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บทที่ 1
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ สวก.
เนื้อหาในบทนี้เป็นการนาเสนอสาระเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ของ สวก. โดย
เป็นการพิจารณาบริบทในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ สวก. โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ สวก. อาทิ
แนวนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิรูป ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญาของประเทศ การปฏิรูประบบวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปองค์การมหาชน เป็นต้น
1.1 แนวนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ จะทาให้ประเทศไทยมี
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติที่เป็นแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทาให้การพัฒนาทุกด้านเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง แผนพัฒนามีการบูรณาการจัดลาดับให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ ประชาชน ซึ่งถือ
ว่ามีความสาคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ มาตรา 263
ระบุว่า “ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 61 (พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ) ให้แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้” โดยได้กาหนดนิยามของคาว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ”มีความหมายว่า “แม่บทหลักที่
เป็นกรอบกาหนดนโยบาย และแผนต่างๆ สาหรับการพัฒนาประเทศ กาหนดทิศทาง เป้าหมาย หรือแนวทาง
การพัฒ นาประเทศ การบริ ห ารราชการแผ่ นดิน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และเป็ น
แนวทางสาหรับการพัฒนาของภาคเอกชนและภาคประชาชน...
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งมีอธิปไตยและเข้มแข็งในประชาคมโลก
อย่ า งน้ อยต้ องมีส าระส าคั ญครอบคลุ มด้ านความมั่น คงทางทหาร การเมือง การบริห ารราชการแผ่ นดิ น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ
การเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสาธารณสุข การคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

( ร่ า ง ) ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ( D r a f t F i n a l R e p o r t )
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วิสัยทัศน์: ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
ความมั่น คง: ทั้ง มิติเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม อาทิ ความมั่นคงของอาหาร พลั งงาน และน้ า
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง: เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอก
ของประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
ความยั่งยืน: การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
เพื่อให้ บรรลุ วิ สัย ทัศน์ดังกล่าวและนาไปสู่การพัฒ นาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูง หลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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การจั ดทายุ ทธศาสตร์ ช าติต้องพิจ ารณาผลประโยชน์แห่ งชาติ และให้ ประธานกรรมการฯ เสนอ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 20 ปี และอาจ
พิจารณาทบทวนทุก 5 ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อวัตถุประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
นัยสาคัญ นอกจากนี้ การจัดทาและการดาเนินนโยบายของรัฐสภา คระรัฐมนตรี รวมทั้งองค์กรและหน่วยงาน
ของรัฐต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังมีผลผูกพันรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทุกสมัย
1.2 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดย สศช.ได้ ท าการประเมิ น สถา นภาพของประเทศในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และบริบทต่างๆ ที่จะกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
สังเคราะห์ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อยกร่างทิศทางการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และได้นาไประดมความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่
ทั้ง 4 ภาคของประเทศ
รวมทั้งภาคีพัฒนากลุ่มต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เยาวชน คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร สศช. ตลอดจนหน่วยงานกลางของรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้นจึงนาผลการระดมความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาดังกล่าวมาประมวลและ

หน้าที่ 1 - 3

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ปรับปรุง ร่างทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อนาเสนอในการประชุมของ
สศช.
โดยสาระสาคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สาหรั บแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้ว ย 10
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องในกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัย
ทางสั ง คมที่ กาหนดสุ ข ภาพเพื่อ สร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี การสร้า งความอยู่ดี มี สุ ข ให้ ค รอบครั ว ไทย รวมทั้ งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม
เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
หน้าที่ 1 - 4

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาส
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะ
นาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
การบริ ห ารจั ด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง โดยรวมถึ ง การปฏิ รู ป ภาษี ทั้ ง ระบบเพื่ อ รั ก ษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ งวางรากฐานการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภาจใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุต สาหกรรมและบริ ก ารสร้ างสรรค์ อุต สาหกรรมบนฐานชี ว ภาพ อุ ตสาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนต์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวศูนย์
ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่รวมถึง
การสร้ า งศั ก ยภาพของลู ก หลานเกษตรกร โดยจะต้ อ งพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ทุ น มนุ ษ ย์
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
 ยุทธศาตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้างความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อรับตัวไปสู่
รู ป แบบของการผลิ ต และการบริ โ ภคคาร์ บ อนต่ าและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น รวมทั้ ง ยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (4) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนและประชาคมโลก เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุ กคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้าง
หน้าที่ 1 - 5

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ความมั่น คงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและไซเบอร์ (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน
และน้า โดยการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10)
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิ่มประสิทธิ ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้ การบริการจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
โดยมีประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับ โครงสร้างการบริ หารงานท้องถิ่นให้ เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภ าพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนั บสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล
การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุ ณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และ
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบราง อุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน อุ ต สาหกรรมผลิ ต อุ ป กรณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศา การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งการเพิ่มการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสิ นค้าและ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย
บริ ห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมสู่ ค วามสมดุ ล อั นจะน ามาซึ่ง คุ ณภาพชี วิต ที่ดี ขึ้ นของ
ประชาชน รวมทั้ง เพื่อแก้ไขปั ญหาและยกระดับความเจริญให้ กับภาคส่ว นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสั งคม
หน้าที่ 1 - 6

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้ า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและ
พื้น ที่เศรษฐกิจ สาคัญให้ ส อดคล้ องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภู มิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก และ (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
 ยุทธศาสตร์ ด้ า นการต่ า งประเทศ ประเทศเพื่อ นบ้า น และภูมิ ภ าค กาหนดยุ ทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน
เชิง รุ ก และรั บ อย่ า งสร้ างสรรค์ โดยมุ่ง เน้ น การดู แลการด าเนิ นงานตามข้ อผู กพั นและพั นธกรณีต ลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว
และพัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศเพื่อรองรั บและสอดคล้ องกับการดาเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บรการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเซีย
1.3 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้วางเป้าหมายในเรื่องของสถาบันเกษตรกร การเติบโตภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี การนางานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ คือ “ภาค
เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกร มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตร
