหลากหลายแหล่ง (Hall และคณะ 2003; Kristjanson และคณะ 2009; 

Sumberg 2005; Leeuwis และ Aarts 2011; Hawkins และคณะ 2009; Leeuwis 2013) ความรู้จึงเป็นสิ่ง

ท่ีนกัวิจยัและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ร่วมกนัผลิตขึน้ (Schut และคณะ 2011; Turnhout และคณะ 2013) 

เวทีนวัตกรรมเป็นผู้ เปิดโอกาสอย่างใหญ่หลวงสําหรับการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ซึ่งสามารถได้รับการ

ชว่ยเหลือสนบัสนนุจากนกัวิจยั 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นตวัช่วยสําคญัหนึ่งตอ่นวตักรรม (Tenywa และคณะ 2001; Neef และ 

Neubert 2011) อยา่งไรก็ตาม ภมูิปัญญาท้องถ่ินบอ่ยครัง้เป็นไปโดยนยัยะหรือโดยเงียบ ๆ จึงกลายเป็นสิ่ง

ท้าทายท่ีจะดงึเอาออกมาและเผยให้เห็นชดัเจน นอกจากนัน้ในบางบริบท ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียชายขอบอาจ

ไม่ให้คณุค่าแก่ความรู้พืน้บ้านตนเองเม่ือเทียบกับความรู้แนวอ่ืน เช่น ความรู้จากข้าราชการหรือนักวิจัย 

การเป็นเช่นนีทํ้าให้ยากต่อการท่ีชาวบ้านจะได้แบ่งปันความรู้ของตนกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในเวที (Cullen และ

คณะ 2013a) นกัวิจยัอาจช่วยกระบวนการแบง่ปันความรู้นีไ้ด้โดยการใช้หรือพฒันาวิธีการมีส่วนร่วมเพ่ือ

ดงึเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินออกมาและประเมินถึงคณุคา่ (Neef และ Neubert 2011) ในกรณีท่ีคณุค่าของ

ความรู้ท้องถ่ินยงัไมเ่ป็นท่ีประจกัษ์สําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคน นกัวิจยั – รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 

ๆ ในเวทีนวัตกรรม – สามารถช่วยชีใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสําคญัของการร่วมกันสร้างองค์ความรู้

ด้วยกนักบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ (Kristjanson และคณะ 2009) 

 

การเรียนรู้ด้วยสงัคมเป็นอีกแง่มุม

หนึ่งท่ีสําคัญในการร่วมกันสร้าง

องค์ความรู้ นิยามของการเรียนรู้

ด้วยสงัคม อาจได้แก่ “การเรียนรู้

ร่วมโดยรวมระหว่างผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียตา่ง ๆ ในอนัท่ีจะสร้างขึน้

ใหม่ ซึ่ ง ควา ม รู้  ทักษะ  ค วา ม

เช่ือมั่น ทรัพยากร ความเข้าใจ

ถ่องแท้ และมุมมอง สําหรับเป็น

พื น้ ฐ า น ใ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ต่ อ ไ ป 

(Leeuwis 2000l; หน้า 936) ซึ่ง

นับ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น กุ ญ แ จ ห ลัก ใ น
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กระบวนการเวทีนวตักรรมเพราะชว่ยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่งได้เข้าใจมมุมองของแตล่ะฝ่ายอนัจําเป็นตอ่

การบรรลุข้อตกลงและแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาร่วมกัน การเรียนรู้ด้วยสงัคมอาจเกิดขึน้ภายในเวที

นวตักรรมหนึง่หรือระหวา่งเวทีตา่ง ๆ ก็ได้ เชน่ ระหวา่งพืน้ท่ีปฏิบตักิารหลายแหง่ในเขตร้อนชืน้ 

 

นักวิจัยสามารถมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ด้วยสังคมโดยแบ่งปันข้อมูลและผลวิจัย (เบีอ้งต้น) ให้แก่เวที

นวตักรรม (Victor และคณะ 2013; Makini และคณะ 2013; Adekunle และ Fatunbi 2012; Turnbout 

และคณะ 2011; Tenywa และคณะ 2011) ผลการวิจยัไม่จําเป็นต้องเป็นผลท่ีได้เม่ืองานสิน้สุดลงเพ่ือ

นํามาใช้กระตุ้นการเปล่ียนแปลงเพราะกระบวนการวิจัยเองตลอดจนผลวิจยัเบือ้งต้นหรือคร่ึงทางก็อาจ

สําคญัในการชว่ยกระบวนการนวตักรรม อยา่งไรก็ตาม จงัหวะเวลาท่ีจะแบง่ปันข้อมลูก็สําคญั ตวัอย่างเช่น 

จะย่ืนให้เองหรือจะรอให้มีการร้องขอมาเสียก่อน (Milgroom และคณะ 2011) สิ่งสําคญัเช่นกันก็ได้แก่ 

เคร่ืองมือในการส่ือสารเพ่ือแปลผลวิจยัให้ง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ และอาจต้องใช้

เคร่ืองมือท่ีตา่งกนัสําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม (Victor และคณะ 2013; Schut และคณะ 2013a; 

Neef และ Neubert 2011) 

 

นอกจากนัน้ ความล้มเหลวก็เป็นท่ีมาสําคญัของการเรียนรู้ (Kristjanson และคณะ 2009; CGIAR 

Science Council 2009) เพ่ือท่ีจะสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลว จําเป็นต้องมีการทบทวนหรือประเมิน

ถึงสิ่งท่ีเป็นกับสิ่งท่ีควรเป็น นกัวิจยัอาจต้องแสดงบทบาทชีนํ้าช่วยให้สมาชิกในเวทีนวัตกรรมได้ทบทวน

(ด้วยตนเอง) โดยเฉพาะในบริบทท่ีการวิเคราะห์แบบวิพากษ์วิจารณ์มิใช่ปกติวิสัย ดงันัน้จึงควรกําหนด

จงัหวะเวลาท่ีจะทําการประเมินทบทวนไว้ในกระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาไว้ตัง้แต่ต้นในฐานะส่วนสําคญั

ของวงจรการเรียนรู้ (Varma และคณะ 2009; ดหูวัข้อ 3.5 เร่ืองการติดตามกํากับดแูลและประเมินผล 

ประกอบด้วย) ในทํานองเดียวกนั พืน้ท่ีและเวลาก็เป็นสิ่งสําคญัท่ีองค์กรวิจยัต้องจดัให้มีไว้สําหรับนกัวิจยั

ได้เรียนรู้และประเมินทบทวนในเชิงสถาบนั (Hall และคณะ 2003) 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นท่ีทราบกันหรือไม่ภายในเวทีว่าเป็นตวัช่วยสําคญัสําหรับการสร้าง

นวตักรรม 

2. วิธีการแบบมีสว่นร่วมใดบ้างท่ีใช้สําหรับดงึเอาภมูิปัญญาท้องถ่ินออกมา 

3. เวทีนวตักรรมชว่ยเหลือและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยสงัคมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างไร 

4. การจดัการกบัความล้มเหลวทําได้อยา่งไรภายในเวที 

5. การกระตุ้นให้เกิดการประเมินทบทวนภายในเวทีทําได้อยา่งไร 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม (พร้อมใช้) เก่ียวกบัวิธีการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการเรียนรู้ 

− Multi-stakeholder Resource Portal. Participatory Learning and Action (PLA)  (WUR CDI) 

− ‘Participatory Learning and Action. A trainer’s guide’ (Pretty et al. 1995) 

− ‘Learning alliances: an approach for building multi-stakeholder innovation systems’ (Lundy 

et al. 2005) 

 

3.3 อาํนาจและความขัดแย้ง 

 

3.3.1 ความไม่สมมาตรทางอาํนาจ 

 

การสํารวจประเด็น 

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจนัน้มีอยู่จริง และ

สามารถแสดงบทบาทในทุกขัน้ตอนของ

กระบวนการเวทีนวตักรรม ตัง้แต่การเลือก

ผู้ มี ส่วนไ ด้ส่วนเ สีย  การ กําหนดวาระ

ดํา เนินงาน การ กําหนดโจทย์ วิจัยใน

ประเด็น ท่ี เ ก่ียวข้อง  จนกระทั่ง ถึงการ

อํานวยพลังอํานาจระหว่างสมาชิกในเวที 

ขอบข่ายของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ

เหลา่นีเ้ป็นท่ีมองเห็นและมีอิทธิพล (ในทาง

ลบ) หรือกระทั่งขัดขวางกระบวนการ

ดงักล่าวได้มากน้อยเพียงใดอาจตา่งกนัไป

แล้วแต่กรณี ดงันัน้ เพ่ือทําให้มั่นใจว่าเวที

จะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องรับรู้และดูให้ออกถึงพลังอํานาจเหล่านีต้ลอดจนถึง

ผลกระทบท่ีบงัเกิด (Cullen และคณะ 2013b) 

 

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ ในเวทีนวตักรรมต่างกันไปตามบริบท

จําเพาะและมกัมองไม่คอ่ยเห็น ดงันัน้จึงอาจถกูมองข้ามไปหรือถือเป็นเร่ืองทัว่ไปได้โดยง่าย (Steins และ 

Edwards 1999) ซึ่งถ้าไม่มีการจดัการให้ชดัเจนก็อาจเกิดความเส่ียงว่าความสมัพนัธ์ทางอํานาจท่ีมีอยู่ใน

เวทีนวตักรรมจะชว่ยเสริมพลงัของบางโครงสร้างอํานาจหรือกลุ่มอํานาจ เช่น ระบบราชการแบบมีระดบัชัน้

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1275
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จากบนลงล่าง (Cullen และคณะ 2013a) สมาชิกในเวทีสามารถแสดงพลงัอํานาจได้ด้วยหลายหนทาง 

