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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร? และท าไม?



What We'll 
Discuss

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คืออะไร ?
ความส าคัญอย่างไร ?

นวัตกรรมสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม







ใช้เวลา 24 ปี ตั้งแต่ 1996
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้

https://www.globalcitizen.org/en/content/water-and-sanitation-crisis-sub-saharan-africa/


1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คืออะไร ?



Two reasons why change 
efforts don’t work:

1.Theory failure

2. Implementation failure



- สมมติฐานพื้นฐาน / ความรู้ที่ใช้ออกแบบโครงการ / กิจกรรม ไม่เหมาะสม
กับ บริบท

- โครงการ หรือ กิจกรรมด าเนินไปได้ด้วยดี แต่ไม่มีผลกระทบต่อตัวแปร
ส าคัญ ตามสมมติฐาน หรือความรู้ที่ใช้ออกแบบงาน

Theory failure

Implementation failure

- กิจกรรมภายใต้โครงการ ด าเนินการได้อย่างไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ



13 หน่วยงาน

หลายพันล้านบาท
ใช้งานไม่ได้จริง



ระเบิด

ยาเสพติด







ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
คือ

สมมติฐาน หรือ ความเชื่อ หรือทฤษฎี

ที่อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร 

(how change happens) และ 

ท าไมจึงเกิดขึ้น (Why)



ระเบิด

ยาเสพติด





3. รถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีหน้ากว้าง 0.5 
ลูกบาศก์เมตรบนหลังคา จะสามารถกวาดอากาศเข้าเครื่อง
กรองได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการวิ่งรถ 1 เที่ยว (เมื่อรถ
โดยสารวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน
ระยะทางยาว 20 กิโลเมตร) ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศระบุ
ว่า ผู้ใหญ่ 1 คนจะสูดอากาศหายใจเฉลี่ย 0.5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ดังนั้น รถโดยสาร 1 คัน จะสามารถกรองอากาศ
ให้ประชาชนที่อยู่บนถนนได้ถึง 20,000 คน

4. จากการทดลองน ารถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ
บนหลังคารถมาวิ่งให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่รถวิ่ง ผลการวัดค่า PM 2.5 ใน
อากาศก่อนเข้าเครื่องกรองมีค่าอยู่ในระดับ 48-52 (คุณภาพ
อากาศปานกลาง) ในขณะที่อากาศที่ผ่านเครื่องกรองออก
มาแล้ว มีค่าอยู่ในระดับ 1-5 (คุณภาพอากาศดีมาก)https://mgronline.com/business/detail/9630000016137

https://mgronline.com/business/detail/9630000016137




ถ้าเป็นพวกเราจะลงทุน หรือไม่ 
เพราะอะไร????



เมตร



https://pantip.com/topic/39650893



เคยได้ยิน ประโยคนี้หรือไม่ ค าถาม คือ How
ป้องกันโรคมะเร็งไดอ้ย่างไร?
ท าให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร?

apple a day keeps the 
doctor away



ให้คนสุขภาพ
ไม่ดีกินแอปเปิล้

สุขภาพของ
คนๆ นั้นดีขึ้น

แต่เรารู้หรือไม่ว่า
แอปเปิ้ลมีส่วนช่วยให้

สุขภาพดีได้อย่างไร????



ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรค

เพิ่มการกิน
วิตามินซี

กินแอปเปิ้ล
หรือ น ้าแอปเปิ้ล

ลดโอกาสเกิดมะเร็ง 
โรคหัวใจ และลดอาการ
อักเสบของต่อมลูกหมาก

เพิ่มการกินเควอซิทิน
กินเปลือก

แอปเปิ้ลสีแดง

ความอ้วนลดลง
ลดแป้ง น ้าตาล ไขมัน

ลดพลังงาน
กินแอปเปิ้ลแทน

อาหารขยะ

แต่ละสมมติฐาน ต้องการการออกแบบงานที่แตกต่างกัน



ในงานพัฒนาสังคม หรือ social innovation
ถ้าเรามีค าอธิบาย ได้ว่า งานที่ออกแบบ / SI 

“มันท างานสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไร” 

•ก็จะท าให้เราสามารถถกเถียงกันได้ ว่าความรู้หรือค าอธิบายนั้นๆ สมเหตุสมผล 
น่าเชื่อถือไหม แล้วจะน าไปสู่ปลายทางได้จริงไหม 

•ท าให้สามารถพัฒนาความรู้ที่จะใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ / มันขยาย (scale) ได้



ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กรณี Local Alike



ชุมชนต้องมีสัดส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจาก 10% เป็น

70%
ตอ้งการท าใหเ้กิดการกระจายรายไดท้ี่เทา่เทียม และ
เป็นธรรม





1) ปัจเจกและบาง
ครอบครัวมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
สูงข้ึน

2) แกนน า มี
ความสามารถใน
การจัดทัวร์ การ
บริหารจัด trip

ส่งเสริม
การตลาด

พัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน

สมทบเงิน
เข้ากองทุน

นักท่อง
เที่ยวมาก

ขึ้น

ชุมชนมี
ความรู้ 

ความเข้าใจ

กองทุนพัฒนา
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
สุดท้าย

ท าอย่างไร และท าไม?