มีความสมดุลและยั่งยืน ” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร (2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริ หารจั ดการสิ นค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน (3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
หน้าที่ 1 - 7

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แผนภาพที่ 1-3 ทิศทางแผนพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

ที่มา: บรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ของ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดย ชุตินาฏ วงศ
สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส าหรั บ ข้อ เสนอแนะในการปฏิรู ป ในเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง อาทิ การปฏิรูป ระบบวิจั ยเพื่ อเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ การปฏิรูประบบวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปองค์การมหาชน เป็นต้น ซึ่ง สวก. จาเป็นต้อง
พิจารณาร่วมด้วย มีรายละเอียดดังนี้
1.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2558 - 2564)
วิสัยทัศน์
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นาและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ สาคัญใน
ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
พันธกิจ
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการเกษตรของประเทศ
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวด้านการเกษตรของประเทศ
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรส าหรับอนาคต
เป้าประสงค์หลัก
1. ได้กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิต และการ
ตรวจสอบ สินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก
2. ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ได้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาแรงงานคน
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

4. ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมี
ศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตร
ตัวชี้วัด
1. สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
อาเซียน และตลาดโลก
2. ได้เทคโนโลยี หรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างน้อย 10 ชนิด
3. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
4. ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปอย่างน้อย 50 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10
5. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตรเฉพาะด้านที่สาคัญของประเทศ
แผนภาพที่ 1-4 กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558 - 2564)

ที่มา: ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558 - 2564)
มิถุนายน 2558
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และอาหาร
เชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีมูลค่าสูง และมี ศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปอย่างน้อย 50 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่า
การส่งออก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตร
เฉพาะด้านที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาค อาเซียนและ
ตลาดโลก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้ ก ฎระเบี ย บ มาตรฐาน หรื อ มาตรการที่ ส ามารถยกระดั บ
ความสามารถในการผลิต และ การตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก
ตัวชี้วัด
สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพา
แรงงานคน
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อย่างน้อย 10 ชนิด
1.5 การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานทางปัญญาของประเทศ
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อสนเทศ ตลอดจน ประมวลความรู้ ความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับวาระปฏิรูปที่
สาคัญ ๆ รวม 37 วาระปฏิรูป และเป็นวาระพัฒนาที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องภายหลังจากการปฏิรูปแล้วอีก 6
วาระพัฒนา ทั้งนี้ วาระปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ (วาระการปฏิรูปที่
20) มุ่งหวังให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่เน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Commodity Based)
และใช้แ รงงานคนเป็ น หลั ก ไปสู่ ป ระเทศที่ ขับ เคลื่ อนด้ว ยฐานความรู้แ ละนวัต กรรม เพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าและ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทยที่มีความอ่อนแอและประสบปัญหาหลายด้าน โดย
สาระสาคัญของข้อเสนอแนะโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เหตุผลและความ
จาเป็น และ 2) ประเด็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปโดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องปฏิรูป
สืบเนื่องจากความอ่อนแอและปัญหาสาคัญของระบบวิจัยของประเทศไทยที่ยังมิได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ
 นโยบายและทิศทางงานวิจัยของประเทศขาดความชัดเจน ขาดการกาหนดยุทธศาสตร์วิจัยและ