ตัง้แต่การออกความคิดและควบคมุการตดัสินใจไปจนถึงวิธีเต็มไปด้วยเล่ห์เหล่ียมมากกว่านี ้เช่น การ

ต่อต้านโดยเข้าร่วมอย่างไม่กระตือรือร้นหรือโดยการถอนตวัออกจากกระบวนการ (Cullen และคณะ 

2013a) 

 

ในการนวัตกรรมระบบมักต้องการการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์เชิงอํานาจด้วยการปรับโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสถาบนัท่ีเก่ียวข้องเสียใหม่ แตก็่เป็นสิ่งคอ่นข้างยาก

ท่ีการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจจะเกิดขึน้ได้โดยปราศจากความขดัแย้ง (Long 2001) ดงันัน้

ความขัดแย้งจึงเป็นตัวบ่งชีถึ้งการรับรู้ในประเด็นอํานาจซึ่งอาจมองไม่เห็นในเบือ้งต้นและต่อมามีการ

กลา่วถึง (ดหูวัข้อ 3.3.2 เร่ืองความขดัแย้งและการตอ่รอง ประกอบ) 

 

สําหรับเร่ืองสถานะและบทบาทสตรีมกัขึน้กับพลังอํานาจท่ีเหนียวแน่นและควรได้รับการพิจารณาอย่าง

ชดัเจนในกระบวนการนวตักรรม ยกตวัอยา่งเชน่ นวตักรรมเชิงระบบในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ อาจ

รวมถึงการเปล่ียนแปลงความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างย่ิงของสตรี และการ

เปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ได้ก็ต้องมีการกระจายเสียใหม่ซึ่งอํานาจเหนือทรัพยากร ซึ่งมกัเก่ียวข้องกับการรือ้

ระบบปัจจบุนัด้านสิทธิและความเทา่เทียมกนัระหวา่งเพศ (ตวัอยา่งเชน่ Meinzen-Dick และคณะ 2011) 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

สิ่งหนึง่ท่ีต้องการคือความใส่ใจอย่างตอ่เน่ืองและชดัแจ้งให้มองมากไปกว่าโครงสร้างอํานาจท่ี “เห็นได้ชดั” 

นกัวิจยัสามารถช่วยจําแนกให้เห็นและกล่าวถึงประเด็นอํานาจในเวทีนวตักรรม ยกตวัอย่างเช่น ด้วยการ

ช่วยเหลือสนับสนุนให้สมาชิกในเวทีได้แสดงทัศนะและความคิดเห็นโดยอาศัยวิธีการมีส่วนร่วมอย่าง

สร้างสรรค์แบบตา่ง ๆ (Steins และ Edwards 1999; Cullen และคณะ 2013a) ในขณะเดียวกนั  นกัวิจยัก็

เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างอํานาจ  ตวัอยา่งเชน่ ความรู้ทางวิชาการของนกัวิจยัมกัเก่ียวเน่ืองตอ่สถานภาพ

ตําแหน่งหน้าท่ี อํานาจ และความชอบธรรม (Turnbout และคณะ 2013; Klerkx และคณะ 2009) อย่างไร

ก็ตาม อํานาจหรืออิทธิพลของผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการมกัไม่คอ่ยเป็นท่ีรับรู้และตอ่มาอาจจะกล้าแข็งขึน้ได้

ถ้าไมมี่การจดัการให้ชดัเจน (Kristjanson และคณะ 2009) นกัวิจยัเพ่ือการพฒันาไม่อาจ “อ้างได้จริงจงัว่า

มุ่งแก้ความยากจนโดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นอํานาจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ียากไร้เม่ือเปรียบเทียบกับ

ผู้ อ่ืน” (Hawkins และคณะ 2009; หน้า 20) ถ้าจะให้ดีท่ีสดุ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคนควรถือว่าเป็นหุ้นส่วน

ท่ีเท่าเทียมกันในกระบวนการเวทีนวัตกรรม แต่การท่ีเป็นเช่นนีย้่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการวาง

รูปแบบและดําเนินการวิจยั โดยก่อให้เกิดคําถามท่ีว่า : ผู้ ใดมีอํานาจควบคมุกระบวนการ ใครเป็นผู้ตดัสิน

ถึงบทบาทงานวิจัย ใครเป็นผู้ตดัสินว่าโจทย์วิจยัต่าง ๆ เหมาะสม ใครเป็นผู้ตดัสินว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ใดบ้างท่ีเก่ียวข้อง (Neef และ Neubert 2011; Schut และคณะ 2013a) ทศันคติของนกัวิจยัมีความสําคญั

ย่ิงและการปรับเปล่ียนทศันคติซึ่งมีผลตอ่พฤติกรรมมกัเป็นท่ีต้องการเพ่ือให้แนวทางการมีส่วนร่วมประสบ

ผลสําเร็จและการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ควรเข้ามาแทนท่ีระบบ “หอคอยงาช้าง” (Makini และคณะ 

2013; ดหูวัข้อ 3.2.2 เร่ืองการร่วมกนัสร้างองค์ความรู้) 

 

ท้ายท่ีสุด การนวตักรรมระบบอาจมีนยัยะถึงการปรับโครงสร้างใหม่ให้แก่วิธีการจดัระบบและดําเนินงาน

วิจยัท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบนั ตวัอย่างเช่น ความสมัพนัธ์ปัจจุบนัภายในและระหว่างองค์กรวิจยัท่ีเป็นระบบ

ราชการจากบนลงลา่งอยา่งเหนียวแนน่ อาจจําต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ รวมทัง้ให้อยู่ในแนวจาก

ลา่งขึน้บนเพ่ือช่วยให้กระบวนการนวตักรรมได้ประสบผลสําเร็จ (Sumberg 2005) การเปล่ียนแปลงขนาน

ใหญ่ดงักลา่วจะนํามาซึง่พลงัอํานาจของตนระหวา่งและภายในองค์กรวิจยัและจะต้องใช้เวลานาน 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. โครงสร้างอํานาจในปัจจบุนัภายในเวทีนวตักรรมได้รับการกลา่วถึงและจดัการอย่างชดัแจ้งหรือไม ่

2. ประเดน็พลงัอํานาจของสตรีในเวทีนวตักรรมได้รับการกลา่วถึงและจดัการอยา่งชดัแจ้งหรือไม ่

3. อํานาจของผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการเป็นท่ีรับรู้อยา่งเพียงพอและได้รับการจดัการอยา่งชดัแจ้งหรือไม ่

4. ความเป็นหุ้นส่วนกนัระหว่างองค์กรวิจยัต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นและอยู่ในแนวจากล่างขึน้บนเพียงพอ

หรือไม ่ในอนัท่ีจะชว่ยให้กระบวนการนวตักรรมประสบผลสําเร็จ 

5. ถ้าพลงัอํานาจในปัจจบุนัได้ทําให้วิถีวิจยัท่ีใช้กันอยู่ขณะนีข้ดัขวางการเกิดนวตักรรมอย่างมีผลสําเร็จ 

งานวิจยัควรได้รับการปรับเปล่ียนโครงสร้างแบบใดและมากน้อยเพียงใดบ้าง 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (พร้อมใช้) เก่ียวกบัการประเมินโครงสร้างทางอํานาจ 

− Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools- Power (WUR) 

− Power cube. Understanding power for social change (IDS) 

 

3.3.2. ความขัดแย้ง การต่อรอง และความไว้วางใจ 

 

การสํารวจประเด็น 

http://www.wageningenportals.nl/msp/tools
http://www.powercube.net/
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เวทีนวตักรรมมกัเป็นไปได้ท่ี

จะกลายเป็นสนามการตอ่สู้

เพ รา ะ ไ ด้ นํ า ผู้ ท่ี มี คว า ม

สนใจ และ ผลประ โยช น์

ต่างกันเข้ามารวมกันเพ่ือ

ร่วมกันหาคําตอบสําหรับ

ปั ญ ห า ต่ า ง  ๆ  ( Leeuwis 

2000)  นอกจากนัน้  การ

ต่ อ สู้ เ ป็ น สิ่ ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อยา่งมีความหมาย เช่น การตอ่สู้ ในฐานะเป็นลกัษณะหนึ่งของกระบวนการนวตักรรม (Klerkx และ Nettle 

2013) ย่ิงไปกว่านัน้ เวทีนวตักรรมส่วนมากมุ่งจุดสนใจไปท่ีงานทดลองในขอบเขตจําเพาะซึ่งก็ต้องมีการ

ตอ่สู้  – และมกัจะขดัแย้ง - กบัระบอบท่ีมีอยู่เดิม (Leeuwis และ Aarts 2011; Leeuwis 2013) ดงันัน้ จึง

เป็นการยากท่ีเวทีนวตักรรมจะปลอดจากความขดัแย้ง คําถามไม่ได้อยู่ท่ีคําว่า ถ้า แต่อยู่ท่ี เมื่อใด ความ

ขัดแย้งจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งมักถูกมองข้ามหรือปฏิเสธได้โดยง่ายในโครงการต่าง ๆ 

(Leeuwis 2000) 

 

ความขดัแย้งอาจเกิดขึน้ในช่วงระยะใดก็ได้ของเวทีนวตักรรม เช่น ความไม่เห็นพ้องในการกําหนดประเด็น

ปัญหาร่วมกันและการหาทางออกแก่ปัญหาเป็นส่วนรวม อันเน่ืองมาจากความต่างกันไปในความสนใจ

หรือผลประโยชน์ ความกลวั วิสยัทศัน์และความไม่แน่นอน และสมัพนัธภาพของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย

ต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น ฝ่ายท่ีได้รับผลประโชน์อยู่แล้วอาจต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Leeuwis และ Aarts 

2011; Klerkx และ Nettle 2013) นอกจากนัน้ ผลประโยชน์ท่ีขดักนัหรือทบัซ้อนมกัมองกนัไม่คอ่ยเห็น แต่