ท าอย่างไร และท าไม?

ท าอย่างไร และท าไม?

ท าอย่างไร และท าไม?



2. ส าคัญอย่างไร ?



…ถ้าเราพัฒนา ยกระดับ ความรู้ / ทฤษฎีเหล่านี้ได้ เราก็จะ
สามารถ พัฒนา / ยกระดับ ปฏิบัติการต่างๆ เช่นกัน ซึ่งจะท าให้

เกิดผลกระทบที่กว้างออกไป 

โดยทั่วไป เราวางแผนและด าเนินกิจกรรม / โครงการ บนความรู้ ความ
เชื่อ ประสบการณ์ หรือสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงที่เรามี ซึ่งมักเป็น 
ความรู้ / ทฤษฎี ที่อธิบายว่า โลกนั้นเป็นอย่างไร  



ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรง

จุด
ประกาย
ความคิด

DESIGN THINKING

สินค้าและ
บริการเชิง
นวัตกรรม
สังคม

เกิดการ
เปลี่ยน
แปลง
เชิง
ระบบ

ขยายผล
Scaling

Human Center 
Design

Ideas 
Generating

Prototyping
Hack
Days

Challenge
Prizes

Acceleration
Programs

From Design Thinking to System Change p.12 



Time

วิธีการออกแบบโครงการ
กระแสหลักที่เราใช้ ???

…ความจริงมันเป็นแบบนี้
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กลุ่มย่อย

จาก นวัตกรรมสังคมที่แต่ละกลุ่มมีไอเดียอยู่ ตอบค าถาม 3 ข้อ

1) ไอเดียหรือนวตกรรมนั้น มีผลกระทบทางลบกับใคร และ อย่างไรบ้าง จะป้องกันอย่างไร

2) ไอเดียหรือนวตกรรมนั้น ส่งผลกระทบทางบวกที่คาดหวัง คืออะไร 

3) ให้อธิบาย “กระบวนการเปลี่ยนแปลง” จาก ไอเดียฝนวัตกรรมสังคม ไปจนถึง ผลกระทบ
ทางบวก ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร (หากมีหลายผลกระทบ ยกตัวอย่างสัก 1-2 อย่าง) 

กลุ่มย่อย 20 นาที 
และเตรียมตัวแทนน าเสนอ



1) ปัจเจกและบาง
ครอบครัวมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
สูงข้ึน

2) แกนน า มี
ความสามารถใน
การจัดทัวร์ การ
บริหารจัด trip

ส่งเสริม
การตลาด

พัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน

สมทบเงิน
เข้ากองทุน

นักท่อง
เที่ยวมาก

ขึ้น

ชุมชนมี
ความรู้ 

ความเข้าใจ

กองทุนพัฒนา
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
สุดท้าย

เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม?

เกิดขึ้นได้ย่างไร และท าไม?

เกิดขึ้นได้ท าอย่างไร และท าไม?

เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม?



1.จะใช้ intervention เพื่อ
บรรลุผลลัพธ์อะไร

2. intervt. จะบรรลุเป้าหมาย 
ได้จริงแค่ไหน 

4. intervention
ท างานอย่างไร

3. intervt. ที่เสนอสอดคล้องกับ
best practice อย่างไร

Maoz Brown (2020) Unpacking the Theory of Change
https://ssir.org/articles/entry/unpacking_the_theory_of_change

ในตอนออกแบบงาน

https://ssir.org/articles/entry/unpacking_the_theory_of_change


ดัดแปลง Maoz Brown (2020) Unpacking the Theory of Change
https://ssir.org/articles/entry/unpacking_the_theory_of_change

อะไร คือ ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวงั ที่
เกิดขึ้น (ทั้งลบและบวก)

1.จะใช้ intervention เพื่อ
บรรลุผลลัพธ์อะไร

LEARNING
อะไร คือ intervention ใหม่

เพื่อปิดผลทางลบ

เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงทฤษฎทีี่

ดีขึ้นเรื่อยๆ

ในตอนประเมินผล

https://ssir.org/articles/entry/unpacking_the_theory_of_change


Tim Jacoby และ Uma Kothari (2014) ชี้ว่า งานพัฒนาในระยะหลัง ได้ละทิ้งกรอบ
การวิจารณ์ในเชิงสังคมวิทยาและการเมือง มาสู่เรื่องทางเทคนิคในระดับองค์กร