พัฒนาในระยะยาว และไม่มีกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการวิจัยในสัดส่วนที่เพียงพอและต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
 โครงสร้างพื้นฐานระบบวิจัย เช่น ขาดแคลนนักวิจัย สถาบันวิจัยเฉพาะทาง เครื่องมืออุปกรณ์
ระบบฐานข้อมูล ที่ไม่มีป ระสิ ทธิภ าพ อ่อนแอ และไม่เพียงพอ ไม่เชื่อมโยง ขาดช่องทางการเข้าถึงที่ มี
ประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคการผลิต ทาให้มีข้อจากัดในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
 งานวิจัยจานวนมากไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือก่อประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน
ดังนั้น เพื่อให้ สามารถเปลี่ ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้ว ยฐานความรู้และนวัตกรรม
สาหรับสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ปัจจัยความสาเร็จ
หลักคือ ประเทศไทยจะต้องมี "ระบบวิจัยที่เข้มแข็ง" หรือ การขจัดปัญหาในด้านต่างๆ ของระบบวิจัย เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในการสร้างความรู้ หรือวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบมากขึ้น นาไปสู่
การสร้างความรู้และผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในการพัฒนาหรือ
ยกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้ได้เอง เพื่อการสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่ง พาตนเองได้ ข องชุ ม ชน วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) รวมถึ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะนาไปสู่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การสร้างความรู้ การนาความรู้ และภูมิปัญญาไทย ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ที่
หลากหลายและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/สังคมไทยและลดความเหลื่อมล้า
อย่างไรก็ตาม นับแต่มีการตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 พร้อมการจัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงาน
วิจัยและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยอีกหลายหน่วยงานก็ตาม ยังพบว่าระบบวิจัยของประเทศไทยยังมีความ
อ่อนแอและประสบปัญหาหลายด้านดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อมาเมื่อมีการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (วทน.) ทาให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการผลิต
ภาคการเกษตร วิส าหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงความรู้และบริการทางด้าน วทน. สามารถเพิ่ ม
ผลผลิตและผลิตภาพโดยเฉพาะในภาคการเกษตร และ SMEs ซึ่งส่งผลให้ประเทศมีรายได้ประชาชาติสู งขึ้น
และสามารถลดความเหลื่อมล้าทั้งด้านเศรษฐกิจ และประชาชนในชุมชนสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทาให้
ประเทศไทยเริ่มแปรเปลี่ ยนไปเป็ นสังคมที่คิดและใช้ความรู้และวิทยาศาสตร์อ ย่างมีเหตุผลเพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มในการสร้างความเข้มแข็งโดยใช้การวิจัยและความรู้ในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและการพัฒนา
ต่าง ๆ จากข้อเท็จจริง (Evidence based) อย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปประเทศไทย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการนาระบบวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ สังคมไทยให้มีความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงความรู้และบริการ
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยไม่ละเลยงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะในการสร้างความรู้ใหม่และบารุงรักษาภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปั ญญาท้องถิ่ น เป็ น ปัจจัยในการขับเคลื่อนและนาพาประเทศไปสู่สั งคม/เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และนวัตกรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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2. ประเด็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูป
ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นในการนาไปสู่การปฏิรูป อาทิ จุดอ่อน
ปัญหาขององค์การมหาชน เป็นต้น และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปองค์การมหาชนในบริบทต่าง ๆ รายละเอียด
มีดังนี้
2.1 ประเด็นในการนาไปสู่การปฏิรูป
2.1.1 ด้านนโยบาย โครงสร้างระบบวิจัย และการบริหารจัดการ
 นโยบายและทิศทางงานวิจัยของประเทศขาดความชัดเจน เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่อง
สาคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ใน
ระยะยาวว่าประเทศจะมุ่งเน้นงานวิจัยในเรื่องใด ซึ่งจะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่สาคัญ
 การวิ จั ย ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ ห รื อ ตอบโจทย์ ป ระเทศ โดยมหาวิ ท ยาลั ย
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ทาวิจัยตามหัวข้อที่ ตัวเองสนใจ ส่งผลให้งานวิจัย จานวนมากไม่ได้ถูก
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรื อก่อประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความมั่นคง
โดยรวม
 งานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ยั ง มี น้ อ ย ประเทศไทยยั ง ขาดกลไกในการสนั บ สนุ น
งานวิจัยที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาหรือในสถาบันวิจัย ต่าง
ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลงานจึงออกมาในรูปของบทความตีพิมพ์ ทาง
วิชาการ อย่างไรก็ตาม การทางานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง และ
โอกาสพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย (การทางานวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนนี้มักต้ องลงทุนสูงและมีความเสี่ยง
สูง แต่หากประสบความสาเร็จก็จะมีผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกัน) หรือต้องมีกลไกที่เอื้อให้ ภาคเอกชนลงทุนทา
วิจัยและพัฒนาในขั้นตอนนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่ยังขาดเงินลงทุนในการทางานวิจัยและพัฒนา
 คุณภาพนักวิจัย คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิภาพของหน่วยงานวิจัย และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยยังมีปัญหาทั้งระบบ ส่งผลให้ผลงานวิจัยที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ รวมทั้งความต้องการของชุมชนและสังคม ขาดการดูแลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่ดาเนินงานวิจัย และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรวิจัย เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีศูนย์วิจัยอยู่เป็นจานวนมากทั่วประเทศ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียน
การสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัย ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่นาไปสู่
การให้บริการหรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 ด้านวิจัยและพัฒนา และระบบงบประมาณ
 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อสร้างและต่อยอดความรู้ยัง ต่ามาก เมื่อเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (0.22% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP) เนื่องจากขาดความเชื่อมโยง
และการบูรณาการในทิศทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ รวมทั้งรัฐไม่ให้ความสาคัญในการลงทุนงานวิจัย
และพัฒนาซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวในการสร้างความรู้และนวัตกรรม ส่งผลให้ระบบวิจัย ของประเทศมีความ
อ่อนแอ และทาให้ไทยต้องใช้เงินเพือ่ ซือ้ เทคโนโลยีจากต่างประเทศในจานวนที่สูง
 ภาคเอกชนยังมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาน้อย โดยเฉพาะ SMEs สาหรับภาคเอกชนหรือ
บริษัทขนาดใหญ่ในระยะหลังเริ่มมีนโยบายในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนามากขึ้น อย่างไรก็ตามภาคการผลิต
ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยัง
ขาดงบประมาณในการทาวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของ SMEs
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 ระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศไม่เอื้อ เนื่องจากปัจจุบันเป็นการจัดสรรงบประมาณ
ตามพันธกิจ (Function Based) เป็นรายปี และจัดสรรโดยตรงให้กับหน่วยงาน หรือให้เป็นโครงการวิจัยย่อย ๆ
ไม่มีหน่วยงานกลางที่มองภาพรวมทั้งในมิติของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาซึ่งรวมถึงการกาหนดทิศทางงานวิจัย
ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันและสาขาที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ มิติของ
งบประมาณเพื่อกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิจัยและพัฒนาและที่
เกี่ยวข้อง ทาให้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยไม่สอดคล้องกับความสาคัญของงานวิจัย หรือ งานวิจัยที่ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูง นอกจากนี้ ยังขาดระบบติดตามผลงานวิจัยทาให้เห็นว่า ผลงานวิจัยจานวนมาก
ไม่เป็นตามที่คาดหวัง
2.1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัย
โครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสร้าง แพร่กระจาย และการใช้
ความรู้ ยังมีความอ่อนแอและต้องเร่งให้มีการปฏิรูป ได้แก่
 การขาดแคลนนั กวิจัย และบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย ทั้งปริมาณและคุณภาพ
โดยเฉพาะสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นัก วิจัยต้องมีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น
ความรู้และทักษะด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) รวมทั้งขาดระบบ
จูงใจในการมีอาชีพนักวิจัย
 ไม่มีหน่วยบ่มเพาะ (Incubation Center) และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง หรือศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิจัยที่เป็นเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะโรงงานต้นแบบถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้และงานวิจัยเพื่อดูศักยภาพไปสู่การผลิตจริง
 ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ส่วนใหญ่เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัยมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถาบันวิจัยที่มีอยู่นั้นก็มีอายุการใช้งานมานาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อทดแทนหรือจัดซื้ออุปกรณ์ ใหม่ก็ยัง