บอ่ยครัง้จะแฝงเร้นอยู่ในกระบวนการเพราะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถกระทําการโดยอาศยัชัน้เชิงแต้มคู

ตา่ง ๆ (Leeuwis 2000) ทัง้นีแ้รงเสียดทานอาจปรากฏผลในสามรูปแบบกว้าง ๆ (Leeuwis 2000; หน้า 

946) 

1) ความยากลําบากในการรักษาข้อตกลงหรือข้อประนีประนอมหลงัจากได้มาสําเร็จแล้ว 

2) ปัญหาในการให้ได้มาซึง่ความเห็นพ้องหรือข้อตกลง 

3) ความล้มเหลวตัง้แตแ่รกในการจดัการกบัปัญหาท่ีสําคญัอยา่งย่ิง 

 

ดงันัน้ สิ่งสําคญัคือการให้เวลาและความใส่ใจเพียงพอต่อการตรวจตราอย่างเหมาะสมถึงปัญหาในเวที

นวตักรรมเพ่ือป้องกันความขดัแย้งมากมายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในภายหลงั และเม่ือใดท่ีความขดัแย้งเกิดขึน้ 
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เม่ือนัน้การใช้วิธีเจรจาตอ่รองอาจช่วยยตุิปัญหาได้ ทัง้นีก้ารตอ่รองไม่จําเป็นต้องทําขึน้ในท่ีประชมุของเวที

เพราะท่ีประชมุเป็นพืน้ท่ีเปิดสําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายจึงอาจไม่เป็นพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้ การเจรจา

ต่อรองไกล่เกล่ียนอกท่ีประชุมจึงน่าจะเหมาะสมมากกว่า โดยทําขึน้ระหว่างคนระดับผู้ นําหรือหัวหน้า

เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง (Leeuwis 2000) นอกจากนัน้ การอํานวยกระบวนการเจรจาก็ไม่ใช่งานท่ีง่ายเพราะ

ผู้ ดําเนินการต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกระบวนการเรียนรู้ (Leeuwis 

2000) 

 

โดยเนือ้แท้แล้ว กระบวนการนวตักรรมสว่นใหญ่จะเป็นกระบวนการเจรจาต่อรอง เพราะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีมีความสนใจหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ กันไปนัน้ ต่างจําเป็นต้องก้าวไปถึงบางระดับของความเห็น

สอดคล้องโดยหลักการและยอมรับข้อตกลงเก่ียวกับกิจกรรมท่ีต้องทําเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีทุกฝ่ายเผชิญ

ร่วมกนั (Leeuwis และ Aarts 2001; Leeuwis 2004; Klerkx และ Nettle 2013) เพ่ือให้การเจรจาตอ่รองใน

เวทีนวตักรรมเป็นไปอย่างมีความหมาย เง่ือนไขสามประการต่อไปนีค้วรต้องมีพร้อม (Leeuwis 2000; 

2004) 

ก) ตา่งฝ่ายตา่งขึน้ตอ่กนั ตวัอย่างเช่น ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียควรตระหนกัว่าตา่งฝ่ายล้วนต้องการฝ่ายอ่ืน 

ๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา 

ข) สามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ เชน่ ในท่ีประชมุหรือนอกท่ีประชมุของเวทีนวตักรรม และ 

ค) มีพืน้ท่ีทางสถาบนัท่ีจะรองรับนําผลจากการเจรจาตอ่รองไปใช้ เช่น รัฐบาลและผู้วางนโยบายควร

เตม็ใจและสามารถท่ีจะรวบรวมผสมผสานข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

กรณีท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความตระหนกัถึงการต้องพึ่งพิงกนัและกนั (ข้อ ก) หรือไม่มีพืน้ท่ีทางสถาบนั

รองรับ (ข้อ ข และ ค) นกัวิจยัสามารถช่วยในกระบวนการนีไ้ด้โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถหรือการ

เป็นผู้สนบัสนนุรวมทัง้เป็นทนายแก้ต่าง ตวัอย่างเช่น อาจจําเป็นต้องเร่ิมด้วยการทํางานรณรงค์ ว่ิงเต้นชกั

จูง และเสริมสร้างสมรรถนะกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและหุ้นส่วนการทํางาน ด้วยการให้ความชัดเจนและ

ความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการนวตักรรมและเวทีนวตักรรมก่อนท่ีจะนําเอาบรรดาผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามารวมตวักันจริง ๆ ในขณะเดียวกัน บทบาทของนกัวิจยัในการช่วยเจรจาต่อรองจะมาจากความ

แคล่วคล่องเพราะสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีกําลังโต้เถียงได้ (Milgroom และคณะ 2011) การทํา

เช่นนี ้ในทางหนึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ชัง่นํา้หนกัข้อโต้เถียงของตน แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นในตวันกัวิจัยเพราะข้อมูลไม่เคยเป็นกลางได้แต่แฝงด้วย

ค่านิยมหรือการตีความ ตวัอย่างเช่น สมาชิกในเวทีอาจถือว่า ผู้ ให้ “ข้อมูลทางวิชาการ” เป็นตวัแทนของ

มมุมองและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายอ่ืน เช่น รัฐบาลหรือองค์กรเกษตรกร (Milgroom และ
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คณะ 2011) ผลการวิจยับางเร่ืองอาจถกูมองว่าเป็นเร่ืองน่าสะพรึงกลวัสําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ

คิดเห็นตรงกนัข้าม (Milgroom และคณะ 2011) สถานการณ์เช่นนีย้่อมสร้างความท้าทายให้นกัวิจยัรักษา

ความน่าเช่ือถือของตนในเวทีนวัตกรรมและการมี (หรือการได้สร้าง) ความไว้เนือ้เช่ือใจกันระดับหนึ่ง

ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ จงึเป็นสิ่งสําคญัด้วย 

 

ในสภาพการณ์ท่ีปรากฏว่ามีผลประโยชน์ขดักนัหรือทบัซ้อนกนัอย่างมาก ข้อค้นพบจากงานวิจยัก็ง่ายท่ีจะ

กลายเป็นสิ่งต้องแข่งขนัตอ่สู้กนั (Schut และคณะ 2013a) ดงันัน้ จะเป็นการดีท่ีนกัวิจยัได้มีสมัพนัธภาพ

เป็นท่ีไว้เนือ้เช่ือใจสําหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและองค์กรอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม ความไว้เนือ้เช่ือใจกนัต้องได้รับ

การสร้างขึน้มาแตก็่ต้องใช้เวลา (Kristjanson และคณะ 2009) การค้นหาความจริงร่วมกนัผ่านงานวิจยัก็

เป็นหนทางหนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่ (Leeuwis 2004) นอกจากนัน้ ลกัษณะ ความถ่ี และคณุภาพของ

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัวิจยักบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถช่วยเพิ่มความไว้เนือ้เช่ือใจได้ ดงันัน้ การปรากฏ

ตวัอยา่งแข็งขนัและบอ่ยครัง้ของนกัวิจยัในเวทีนวตักรรมจึงเป็นสิ่งสําคญั (Milgroom และคณะ 2011) การ

สร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจยงัต้องการทศันคติท่ีเปิดกว้างของนกัวิจยั เช่น โดยการแสดงออกถึงความ

เตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ การสะท้อนกลบัด้วยเหตผุล และการไมต่ดัสินความตามใจของตนเอง 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ความขดัแย้งทัง้ท่ีเปิดเผยและไมเ่ปิดเผยเป็นท่ีรับรู้กนัหรือไม่ และได้รับการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใดในเวทีนวตักรรม 

2. ได้มีการให้เวลาและความใส่ใจอย่างเพียงพอหรือไม่กับการตรวจตราอย่างเหมาะสมถึงปัญหาต่าง ๆ 

ตัง้แตต้่น 

3. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความตระหนกัหรือไมถึ่งความต้องพึง่พิงกนัและกนัในการแก้ไขปัญหา 

4. มีการสนับสนุนและพืน้ท่ีทางสถาบันเพียงพอหรือไม่ เช่น จากรัฐบาลต่าง ๆ ท่ีจะนําผลจากเวที

นวตักรรมไปใช้ 

5. ผลจากงานวิจยัจะได้รับการนําไปใช้อย่างไรและโดยผู้ ใดในกระบวนการเจรจาตอ่รองไกล่เกล่ียในเวที

นวตักรรม 

6. มีเวลาและพืน้ท่ีเพียงพอหรือไม่สําหรับนกัวิจยัท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพเป็นท่ีไว้เนือ้เช่ือใจกับผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียอ่ืน ๆ 

 

 

ข้อมลเพ่ิมเติม (พร้อมใช้) เก่ียวกบัการต่อรองและความขดัแยง้ 
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− Multi-Stakeholder Processes for Governance and Sustainability—Beyond Deadlock and 

Conflict (Hemmati 2002) 

− Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in  (Fisher and Ury 1981) 

− Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Conflict styles (WUR) 

− ‘Breaking the impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes’ (Susskind 

and Cruikshank 1987) 

 

3.4 ทรัพยากร สิ่งจูงใจ และกรอบเวลา 

 

3.4.1 สิ่งจูงใจและแรงจูงใจ 

 

การสํารวจประเด็น 

การทําให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

ใ น เ ว ที น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ

ร่ ว ม ง า น อ ย่ า ง แ ข็ ง ขั น

ตลอดเวลาเป็นความท้าทาย

ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง  ( Nederlof 

แ ล ะ ค ณ ะ  2011) 

ผลประโยชน์จากการเข้า

ร่ ว ม ใ น เ ว ที อ า จ ไ ด้ แ ก่ 

ผลผลิตอาหารท่ีมากขึน้ เชน่ จากการท่ีใช้วิธีการผลิตท่ีดีขึน้ ทํากําไรได้จากเกษตรกรรม หรือสามารถเข้าถึง

