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ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน 

ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
ฉบบัท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2554) 

 
 

 ความน า 
 
ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2546 

ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร มรีะบบการบรหิารจดัการภายใต้
การก ากบัดูแลของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รกัษาการตามพระราช
กฤษฎกีานี้ มบีทบาทภารกจิหลกัในการสนับสนุนทุนวจิยัเพื่อพฒันาด้านการเกษตร รวมทัง้ทุน
ส าหรบัการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัการเกษตร 

สวก. ไดจ้ดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชย ์5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547-2551  (ฉบบัที่ 1) ขึน้เพื่อใช้เป็นกรอบน าทางสู่การวจิยัทีม่ศีกัยภาพและสรา้งมูลค่าสูงต่อ
การพฒันาประเทศในด้านต่างๆ รวมทัง้ส่งผลต่อการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ อันเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาลและเป็นกรอบด าเนินการเพื่อให้การใช้งบประมาณ
สนับสนุนงานวจิยัการเกษตรทีส่ านักงาน สวก. ไดร้บัการจดัสรรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
และสนองการขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาลและวาระของชาต ิ 

เพื่อให้การบรหิารงานของ สวก. เกดิความต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพสูงสุด สวก. จงึได้
จดัท ายุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของ สวก.3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  (ฉบบัที ่
2)ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ฉบบันี้มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (มนีาคม พ.ศ. 2551) รวมทัง้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
สวก. นโยบายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบรหิารส านักงาน โดยมุ่งใหก้ารสนับสนุนงานวจิยั
ทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ การเพิม่ทกัษะและขดีความสามารถของบุคลากร
ด้านการเกษตร รวมทัง้การพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้บรกิารข้อมูลการวิจยัเชิง
พาณชิยแ์ก่ภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
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 สถานภาพและแนวทางการพฒันา 

 
จากการวเิคราะห์สถานะเศรษฐกจิด้านโครงสรา้งการผลติของประเทศไทย ในแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ระบุว่าภาคเกษตรมคีวามได้เปรยีบ
จากฐานทรพัยากรที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมศิาสตร์ที่เอื้ออ านวย แต่ผลติภาพการผลติยงัต ่า 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมากเป็นอันดบัหนึ่งของโลกในหลาย
รายการ เช่น ยางพารา โดยไทยส่งออกคดิเป็นรอ้ยละ 45 ของมลูค่าการส่งออกยางพารารวมของ
โลก และขา้ว ไทยส่งออกคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของการส่งออกขา้วรวมของโลก มนัส าปะหลงั ไทย
ส่งออกมากถงึรอ้ยละ 85 ของการส่งออกของโลก เป็นต้น โดยสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ส าคญัมมีูลค่าส่วนเพิม่ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศในสดัส่วนที่สูง เช่น การผลติยางพารามี
มลูค่าเพิม่เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85 ของมลูค่าผลผลติรวม ขา้วรอ้ยละ 70 มนัส าปะหลงัรอ้ยละ 65 
และอุตสาหกรรมอาหารรอ้ยละ 32 

อย่างไรก็ตาม การผลติในภาคเกษตรยงัมจีุดอ่อนในเรื่องการบรหิารจดัการระบบน ้าเพื่อ
การเกษตรทีย่งัขาดประสทิธภิาพ ท าใหผ้ลผลติภาคเกษตรยงัต้องขึน้กบัสภาพของธรรมชาตเิป็น
หลกั การจดัระบบการใช้ที่ดนิเพื่อการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม และมกีารใช้เทคโนโลยเีพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติอยู่ในวงจ ากดั ท าให้ผลผลติต่อไร่อยู่ในระดบัต ่า โดยในช่วงปี 2545-2548 
ผลติภาพภาคเกษตรลดลงรอ้ยละ 1.94 ในขณะทีผ่ลติภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.62 ภาคบรกิารและอื่นๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.49 และผลติภาพรวมของประเทศทีเ่พิม่ขึน้รอ้ย
ละ 3.42 นอกจากนี้ ภาคเกษตรยงัคงมกีารใชส้ารเคมใีนกระบวนการผลติเป็นจ านวนมากและเป็น
การใช้อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้มปีญัหาสารปนเป้ือนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภยั
ของอาหารและสิง่แวดลอ้ม และเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและเพิม่ตน้ทุนการผลติใหเ้กษตรกร 

ส าหรบัการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรยงัมน้ีอยและขาดความหลากหลาย โดยสินค้า
เกษตรหลกัยงัคงส่งออกในรูปวตัถุดิบและแปรรูปขัน้ต้นเป็นส่วนใหญ่ การจดัระบบตลาดและ
กระจายสนิคา้เกษตรยงัขาดประสทิธภิาพ ท าใหป้ญัหาเรื่องผลผลติลน้ตลาดและราคาตกต ่าไดง้่าย 
นอกจากนี้ แนวโน้มการแข่งขนัด้านการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุนแรงมากขึ้น ทัง้การใช้
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลผลติ และความระมดัระวงัเรื่องคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารที่
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากขึน้ ท าใหก้ารผลติภาคเกษตรของไทยจะต้องเร่งปรบัตวัให้การผลติมี
ประสทิธภิาพมากขึน้และผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากล  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 ไดก้ าหนดเป้าหมายใหส้ดัส่วนภาคการ
ผลติเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12.4 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศใน
ปี 2548 เป็นรอ้ยละ 15 ภายในปี 2554 โดยมแีนวทางการปรบัโครงสรา้งภาคเกษตร ใหป้ระเทศ
ไทยมคีวามมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร เป็นแหล่งผลติอาหารทีส่ าคญัของโลก เป็นแหล่ง
ผลติไฟเบอรแ์ละวสัดุเพื่อสนับสนุนสาขาอื่นนอกจากเป็นแหล่งผลติอาหาร และสนับสนุนการผลติ
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สินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงานทดแทน สินค้าที่มาจากฐานการผลิตบนความ
หลากหลายทางชวีภาพ และสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนิยมของผู้บรโิภคเปลีย่นไป รวมทัง้เป็นฐาน
รายไดท้ีม่ ัน่คงของเกษตรกร โดย 

(1)  ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันาสินค้าอาหารเพื่อให้เป็นแหล่งการผลิตอาหารแปรรูปที่
ส าคญัของโลกที่มคีุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภยัของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่
ผูบ้รโิภคสนิคา้ในระยะยาว โดยมสีนิคา้เป้าหมายทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว กุง้ ไก่เน้ือ ผกัและผลไม ้

(2)  สนับสนุนการผลติและการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรทีม่ใิช่อาหาร (Non – Food) และมี
โอกาสใหมท่างการตลาด ไดแ้ก่ สมุนไพร พชืเสน้ใย รวมทัง้ส่งเสรมิการผลติพชืทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิใน
การผลติเป็นพลงังานทดแทน เช่น ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั ออ้ย 

(3)  สนับสนุนการใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นและวฒันธรรมไทย รวมทัง้ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในการสรา้งมลูค่าสนิคา้ เพื่อสรา้งผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลายและมมีลูค่าสูงบนพืน้ฐาน
การใช้องค์ความรู้ รวมทัง้พัฒนาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกี่ยวและการรกัษาคุณภาพผลิตผล
การเกษตร 

(4)  พฒันาสถาบนัเกษตรกร กระบวนการจดัท าแผนชุมชน และวสิาหกจิชุมชนในการสรา้ง
เครอืข่าย และเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการสรา้งมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลติ (Value Chain) 
ระดบัชุมชนกบัประเทศ เพื่อสรา้งความเขม้แขง็และความสามารถฝนการแข่งขนั โดยเฉพาะสนิคา้
เกษตรทีไ่ดร้บัโอกาสจากขอ้ตกลงการคา้เสร ี

(5)  ส่งเสริมการท าการเกษตรอย่างยัง่ยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม ่
เกษตรอนิทรยี ์บนแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อสรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหารในครวัเรอืน มี
ผลผลติที่หลากหลายซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาและมมีูลค่าผลผลติสูง โดยเชื่อมโยงกบั
แหล่งความรู้ที่มอียู่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
เกษตรกรในการปรบัเปลี่ยนระบบการผลติและมกีารขยายพื้นทีก่ารท าการเกษตรแบบยัง่ยนืมาก
ขึน้ 

(6)  ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละการสรา้งตราสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปูของไทยให้
เป็นที่รูจ้กัและยอมรบัของผู้บรโิภคทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายตลาด
รองรบัสนิคา้เกษตรทีม่กีารเพิม่มลูค่า 

(7)  จัดระบบการใช้ที่ดินการเกษตร และแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ที ่เพื่อเพิม่ผลติภาพการผลติ และควบคุมพืน้ทีช่ลประทานใหใ้ชเ้ป็น
พืน้ทีส่ าหรบัการผลติในภาคเกษตรตลอดไป 
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นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดท้ าการประเมนิผลการด าเนินงานการพฒันาการ
เกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) พบว่า การ
พึ่งพาตนเองทางด้านการผลติโดยภาพรวมปรบัตวัลดลง เนื่องจากสดัส่วนมูลค่าผลติภณัฑภ์าค
การเกษตรต่อ GDP ค่อนขา้งคงที ่ขณะทีก่ารพึง่พงิหรอืน าเขา้สนิคา้ทุน วสัดุ และวตัถุดบิทางการ
เกษตร มสีดัส่วนสูงขึน้ร้อยละ 20 ในส่วนของการพึ่งพาทางด้านการตลาด พบว่า ปรบัตวัสูงขึ้น 
เนื่องจากสดัส่วนมูลค่าส่งออกและน าเขา้สนิค้าเกษตรต่อ GDP มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้เช่นกนั 
แสดงว่าฐานรายไดข้องเกษตรกรมาจากการคา้ขายกบัต่างประเทศ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องสรา้ง
ศกัยภาพการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรใหม้กีารพฒันาทีม่เีสถยีรภาพอยา่งต่อเนื่อง 