ปฏิบัติการซึ่งมีส่วนสร้างความรู้ อ านาจและการน าไปใช้ได้อย่างจ ากัด ตัดมุมมองในการ
ท างานเชิงทฤษฎีท่ีมักเชื่อมโยงกับการศึกษาบริบท การถกเถียงข้ามศาสตร์ออกไป

ผลท่ีตามมา ก็คือ
ทฤษฎีการพัฒนา 
หดหายไปเรื่อยๆ

. . .หย ุดเต ิบโต ต ั ้ งแต ่ป ี  1989 เป ็นต ้นมา กล ่าวในเช ิง
ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีการพัฒนาได้มาถึงทางตันแล้ว 

Mittelman, (2011:172)



Start with 
questions.

ใครได้ประโยชน์ ใครจะเข้าถึงจากนวตกรรมเหล่านี้? 

นวตกรรมนั้นช่วยลดหรือถ่างความเหลื่อมล ้าทางสังคม?

ผลกระทบทางลบของนวตกรรมเหล่านี้ คืออะไร?



• ท าให้เราไม่สามารถ ถกเถียง หรือตรวจสอบดูว่า เราก าลังใช้สมมติฐาน / ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความเหมาะสมหรือไม่

• ในกรณีที่ต้องใช้ประโยชน์งานประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ ท าให้ไม่สามารถ แยกความ
ล้มเหลวทางทฤษฎี ออกจาก ความล้มเหลวจากการปฏิบัติการได้ 

• ไม่สามารถ พัฒนาและยกระดับทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎีการพัฒนา ในบริบทสังคมไทย

• หากท างานแล้วมันเกิด “ความส าเร็จ” ก็ไม่รู้ว่าส าเร็จ เพราะใช้ “ความรู้ที่ถูก” เป็นฐานใน
การปฏิบัติการ หรือ “สิ่งศักดิ์สิทธ”ิ ช่วยเอาไว้



3. รถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีหน้ากว้าง 0.5 ลูกบาศก์เมตรบนหลังคา จะสามารถกวาดอากาศเข้าเครื่องกรองได้ 
10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการวิ่งรถ 1 เที่ยว (เมื่อรถโดยสารวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะทางยาว 20 
กิโลเมตร) ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศระบุว่า ผู้ใหญ่ 1 คนจะสูดอากาศหายใจเฉลี่ย 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น รถโดยสาร 
1 คัน จะสามารถกรองอากาศให้ประชาชนที่อยู่บนถนนได้ถึง 20,000 คน

4. จากการทดลองน ารถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถมาวิ่งให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ขณะที่รถวิ่ง ผลการวัดค่า PM 2.5 ในอากาศก่อนเข้าเครื่องกรองมีค่าอยู่ในระดับ 48-52 (คุณภาพอากาศปานกลาง) ในขณะที่
อากาศที่ผ่านเครื่องกรองออกมาแล้ว มีค่าอยู่ในระดับ 1-5 (คุณภาพอากาศดีมาก)



อากาศจะเข้าในเครื่องกรองได้เองนั้น ความเร็วของรถจะต้องสูง
เพียงพอ ซึ่งขัดแย้งกับค าว่า "เมื่อจราจรหนาแน่น“ และ อากาศนั้น
ต้องแรงดันเพียงพอที่จะทะลุผ่านผ่านไส้กรองฝุ่น PM 2.5 ซึ่งรถใน
อังกฤษที่ ขสมก. อ้าง เขาติดพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่

ไส้กรองฝุ่น ขนาด PM 2.5 หลังจากทดลองวิ่งไป 100 วันนั้น จะเก็บ
ฝุ่นได้ปริมาณเพียง 65 กรัม หรือแค่เท่ากับลูกเทนนิส 1 ลูกเท่านั้นเอง 
ในขณะที่ อังกฤษ ใช้ ไส้กรองที่กรองฝุ่นขนาด PM 10

ขสมก. บอกว่าเครื่องกรองอากาศ จะกวาดอากาศได้ 10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อการวิ่งรถ 1 เที่ยว ดังนั้น ถ้าคนสูดหายใจเฉลี่ย 0.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มันจะสามารถกรองอากาศให้คนบนถนนได้ถึง 
20,000 คน

แต่การค านวณแบบนั้นเป็นวิธีการที่ผิด เพราะไม่ควรจะวัดจากปริมาณ
ของอากาศที่เข้าเครื่องด้านหน้าของเครื่องกรอง ต้องวัดจากอากาศที่
ผ่านเครื่องกรองออกมาด้านหลังแล้วว่าได้เป็นปริมาตรเท่าไหร่
ต่างหาก