บริการต่าง ๆ (Makini และคณะ 2013) อย่างไรก็ตาม สิ่งจงูใจให้เข้ามาร่วมเวทีอาจค่อนข้างไม่ชดัเจน

สําหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Misiko และคณะ 2013) เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการอ่ืน

ก่อนหน้านี ้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอาจคาดหวงัว่าจะได้รับปัจจยัการผลิตจากโครงการในเวทีนวตักรรม ซึ่งสิ่งนี ้

มิใช่จดุเร่ิมต้นของกระบวนการนวตักรรม (Tenywa และคณะ 2011; Triomphe และคณะ 2012; Filipe 

2009) ปัจจยัการผลิตจากภายนอกอาจเป็นสิ่งจูงใจผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ก็อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม

ชอบฉวยโอกาสโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนพฤติกรรมคอยพึ่งพาอาศยัความช่วยเหลือจาก

ภายนอก (Triomphe และคณะ 2012) ในทางตรงข้าม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีแรงจูงใจจากภายในน่ามี

แนวโน้มมากกว่าในอนัท่ีจะมีส่วนช่วยเหลือท่ีมีความหมายตอ่กระบวนการนวตักรรม (Leeuwis 2004) แต่

แรงจูงใจก็ขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีเวทีได้ดําเนินไป เพราะบ่อยครัง้กว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าใจอย่าง

http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
http://6thfloor.pp.fi/fgv/gettingtoyes.pdf
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/conflict-style-test
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ชดัเจนถึงประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการเข้าร่วมเวทีก็ต้องใช้เวลานาน ยกตวัอย่างเช่น ในระยะแรก คนอาจ

ได้รับแรงจงูใจจากการได้รับปัจจยัการผลิต แตเ่ม่ือเวลาผา่นไปแรงจงูใจอาจเกิดขึน้จากภายในตนเอง 

 

ลกัษณะและพลงัของสิ่งจูงใจส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัจุดสนใจของเวที เช่น เวทีท่ีมีจดุรวมความสนใจอยู่ท่ีการ

พฒันาห่วงโซ่มูลคา่ โดยธรรมชาติแล้วสิ่งจูงใจคือเร่ืองเงิน เกษตรกรจะยืนหยดัอยู่ในเวทีเพ่ือได้กําไรจาก

การพฒันาห่วงโซ่มูลค่าในระยะสัน้เช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มท่ีเป็น

ภาคธุรกิจเอกชนไม่แน่ว่าจะอยู่ร่วมในเวทีอย่างยั่งยืนหรือไม่เพราะมกัเป็นกลุ่มแรก ๆ ท่ีถอนตวัออกไป 

สําหรับเวทีท่ีทํางานในประเด็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอาจเสนอหรือให้สิ่งจงูใจท่ีเห็นผลได้

ทนัทีน้อยกว่าหรือท่ีไม่ค่อยเห็นชดัเจน เพราะนวตักรรมท่ีได้จากเวทีเหล่านีอ้าจเป็นประโยชน์ต่อชมุชน แต่

ไม่จําเป็นต้องช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของเกษตรกรได้ในทนัที ในบางกรณี นวตักรรมอาจเก่ียวข้องกับการ

สร้างกลไกจงูใจเชน่การมอบทนุให้เปลา่หรือการให้สิทธิพิเศษในการเสียภาษีเพ่ือรักษากลุ่มตา่ง ๆ ให้ยงัคง

อยู่ในกระบวนการของเวทีต่อไป ในขณะเดียวกัน สิ่งจูงใจสําหรับบางเวที เช่น เวทีท่ีเก่ียวกับการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิาจรวมถึงสิ่งท่ี “เข้าปุ๊ บได้ป๊ับ” เชน่ การนําพืชอาหารสตัว์ให้เกษตรกรปลกู ซึ่งนอกจาก

เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึน้แล้ว ยงัได้ประโยชน์ตามเป้าหมายของเวทีอีกด้วย 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

สิ่งสําคญัประการหนึ่งคือ ความเข้าใจตัง้แต่ต้นถึงผลตอบแทนท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวงัไว้แล้วทําการ

ขจดัความคาดหวงัท่ีไม่อาจเป็นจริงทัง้หลายให้สิน้ไป (Klerkx และ Nettle 2013) นกัวิจยัสามารถช่วยให้

ความกระจ่างชัดเก่ียวกับความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดหูวัข้อ 3.1.2 เร่ืองวตัถุประสงค์ร่วม 

ประกอบ) อธิบายให้ชัดเจนถึงหลักการทัง้หลายท่ีเป็นรากฐานของเวทีนวัตกรรมและเผยให้เห็นถึง

ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีอาจเป็นไปได้สําหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

ความสนใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแตล่ะคนท่ีจะเข้าร่วมในเวทีมกัเร่ิมด้วยความเต็มใจในการร่วมกบัคนอ่ืน

ยกเอาปัญหาขึน้มาพดู (Schut และคณะ 2013a) และความตระหนกัวา่ปัญหาท่ีเผชิญเป็นเร่ืองซบัซ้อนเกิน

กว่าคนใดคนหนึ่งจะแก้ไขได้ (Leeuwis 2000) ความตระหนกัดงักล่าวรวมถึงความเข้าใจของนกัวิจยัถึง

อะไรบ้างคือสิ่งท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถมีส่วนช่วยในกระบวนการนวัตกรรม (และในทาง

กลบักนั) การท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสามารถมีสว่นชว่ยได้อยา่งเป็นประโยชน์ตอ่กระบวนการวิจยัถือว่าเป็นสิ่ง

สําคญัท่ีจะทําให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านัน้เกิดความสนใจมากขึน้ตอ่งานวิจยั (Adekunle และ Fatunbi 

2012; Neef และ Neubert 2011) การท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนช่วยให้บางสิ่งบางอย่างแก่งานวิจยัไม่

เพียงแตเ่พิ่มโอกาสให้แก่นวตักรรมได้ประสบผลสําเร็จ แตย่งัเป็นการเพิ่มความเป็นประโยชน์ในการนําออก

ใช้และความถกูต้องชอบธรรมของงานวิจยั (ดหูวัข้อ 3.2.2 เร่ืองการร่วมกนัสร้างองค์ความรู้) 
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ท้ายท่ีสดุ การลงทนุเสียเวลาไปของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียก็ควรได้รับความใสใ่จให้เป็นท่ีทราบเพราะในมมุมอง

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เขาควรได้รับสิ่งคุ้มค่าจากการท่ีเขาต้องมาเข้าร่วมประชุม ร่วมการฝึกอบรม และ

ตอบคําถามสําหรับการสํารวจตา่ง ๆ (Steins และ Edwards 1999) ถ้าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเสียเวลา

ไปโดยมองไมเ่ห็นประโยชน์อะไร (โดยตรง) ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายของเขาก็น่าจะมีน้อย

ด้วย แม้เวลาท่ีลงทนุเสียไปจะสําคญัสําหรับการรักษาพนัธกรณีของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย นกัวิจยับอ่ยครัง้จะ

ประมาณการถึงเร่ืองนีต่ํ้าไป (Neef และ Neubert 2011) ดงันัน้จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีนกัวิจยัต้องอธิบายให้

ชัดเจนว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องลงทุนในแง่เสียเวลามากน้อยเพียงใด นอกจากนัน้ การรวมเอา

ผลประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวไว้ในกิจกรรมของเวทีย่อมเป็นสิ่งสําคญัเช่นกัน เพราะการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้สามารถทําให้ผู้ เข้าร่วมมีแรงจงูใจและผกูพนัตนเองให้อยู่ในกระบวนการนวตักรรม

ตอ่ไป (Klerkx และ Nettle 2013) 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. อะไรคือสิ่งจงูใจให้เข้าร่วมในเวที 

2. สิ่งจงูใจใดบ้างท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียคาดหวงั 

3. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีแรงกระตุ้นจากภายในหรือไมใ่นการเข้าร่วมเวที 

4. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับโอกาสหรือไม ่เพ่ือได้มีสว่นชว่ยอยา่งเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยั 

5. การลงทุนในแง่เวลาท่ีคาดว่าจะเสียไปของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอธิบายอย่างชดัเจนเพียงพอ

หรือไม ่

 

 

3.4.2 การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขและความยืดหยุ่น 

 

การสํารวจประเด็น 

กระบวนการนวตักรรมไม่ได้เป็นเส้นตรงทางเดียว ทว่าเป็นพลวตั มีความหลากหลาย มีบริบทจําเพาะสูง 

และมกัต้องประสบกบัเหตบุงัเอิญหรือภาวะประจวบกนั ความไม่แน่นอน และความไม่สามารถทํานายได้ 

(Sumberg 2005; Hall 2007a; Klerkx และคณะ 2009; Schut และคณะ 2011; Tenywa และคณะ 2011; 

Nederlof และคณะ 2011; Adekunle และ Fatunbi 2012; Schut และคณะ 2013a; Boogaard และคณะ 

2013) ดังนัน้ กระบวนการของเวทีนวัตกรรมจึงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเน่ืองไปตามภาวการณ์ท่ี

เปล่ียนไป (ตวัอย่างเช่น Steins และ Edwards 1999; Nederlof และ Pyburn 2012; Kilelu และคณะ 
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2013; Homann-Kee Tui และคณะ 2013; Schut และคณะ 2011; Makini และคณะ 2013; Van Rooyen 

และคณะ 2013; Schut และคณะ 2013a) ตวัอยา่งเชน่ การเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึน้ในแง่ตอ่ไปนี ้

- ลําดบัความสําคญัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

- จดุสนใจและวตัถปุระสงค์ของเวที 

- สมาชิกภาพในเวที; ในแง่กลุ่มแกนท่ีมีความแข็งขันท่ีมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึน้หรือสมาชิกลาออก 