ด้านการปรบัตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก พบว่ามแีนวโน้มลดลง 
เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดสนิคา้เกษตรส่งออกของไทยในตลาดโลกมแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 2.2 
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 เหลอืรอ้ยละ 1.99 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 (ปี 2545) และดชันีความ
ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (RCA) ของสนิคา้เกษตรส่งออกของไทยในตลาดหลกั 4 ตลาด ไดแ้ก่ 
สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญี่ปุ่น และจนี ยงัมคีวามได้เปรยีบ แต่มแีนวโน้มชะลอตวัลง ซึ่งสะท้อนถึง
ประสทิธภิาพการแขง่ขนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ทีเ่ข้ามาใหม่ลดต ่าลง ในขณะเดยีวกนัการลงทุน
เพื่อการวจิยัยงัมอีตัราส่วนค่อนขา้งต ่า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาภาคการเกษตรของไทยใน
อนาคต 

ดงันัน้ แผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) จงึไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรที่เน้นนโยบายใหเ้กษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการพฒันา โดยใช้แนวคดิปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และให้มกีารปรบัเปลี่ยน
โครงสร้างการผลติตลอดห่วงโซ่การผลติ ตัง้แต่การผลติ การแปรรูป และการตลาด รวมทัง้การ
ผลติสนิคา้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสูงกว่าเดมิ สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ และเป็นผู้ก าหนดราคา
สนิคา้เกษตรไดเ้อง โดยส่งเสรมิใหท้ าการเกษตรในพืน้ทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งรายไดภ้าคการเกษตร
ให้สูงขึ้น ให้ความส าคญักับการเพิ่มประสิทธภิาพการผลติ เน้นการลดต้นทุนการผลติ พฒันา
ปรบัปรุงระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบรบัรองสนิค้าเกษตรและอาหารให้ไดม้าตรฐานสร้าง
ความมัน่ใจด้านความปลอดภยัให้แก่ผู้บรโิภค เพื่อเป็นการผลกัดนัการขยายตลาดสนิค้าเกษตร
และเกษตรแปรรปูในต่างประเทศ  

จะเหน็ไดว้่าการวจิยัด้านการเกษตร จงึเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคญัในการพฒันาการเกษตร
ของประเทศไทย เพื่อเพิม่ผลติภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ อย่างไรกต็าม 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพการวิจยั ในภาพรวมของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าระบบวจิยัของไทยยงัไม่เข้มแขง็พอ จงึท าให้การวจิยัไม่พฒันา
เท่าที่ควร โดยที่ค่าใช้จ่ายทางการวิจยัและพัฒนาของประเทศ ยงัอยู่ในระดับต ่ ามาก ถึงแม้
คา่ใชจ้า่ยทางการวจิยัและพฒันาในช่วงปี 2542-2546 จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกปี โดยในปี 2546 
มจี านวน 15,499.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของ GDP แต่ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มอีตัราส่วนไม่
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มากนัก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเจรญิเตบิโตของ GDP ซึ่งในนโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2545-2549) ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายทางการวจิยัและพฒันาควรเป็นรอ้ยละ 
0.4 ของ GDP เมือ่สิน้สุดปี 2549  

จากค่าใชจ้า่ยทางการวจิยัและพฒันาทัง้หมดในปี 2546 จ าแนกเป็นค่าใชจ้่ายจากการลงทุน
ของภาครฐั จ านวน 7,364.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยะ 0.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุนทางการวจิยัและพฒันาจากภาคเอกชน จ านวน 5,927.5 ล้าน
บาท (คดิเป็นสดัส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนต่อภาครฐั ประมาณ 0.8 : 1) และแหล่งอื่นๆ จะ
เหน็ไดว้่า การสนบัสนุนทุนวจิยัยงัคงมจี านวนจ ากดั ขาดความหลากหลาย ความโปร่งใส และขาด
ความเป็นพลวตัร ระบบการสนับสนุนการวจิยัในภาคเอกชนยงัไม่ชดัเจน การประเมนิผลการวจิยั
ไม่ได้สะท้อนถงึคุณค่าของงานวจิยั ผลกระทบ และผลตอบแทนที่คาดว่าได้รบัจากการสนับสนุน
โครงการวจิยั 

นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานวจิยัและการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ยงัมน้ีอยไม่ทัว่ถงึ 
รวมทัง้ยงัขาดกลไกเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจยักับหน่วยงานที่จะใช้ จงึท าให้ไม่มกีารน า
ผลงานวจิยัไปใช้เท่าที่ควร การเผยแพร่ผลงานวจิยัไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ยงัเป็นไปไม่ทัว่ถึง 
การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์นัน้มกัประสบปญัหาหลายประการ เช่น ผลงานวจิยัยงัขาดความ
สมบูรณ์ไม่สามารถตอบปญัหาที่เกดิขึน้ในขณะนัน้ได้อย่างแท้จรงิ ผลงานวจิยัทีอ่อกมาล่าชา้กว่า
ความต้องการในการตดัสนิใจ ตลอดจนผลงานวจิยัส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถทีจ่ะน าไปสู่เชงิพาณิชย์
ไดม้ากนกั   

ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ จงึไดก้ าหนดนโยบายการวจิยัของชาติ พ.ศ. 2551-
2553 โดยเน้นการบูรณาการดา้นการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศ 5 ยุทธศาสตร์ ควบคู่การวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันา
ประเทศอยา่งสมดุลและยัง่ยนื โดยใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วม และไดจ้ดัความส าคญักลุ่มเรื่องทีค่วร
วจิยัเรง่ด่วนทัง้หมด 10 กลุ่มเรือ่ง ไดแ้ก่ การประยุกต์ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ความมัน่คงของรฐัและ
การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล การปฏริูปการศกึษา การจดัการน ้า การพฒันาพลงังานทดแทน การ
เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเขา้ การป้องกนัโรคและการรกัษาสุขภาพ การ
บรกิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพ เทคโนโลยใีหม่และ
เทคโนโลยทีีส่ าคญัเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการท่องเทีย่ว 
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  การประเมินศกัยภาพของ สวก. 
 

 เพื่อประกอบกบัการจดัท ายทุธศาสตรฉ์บบัที ่2 (พ.ศ. 2552-2554) ส านกังานพฒันาการวจิยั
การเกษตรไดท้ าการประเมนิศกัยภาพของ สวก. โดยไดว้เิคราะหด์า้นจุดแขง็และจุดอ่อนจากปจัจยั
ภายใน รวมทัง้วเิคราะห์โอกาสและข้อจ ากดัหรอืภยัคุกคามจากปจัจยัภายนอกที่มผีลกระทบต่อ
การด าเนินงานของ สวก. ประกอบกบัรายงานการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงานทีผ่่านมา
ในรอบ 5 ปีแรก ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัการเกษตรเชงิพาณชิย ์(พ.ศ. 2547-2551) 
 

3.1 การประเมินศกัยภาพของ  สวก. 

  การประเมนิศกัยภาพของ สวก. ไดว้เิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มของ สวก. ทัง้ดา้นจุดแขง็
และจดุอ่อนจากปจัจยัภายใน รวมถงึการวเิคราะหโ์อกาสและขอ้จ ากดัหรอืภยัคุกคามจากปจัจยั
ภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานของส านกังานฯ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

3.1.1 จดุแขง็ 

(1) สวก.เป็นองค์กรแห่งเดียวของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนทุนวิจ ัย
การเกษตรการเกษตรเชงิพาณิชย์ในขณะทีห่น่วยงานอื่นซึ่งท าหน้าที่อย่างเดยีวกนั มนีโยบายให้
ทุนสนบัสนุนการวจิยัในรปูแบบอื่นๆ ดงันัน้ จงึอาจนบัไดว้่า สวก. จะเป็นทางเลอืกแรกของนักวจิยั
ทีม่คีวามสนใจในการวจิยัเกษตรเชงิพาณชิย ์

(2) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มาตรา 40 ก าหนดให้มกีารโอนเงนิของกองทุนพฒันาการวิจยั
การเกษตร ไปเป็นของส านักงานฯ จงึท าให้ส านักงานฯ มเีงนิทุนพรอ้มส าหรบัสนับสนุนงานวจิยั 
โดยไม่ต้องรอการของบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี ส่งผลให้นักวจิยัที่มคีวามสนใจในการวิจยั
เกษตรเชงิพาณชิยส์ามารถส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรบัทุนไดต้ลอดปี และท าใหส้ านักงานฯ 
สามารถอนุมตัโิครงการขนาดใหญ่ทีม่ผีลกระทบในทางสงูและกวา้งได ้ 

(3) ความเป็นองคก์ารมหาชนของ สวก.ท าให้สามารถจัดระบบกบริหาร
งานใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างอสิระและคล่องตวั เอื้ออ านวยต่อการใชบุ้คลากรและทรพัยากร
ของรฐัให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดได้  ดงันัน้เมื่อเทยีบกบัหน่วยงานราชการแล้ว 
ส านักงานฯ มคีวามยดืหยุ่นในการก าหนดระเบยีบการใหทุ้นสนับสนุนการวจิยัดา้นการเกษตรเชงิ
พาณชิย ์เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัไดม้ากกว่า 

(4) นอกเหนือจากการสนับสนุนทุนวิจยัแก่ผู้วิจยัจากหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ และสถาบนัการศึกษาของรฐัหรอืเอกชนแล้ว ส านักงานฯ ยงัมี

3 
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วตัถุประสงคแ์ละก าหนดระเบยีบหลกัเกณฑช์ดัเจนในการให้การสนับสนุนทุนวจิยัการเกษตรเชงิ
พาณชิย ์แก่ภาคธุรกจิเอกชน และผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร ตลอดจนการร่วมทุนกบันิตบิุคคล
อื่น 

(5) จากการที่ สวก. เป็นองค์การมหาชน ซึ่งมีฐานะเสมือนหน่วยงาน
ราชการ ท าให้ดงึดูดความสนใจของนักวจิยัในภาคเอกชนต้องการใหผ้ลการศกึษาจากโครงการมี
การรบัรองจากภาครฐั มาขอรบัการสนับสนุนทุนวจิยั เนื่องจากในบางกรณี การรบัรองผลจาก
หน่วยงานภาครฐัสามารถสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศได ้ 
 

3.1.2 จดุอ่อน 

(1) เนื่องจาก สวก. ได้รบัการจดัตัง้ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2546 เมื่อนับถึงปี
ปจัจุบนั (พ.ศ. 2551) มอีายุ 5 ปี ถอืไดว้่าเป็นหน่วยงานใหม่ ประกอบกบัการทีส่ านักงานฯ ขาด
การประชาสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ จงึท าใหน้ักวจิยัและภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งจ านวนมากไม่รูจ้กัชื่อของ
ส านกังานฯ และไมเ่ขา้ใจถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัการขอการสนบัสนุนทุนวจิยัจาก สวก. 

(2) สวก. พฒันาการวจิยัการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวจิยัและทุน
บุคลากร จึงไม่ได้มกีารจ้างนักวิจยัประจ า สวก. และต้องพึ่งพานักวิจยัจากหน่วยงานของรฐั 
สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชนต่างๆ ในการส่งข้อเสนอโครงการ ดงันัน้ ความส าเร็จหรอื
ลม้เหลวในการด าเนินงานตามภารกจิของ สวก. จงึขึน้กบัคุณภาพของขอ้เสนอโครงการวจิยัทีเ่ขา้
มา และคุณภาพของคนทีต่อ้งการรบัทุนพฒันาบุคลากร ซึง่เป็นปจัจยัภายนอกที ่สวก. ไม่สามารถ
ควบคุมไดท้ัง้หมด 

(3) การบรหิารจดัการภายในของส านักงานฯ โดยเฉพาะด้านการเงนิ ยงัองิ
กบัระบบราชการค่อนขา้งมาก จงึท าให้ไม่คล่องตวั เกดิความล่าชา้ในการด าเนินงานและบางครัง้
ท าใหเ้กดิความยุง่ยากโดยไมจ่ าเป็น 

(4) สวก. มเีจ้าหน้าที่จ านวนน้อยกว่าภารกิจที่จะต้องด าเนินการ และใน
บรรดาเจา้หน้าทีท่ ัง้หมด มเีจา้หน้าที่ทีม่ปีระสบการณ์หรอืผ่านการฝึกอบรมในการท างานในหน้าที่
ต่างๆ มาแลว้จ านวนน้อย จงึท าให้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานน้อยกว่าทีค่วร
เป็น นอกจากนี้ สวก. ยงัขาดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นการมองภาพรวมของการตลาด
งานวจิยัการเกษตร และบุคลากรที่จะน าผลงานวจิยัไปสู่เชงิพาณิชย์ เช่น เจา้หน้าทีด่า้นการตลาด 
และการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

(5) ผลงานจากการวจิยัในบางโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจาก
ส านักงานฯ ไม่สามารถแสดงศกัยภาพการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างชดัเจนตาม
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วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ในโครงการ ท าให้การปฏบิตังิานของส านักงานฯ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไวใ้นแต่ละปี  

3.1.3 โอกาส 

(1) ภาคเกษตรมีบทบาทที่ส าคัญยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะเป็นแหล่งสรา้งรายไดแ้ละน าเขา้เงนิตราจากต่างประเทศ เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกสนิค้า
เกษตรที่ส าคญัของโลก จากภาวะวกิฤตและสถานการณ์ด้านการเกษตรในตลาดโลก บ่งชี้ว่า 
ประเทศไทยต้องการงานวจิยัดา้นการเกษตรเชงิพาณิชยจ์ านวนมากและเร่งด่วน ทัง้นี้ เพื่อสรา้ง
โอกาสการขยายตวัของธุรกจิ เพิม่มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมสาขาเกษตรของประเทศ เพิม่รายไดใ้ห้
เกษตรกร และเป็นการแสดงความรบัผดิชอบในฐานะหนึ่งในประชาคมโลก 

(2) ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมอีาชีพเกษตรกรรม แต่จากการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทีผ่่านมา คนส่วนใหญ่ในภาคเกษตรยงัเป็นผูท้ีม่รีายไดน้้อย
และมคีวามแตกต่างของรายได้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาคผลติอื่นมาก ดงันัน้ แผนพฒันาการเกษตร
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จงึไดเ้น้นการปรบัปลีย่นโครงสรา้งการผลติตลอดห่วงโซ่การผลติ ตัง้แต่ การผลติ การ
แปรรปู และการตลาด และใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการลดต้นทุนการ
ผลติ แผนฯดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของส านักงานฯ เนื่องจากเพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายตาม
แผนฯ การวจิยัเกษตรเชงิพาณิชยเ์ป็นเรื่องจ าเป็นและต้องไดร้บัการสนับสนุนใหเ้พิม่มากขึน้ เพื่อ
น าวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาผสมผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นตวัขบัเคลื่อนการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติของภาคเกษตรของประเทศ 

(3) จากการส ารวจผลงานวจิยัด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
ของประเทศไทย พบว่ายงัมโีครงการวจิยัจ านวนมากที่มศีกัยภาพเชงิพาณิชย์และมโีครงการที่
สามารถใหทุ้นวจิยัเพื่อพฒันาต่อยอดไปสู่ระดบัธุรกจิได ้ดงันัน้ สวก. จงึเป็นช่องทางหลกัของการ
ขอทุนวจิยัของนกัวจิยัเหล่านัน้ได ้ 

(4) สบืเนื่องจากสถานการณ์ความขดัแยง้ของประชาคมโลกระหว่างความ
ต้องการอาหารกับการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนจากภาคเกษตร ยงัผลให้เกิดโจทย์วิจยั
จ านวนมากที่ต้องการค าตอบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ชนิดพันธุ์พืช พื้นที่ ปลูกที่
เหมาะสม ผลติภาพ การแปรรูปผลผลติ ฯลฯ นอกจากนี้ ความปลอดภยัด้านอาหาร และความ
ตอ้งการอาหารเพื่อสุขภาพ ยงัเป็นเรือ่งทา้ทายและตอ้งการการวจิยัเชงิพาณชิยอ์กีมาก 

 
(5) ปจัจบุนัน้ี หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ไดใ้หค้วามส าคญัและตื่นตวั

กบัการวจิยัและพฒันา ว่าเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบัการพฒันาประเทศไปสู่ความยัง่ยนื 
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มกีารจดังบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัจ านวนหนึ่ง แต่ยงัไม่เพยีงพอที่จะตอบสนองต่อจ านวน
หวัขอ้วจิยัเร่งด่วนและ/หรอืเป็นประโยชน์ แนวโน้มดงักล่าวสรา้งโอกาสให้ สวก.  ในการให้ทุน
สนบัสนุนวจิยัแก่นกัวจิยัมากยิง่ขึน้ 

3.1.4 อปุสรรค  

(1) การวจิยัเชงิพาณชิย ์และการแสดงใหเ้หน็ว่าผลงานวจิยันัน้ๆมศีกัยภาพ
เชงิพาณชิย ์นบัเป็นการวจิยัทีย่ากทีสุ่ดในบรรดาการวจิยัทัง้หมด จงึต้องการคณะนักวจิยัมอือาชพี
ทีม่ปีระสบการณ์การวจิยัสงูและมจีรรยาบรรณในการวจิยั ซึง่มเีป็นจ านวนน้อยในประเทศไทย 

(2) นกัวจิยับางคนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัเงือ่นไขการคนืทุนของ สวก. และยงั
มคีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัความเป็นเจา้ของงานวจิยัและสทิธปิระโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้
ระหว่างท าโครงการหรอืหลงัจากโครงการนัน้เสรจ็สิน้ ท าใหไ้ม่ต้องการขอรบัทุนวจิยัจากส านักงาน
ฯ และไปขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานใหทุ้นอื่นๆ ซึง่ไมก่ าหนดใหม้กีารคนืทุนวจิยั 

(3) นักวิจยัไทยส่วนใหญ่ท าโครงการวิจัยตามความเคยชิน ขึ้นกับความ
สนใจส่วนบุคคลหรอืองค์กรต้นสงักดั ไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการทางการตลาดและการใช้
ประโยชน์จากผลงานวจิยัตัง้แต่เริม่พฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 

(4) ปจัจบุนัแหล่งทุนวจิยัแหล่งอื่นๆทีอ่ยู่ในตลาดของนักวจิยันานกว่า ก าลงั
มุ่งสนับสนุนการวจิยัสู่เชงิพาณิชย์เช่นกนั เช่นเดยีวกนักบัการที่ขณะนี้นิสตินักศึกษา บุคลากร
ภาครฐัและภาควชิาการมแีหล่งทุนศกึษาต่อทีเ่ป็นทางเลอืกจ านวนมาก ถา้เงื่อนไขทีไ่ดร้บัเป็นทีพ่งึ
ประสงคม์ากกว่า 