มีข้อจากัดอยู่มาก
 ระบบฐานข้อมูลของงานวิจัยไม่มีประสิทธิ ภาพ ยังขาดระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย
ข้อมูลยังไม่เชื่อมโยงและขาดการบูรณาการเพื่อใช้ข้อมูลวิจัยร่วมกัน ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเครื่องมือ/
อุป กรณ์วิจั ยที่ สาคัญ ๆ ของประเทศว่ามีอะไรและอยู่ที่ไหนบ้าง ทาให้ไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือเครื่องมือ/
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2.2 ข้อเสนอการปฏิรูปและแนวทางการดาเนินงาน
คณะกรรมการศึกษาการปฏิรูประบบวิจัยได้เสนอแนวทางการปฏิรูปเพื่อให้สามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ ระบบวิจัยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของ
ประเทศได้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรในระบบวิจัยให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อาทิ (1) ให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่มีความ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
พัฒนาธรรมาภิบาลในระบบวิจัย โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ และควรมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บางส่วนมาจากภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ (2) จัดให้มีหน่วยงาน
นโยบายวิจัยรายสาขา (Subject-based) วิจัยพื้นที่ (Area-based) และวิจัยตามประเภทอุตสาหกรรม
(Sector-based) (3) ปรับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิ จัย (Granting Agency) และให้มีหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบให้ทุนวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยระดับชาติ (National Research Program-based Granting
Agency) เป็นต้น
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2) ปรับระบบบริหารจัดการระบบวิจัยและในองค์กรวิจัยทุกระดับ ดังนี้
 การบริหารจัดการหน่วยงานในระบบวิจัยให้มี การแบ่งงานกันทา (Division of Labor) อย่าง
ชัดเจน และให้มีการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัย ได้แก่ ระบบงบประมาณเพื่อการวิจัย
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญา ตั้งแต่การสร้าง การคุ้มครอง และการนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาและภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม/ชุมชน
 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบวิจัยในทุกภาคส่วน มีกลไกกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจ
ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ มีบ ทบาทสาคัญในการลงทุนและดาเนินการวิจัยและพัฒ นาในเชิงพาณิช ย์ให้ มากขึ้น
(Near-market Research/ Translational Research) เช่น กลไกทางด้านภาษี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กลไกการทางานร่ว มกับภาครั ฐ/สถาบั นการศึกษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ในระดับจังหวัด/
ท้องถิ่น หรือภาคประชาสังคมในรูปแบบสามประสาน (Triple Helix Model) เช่น ร่วมกันเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาสู่ชุ มชน/สังคมหรือภาคเอกชน ร่วมกัน ทางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/สังคม หรือร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน
ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 ปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย เพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และปรับระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยที่มุ่งเป้า/และสอดคล้องกับทิศทาง การวิจัย
ของประเทศ (Strategic Target/Program-based Budgeting) โดยมีผู้พิจารณางบประมาณเพื่อการวิจัยใน
แต่ละประเภท (เช่น งบประมาณเพื่อวิจัย พื้นฐาน วิจัยประยุกต์ วิจัยเพื่อการออกแบบทดลอง) วิจัยมุ่งเป้า
(Strategic Areas) โครงการวิจัยระดับชาติ (National Research Program-based) และงบประมาณเพื่อ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบวิจั ย พร้อมทั้งผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การวิจัย เพื่อให้มีการวิจัยชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
วิส าหกิจ ชุม ชน เกษตรกรและประชาชนทั่ว ไป นอกจากนี้ ให้ มีการก าหนดสั ดส่ ว นองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการของหน่วยงานในระบบวิจัยให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีธรรมาภิบาล
3) ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัยให้มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและกระจายตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งอุปกรณ์/
เครื่องมือเพื่อการวิจัยหรือเพื่อการบริการ การทดสอบ สอบเทียบและมาตรฐาน ซึ่งต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศหรือของกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถให้กับภาคเอกชนและชุมชน การกระจายโอกาส การเข้าถึงบริการวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยังใช้กลไกนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยการดึงให้บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุ นเพื่อดึงดูด