แล้วแตป่ระเดน็ในขณะนัน้ 

- บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกเวที 

- กิจกรรมในเวที 

- ยทุธศาสตร์การวิจยัและโจทย์วิจยั 

 

ความไม่นิ่งอยู่กับท่ีจะต้องได้รับการต้อนรับและการเปล่ียนแปลงมักเป็นสัญญาณบอกถึงว่าเวทีนัน้ยัง

แข็งแรงดีและทําหน้าท่ีอยู่ ในทางตรงกันข้าม การต่อต้านหรือขัดขวางการเปล่ียนแปลงและยึดมั่นกับ

โครงสร้างท่ีวางไว้เดมิบอ่ยครัง้สามารถยบัยัง้ไมใ่ห้นวตักรรมเกิดขึน้ได้ 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นอาจก่อผล

ตามมาอย่างมากและกว้างไกลให้งานวิจัยได้มี

ส่วนช่วยเวทีนวตักรรม เพ่ือให้สามารถรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงได้อย่างเพียงพอจําเป็นท่ี

ยุทธศาสตร์การวิจัยต้องมีความเปิดกว้างและ

ความยืดหยุ่นมาตัง้แต่ต้น (Neef และ Neubert 

2011) เป็นไปได้วา่ เม่ือลําดบัความสําคญัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเปล่ียนไปก็จําเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญทาง

วิชาการท่ีตา่งไปจากเดิมเพ่ือให้งานวิจยัยงัอยู่ในประเด็นเก่ียวข้องและมีความชอบธรรม Adekunle และ 

Fatunbi (2012: หน้า 986) ได้เสนอแนะว่า “เม่ือใดท่ีสิ่งนีเ้กิดขึน้ นกัวิจัยท่ีไม่สามารถมีส่วนช่วยให้

เป้าหมายอนัดบัสงูอนัเป็นของใหม่สําเร็จได้ก็ควรก้าวลงมาข้างล่างโดยไม่อึดอดัใจและยอมให้นกัวิจยัท่าน

อ่ืน ๆ ท่ีมีทกัษะความเช่ียวชาญตามความต้องการใหมไ่ด้เข้ามาทํางานแทน” 

 

กระบวนการตา่ง ๆ ของนวตักรรมเป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างทํานายได้ยาก ดงันัน้การควบคมุบงัคบัจึงทําได้เพียง

บางสว่น (Klerkx และคณะ 2010; Schut และคณะ 2013a) นกัวิจยั – รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ และ

หุ้ นส่วนการทํางาน - ในเวทีนวัตกรรมจึงจําต้องมีความยืดหยุ่น เช่น ด้วยการใช้วิธีการจัดการแบบ

ปรับเปล่ียนได้ (Klerkx และคณะ 2010; Boogaard และคณะ กําลงัรอตีพิมพ์) การจดัการแบบปรับเปล่ียน
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ได้อาจต้องมีการเจรจาตอ่รองอย่างมากกบัผู้ ให้ทนุสนบัสนนุและหุ้นส่วนการทํางานเพ่ือให้เห็นพ้องกบังาน

โครงการและการวางแผนวิจยัท่ีคอ่นข้างเปิดกว้าง เชน่ การสร้างพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

ย่ิงไปกว่านัน้ กระบวนการต่าง ๆ ของนวตักรรมเกิดขึน้ในจงัหวะหรือระยะเวลาท่ีไม่เท่ากันและยากท่ีจะ

ทํานาย (Klerkx และคณะ 2010; Lema และ Schut 2013) จงัหวะเวลา เช่น การตอบสนองได้ทนัท่วงทีตอ่

โอกาสท่ีเปิดให้นบัว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ียงัผลต่องานวิจยัท่ีจะมีส่วนช่วยในกระบวนการนวตักรรม (Schut 

และคณะ 2013a; Milgroom และคณะ 2011) น่ีก็หมายความว่าจะต้องมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและ

อิสรภาพบางประการเพ่ือให้นกัวิจยัท่ีทํางานในสนามสามารถทําการตดัสินใจได้คอ่นข้างเร็ว 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ยทุธศาสตร์การวิจยัมีความเปิดกว้างและยืดหยุน่เพียงพอหรือไมท่ี่จะรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 

2. ผู้ให้ทนุสนบัสนนุและหุ้นสว่นการทํางานเห็นด้วยหรือไมก่บัการวางแผนโครงการท่ีคอ่นข้างเปิดกว้าง 

3. นักวิจัยในเวทีได้รับมอบอํานาจหน้าท่ีเพียงพอหรือไม่เพ่ือให้ตอบสนองได้ทันท่วงทีกับภาวการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (พร้อมใช้) เก่ียวกบัวิธีการจดัการแบบปรับเปลีย่นได ้

− Multi-stakeholder Processes Resource Portal. Adaptive Management (WUR CDI) 

 

3.4.3 ทรัพยากรและความย่ังยืน 

 

การสํารวจประเด็น 

ก ร ะ บ ว น ก า ร น วั ต ก ร ร ม ต้ อ ง ใ ช้

เวลานาน อาจหลายปีถ้าไม่ใช่เป็น

หลายทศวรรษ (Turnhout และคณะ 

2013; World Bank 2006) และใช้

เวลาเ พ่ือ “ คืนทุน”  ค่อนข้างยาว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือมีเครือข่าย

จํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง (Klerkx 

และ Nettle 2013) ดังนัน้  เวที

นวตักรรมจึงใช้ทรัพยากรเข้มข้นทัง้ในแง่ของเงินทนุและกําลงัคน (Makini และคณะ 2013; Varma และ

คณะ 2009; Nederlof และคณะ 2011) ถึงแม้ว่าการทํางานของเวทีอาจต้องใช้ทรัพยากรเข้มข้น แต่การ

เปล่ียนแปลงอนักว้างไกลใหญ่หลวงท่ีเวทีได้กระตุ้นให้เกิดขึน้มกัจะยัง่ยืนได้มากกว่าและมีผลกระทบกว้าง

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1289
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กว่าการเปล่ียนแปลงอย่างผิวเผินและเกิดเฉพาะบางจดุจากการเข้าแทรกแซงกิจกรรมโดยตรง (Duncan 

และคณะ 2013) 

 

คําถามท่ีถูกตัง้ขึน้บ่อย ได้แก่ เวทีนวัตกรรมสามารถมีความยั่งยืนหรือไม่ (Nederlof และคณะ 2011; 

Makini และคณะ 2013) คําตอบประการแรกคือ ขึน้อยู่กับว่าจะนิยามเวทีท่ียั่งยืนอย่างไร ตวัอย่างเช่น 

Makini และคณะ (2013) อธิบายถึงเวทีท่ียัง่ยืนว่าเป็น “เวทีท่ีสามารถทํางานนวตักรรมได้อย่างต่อเน่ือง 

รวบรวมสิ่งท่ีได้มาให้เป็นปึกแผน่ เปล่ียนจดุมุง่เน้นเม่ือจําเป็น รือ้ฟืน้หรือยกเคร่ืองสมาชิกภาพใหม่เพ่ือตอบ

รับประเด็นใหม่ ๆ และดงันัน้จึงสามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกเวทีได้อย่างตอ่เน่ืองและคอ่นข้าง

มัน่คง” ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งพึงปรารถนาท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียยงัคงมีปฏิสมัพนัธ์และทํางานนวตักรรมต่อไป – 

เพ่ือตอบสนองต่อภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีกําลังเปล่ียนไป - แต่ก็ไม่จําเป็นต้อง

เป็นไปโดยผา่นทางเวทีเพราะบางครัง้การสร้างความเช่ือมโยงและวฒันธรรมของนวตักรรมระหว่างกลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียอาจทําได้อย่างไม่เป็นทางการทําให้เวทีนวตักรรมอย่างเป็นทางการไม่เป็นท่ีจําเป็นต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสมาชิกของเวทีตัดสินใจรักษาเวทีไว้ก็จําเป็นต้องพิจารณาถึงเร่ือง เช่น จะนํา

ทรัพยากรจากแหลง่ใดมาใช้และใครสามารถอํานวยกระบวนการ (Nederlof และคณะ 2011) กระบวนการ

ท่ีเป็นไปโดยมีสว่นร่วมก็สําคญัเพราะแม้วา่ไมมี่ทรัพยากรสนบัสนนุจากโครงการก็ตาม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียก็

ยงัมีแนวโน้มเดนิหน้าร่วมกนัตอ่ไปเม่ือได้เข้ามาเก่ียวข้องอยา่งแข็งขนัตัง้แตต้่นแล้ว 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

นกัวิจยัสามารถให้ความกระจา่งชดัตอ่ความคาดหวงัของผู้ ให้ทนุสนบัสนนุ องค์กรท่ีทํางานร่วมมือ และผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับกรอบเวลา นอกจากนัน้ เวลาและจังหวะก้าวเดินก็อาจต่างกันระหว่างเวทีกับ

งานวิจยั (Lema และ Schut 2013) ถึงแม้ว่าความถูกต้องสมบูรณ์ของงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่ง

สําคญัท่ีทําให้นกัวิจยัมีความชอบธรรมท่ีจะทําวิจยัให้ถึงท่ีสดุ แตก่ารทําเช่นนีก็้ต้องแลกเปล่ียนกบัการไม่ได้

นําผลวิจยัท่ียงัอยู่ระหว่างทางในกระบวนนวตักรรมออกไปใช้ (Turnhout และคณะ 2013; Milgroom และ

คณะ 2011) 

 

อีกประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ ทรัพยากรมาจากไหนและใครเป็นผู้ ควบคุมเพราะทัง้สองปัจจัยนีโ้ดย

ธรรมชาติแล้วจะมีอิทธิพลตอ่พลงัอํานาจ (Cullen และคณะ 2013b) เวทีนวตักรรมในเขตร้อนชืน้มกัได้รับ

ทนุสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัตา่ง ๆ ภายใต้ CGIAR ดงันัน้ศนูย์วิจยัของ CGIAR และหน่วยงานท่ีเป็นหุ้นส่วน

ก็จะอยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ ในเวทีอนัจะนํามาซึ่งความเส่ียงท่ีงานวิจยัในเวทีนวตักรรม

จะถกูครอบงําโดยคนบางกลุ่ม ดงันัน้ นกัวิจยัต้องให้ความใส่ใจอย่างระมดัระวงัและชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

(ดูหัวข้อ 3.1.3 เร่ืองโจทย์วิจัยท่ีอยู่ในประเด็น และหัวข้อ 3.3.1 เร่ืองความไม่สมมาตรทางอํานาจ) 
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ตวัอย่างเช่น ควรมีการระบอุย่างชดัเจนว่าทรัพยากรใดท่ีศนูย์วิจยัจดัหาให้และปัจจยัใดท่ีผู้ เข้าร่วมถกูคาด

วา่ต้องรับผิดชอบเองนอกเหนือจากเวลา เช่น คา่เดินทางของเกษตรกร นอกจากนัน้ คณะกรรมการท่ีได้รับ

เลือกเข้าบริหารเวที (เช่นประธาน เลขานุการ เหรัญญิก) และดังนัน้ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดสรร

ทรัพยากร การเป็นเชน่นีม้ิได้หมายความวา่จะทําให้อิทธิพลของพลงัอํานาจเดิมน้อยลง เพียงแตช่่วยให้การ

ตดัสินใจได้มาจากวงท่ีกว้างขึน้นอกเหนือไปจากศนูย์วิจยัและหนว่ยงานท่ีร่วมมือดําเนินงาน 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ผู้ ให้ทุนสนับสนุน องค์กรหุ้นส่วนการทํางาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีความคาดหวังเช่นใด

เก่ียวกบักรอบเวลาของกระบวนการนวตักรรม 

2. ทรัพยากรมาจากแหลง่ใดและใครเป็นผู้ควบคมุการใช้ทรัพยากร 

3. เวทีนวตักรรมควรสามารถอยู่อย่างยัง่ยืนหรือไม่ ถ้าควรมีความยัง่ยืน ความยัง่ยืนได้ของเวทีพิจารณา

จากอะไร 

4. เวทีควรดําเนินตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงการหรือไม่ ถ้าควร ควรอยู่ในรูปแบบใดและจะนําทรัพยากรจากท่ี

ใดมาใช้ 

 

 

3.5 การตดิตามกาํกับและประเมินผล 

 

การสํารวจประเด็น 

แม้ความคิดเห็นในเร่ืองเวทีนวตักรรมจะ

มี ร า ก ฝั ง ลึ ก ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี ร ะ บ บ

นวัตกรรม ความถูกต้องสมบูรณ์และ

บทบาทของเวทีนวัตกรรมในการช่วย

ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ท่ี มี

ประสิทธิภาพทําให้การพัฒนาบรรลุผล

ได้นัน้ ยงัจําเป็นต้องทําให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

ด้วยความคิดไปเองว่าเวทีนวัตกรรม

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป สู่ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง

นานาประการ เช่น การพัฒนาในแง่

ความรู้ ทศันคต ิการกระทําหรือวิธีปฏิบตั ิทกัษะ และขีดความสามารถทางนวตักรรมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประสานงานท่ีมีมากขึน้ การกระทํางานท่ีเป็นการเสริมกันและเป็นส่วนรวม และการดํารงชีพท่ีดีขึน้ 
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(Nederlof และคณะ 2011; Neef และ Neubert 2011; Lundy และคณะ 2013) หลายประสบการณ์จาก

โครงการก่อนหน้านีไ้ด้แสดงว่าเวทีนวตักรรมสามารถช่วยในการนวตักรรมได้ (เช่น Nederlof และคณะ 

2011; Swaans และคณะ 2013a) แต่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ยงัมีอยู่จํากัดถึงกระบวนการเบือ้งหลัง

ความสําเร็จเหลา่นี ้

 

กระบวนการนวตักรรมมีลกัษณะเป็นองค์กรบริหารตนเอง (Hall 2007a; Klerkx และคณะ 2010) ในกรณีนี ้

การเป็นองค์กรบริหารตนเอง “ไม่ได้หมายความว่า การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้โดยอัตโนมัติและโดย

ปราศจากเจตนาของมนษุย์ แตท่ว่าเกิดขึน้โดยเป็นผลอนัไม่ได้เจตนา จากการกระทําอย่างจงใจของหลาย

บคุคลหลายฝ่ายท่ีต่างมีปฏิกิริยาโต้ตอบและแทรกแซงด้วยวิธีต่าง ๆ ท่ีเข้าใจยากและซบัซ้อน” (Leeuwis 

และ Aarts 2011: หน้า 26) น่ีก็หมายความวา่ ผลท่ีได้จากเวทีนวตักรรม อาจมีเพียงบางส่วนท่ีเป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ ส่วนใหญ่ท่ีเหลือได้มาโดยไม่ได้ตัง้ใจ ซึ่งสร้างความท้าทายให้ต้องมีการวดัผลท่ีได้มาดงัตัง้ใจ

กบัผลท่ีได้มาโดยไม่ตัง้ใจ (Leeuwis 2013) นอกจากนัน้ การเปล่ียนแปลงอาจคลุมเครือด้วยผลท่ีบงัเกิด

เป็นสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้และไมใ่ชผ่ลโดยตรงทําให้ยากแก่การประเมินผลกระทบจากเวทีนวตักรรมและตวัแทน

แลกเปล่ียนนวตักรรม (Milgroom และคณะ 2011; Nederlof และคณะ 2011; Klerkx และคณะ 2009; 

Cullen และคณะ 2013a) ย่ิงไปกว่านัน้ กระบวนการนวตักรรมกล่าวได้ว่าดําเนินไปท่ามกลางอิทธิพลท่ีมี

ต่อกันของหลาย ๆ ปัจจัยทําให้ยากต่อการบอกว่าการเปล่ียนแปลงนัน้เกิดจากสาเหตุใดโดยเฉพาะ 

(Duncan และคณะ  2013) อย่างไรก็ตาม ความท้าท้ายเหล่านีไ้ม่ควรยบัยัง้เราจากความพยายามท่ีจะ

ประเมินประสิทธิผลของเวทีนวตักรรมและตวัแทนแลกเปล่ียนนวตักรรมเพราะงานวิจยัสามารถให้ความ

เข้าใจถ่องแท้ถึงประโยชน์อนัแท้จริงอนัได้จากเวทีนวตักรรมและกระบวนการนวตักรรม 

 

บทบาทของงานวิจยัและนกัวิจยั 

ความท้าทายต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นให้นัยยะว่า ตัวบ่งชีท่ี้ใช้ประเมินกันแต่เดิมและกรอบแห่งตรรกะ

ทัง้หลายอาจแคบเกินไป แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีการอ่ืนสําหรับนํามาใช้ได้ เช่น แผนท่ีผลลัพธ์ การ

เปล่ียนแปลงสําคัญท่ีสุด การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม และการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมถึงเส้นทาง

ผลกระทบสะสม (Lundy และคณะ 2013) นอกจากนัน้ ยงัเร่ิมมีการพฒันาวิธีการติดตามและประเมินผล

และตวับ่งชีเ้พิ่มเติมสําหรับใช้กับเวทีนวตักรรมในรูปแบบห่วงโซ่มูลคา่ (เช่น Swaans และคณะ 2013b; 

Cadilhon 2013) ในเขตร้อนชืน้ซึ่งเป็นบริเวณท่ีเราให้ความสนใจต่อการนวัตกรรมระบบและการ

เปล่ียนแปลงทางสถาบนั เราจึงเห็นว่าสําคญัเป็นพิเศษท่ีควรต้องพฒันาตวับ่งชี ้(เชิงปริมาณ) ขึน้มาใหม่

หรือเพิ่มเตมิท่ีสามารถจบัภาพของนวตักรรมทางระบบ การเปล่ียนแปลงทางสถาบนั และขีดความสามารถ

ทางนวตักรรมได้ ตวัอย่างของตวับ่งชีถึ้งความเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจได้แก่ ความเห็นพ้องในวิสยัทศัน์

มองไปข้างหน้าร่วมกัน งานทดลองเชิงสงัคม-เทคนิคแบบต่าง ๆ การพูดคุยท่ีปรับเปล่ียนไปในเครือข่าย
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ระดบันโยบาย ข้อจํากดัท่ีน้อยลงสําหรับความเข้าใจและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี ความยอมรับในวงการถึง

วิธีการและกระบวนการใหม ่ๆ ในระบบนวตักรรมตา่ง ๆ การรวมตวัเฉพาะกิจเพ่ือการเปล่ียนแปลงขยายวง

กว้างและพฒันามากย่ิงขึน้ (นอกเหนือไปจากเวทีเดิม) และเครือข่ายนวตักรรมดําเนินตอ่ไปได้ด้วยตนเอง 

สิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งคือ การทําการศึกษาวินิจฉัยถึงบริบททางสถาบนัเม่ือตอนเร่ิมโครงการเพ่ือให้มี

ข้อมูลท่ีใช้เป็นฐานประเมินในตอนท้ายโครงการถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ (Hall และคณะ  2003; 

Nederlof และคณะ 2011) นอกจากนัน้ ยงัจําเป็นต้องมีกรอบงานการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบถึงความซบัซ้อน

และสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้ในกระบวนการนวตักรรม (Hall และคณะ 2003) แง่มมุหนึ่งท่ีสําคญัของการเรียนรู้คือ

ความจําเป็นต้องมีการทบทวนสะท้อนกลับ (ดหูวัข้อ 3.2.2 เร่ืองการร่วมกันสร้างองค์ความรู้) ซึ่งหมาย