(5) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการเกษตร ณ ต่างประเทศ มกัมีจุดอ่อนด้าน
ภาษาองักฤษ ท าใหไ้ม่ผ่านเกณฑก์ารสอบคดัเลอืก ซึง่ก าหนดใหต้้องผ่านการสอบภาษาองักฤษ 
อนัจะส่งผลต่อจ านวนและคุณภาพของผูไ้ดร้บัทุนการศกึษาของ สวก. 
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3.2 การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบ 5 ปีแรก ภายใต้
ยุทธศาสตรก์ารวิจยัการเกษตรเชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2547-2551) โดย สถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย (TDRI) 
 สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ได้ประเมนิผลการบรหิารจดัการและการ
ด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 5 ปี (มนีาคม 2546 - กนัยายน 2551) พบว่า สวก. ไดด้ าเนินงาน
ตามกรอบพนัธกจิหลกั 3 ประการทีไ่ดว้างไวผ้่านยุทธศาสตรก์ารวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชย์ ซึง่มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ สวก. โดย สวก. ไดใ้หค้วามส าคญักบั
พนัธกิจที่ 1 ด้านส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชย์มากที่สุด (72.38%) 
รองลงมาคอื พนัธกจิที่ 2 ดา้นส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้านการวจิยัการเกษตร 
(27.05%) และพนัธกจิที ่3 ดา้นส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการวจิยั
การเกษตรเชงิพาณิชย์ (0.56%) ตามล าดบั  สวก. ได้มุ่งให้การสนับสนุนทุนวจิยักบังานวจิยัที่
พฒันาจากองคค์วามรูท้ีม่อียู่แลว้เป็นส าคญั เพื่อใหส้ามารถประยุกต์น าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์
เชงิพาณชิยไ์ดใ้นระยะสัน้  

 สถาบันวิจ ัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเมินว่า สวก . มีการท างานที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดพีอสมควร ปญัหาของ สวก. เป็นปญัหาเชงิระบบของกระบวนการ
ท างานซึ่งสามารถท าการแก้ไขและปรบัปรุงได้ไม่ยากนัก ส่วนการด าเนินงานด้านการพฒันา
องคก์ร สวก. ควรก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรของ สวก. ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางหลกั
ในการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพบุคลากรของ สวก. 

 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยไดเ้สนอแนะ ให ้สวก. พจิารณาก าหนดบทบาท
และทศิทางการด าเนินงานของ สวก. ให้สอดคล้องกับบรบิทของภาคเกษตรกรรมไทยและการ
ส่งเสรมิงานวจิยัดา้นการเกษตร ดงันี้ 

1. ในดา้นการส่งเสรมิงานวจิยัเกษตรเชงิพาณชิยน์ัน้ สวก.ควรท าการศกึษาภาพรวม
ของภาคเกษตรไทยเป็นระยะๆ เพื่อใหท้ราบว่ามงีานวจิยัการเกษตรดา้นใดบา้งทีย่งัขาดหายไปใน
ระบบงานวจิยัในภาคการเกษตรของไทย (search for research gap) ซึง่หาก สวก. สามารถให้
การสนบัสนุนงานวจิยัในดา้นทีข่าดหายไปดงักล่าว จะท าใหผ้ลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้มคีุณประโยชน์ต่อ
ภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างยิง่ โดย สวก. ควรปรบัการให้การสนับสนุนงานวจิยัจากที่ปจัจุบนัเป็น
แบบ ”โครงการต่อโครงการ” (project base research) มาเป็นหน่วยงานที่มหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อ 
“ระบบงานวจิยัในภาคการเกษตรไทย (program base research)” ทีใ่หค้วามส าคญักบัภาพรวม
ของการศกึษาคน้ควา้ในภาคเกษตรกรรมไทยเพื่อเตมิเตม็ช่องว่างของงานวจิยัดา้นการเกษตรทีม่ ี
อยู ่

2. เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบใน  “ระบบงานวิจัยในภาค
การเกษตรของไทย” สวก. ควรปรบัเปลีย่นการใหก้ารสนบัสนุนโครงการวจิยัในปจัจุบนัทีม่ลีกัษณะ
เป็นการใหก้ารสนับสนุนแบบโครงการต่อโครงการ (project base research funding) มาเป็นการ
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ใหก้ารสนบัสนุนโครงการวจิยัตามแผนงานการใหก้ารสนับสนุนงานวจิยั (program base research 
funding) ที่ สวก.ได้ก าหนดขึน้เพื่อเสรมิช่องว่างขององค์ความรูท้ีข่าดหายไปในภาคการเกษตร
ไทย 

3. ในส่วนของการพจิารณาผลตอบแทนของโครงการวจิยั สวก. ควรใหค้วามส าคญั
กบัผลตอบแทนรวมทีง่านวจิยัของ สวก. มต่ีอสงัคมไทยควบคู่ไปกบัผลตอบแทนทางการเงนิต่อ  
สวก. เอง ดงันัน้ ในดา้นการพจิารณาประเมนิโครงการ สวก. ควรจะต้องมกีารพจิารณาวเิคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ให้ครบทุกด้านตามหลกัการใช้ทรพัยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์
สงูสุด  

4. สวก. ควรใหก้ารสนับสนุนงานวจิยัทัง้ประเภทงานวจิยัเชงิประยุกต์ ทีน่ าไปสู่การ
จดสทิธบิตัรและการสรา้งรายไดเ้ชงิพาณชิย ์ และงานวจิยัเชงิประยุกต์ทีส่รา้งคุณประโยชน์ต่อภาค
การเกษตรไทยโดยรวม โดยสดัส่วนการใหค้วามส าคญักบังานวจิยัทัง้สองประเภทนี้ขึน้อยู่กบัการ
พจิารณาถงึความเหมาะสมตามแผนงานวจิยัที ่สวก. เป็นผูก้ าหนด 

5. ส าหรบังานวิจยัเชิงประยุกต์ที่มกัน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้นั ้น ในการ
ก าหนดโจทย์วจิยั สวก. ควรปรบัเปลี่ยนวธิกีารด าเนินงานโดยควรเน้นการท างานร่วมกบัผู้ใช้
ผลงานวจิยัหรอืผูป้ระกอบการในภาคเอกชนใหม้ากขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ใ้ชผ้ลงานวจิยัสามารถมสี่วน
ร่วมในการก าหนดโจทยง์านวจิยัตัง้แต่เริม่โครงการ ซึง่จะเป็นการก าหนดโจทยใ์นลกัษณะยดึเอา
ความตอ้งการของตลาดเป็นทีต่ ัง้ (Market driven or demand driven)  

6. เมื่อพจิารณางานวจิยัที่เน้นการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใน
ลกัษณะของงานวจิยัเชงิประยุกต์นัน้ การประเมนิความเป็นไปได้ด้านการเงนิซึ่งเป็นประเด็นที่
ส าคญัในการอนุมตัโิครงการ สวก. ควรมกีารพจิารณาโครงการในลกัษณะประหนึ่งว่า สวก.เป็นผู้
ถือหุ้น (Shareholder) ในการลงทุน ดงันัน้ ข้อพจิารณาหลกัคอื โครงการนัน้ๆ สวก.จะได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนคุม้ค่าหรอืไม ่อยา่งไร  

7. ในด้านการสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้านการเกษตร ซึ่งจะน ามาสู่การสร้าง
ศกัยภาพของนักวจิยัดา้นการเกษตรของไทยในระยะยาว (Capacity building) นัน้ สวก.ควรเปิด
ใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหก้วา้งขึน้ โดยใหผู้ม้สีทิธิไ์ดร้บัทุนการศกึษาจากสวก. มาจาก
หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม้ากขึน้ 

8. ในส่วนของการพฒันาภายใน สวก. ควรมนีักวชิาการดา้นการเกษตรเชงิพาณิชย์
ทีม่คีวามสามารถสูงที่ปฏบิตังิานประจ าด้วย เพื่อปฏบิตังิานควบคู่กบัผู้ช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หรอือนุกรรมการจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ สวก. มคีวามเป็นเอกภาพในการขบัเคลื่อนงาน
วชิาการดา้นการเกษตรเชงิพาณชิย ์ 
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9. ในส่วนของความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เหน็ว่า การที ่สวก. จะพึง่พงิเฉพาะรายไดสุ้ทธจิากการขายสทิธบิตัรของผลงานวจิยั
หรอืจากการขายทรพัยส์นิทางปญัญาอื่น คงไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้งความมัน่คงทางการเงนิในระยะ
ยาวได ้เนื่องจากผลตอบแทนทีพ่งึมต่ีอหน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนดา้นทุนวจิยันัน้มไีม่สูงนัก การ
ทีจ่ะมคีวามมัน่คงดา้นการเงนิในระยะยาวนัน้ ขึน้อยู่กบัผลงานของ สวก. เองว่าจะมคีุณค่าเพยีงใด
ต่อภาคเกษตรกรรมไทย หาก สวก .สามารถปรบับทบาท ภาระหน้าที่ ให้เป็นองค์กรที่มคีวาม
รบัผดิชอบดา้น “ระบบงานวจิยัในภาคการเกษตรไทย” และด าเนินงานสนับสนุนตามแผนงานวจิยั 
(program base research) เพื่อเสรมิช่องว่างขององคค์วามรู้ (research gap) สวก. กจ็ะสามารถ
สรา้งคุณค่าต่อสงัคมภาคการเกษตรโดยรวมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเมื่อเป็นเช่นนี้  สวก. กส็มควร
ได้รบัการสนับสนุนทางด้านการเงินจากงบประมาณแผ่นดินของรฐั อันจะน ามาสู่ความมัน่คง
ทางการเงนิของ สวก.ในทีสุ่ด 