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน Supply chain
4) การผลิ ตและพัฒ นากาลังคนและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเพิ่มการผลิ ตนักวิจัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (ปริมาณ) และพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยและสร้างแรงจูงใจอาชีพนักวิจัย
5) สร้างสังคม ชุมชน องค์ กรฐานความรู้ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของระบบวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้และการนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
โดยรวม ตลอดจนเห็นความสาคัญของการวิจัยนโยบาย วิจัยเชิงสังคม การบริหารจัดการผลผลิต จากการวิจัย
ไปจนถึงการมีระบบติดตามและประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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1.6 การปฏิรูปภาคเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ สาคัญของโลก แต่เป็นการส่งออกมากใน
เพียงเชิงปริมาณ ในขณะที่มีคุณภาพสินค้ายังไม่สูงนัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกลับมีฐานะยากจน
ปัญหาหนี้สิน และขาดที่ดินทากิน ภาคเกษตรของไทยยังมีความสามารถในการแข่งขัน ค่อนข้างต่าและมีการ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จากสภาวะข้างต้น ทาให้เกษตรกรของไทยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอ่อนแอ ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
และความช่วยเหลือจากรัฐ โดยการช่วยเหลือชาวนามักกลายเป็นนโยบายประชานิยมและเป็นนโยบายหาเสียง
ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงได้เ ล็งเห็นถึงความสาคัญของการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ เพื่อ ทาให้
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี มีศักดิ์ศรี และเกษตรกรมีสมรรถนะดี ตลอดจนให้มีการสร้างระบบการ
จัดสรรผลประโยชน์อย่า งเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า เพิ่มสมรรถนะในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล
ตลาดและเทคโนโลยี และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง บูรณาการกลไกบริหารประเทศ ด้านการเกษตร
และการแปรรูปสินค้า การมียุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับสินค้าเกษตรรายสาขา ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา
อ้อย ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเพื่ออาหารสัตว์ ประกอบกับการเตรียมการเพื่อปรับโครงสร้าง เกษตรกรรมเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสาระสาคัญของข้อเสนอแนะโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ประเด็น หลักในการปฏิรูป : การปฏิรูปด้ านเกษตรกร จุดมุ่งเน้นที่ส าคัญของการปฏิรูปด้าน
เกษตรกรมี 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก คือ การพัฒนาและมุ่งสร้างสมรรถนะที่ดีและความสามารถ
ทางการแข่งขันแก่เกษตรกรที่สมัครใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
เปลี่ยนภาพการรับรู้ที่มีต่ออาชีพเกษตรกร ประการที่สอง คือ การมีระบบรองรับสาหรับเกษตรกรที่ต้องการ
ออกจากอาชีพเกษตร ประเด็นรองในการปฏิรูปด้านเกษตรกร ดังนี้
 การช่วยเหลือด้านรายได้และสวัสดิการแก่เกษตรกร สนับสนุนทางด้านรายได้ใน รูปแบบต่างๆ
เพื่อให้เกษตรกรที่มุ่งมั่นจะด าเนินอาชีพทางการเกษตรสามารถยังชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี พ้น จากความ
เหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 การพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี การบริหาร จัดการ การ
ประกอบการ และการเงิน โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการดารงอาชีพ เกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรมีสมรรถนะที่ดี สามารถแข่งขันได้ ต่อยอดให้กับเกษตรกรไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการ
 การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้า เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะเฉพาะในการหาข้อมูลสินค้า ราคา และตลาดสินค้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในระดับภายใน
และภายนอกประเทศ
 การช่วยเหลือเกษตรกรบางส่ว นที่มีความประสงค์ที่จะย้ายออกจากภาคเกษตร ส าหรับกลุ่มที่
เล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถทาเกษตรต่อไปได้ มีความต้องการจะไปประกอบอาชีพอื่น เช่น อาชีพ บริการ รับจ้าง
การดาเนินการเช่นเดียวกันกับคนกลุ่มแรก ก็อาจจะเกิดไม่เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีโครงการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและทบทวนการตัดสินใจในเบื้องต้นของเกษตรกรที่ประสงค์ออกจากภาคเกษตร หากเกษตรกรยืนยัน
ความประสงค์ที่จะออกจากภาคเกษตร ก็จะต้องมีระบบมารองรับในการช่วยเหลือทางรายได้และทั กษะใหม่ ๆ
ที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
2) ประเด็นหลักในการปฏิรูป : การปฏิรูปด้านระบบภาครัฐควรสนับสนุนการปฏิรูปด้านระบบในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร
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และการช่วยให้สามารถปรับตัว ต่อสิ่งที่จะมีผลต่อเกษตรกรรมในอนาคต ประเด็นรองในการปฏิรูปด้านระบบ
ดังนี้