รวมถึงความตระหนกัถึงความล้มเหลวและเรียนรู้จากความล้มเหลว (Varma และคณะ 2009; CGIAR 

Science Council 2009; Kristjanson และคณะ 2009; Makini และคณะ 2013) การติดตามและ

ประเมินผลแบบมีสว่นร่วมเป็นท่ีนิยมเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งได้เรียนรู้จากแตล่ะฝ่ายและ

ให้ความคิดเห็นในกระบวนการได้ (Hall และคณะ 2003; Klerkx และคณะ 2012) สิ่งท่ีช่วยได้อีกประการ

หนึ่งคือ การทบทวนถึงกิจกรรมในเวทีและสร้างผังเช่ือมต่อวงจรของผลสะท้อนกลบั (ดเูร่ือง Reflexing 

Monitoring in Action ใน Van Mierio และคณะ 2010a และ 2010b) การบนัทึกเป็นเอกสารสามารถให้

ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการนวัตกรรมแตก็่ต้องเสียเวลามาก (Varma และคณะ 2009) ซึ่งก็

นํากลบัไปสูก่ารพิจารณาอีกครัง้ว่านกัวิจยัสามารถหรือควรมีบทบาทและหน้าท่ีใดบ้าง และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียอ่ืน ๆ สามารถช่วยได้อย่างไรในการติดตามและประเมินผลเวทีนวตักรรม ในกรอบงานการเรียนรู้ก็ควร

ให้ความสนใจตอ่เร่ืองการได้ก็ด้วยการแลกเอามา นัน่คือ ควรทราบว่าอะไรคือผลบวก อะไรเป็นผลลบ ใคร

เป็นผู้ชนะ และใครเป็นผู้แพ้ (Leeuwis 2013) 

 

สรุปคาํถามหลัก 

1. ความมีประสิทธิผลของเวทีนวตักรรมวดัได้อย่างไร 

2. มีตวับง่ชีแ้ละวิธีการใดบ้างท่ีสามารถนํามาใช้วดันวตักรรมของระบบ การเปล่ียนแปลงทางสถาบนั และ

ขีดความสามารถของนวตักรรม และควรมีตวับง่ชีอ่ื้น ๆ ท่ีพฒันาขึน้ใหมใ่ห้แก่เร่ืองใดบ้าง 

3. ในการศกึษาข้อมลูท่ีใช้เป็นฐานอ้างอิงได้มีการรวมถึงบริบททางสถาบนัไว้ด้วยหรือไม่ 

4. วิธีการติดตามและประเมินผลตา่ง ๆ ท่ีเลือกใช้ สามารถทําให้ทราบถึงผลลพัธ์ท่ีได้มาโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ

บ้างหรือไม่ 

5. มีการรวมเอากรอบงานการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบถึงความซบัซ้อนและสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้ในกระบวน

นวตักรรมหรือไม่ 

6. กระบวนการตดิตามและประเมินผลเป็นแบบมีสว่นร่วมหรือไม ่นัน่คือ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งก็เข้าร่วม

อยา่งเอาจริงเอาจงัในการติดตามและประเมินผลถึงการทํางานของเวทีนวตักรรม 



49 
 

7. มีพืน้ท่ีและการสนบัสนนุเพียงพอหรือไมภ่ายในเวทีและองค์กร (วิจยั) เพ่ือให้ตระหนกัถึงความล้มเหลว

และเรียนรู้จากความล้มเหลว 

 

 

ข้อมูล (พร้อมใช้) เพ่ิมเติมเร่ืองกรอบงานการเรียนรู้ และการติดตามและประเมินผลบริบทเชิงสถาบนั 

− Handbook for Participatory Action Research, Monitoring and Evaluation (Chevalier and 

Buckles 2013) 

− Participatory Evaluation (Better Evaluation) 

− Outcome mapping (Better Evaluation) 

− Reflexive Monitoring in Action (Van Mierlo et al. 2010b) 

− Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Institutional Analysis 

(WUR) 

− Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems (RAAIS) (Schut et al. in press; Schut et 

al. in prep) 

− ‘Learning alliances: an approach for building multi-stakeholder innovation systems’ (Lundy 

et al. 2005) 

  

http://www.sas2.net/sites/default/files/sites/all/files/manager/Toolkit_En_March7_2013-S.pdf
http://betterevaluation.org/plan/approach/participatory_evaluation
http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping
http://edepot.wur.nl/149471
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/institutional-analysis
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4. ข้อคดิเหน็โดยสรุป 
 

กลา่วโดยสรุป ชว่งท่ีเวทีเพิ่งเกิดใหมจํ่าเป็นต้องมีเวลาอยา่งเพียงพอเพราะช่วงนีต้้องมีการตดัสินใจท่ีสําคญั

หลายประการท่ีจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการนวตักรรมในภายภาคหน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งสําคญัใน

ระยะแรก ๆ ประการหนึ่งได้แก่ การให้นกัวิจยัได้พิจารณาว่าโจทย์วิจยัใดบ้าง (ทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ ทาง

ธรรมชาติ และสงัคมศาสตร์) ท่ีเข้าประเด็นสําคญัและเก่ียวข้อง และสิ่งท่ีอาจสําคญัไปกว่านีไ้ด้แก่ การ

พิจารณาวา่โจทย์วิจยัเหลา่นัน้ตา่งมีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร 

 

นอกจากนัน้ บางประเดน็ท่ีได้กล่าวถึงในเอกสารฉบบันีต้้องมีการปรับเปล่ียนอย่างมากเม่ืออยู่ในระดบัของ

ระบบท่ีคมุกว้างขึน้ เช่น ประเด็นเก่ียวกับรูปแบบใหม่ของผู้ อํานวยความสะดวก อํานาจหน้าท่ีขององค์กร 

โครงสร้างสิ่งจงูใจ และบทบาทใหมข่องนกัวิจยั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทําให้ต้องมี “นวตักรรมของระบบ

นวตักรรม” ซึง่ไมอ่าจเกิดขึน้ได้ชัว่ข้ามคืน 

 

เราหวงัว่าเอกสารฉบบันีจ้ะช่วยท่านได้จากการแสดงให้เห็น – และคล่ีคลายปัญหาบางส่วน - ถึงความ

ซบัซ้อนในเวทีนวตักรรมด้วยการนําเสนอภาพรวมของหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ท่ีสําคญั เรายังหวงัเป็น

อย่างย่ิงให้ผู้อ่านได้พิจารณาทบทวนถึงบทบาทของนกัวิจยัในเวทีนวตักรรม ยกตวัอย่างเช่น ด้วยการใช้

แผนผังความคิด (ภาคผนวก I) และคําถามเพ่ือพิจารณาทบทวน (ภาคผนวก II) เพราะการทบทวนเพ่ือ

สะท้อนกลบัดงักลา่วนัน้สําคญั ถ้าเราอยากให้งานวิจยัของเราได้มีผลตอ่การพฒันาโดยผา่นเวทีนวตักรรม 
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ภาคผนวก I. แผนผังความคดิ ‘ประเดน็สาํคัญเพื่อพจิารณาในการวจิยัเพื่อพฒันาในเวทีนวัตกรรม’ 
 

1 – เวลา 2 – การลงทนุ 

3 – ใครควบคมุ 4 – ทรัพยากร 

5 – สิง่จงูใจ 6 – ภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

7 – ความเหน็พ้องตกลงกนั 8 – ให้ & รับ 

9 – ความขดัแย้ง 10 – การสร้างองค์ความรู้ 

11 – การเรียนรู้ด้วยสงัคม 12 – หอคอยงาช้าง 

13 – การต่อสู้ 14 – ประเด็นสําคญัเพ่ือพิจารณา 

15 – เวทีนวตักรรม 16 – กําหนดโจทย์วิจยัท่ีเข้าประเด็น 

17 – โจทย์วิจยัท่ีซอ่นเร้น 18 –  

19 – อํานาจ 20 – ความรู้ทางวิชาการ 

21 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม 22 – ความมีสว่นร่วม 

23 – โอกาสเท่าเทียมกนั 24 – ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

25 – ความก้าวหน้า 26 – ความล้มเหลว 

27 – ผู้ชนะ & ผู้แพ้ 28 – การติดตาม & ประเมนิผล 
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29 – การเลือกตวัแทน 30 – สมาชิกภาพ 

31 – ผู้ชนะเลศิ 32 – ระดบัของความเป็นทางการ 

33 – วิสยัทศัน์ร่วมกนั 34 – การครอบงําโดยวจิยั 

35 – ความหลากหลายใน 36 – ความคาดหวงั 

37 – ความจําเป็น 38 – ความสนใจ/ผลประโยชน์ 

39 – ใคร 40 – คนใน 

41 – คนนอก 42 – การอํานวยความสะดวก 

43 – ตวัแทนแลกเปลี่ยนนวตักรรม  
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ภาคผนวก II. คาํถามเพื่อพจิารณาทบทวนสาํหรับนักวจิัยและผู้จัดการโครงการในเวทีนวัตกรรม 
 

หัวข้อ ประเดน็ คาํถามหลัก 

1. องค์ประกอบและ

การริเร่ิมของเวที

นวตักรรม 

1.1 ตวัแทนสมาชิกและ

องค์ประกอบ 

 

 จะสร้างเวทีนวตักรรมจากเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้วหรือจากการสร้างเครือขา่ยขึน้ใหม?่ 

 ใครจะเป็นผู้ เลือกตวัแทน และเลือกอยา่งไร? 

 ได้มีการพิจารณาหรือไมถึ่งความหลากหลายภายในแตล่ะภาคสว่น เชน่ บรรดาเกษตรกรตา่ง ๆ? 

 จะกําหนดสมาชิกภาพของเวทีได้อย่างไร? 