จากการประเมนิผลการด าเนินงานส านกังานในรอบ 5 ปี (มนีาคม 2546–30 กนัยายน 
2551) โดยสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) พบว่าส านักงานได้ด าเนินงานตาม
กรอบพนัธกจิหลกั 3 ประการทีไ่ดว้างไวผ้่านยุทธศาสตรก์ารวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชยฉ์บบัที ่1(
พ.ศ. 2547-2551)  โดยส านกังานใหค้วามส าคญักบัพนัธกจิที ่1 ดา้นส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั
การเกษตรเชงิพาณิชย ์มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื พนัธกจิที ่2 ดา้นส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันา
บุคลากรดา้นการวจิยัการเกษตร และทา้ยสุดคอื การด าเนินงานตามพนัธกิจที ่3 ดา้นส่งเสรมิและ
สนับสนุนการพฒันาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชย์ เมื่อพจิารณาใน
รายละเอยีดการสนับสนุนทุนวจิยัในแต่ละโครงการ พบว่าส านักงานมุ่งใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยักบั
งานวจิยัทีพ่ฒันาจากองคค์วามรูท้ีม่อียู่แลว้เป็นส าคญั เพื่อใหส้ามารถประยุกต์น าผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ในระยะสัน้ ซึ่งจากการเน้นการให้การสนับสนุนทุนวิจยัที่สามารถให้
ผลตอบแทนสู่ส านักงานในเชงิการเงนิอาจจะเป็นเรื่องยากส าหรบัส านักงาน เนื่องจากการขาย
เทคโนโลยใีนลกัษณะนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยากส าหรบัประเทศไทย และจากการประเมนิด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กรของส านักงาน  ส านักงานมีการท างานที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดพีอสมควร ปญัหาของส านักงานส่วนใหญ่เป็นปญัหาเชงิระบบของ
กระบวนการท างานและการขาดบุคลากรที่มปีระสบการณ์และความช านาญด้านการเกษตรเชงิ
พาณชิย ์  

ในยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของส านักงานในฉบบัต่อไป  จงึควรเน้นการด าเนินการ
ดา้นการส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชย์
ใหม้ากขึน้  เนื่องจากเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันางานวจิยั การใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยัควรเป็น
ชุดโครงการมากกว่าเป็นโครงการวจิยัเดีย่วๆ และควรเป็นชุดโครงการวจิยัที่มกีลุ่มเป้าหมายการ
ใช้เทคโนโลยีที่ชัดเจนซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นเกษตรกรโดยรวมของประเทศก็ได้ ไม่ใช่
เพยีงแต่กลุ่มผูใ้ชเ้ฉพาะรายเท่านัน้  และในดา้นผลตอบแทน สวก.  สวก.ควรจะเน้นในดา้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศสูงสุดมากกว่าการเน้นด้านการเงิน  การพัฒนาขีด
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ความสามารถนักวจิยัดา้นการเกษตรส านักงานควรจะใหก้ารสนับสนุนทุนศกึษาต่อหรอืฝึกอบรม
แก่บุคลากรนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดว้ย  ส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของ
สวก.  ส านักงานควรเร่งเพิม่ขดีความสามารถบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามช านาญในต าแหน่งงาน
นัน้ๆให้มากโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเกษตรเชิงพาณิชย์  หรอืเพิม่อัตราก าลงัคนตามความ
จ าเป็น 
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 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 
 

 4.1 วิสยัทศัน์ 

เป็นองค์กรที่มุ่งเสรมิสรา้งระบบการวจิยัการเกษตรของประเทศให้เขม้แขง็และยัง่ยนื 
น าผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์
 

 4.2 พนัธกิจ 

  พนัธกจิของส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) ในการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนระบบการวจิยัการเกษตร ม ี3 ประการ ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัการเกษตรเชงิพาณชิย ์
(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัการเกษตร 
(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั พฒันา และเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการ

วจิยัการเกษตร 
 

 เป้าประสงค ์

 
 เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร  การด าเนินงานภายในระยะเวลา 3 ปี ตามแผนยทุธศาสตรก์ารด าเนินงาน  สวก. ฉบบั
ที ่2 (พ.ศ. 2552-2554) จงึไดก้ าหนดเป้าประสงคไ์วด้งันี้ 
 

 5.1  Agriculture Research Agency of Choice  

 เป็นแหล่งทุนเป้าหมายทีส่ าคญัดา้นการวจิยัการเกษตรเชงิพาณิชยข์องนักวจิยัจากทุก
ภาคส่วน  
  

 5.2 Research Portfolio Management 

 มกีารบรหิารจดัการเพื่อให้ได้โครงการวจิยัที่ตรงกับพนัธกิจทัง้ในเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาดบนฐานความรูแ้ละนวตักรรม ทีจ่ะสามารถน าไปสรา้งและ/
หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
 

4 

5 



ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของ สวก. 2552-2554 

 

หน้า 15/24 
 

 5.3 Development of Research Workforce and Network Excellence 

 มกีารพฒันาบุคลากรด้านการวจิยัการเกษตรในทุกภาคส่วน และสรา้งเครอืข่ายของ
นักวจิยัด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ต่อเนื่อง และเป็นระบบ เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูดา้นการวจิยั
การเกษตร เชื่อมโยงกบัแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงขบัเคลื่อนให้เกิด
งานวจิยัแบบบรูณาการของทุกภาคส่วนได ้ตลอดจนพรอ้มใหก้ารบรกิารแก่สาธารณชน 
 

 5.4 Assure Growth and Sustainability in Funding 

 มคีวามมัน่คงทางการเงนิเพื่อสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุพนัธกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื 
 
 

 ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน  
 
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สวก. จงึได้น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์หลกั 4 

ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
(1) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการเพื่อใหไ้ดโ้ครงการวจิยัทีต่รงกบัพนัธกจิทัง้ในเชงิปรมิาณ

และคุณภาพ 
(2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรวิจยั / องค์กรในภาค

เกษตร 
(3) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใหเ้กดิความมัน่คงทางการเงนิ 
(4) ยุทธศาสตร์การยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการของ

ส านกังานฯ 

โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
   

6.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือให้ได้โครงการวิจยัท่ีตรงกบัพนัธกิจทัง้ใน
เชิงปริมาณและคณุภาพ 

สวก. จะบรหิารจดัการและให้การสนับสนุนโครงการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเพิม่ผลติ
ภาพของผลผลติทางการเกษตร โดยต้นทุนการผลติลดลง และ/หรอืประสทิธภิาพการผลติสูงขึน้ 
และโครงการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตทาง
การเกษตร โดยราคาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยสูงขึ้น และ/หรือรายได้ของเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการเกษตรเพิม่ขึน้ ตลอดจนโครงการวจิยัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัสนิค้า
เกษตร 

6 
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 ทัง้นี้ หวัขอ้ของการวจิยัทีส่ านกังานฯ จะใหก้ารสนบัสนุน ประกอบดว้ย  

 (1) การวิจยัด้านการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยได ้ดงันี้  

  (1.1) การวิจยัและพฒันาระบบจดัการการเกษตร โดยมุ่งเน้นงานวจิยัทีช่่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ/การบรหิารผลผลติการเกษตร  

  (1.2) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรท่ีเหมาะสม โดยมุ่งเน้นงานวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารผลติ โดยการวจิยัและ
พฒันาพนัธุ์ด/ี พนัธุ์ใหม่ ทัง้พชื ปศุสตัว์ ประมง การอารกัขา และงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
เครือ่งจกัรกลการเกษตรแทนทีแ่รงงาน 

  (1.3) การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
เทคโนโลยีด้านปัจจยัการผลิตเพ่ือลด/ทดแทนสารเคมี โดยมุ่งเน้นงานวจิยัและพฒันาที่
เกี่ยวกบัการปรบัปรุงบ ารุงดนิ ระบบการจดัการน ้า/การใช้น ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ งานวจิยัและ
พฒันาเกี่ยวกบัป่าชายเลนและชายฝ ัง่ทะเล เพื่อให้สามารถใช้ทรพัยากรไดอ้ย่างสมดุลและยัง่ยนื 
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอนิทรยี ์สารสกดัจากธรรมชาต ิการ
คดิคน้และการใชป้ระโยชน์จากจลุนิทรยี/์ ชวีนิทรยี ์ฯลฯ เพื่อลดและ/หรอืทดแทนการใชส้ารเคมใีน
กระบวนการผลติทางการเกษตร 

  (1.4) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร โดยมุ่งเน้น
งานวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่
ก่อให้เกิดผลติภาพการผลิตที่สูงขึ้น มคีวามปลอดภยัทางชีวภาพ (Bio-Safety) และมคีวาม
หลากหลายของชนิดและผลติภณัฑท์างการเกษตรมากขึน้ 

 (2) การวิจยัด้านการสร้างมูลค่า (Value Creation) และเพ่ิมมูลค่า (Value 
Added) แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยได ้ดงันี้ 

 (2.1) การวิจยัและพฒันาระบบการจดัการก่อนและหลงัการเกบ็เก่ียว โดย
มุ่งเน้นงานวจิยัที่ท าให้ผลผลติทางการเกษตรมคีุณภาพด ีโดยวจิยัและพฒันาวธิกีารเก็บเกี่ยว 
วธิกีารหลงัการเกบ็เกี่ยว การคดัเกรด การขนส่ง และการเกบ็รกัษาที่ด ีเพื่อลดความเสยีหายและ
สญูเสยีมลูค่าทางเศรษฐกจิได ้รวมทัง้ยงัสามารถท าใหผ้ลติผลมมีลูค่าเพิม่ขึน้ 

 (2.2) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตภณัฑ ์
และบรรจภุณัฑ ์โดยส่งเสรมิและสนับสนุนงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตรและอาหาร (อุตสาหกรรมต้นน ้า- อุตสาหกรรมกลางน ้า-
อุตสาหกรรมปลายน ้า) และการพฒันาผลติภณัฑใ์ห้เกดิความหลากหลาย และรปูแบบของการใช้
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ประโยชน์เพิม่มากขึ้น รวมทัง้งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบับรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ และมรีูปลกัษณ์ที่
ดงึดดูผูบ้รโิภค 

 (2.3) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้
การเกษตร โดยส่งเสรมิและสนับสนุนงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารน าเศษเหลอืหรอืวสัดุ
เหลอืใชท้างการเกษตรมาท าใหเ้กดิประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Zero Waste) การแปรรปู
เป็นพลงังาน (Biomass, Biogas) 