ขสมก. รายงานผลการลองน ารถวิ่งให้บริการ เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ผลการวัดค่า PM 2.5 ในอากาศก่อนเข้า
เครื่องมีค่าอยู่ในระดับ 48-52 ในขณะที่ อากาศท่ีกรองแล้ว มีค่า
อยู่ในระดับ 1-5 (คาดว่า มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร จากเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5)

การรายงานผลการทดสอบแบบนี้ นอกจากจะไม่มีประโยชน์
เท่าไหร่แล้ว ยังแสดงถึงความไม่เข้าใจในเรื่องการวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศเป็นอย่างยิ่ง

แต่สิ่งที่ควรจะวัดจริงๆแล้ว คือเอาแผ่นกรองไปชั่งน ้าหนักเทียบ
ก่อนและหลังจากการใช้งาน เพื่อหา "อัตราการดักฝุ่น" ว่าดักได้
เป็นปริมาณเท่าไหร่ ต่อพื้นที่ ต่อหน่วยเวลา เพื่อน าไปค านวณ
ต่อไปให้เป็นค่าประสิทธิภาพของเครื่อง เทียบกับวิธีการหรือ
เครื่องอื่นๆ

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000016631

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000016631


น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม

ถมหรือถ่างความเหลื่อมล ้า 



ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(1 ใน 10 จังหวัดยากจนของประเทศไทย 2562)

• ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา ร้อยละ 95 ของพื้นที่
• ฝนตกตลอด 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม)
• ไม่มีแดด
• อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ ปลูกกาแฟ
• มีปัญหาที่ประสบ คือ เมล็ดกาแฟที่ส่งขาย ไม่มีคุณภาพ 

เนื่องจากคุมความช้ืนไม่ได้
• ผลผลิตกาแฟที่ตากไว้เสียหาย เกิดเชื้อรา
• ราคาขายต ่ากว่าท้องตลาด
• ขาดทุน

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ สมาชิกจ านวนประมาณ 10 คน





กระบวนการ Low Temperature and low Humidity Drying (LTLH)

ความชื้นอากาศต ่า
อากาศมีความชื้นต ่า มีแรงดันน ้าในอากาศต ่า
เมล็ดกาแฟ มีแรงดันน ้าภายในเมล็ดสูง 
ทิศทางการแพร่ของน ้า จากภายในเมล็ดออกสู่อากาศ
กระแสลม
กระแสลม เร่งการระเหยของน ้าออกมา 
ความเร็วลมและการไหลผ่าน เป็นตัวก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทพลังงาน การแพร่หรือเคลือ่น
ตัวของน ้าออกจากเมล็ดกาแฟขึ้นกับอุณหภูมิของห้อง
เหมาะสม 25-30 C



ผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชมุชน คือ

สมาชิกกลุ่ม ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีขึ้น 
ความชื้น อยู่ในเกณฑ.์..ได้ราคาดี

สมาชิกได้รายได้สม ่าเสมอ ไม่ขาดทุนแบบเดิม 
และมีแนวโน้มของคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

แต่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ (จะด้วยสาเหตุใด
ก็แล้วแต่)

ยังขาดทุนเหมือนเดิมทุกปี

ถ้าเราคาดการณ์ผลกระทบ
ทางลบได้ก่อน.. 

เราจะออกแบบกิจกรรม
เพิ่มเติมอย่างไรดี???



3. นวตกรรมสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม



แรงจูงใจให้เกดิ
การแข็งขัน

กรอบของ
กฎหมาย 
ระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ความพร้อมของ
ตลาด

บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม

ฟันเฟืองของสือ่

อุปสรรคในการเปล่ียนแปลงสังคม
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ภารกิจหินส าหรับการวิจัยเรื่อง social innovation research คือ การท าความเข้าว่า
พื้นที่ของ social innovation ในกระบวนการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงสังคม
เป็นอย่างไร

Mulgan, 2015, xiii



ภารกิจในการท าความเข้าใจและปลดล๊อคศักยภาพของ social innovation อยู่ที่การท า

วิจัยและการผลักดันนโยบาย ขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา social 
innovation กลับมีอิทธิพลมากขึ้นต่อการให้ทุน ละการก าหนด
นโยบาย (Moulaert et al. 2013a, p. 1), แต่ก็ไม่มีความยั่งยืนและการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบของ social innovation, ไม่ว่าจะเปน็
เรื่องของทฤษฎี คุณลักษณะ และผลกระทบ งานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับsocial innovation ถูกขับเคลื่อนด้วยการ
ปฏิบัติการและใช้ปฏิบัติการเป็นตัวน า (Choi/Majumdar 2015, p. 7)
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แรงจูงใจให้เกดิ
การแข็งขัน

กรอบของ
กฎหมาย 
ระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ความพร้อมของ
ตลาด

บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม

ฟันเฟืองของสือ่

หาหนทางในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ
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