 กรณีจะรวมเอาสดุยอดผู้ นําทางความคดินวตักรรมเข้ามาจะทําด้วยเหตผุลใดและด้วยวตัถปุระสงค์ใด? 

 เวทีตา่ง ๆ จะเช่ือมโยงกนัได้อยา่งไร? 

 1.2 วตัถปุระสงค์ร่วมกนั 

 

 เป้าหมายของเวทีกําหนดขีน้ได้อยา่งไรและโดยผู้ใด? 

 ความคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียได้ถกูรวมไว้ในวิสยัทศัน์หรือไม?่ 

 ได้มีการพิจาณาหรือไมถึ่งความหลากหลายในความสนใจ ความคาดหวงั และความต้องการของผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียฝ่ายตา่ง ๆ? 

 ควรทําอะไรเม่ือวตัถปุระสงค์ของเวทีตา่งไปจากวิสยัทศัน์โครงการ (แตแ่รกเร่ิม)? 

 1.3 โจทย์วิจยัท่ีอยูใ่นประเด็น  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับสิทธิโอกาสอย่างเพียงพอหรือไมใ่นการแสดงออกซึง่ความต้องการของตน? 

 โจทย์วิจยัถกูกําหนดขึน้อยา่งไรและโดยใคร? 

 ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับการแปลงอยา่งเป็นผลสูช่ดุโจทย์วิจยัด้านวิทยาศาสตร์เกษตร

และด้านสงัคมท่ีเข้าประเดน็และสอดคล้องกนัหรือไม?่ 

 จะจดัการอยา่งไรกบัความต้องการซึง่อยูน่อกเหนือขอบเขตโครงการและงานวิจยั? 

 งานวิจยัจะทําได้อยา่งไร ท่ีไหน และใครเป็นผู้ ทํา? 
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 เม่ือไรและในลกัษณะใดท่ีสมควรเสนอผลวิจยั? 

2. การประสานงาน

และอํานวยการทํางาน

ของเวทีนวตักรรม 

2.1 การอํานวยความสะดวก

ตอ่กระบวน 

 

 ใครเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในเวทีนวตักรรม “คนใน” หรือ “คนนอก” 

 นกัวิจยัสามารถหรือควรหรือไมท่ี่จะเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในเวทีวิจยั 

 ถ้านกัวิจยัสามารถสวมบทบาท “ตวัแทนแลกเปล่ียนนวตักรรม” ได้สมบรูณ์ เขาจะได้รับรางวลัตอบแทน

และความยอมรับอยา่งเพียงพอหรือไมจ่ากองค์กรวิจยั 

 2.2 การร่วมกนัสร้างองค์

ความรู้ 

 ความรู้หรือภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นท่ีทราบกนัหรือไมภ่ายในเวทีวา่เป็นตวัชว่ยสําคญัสําหรับการสร้าง

นวตักรรม 

 วิธีการแบบมีสว่นร่วมใดบ้างท่ีใช้สําหรับดงึเอาภมูิปัญญาท้องถ่ินออกมา 

 เวทีนวตักรรมชว่ยเหลือและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยสงัคมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งไร 

 การจดัการกบัความล้มเหลวทําได้อยา่งไรภายในเวที 

 การกระตุ้นให้เกิดการประเมินทบทวนภายในเวทีทําได้อย่างไร 

3. อํานาจและความ

ขดัแย้งในเวที 

3.1 ความไมส่มมาตรทาง

อํานาจ 

 

 โครงสร้างอํานาจในปัจจบุนัภายในเวทีนวตักรรมได้รับการกลา่วถึงและจดัการอยา่งชดัแจ้งหรือไม่ 

 ประเดน็พลงัอํานาจของสตรีในเวทีนวตักรรมได้รับการกล่าวถึงและจดัการอยา่งชดัแจ้งหรือไม ่

 อํานาจของผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการเป็นท่ีรับรู้อย่างเพียงพอและได้รับการจดัการอย่างชดัแจ้งหรือไม่ 

 ความเป็นหุ้นสว่นกนัระหว่างองค์กรวิจยัตา่ง ๆ มีความยืดหยุน่และอยูใ่นแนวจากลา่งขึน้บนเพียงพอ

หรือไม ่ในอนัท่ีจะชว่ยให้กระบวนการนวตักรรมประสบผลสําเร็จ 

 ถ้าพลงัอํานาจในปัจจบุนัได้ทําให้วิถีวิจยัท่ีใช้กนัอยู่ขณะนีข้ดัขวางการเกิดนวตักรรมอยา่งมีผลสําเร็จ 

งานวิจยัควรได้รับการปรับเปล่ียนโครงสร้างแบบใดและมากน้อยเพียงใดบ้าง 

 3.2 ความขดัแย้ง การตอ่รอง 

และความไว้วางใจ 

 ความขดัแย้งทัง้ท่ีเปิดเผยและไมเ่ปิดเผยเป็นท่ีรับรู้กนัหรือไม ่และได้รับการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใดในเวทีนวตักรรม 



63 
 

 ได้มีการให้เวลาและความใส่ใจอยา่งเพียงพอหรือไมก่บัการตรวจตราอยา่งเหมาะสมถึงปัญหาตา่ง ๆ 

ตัง้แตต้่น 

 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความตระหนกัหรือไมถึ่งความต้องพึง่พิงกนัและกนัในการแก้ไขปัญหา 

 มีการสนบัสนนุและพืน้ท่ีทางสถาบนัเพียงพอหรือไม ่เชน่ จากรัฐบาลตา่ง ๆ ท่ีจะนําผลจากเวที

นวตักรรมไปใช้ 

 ผลจากงานวิจยัจะได้รับการนําไปใช้อยา่งไรและโดยผู้ใดในกระบวนการเจรจาตอ่รองไกลเ่กล่ียในเวที

นวตักรรม 

 มีเวลาและพืน้ท่ีเพียงพอหรือไมสํ่าหรับนกัวิจยัท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพเป็นท่ีไว้เนือ้เช่ือใจกบัผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียอ่ืน ๆ 

4. ทรัพยากร สิ่งจงูใจ 

และกรอบเวลา 

4.1 สิ่งจงูใจและแรงจงูใจ  อะไรคือสิ่งจงูใจให้เข้าร่วมในเวที 

 สิ่งจงูใจใดบ้างท่ีผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียคาดหวงั 

 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีแรงกระตุ้นจากภายในหรือไมใ่นการเข้าร่วมเวที 

 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับโอกาสหรือไม ่เพ่ือได้มีส่วนชว่ยอยา่งเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยั 

 การลงทนุในแง่เวลาท่ีคาดว่าจะเสียไปของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียได้รับการอธิบายอย่างชดัเจนเพียงพอ

หรือไม ่

 4.2 การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไข

และความยืดหยุ่น 

 

 ยทุธศาสตร์การวิจยัมีความเปิดกว้างและยืดหยุน่เพียงพอหรือไมท่ี่จะรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 

 ผู้ให้ทนุสนบัสนนุและหุ้นสว่นการทํางานเห็นด้วยหรือไม่กบัการวางแผนโครงการท่ีคอ่นข้างเปิดกว้าง 

 นกัวิจยัในเวทีได้รับมอบอํานาจหน้าท่ีเพียงพอหรือไมเ่พ่ือให้ตอบสนองได้ทนัท่วงทีกบัภาวการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 4.3 ทรัพยากรและความยัง่ยืน  ผู้ให้ทนุสนบัสนนุ องค์กรหุ้นสว่นการทํางาน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ มีความคาดหวงัเชน่ใด
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เก่ียวกบักรอบเวลาของกระบวนการนวตักรรม 

 ทรัพยากรมาจากแหลง่ใดและใครเป็นผู้ควบคมุการใช้ทรัพยากร 

 เวทีนวตักรรมควรสามารถอยูอ่ยา่งยัง่ยืนหรือไม ่ถ้าควรมีความยัง่ยืน ความยัง่ยืนได้ของเวทีพิจารณา

จากอะไร 

 เวทีควรดําเนินตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงการหรือไม ่ถ้าควร ควรอยูใ่นรูปแบบใดและจะนําทรัพยากรจากท่ี

ใดมาใช้ 

5. การตดิตามกํากบั

และประเมินผล 

5.1 การติดตามกํากบัและ

ประเมินผล 

 ความมีประสิทธิผลของเวทีนวตักรรมวดัได้อย่างไร 

 มีตวับง่ชีแ้ละวิธีการใดบ้างท่ีสามารถนํามาใช้วดันวตักรรมของระบบ การเปล่ียนแปลงทางสถาบนั และ

ขีดความสามารถของนวตักรรม และควรมีตวับง่ชีอ่ื้น ๆ ท่ีพฒันาขึน้ใหมใ่ห้แก่เร่ืองใดบ้าง 

 ในการศกึษาข้อมลูท่ีใช้เป็นฐานอ้างอิงได้มีการรวมถึงบริบททางสถาบนัไว้ด้วยหรือไม ่

 วิธีการติดตามและประเมินผลตา่ง ๆ ท่ีเลือกใช้ สามารถทําให้ทราบถึงผลลพัธ์ท่ีได้มาโดยไมไ่ด้ตัง้ใจบ้าง

หรือไม ่

 มีการรวมเอากรอบงานการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบถึงความซบัซ้อนและสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้ในกระบวน

นวตักรรมหรือไม่ 

 กระบวนการตดิตามและประเมินผลเป็นแบบมีสว่นร่วมหรือไม ่นัน่คือ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งก็เข้าร่วม

อยา่งเอาจริงเอาจงัในการติดตามและประเมินผลถึงการทํางานของเวทีนวตักรรม 

 มีพืน้ท่ีและการสนบัสนนุเพียงพอหรือไมภ่ายในเวทีและองค์กร (วิจยั) เพ่ือให้ตระหนกัถึงความล้มเหลว

และเรียนรู้จากความล้มเหลว 

 