 (2.4) การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรพนัธุกรรมและความหลากหลายทางชวีภาพในการสรา้งมูลค่าเพิม่ทัง้ด้านพชื ปศุสตัว ์
ประมง รวมทัง้จุลนิทรยี์/ชวีนิทรยี ์และสาหร่าย ฯลฯ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนงานวจิยัและ
พฒันาทีน่ าไปสู่การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความยัง่ยนื 

 (3) การวิจยัด้านการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัสินค้าเกษตร 

  สวก. จะให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารทัง้ในปรมิาณ มูลค่า และส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิม่ขึ้นรวมทัง้ทดแทนการ
น าเขา้ทัง้ในเชงิปรมิาณและมลูค่า โดยเน้นงานวจิยัและพฒันาตลาดการเกษตร ได้แก่ การพฒันา
ระบบการส่งเสรมิสนิค้าและส่งบ ารุง (Logistic) การพฒันาและการจดัการตราสนิค้า (Brand 
Management) การพฒันาบรรจุภณัฑ ์รวมทัง้งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการของผู้บรโิภค
สนิคา้เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพและสรา้งมลูค่าสูงในตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  
 6.2 ยุทธศาสตรก์ารเพ่ิมศกัยภาพและความเข้มแขง็ของบุคลากรวิจยั / องคก์รใน
ภาคเกษตร 

  สวก. จะให้การสนับสนุนเพื่อพฒันาศกัยภาพหรอืสมรรถนะของบุคลากรในภาค
เกษตร ทัง้บุคลากรภาครฐั เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการในระดบัวิสาหกิจชุมชน โดย
ส่งเสรมิและสนับสนุนการฝึกอบรม การเพิม่ทกัษะ ความรูข้องนักวจิยัด้านการเกษตร รวมทัง้การ
ให้ทุนการศึกษาระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก ปรญิญาโท-เอก และปรญิญาเอกในสาขาที่มคีวาม
จ าเป็นและขาดแคลน สรา้งความเขม้แขง็และยกระดบัขดีความสามารถของผู้ประกอบการและ
เกษตรกรสู่สากล โดยผ่านการวจิยั/พฒันา การเรยีนรูร้่วมกนั การร่วมทุน และเครื่องมอือุปกรณ์ที่
จ าเป็น รวมทัง้ฝึกอบรมหลกัการบรหิารจดัการทีด่แีก่ผูป้ระกอบการและเกษตรกร/วสิาหกจิชุมชนที่
มศีกัยภาพและความพรอ้มในการผลติเชงิธุรกจิเพื่อน าไปสู่การขยายผลเชงิพาณชิยใ์นระดบัสากล  
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 6.3 ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการให้เกิดความมัน่คงทางการเงิน  
 

 สวก. จะจดัวางโครงสรา้งพื้นฐานและการบรหิารจดัการผลงานวจิยัเชงิพาณิชยอ์ย่างครบ
วงจร โดยให้ความส าคญักบัการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา การวางแผนการตลาดและถ่ายทอด
เทคโนโลยทีี่ได้จากงานวจิยัร่วมกบันักวจิยั การขายเทคโนโลย ีการประชาสมัพนัธ์ผลงานวจิยั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ การขยายผลโครงการสู่เชงิพาณิชยโ์ดยการร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื่น ตลอดจน
น าผลงานวจิยัสู่การใช้ประโยชน์อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ สวก. จะวางแผนการเงนิ 
(Financial Plan) ในรอบยทุธศาสตร ์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการการเงนิของ สวก. 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยค านึงถงึสมดุลระหว่างพนัธกจิและความยัง่ยนื 

 
6.4 ยทุธศาสตรก์ารยกระดบัระบบการบริหารจดัการคณุภาพในการให้บริการของ

ส านักงานฯ 

 เพื่อยกระดบัการให้บรกิารสนับสนุนการท าวจิยัเกษตรเชงิพาณิชย์และสร้างความ
พรอ้มใหก้บับุคลากรในการขบัเคลื่อนตามแผนยทุธศาสตร์ สวก. จะพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
คุณภาพในการใหบ้รกิารของ สวก. สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหพ้รอ้มเป็นผูใ้หบ้รกิารแก่นักวจิยั คดั
สรรบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเข้าท างาน ส่งเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเพิม่ทกัษะตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ปรบัปรุงระเบยีบ
การบรหิารจดัการให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ ้าซ้อนและลดขัน้ตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
บรหิารโครงการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จดัท านโยบายบรหิารความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานของ สวก. และปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
 

 ความทา้ทายหลกัและปัจจยัสู่ความส าเร็จ 
 

 อย่างไรก็ตาม สวก. จะด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2552-2554) ไดน้ัน้ ยงัมคีวามท้า
ทายหลกั (Key Strategic Challenges) 5 ประการ  สวก. ตอ้งพจิารณาแกไ้ข ไดแ้ก่ 

 (1) การสร้างชื่อเสยีงของ สวก. ให้เป็นที่รูจ้กัและเชื่อถอืของนักวจิยัและภาคทีี่เกี่ยวขอ้ง 
การท าใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน และผูป้ระกอบการ มคีวามเชื่อถอืและต้องการมาซือ้
เทคโนโลยอีนัเป็นผลผลติของโครงการวจิยัของ สวก. หรอืเขา้รว่มทุนกบั สวก. ตลอดจนมคีวามไว้
เนื้อเชื่อใจในการบรหิารงานแบบมอือาชพี โปรง่ใส และเป็นธรรม 

7 
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 (2) การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจยัด้านการเกษตรที่เป็นมอือาชพีและมคีวามสามารถ มา
ขอรบัการสนบัสนุนทุนวจิยัจาก สวก. มากขึน้ และขอรบัการสนับสนุนทุนจาก สวก. อย่างต่อเนื่อง 
เมือ่ตอ้งการวจิยัในหวัขอ้ใหม่ๆ   

 (3) หวัขอ้วจิยัหรอืโจทยว์จิยัที ่สวก. ใหก้ารสนับสนุนทุน ต้องสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผูใ้ชแ้ละตลาด (market driven) ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนัและทศิทาง
ในการพฒันาของประเทศ 

 (4) โครงการวจิยัที่ไดร้บัการสนับสนุนต้องมคีวามเป็นไปได้สูงในความส าเรจ็เชงิพาณิชย ์
อนัจะน ามาซึง่การคนืทุนใหแ้ก่ สวก. และก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืของแหล่งทุน 

 (5) การท าให้ สวก. เป็นแหล่งทุนการศึกษาที่นักวจิยั นักเรยีน นิสตินักศึกษา รู้จกั และ
ต้องการมาขอสนับสนุนทุนการศกึษา และมกีารให้ทุนพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัอย่างถูกทาง 
ตรงความตอ้งการของประเทศ (need oriented) เพื่อช่วยบรรเทาปญัหาความขาดแคลนนักวจิยัใน
สาขานัน้ๆได ้

 ดงันัน้ ปจัจยัส าคญัสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินการตามยทุธศาสตร ์จงึมดีงันี้ 

 (1) โจทย์วิจยัต้องถูกต้อง ทนัสมยั ทนัสถานการณ์กับธุรกิจการเกษตรในประเทศและ
ตลาดโลก 
 (2) นกัวจิยัทีม่คีวามสามารถดา้นการเกษตรเชงิพาณิชยส์่งขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนทุนจาก สวก. อยา่งต่อเนื่อง 
 (3) การน าผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการสนับสนุน สู่การใชป้ระโยชน์อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถสรา้งสทิธปิระโยชน์กลบัสู่ส านกังานฯ 
 (4) การทีม่นีกัเรยีน นกัศกึษา และขา้ราชการทีม่คีวามสามารถมาขอรบัทุนพฒันาบุคลากร
ในจ านวนทีม่ากพอ 
 
 

 กลยุทธ/์แนวทางการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์
 

 การขบัเคลื่อนยุทธศาตรก์ารด าเนินงาน สวก. ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2552-2554) ไดก้ าหนดเป็น
กลยทุธห์รอืแนวทางการขบัเคลื่อน 18 แนวทาง ดงันี้ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือให้ได้โครงการวิจยัท่ีตรงกบัพนัธกิจทัง้ในเชิง

ปริมาณและคณุภาพ  ประกอบดว้ยกลยทุธ/์แนวทางขบัเคลื่อน 7 แนวทาง (ขอ้ 8.1-8.7) ไดแ้ก่ 
  

8 
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 8.1 การก าหนดกรอบของการสนับสนุนทุนวิจยั 
  ก าหนดกรอบของการให้การสนับสนุนทุนวจิยัในสาขาต่างๆ ของภาคเกษตร โดย
ประมวลจากนโยบายหลกัจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ
บรหิาร และจ าแนกตามประเภทของสนิคา้หลกั (Key commodities) พจิารณาตามความลกึและ
กวา้งของกลุ่มงานวจิยั และบูรณาการตัง้แต่ต้นน ้า (Upstream) ซึง่เป็นการท าการเกษตรในพืน้ที ่
จนถงึปลายน ้า (Downstream) ซึ่งเป็นการต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนดสดัส่วน
ของการสนับสนุนทุนวิจยัแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนทุนแก่
โครงการวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม (Agro-socio impact) และอาจก าหนดเป็นกรอบ
การใหทุ้นสนบัสนุนวจิยัเป็นรายปี 
 
 8.2  การแสวงหาโจทยวิ์จยัร่วมกบัทุกภาคส่วน 
 ท าการแสวงหาโจทยว์จิยัร่วมกบัทุกภาคส่วน ที่ตรงกบัเป้าประสงค์ของส านักงานฯ 
จากการประมวลวเิคราะห์ขอ้มูล ข้อเสนอแนะ และการระดมคดิเหน็จากทุกภาคส่วน เช่น กลุ่ม
นักวจิยั เกษตรกร นักวชิาการ มกีารจดัประชุมร่วมกบัภาคเอกชนและผู้ประกอบการในระดบั
วสิาหกจิชุมชน รวมถงึท าการส ารวจตลาด (Niche survey) เพื่อหาโจทยง์านวจิยัใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการของตลาด และโอกาสการขยายตวัของธุรกจิเกษตรของไทยไปยงัตลาดโลก 
  
 8.3 การกลัน่กรองข้อเสนอโครงการวิจยัให้ตรงกบักรอบการสนับสนุนทุนวิจยั 
  มกีระบวนการกลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวจิยั ใหต้รงกบักรอบการสนับสนุนทุนวจิยั
ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปี ทัง้นี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการวิจยัที่มีคุณค่าด้านวิชาการและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยไ์ด ้ตรงตามเป้าประสงคข์องส านกังานฯ 
 
 8.4 การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร ์ 
 โดยเร่งท าบนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MoU) และบนัทกึ
ขอ้ตกลง  (Memorandum of Agreement: MoA) รว่มกบัสถาบนัวจิยั สถาบนัการศกึษาต่างๆ และ
ภาคธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินกจิกรรมร่วมกนัเพื่อต่อยอดงานวจิยัการเกษตรทีม่ ี
ศกัยภาพเชงิพาณชิย ์  ตลอดจนรกัษาความสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
(networking) นกัวจิยัและผูป้ระกอบการทีร่บัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก   สวก. ( after-sale 
service) 
 
 8.5 การสร้างระบบจงูใจนักวิจยัมืออาชีพเพ่ือให้ขอรบัทุนสนับสนุนการวิจยั 
  โดยการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักวจิยัมอือาชพี การให้รางวลัพเิศษ
หรอืกิตติกรรมประกาศแก่นักวิจยัที่ได้สร้างผลการวิจยัมากกว่าที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของ
โครงการ 
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 8.6 การสร้างความร่วมือกบัองค์กรต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยัท่ี
เป็นความร่วมมือกบัต่างประเทศ  
  โดยสนับสุนนให้นักวิชาการ สถาบนัการศึกษา รวมทัง้หน่วยงานของภาครฐัและ
ภาคเอกชน ท าโครงการวจิยัร่วมกนักบัองคก์รในต่างประเทศ เพื่อพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร โดย
เน้นสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิและสามารถผลติเพื่อสนองตลาดภายในประเทศหรอืทดแทน
การน าเขา้จากต่างประเทศ 

  
 8.7 การพฒันาระบบการตรวจติดตามประเมินผลโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 สร้างระบบการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัที่มีประสิทธิภาพอย่าง
สม ่าเสมอ โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยันัน้ เพื่อรกัษากรอบของโครงการวจิยั 
และให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินโครงการวิจยัในขัน้ต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ อนัจะท าให้สามารถน าผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์และสรา้งสทิธปิระโยชน์เพิม่พนูตามเป้าประสงคข์อง สวก.ได ้
 
 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศกัยภาพและความเข้มแขง็ของบุคลากรวิจยั/องค์กรในภาค
เกษตร ประกอบดว้ยกลยทุธ/์แนวทางขบัเคลื่อน 2 แนวทาง (ขอ้ 8.8-8.9) ไดแ้ก่ 
 
 8.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยของหน่วยงานภาครัฐด้านการวิจัย
การเกษตร 
  ท าการประเมนิความตอ้งการหรอืความขาดแคลนบุคลากรดา้นการวจิยัการเกษตรใน
สาขาต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบการให้ทุนพฒันาบุคลากร และพฒันาศกัยภาพบุคลากรวจิยัของ
หน่วยงานภาครฐัดา้นการวจิยัการเกษตรโดยส่งเสรมิและสนับสนุนการฝึกอบรม การเรยีนรู ้การ
เพิม่ทกัษะ ความรู้ของนักวจิยัด้านการเกษตร รวมทัง้การให้ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโท -เอก 
และปรญิญาเอกในสาขาทีม่คีวามจ าเป็นและขาดแคลน ตลอดจนการใหทุ้นหลงัปรญิญาเอก (Post 
Doctoral Training) และทุนผูช้่วยนักวจิยั (Research Assistantship) เพื่อต่อยอดงานวจิยั รวมถงึ
การจดักจิกรรมเสรมิสมรรถนะการเตรยีมผลงานตพีมิพใ์นวารสารต่างประเทศ 
 
 8.9 การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของ
ผูป้ระกอบการ 
  ผ่านการวิจยั/พัฒนา และการเรยีนรู้ร่วมกัน การร่วมทุน และเครื่องมอือุปกรณ์ที่
จ าเป็น เพื่อพฒันาและเสรมิทกัษะ/การเพิม่ขดีความสามารถ รวมทัง้จดัหลกัสูตรอบรมหลกัการ
บรหิารจดัการโครงการวิจยั การบรหิารจดัการธุรกิจร่วมทุน แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร/
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วิสาหกิจชุมชนที่มศีักยภาพและความพร้อมในการผลิตเชิงธุรกิจเพื่อน าไปสู่ การขยายผลเชิง
พาณชิยใ์นระดบัประเทศและระดบัสากล  
 
 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการให้เกิดความมัน่คงทางการเงิน ประกอบด้วยกลยุทธ์/
แนวทางขบัเคลื่อน 3 แนวทาง (ขอ้ 8.10-8.12) ไดแ้ก่ 
 

 8.10 การวางโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจดัการผลงานวิจยัเชิงพาณิชยอ์ย่าง
ครบวงจร  
  โดยให้ความส าคญักับการจดัการทรพัย์สินทางปญัญา การวางแผนการตลาดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่ได้จากงานวิจยัร่วมกับนักวิจยั การขายเทคโนโลย ีการประชาสมัพนัธ์
ผลงานวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ การท า e-commerce การจดักจิกรรมนัดพบระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายให้มโีอกาสแลกเปลี่ยนขอ้มูลและร่วมกนัท าธุรกจิจากงานวจิยั การขยายผลโครงการสู่เชงิ
พาณิชย์โดยการร่วมทุนกบันิติบุคคลอื่น รวมถึงการสร้างหน่วยธุรกิจทดลอง หรอื หน่วยธุรกิจ
ตน้แบบ (Business model) และหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยสีู่การผลติเชงิพาณชิย ์(Incubator Unit) 
 
 8.11 การน าผลงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์อย่างถกูกลุ่มเป้าหมาย 
  จ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการวิจยัที่ได้รบัการ
สนบัสนุนทุนวจิยั เพื่อทีส่ านกังานฯ จะไดส้นบัสนุนใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อยา่งถูกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 8.12  การวางแผนและบริหารจดัการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงสมดลุ
ระหว่างพนัธกิจและความยัง่ยืน 
  ท าการวางแผนการเงนิ (Financial Plan) ในรอบยุทธศาสตรเ์พื่อประเมนิความมัน่คง
ดา้นการเงนิ (Financial security) ของ สวก. จดัท านโยบายบญัชดีา้นการจดัการสนิทรพัย ์การตี
ค่ามลูค่าทรพัยส์นิทางปญัญา การบรหิารผลประโยชน์ทีง่อกเงยจากเงนิงบประมาณ และน ามาเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการการเงนิของส านักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึง
สมดุลระหว่างพนัธกจิและความยัง่ยนื 
 
 ยุทธศาสตร์การยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการของ
ส านักงานฯ ประกอบดว้ยกลยทุธ/์แนวทางขบัเคลื่อน 6 แนวทาง (ขอ้ 8.13-8.18) ไดแ้ก่ 
 
 8.13 การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีพร้อมให้บริการแก่นักวิจยั  
  โดยส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร (Service minded) ใหค้ าชีแ้นะ
หรอืเป็นที่ปรกึษาแก่นักวจิยัที่ต้องการขอทุนวจิยั ท าให้นักวจิยัได้รบัความประทบัใจในการ
ใหบ้รกิาร ซึง่ส่งผลใหส้ านกังานฯเป็นทีเ่ชื่อถอื และเป็นทีพ่ึง่ของนักวจิยั พฒันาระบบพีเ่ลีย้งในการ
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จดัท าข้อเสนอโครงการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลการวจิยั รวมทัง้น าเสนอวธิกีารเขยีน
ข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์โครงการเชงิธุรกิจ การบรหิารจดัการโครงการขนาดใหญ่และ
งบประมาณ 
 
 8.14 การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง และการสร้างความ
เข้าใจกบันักวิจยัในบทบาทของ สวก. 
 มกีารสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง เพื่อให้เป็นที่รู้จกัในหมู่
นักวจิยั และสรา้งความเชื่อมัน่กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในผลงานวจิยัที่ไดร้บัทุนจาก สวก.โดยผ่านการจดั
ประชุมวชิาการประจ าปี การประชาสมัพนัธผ์ลงานวจิยัอย่างเหมาะสม เป็นระยะ การสรา้งความ
เขา้ใจกบันักวจิยัในบทบาทของ สวก. โดยผ่านการจดังานสมัมนาสญัจรร่วมกบัสถาบนัการศกึษา
ในภูมภิาคต่างๆ การจดัประชุมเพื่อพบนักวจิยัของสถาบนัวจิยัและหน่วยงานราชการ ตลอดจน
องคก์รภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม 
 
 8.15 การสร้างหลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจ
ของส านักงานฯ 
  ปรบัปรุงระเบียบการบรหิารจดัการให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ ้าซ้อนและลด
ขัน้ตอนทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบรหิารโครงการให้เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพ จดัท านโยบาย
บรหิารความเสี่ยงในการด าเนินงานของส านักงานฯ ท าการทบทวนนโยบายการให้ทุนและการ
ชดใชทุ้นของ สวก. 
 

 8.16 การพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
ตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

  พฒันาระบบการบรหิารจดัการของ สวก. ให้มคีุณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น
ตามมาตรฐานสากลระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 โดยค านึงถึงธรรมาภบิาลและความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร กฎระเบยีบและโครงสรา้งขององคก์ร การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ การ
ตดิตามและตรวจสอบงาน และการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
และการพฒันาปรบัปรงุเพื่อลดตน้ทุนโดยคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพและคุณภาพ 

 
8.17 การเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือพร้อมให้บริการและจดัการโครงการ 

วิจยั 
 สรา้งความพรอ้มของบุคลากรทุกระดบัเพื่อพรอ้มให้บรกิารและจดัการโครงการวจิยั 

โดยการคดัสรรบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเข้าท างาน ส่งเสรมิและสนับสนุนการเพิม่ขดี
สมรรถนะบุคลากร และรกัษาคนเก่งและดใีห้อยู่กบัองค์กร ก าหนดใหม้กีารประเมนิขดีสมรรถนะ
ทุกต าแหน่งงาน และน าผลการประเมนิที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพฒันาบุคลากรและแผนการ
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ฝึกอบรม สนับสนุนใหบุ้คลากรของ สวก. ไดร้บัการฝึกอบรมและจดักจิกรรมเพิม่ทกัษะตามความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน สนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมประชุมวชิาการที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนการขยายพืน้ทีท่ างานของ สวก. เพื่อรองรบัการใหบ้รกิาร  
 
 8.18 การสร้างระบบการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการวิจยัการเกษตร 
  ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน สามารถรองรบัการท างานทัว่ไปของ สวก. และ
ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูแก่ผูท้ีส่นใจเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักวจิยั การจดัท าฐานขอ้มลูงานวจิยั
ให้เป็นระบบและปรบัให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ความร่วมมอืกับหน่วยงานการวิจยัในการเชื่อมโยง
ฐานขอ้มูลกบัหน่วยงานของรฐั และสถาบนัวจิยัอื่นๆ เพื่อเป็นศูนยก์ลางของการให้บรกิารขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยัการเกษตร (รายละเอยีดตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (พ.ศ. 2552-2554)) 
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 การท าแผนท่ียุทธศาสตร ์(Strategy Map) 
 

  สวก. ไดท้ าการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของประเดน็ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ กบัเป้าหมายการ
ปฏบิตังิานตามค ารบัรองการปฏบิตังิานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
ตามตวัชีว้ดัใน 4 มติ ิดว้ยวธิ ีBalanced Scorecard ดงันี้ 

มติทิี ่1  ดา้นประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
 มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์รองรับเพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้แก่
 ยทุธศาสตรท์ี ่1 มกีลยทุธ ์7 กลยทุธ ์เพื่อด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าประสงค ์2 ขอ้ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 มกีลยทุธ ์2 กลยทุธ ์เพื่อด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าประสงค ์1 ขอ้ และ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 มกีลยทุธ ์3 กลยทุธ ์เพื่อด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าประสงค ์2 ขอ้ 

มติทิี ่2 ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 จากการด าเนินงานตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธแ์ลว้เกดิเป็นประสทิธผิลตามมตทิี ่1 คาดว่า
คุณภาพการใหบ้รกิารของ สวก. จะเพิม่ขึน้ ดงันี้ 
 1) ผูร้บับรกิารจะมคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินงานของ สวก. มากขึน้ 
 2) เกดิความสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืขา่ยองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งและเกดิความรว่มมอืมากขึน้ 
 3) มกีารให้บรกิารด้านสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพและมฐีานขอ้มูลให้สบืค้น (จากการ
ด าเนินตามประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4) 
 4) สวก.  มภีาพลกัษณ์ทีด่แีละมกีารประชาสมัพนัธท์ีด่ ีเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง 

มติทิี ่3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน สวก. จะมกีารพฒันาระบบการบรหิารจดัการให้
มคีุณภาพและประสทิธภิาพมากขึน้ตามมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตรท์ี่ 4) โดยค านึงถงึต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลติ ธรรมาภบิาลและการก ากบักจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

มติทิี ่4 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาองคก์ร  
 สวก.  จะด าเนินการในประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ได้แก่   การยกระดบัระบบการบรหิาร
จดัการคุณภาพในการใหบ้รกิารของ สวก. โดยแบ่งเป็น 5 กลยุทธ ์คอื (1)  การเพิม่ขดีสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อพรอ้มใหบ้รกิารและจดัการโครงการวจิยั  (2)  การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีพ่รอ้ม
ให้บรกิารแก่นักวจิยั (3) การสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รให้เป็นที่รูจ้ ักในวงกว้าง และการสรา้ง
ความเขา้ใจกบันักวจิยัในบทบาทของ สวก. (4) การสรา้งหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตัทิีเ่อื้อต่อ
การด าเนินงานตามพนัธกิจของ สวก. และ (5) การสร้างระบบการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการวิจยัการเกษตร ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารตามมติทิี ่2 ดว้ย 

9 
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เป็นแหลง่ทนุเป้า-
หมายทีส่ าคญัดา้น
การวจิยัการ เกษตร
เชงิพาณชิย์ของนกั-
วจิยัจากทกุภาคสว่น 

มกีารเพิม่
ปรมิาณ

โครงการวจิยั
เกษตร เพือ่
การใช้

ประโยชน์เชงิ
พาณิชย์ 

มกีารพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั
การเกษตรในทุกภาคส่วน และสรา้ง
เครอืขา่ยของนกัวจิยัดา้นการเกษตร
อย่างครบวงจร 

บรหิารจดัการ
สทิธปิระโยชน์
จากผลงานวจิยั
เตม็รปูแบบ 

มคีวามมัน่คง
ทางการเงนิเพือ่
ด าเนนิงานให้
บรรลพุนัธกจิได ้

Strategy Map ของส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
 

ประเดน็ 
ยุทธ 
ศาสตร ์

  
 
 
 

 

 
ประ 
สทิธผิล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณ 
ภ า พ
การให ้
บรกิาร 
 

 

ประ 
สิ ท ธิ
ภ า พ
ของการ
ปฏบิตั ิ
งาน 

 
 
 

 
 
พัฒ น า
องคก์ร 

 
 
 
 
 
 

 
 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

1 การบรหิารจดัการเพื่อใหไ้ดโ้ครงการวจิยัที่
ตรงกบัพนัธกจิทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

2 การเพิม่ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของ

บุคลากรวจิยั/องคก์รในภาคเกษตร 
 

การก าหนด
กรอบของการ
สนบัสนุนทุน

วจิยั 
การแสวงหา
โจทยว์จิยั
ร่วมกบัทุก
ภาคส่วน 

การ
กลัน่กรอง
ขอ้เสนอ
โครงการ 
วจิยั 

การสรา้ง
เครอืขา่ย

พนัธมติรเชงิ
ยทุธศาสตร ์

การสรา้ง
ระบบจงูใจ
นกัวจิยัมอื
อาชพี 

การสรา้ง
ความ

ร่วมมอืกบั
องคก์รตปท 
สนบัสนุน
งานวจิยัที่
เป็นความ
ร่วมมอืกบั
ตปท. การพฒันา

ระบบการตรวจ
ตดิตาม

ประเมนิผล 

การน า
ผลงานวจิยัสู่

การใช้
ประโยชน์

อย่างถูกกลุม่ 
เป้าหมาย 

การวาง
โครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ
บรหิารจดัการ
ผลงานวจิยัเชงิ
พาณชิย์อย่าง
ครบวงจร 

การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรวจิยัของ
หน่วยงานภาครฐั
ดา้นการวจิยั
การเกษตร 

การสรา้งความ
เขม้แขง็และยกระดบั
ขดีความสามารถ
ดา้นการวจิยัของ
ผูป้ระกอบการ 

3 การบรหิารจดัการ 
ใหเ้กดิความมัน่คงทางการเงนิ 

การสรา้ง
ภาพลกัษณ์
ขององคก์รให้
เป็นทีรู่จ้กัในวง

กวา้ง 

การสรา้ง
หลกัเกณฑ์
และระเบยีบ

ปฏบิตัทิีเ่อือ้ต่อ
การด าเนินงาน
ตามพนัธกจิ 

การวางแผนและ
บรหิารจดัการ
การเงนิอย่างมี

ประสทิธภิาพโดย
ค านงึถงึสมดุล
ระหวา่งพนัธกจิ
และความยัง่ยนื 

การสรา้งระบบการ
บรกิารดา้น
เทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่ป็น
ประโยชน์โดยตรง

ต่อการวจิยั
การเกษตร 

ผูร้บับรกิารมคีวาม 
พงึพอใจต่อการ

ด าเนินงานของสวก. 

 

การมคีวามสมัพนัธท์ีด่ี
กบัเครอืขา่ยและเกดิ
ความรว่มมอืมากขึน้ 

 

การใหบ้รกิารดา้น
สารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ
และมฐีานขอ้มลูใหส้บืคน้ 

 

สวก. มภีาพลกัษณ์ 
ทีด่แีละมกีาร

ประชาสมัพนัธท์ีด่ ีเป็นที่
รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง 

4 การยกระดบัระบบการ
บรหิารจดัการคณุภาพใน

การใหบ้รกิารของ
ส านกังานฯ 

 
 

การเพิม่ขดี
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อ

พรอ้ม
ใหบ้รกิาร 

การสรา้ง
วฒันธรรม

องคก์รทีพ่รอ้ม
ใหบ้รกิารแก่
นกัวจิยั 

 
การวางนโยบาย 

            การท า 
       แผนปฏบิตังิาน 

    (PLAN) 

            การน า 
      ไปปฏบิตั ิ

   (DO) 

          การตดิตาม 
          ประเมนิผล 

      (CHECK) 

      การน าผลไปวาง 
      แผนส าหรบักา้ว  
      ต่อไป (ACT) 

ธรรมาภบิาลและ
การก ากบักจิการทีด่ ี

ความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม 