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยอานวยความสะดวก ควรจะพิจารณาการสร้างคลองส่งน้าทั้งบนดิน
ใต้ดิน และลอยฟ้า เพื่อใช้เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์นาน้าจากแม่น้าสายหลักเข้ามาสู่พื้นที่เกษตร
 ระบบความปลอดภัย/มาตรฐานสินค้า การมีระบบตรวจสอบและกาหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตร
โดยระยะเร่งด่วนควรกาหนดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นอาหารที่จะต้องมีมาตรฐานบังคับ ทั้งนี้ รวมถึงการกาหนด
หน่วยงานเจ้าภาพที่จะมาดูแล และการออกใบรับรองมาตรฐาน ทบทวนและปฏิรูป หน่วยงานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
 การวิจั ยพัฒ นาและนวัตกรรมทางด้านเกษตรกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ไปสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันซึ่งเป็นงานวิจัยที่ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ในเชิงพาณิชย์โดยจัดสรร
งบประมาณแก่หน่วยงานวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น
 ระบบเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์ในระดับกลุ่มสินค้าเกษตรและระดับ ชุมชน ภาครัฐ
จะต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรเอกชนที่อยู่ในคลัสเตอร์นั้น ๆ ในลักษณะของ Value Chain
รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่กลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) มีศูนย์ส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจ ศูนย์แสดงสินค้าถาวรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ระบบข้อมูล Digital Agriculture Economy เป็นการนาข้อมูล (Information) การสื่อสาร
(Communication) และโทรคมนาคม (Telecommunication) เข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อให้ประเทศเดิ นไปใน
จังหวะก้าวเดียวกัน เมื่อนามาใช้ในภาคเกษตรกรรมก็จะทาให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยามากขึ้น
 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การมุ่งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของอาเซียน ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท (AFET) เป็นตลาดการขายสินค้าคอม
มอดิตี้ ซึ่งควรจะมีการปฏิรูปให้เป็นตลาดชี้นาด้านราคาที่มีการซื้อขายจริงไม่ใช่ตลาดเก็งกาไรนอกจากนี้ควรจะ
มีการส่งเสริม โดยเฉพาะด้านมาตรการการคลังเพื่อให้มีการเข้าไปซื้อขายและเป็นตลาด กลางด้านเกษตรของ
โลก
3) ประเด็นหลักในการปฏิรูป : การปฏิรูปด้านกลไกและการบริหารจัดการ การมีกลไกของภาครัฐใน
การผลักดันการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ/กลไกและเพิ่ม ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายในการยกระดับรายได้และเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ซึ่ง จะเป็นการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางสังคมได้อย่างยั่งยืน ประเด็นรองในการปฏิรูปด้านกลไกและการบริหารจัดการ ดังนี้
 กลไกทางกฎหมาย กฎระเบี ย บ และสถาบัน อื่นๆ ที่เป็ นการตอบสนองต่อความ ต้ อ งการ
(Demand- Based) เฉพาะด้านของเกษตรกร ซึ่งกลไกเหล่านี้จะทาให้เกิดสถานภาพทางกฎหมาย และ/หรือ
หน้าที่ของหน่วยงานทางการและสถาบันต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างจริงจังและยั่งยืน
 กาหนดแผนยุทธศาสตร์/เป้าหมายระยะยาวสาหรับสินค้าเกษตรรายสาขา จะต้องกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และเป็นวาระแห่งชาติ เป็นรายสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าว ยาง อ้อย ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง
กลุ่มสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ประมงเพื่อความมั่นคงอาหาร โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะต้องนามาตรการต่าง ๆ
ทั้งด้านการตลาด เทคโนโลยี การผลิต ด้านการเงินและการคลัง เข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้า
เกษตรไปสู่อุตสาหกรรม โดยจะต้องเชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์ หรือ Value Chain
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 ยุทธศาสตร์/นโยบายพลังงานทางเลือกที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นสินค้า เกษตรแต่ละ
กลุ่ม เช่น อ้อย ปาล์ม มันส าปะหลัง ฯลฯ นี้มีมาหลายรัฐบาลแต่ขาดความชัดเจน รวมถึงต้องมี การแบ่งพื้นที่
การเพาะปลูกระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภาพ และโซนนิ่งพื้นที่ จะต้องมีการปรับ โครงสร้างการผลิต
สาหรับพืชเกษตรแต่ละชนิด เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเพื่ออาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ ให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เพื่อทาให้ผลผลิตต่อไร่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งที่มาและ
พลังต่อรอง และเป็นศูนย์รวมของการช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ทั้งการ
กาหนดให้มีร่างพระราชบัญญัติสมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ....
 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการทั้งด้านเงินลงทุน การร่วมกันซื้อ วัตถุดิบและ
เครื่องจักร การผลิตจัดจาหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ทักษะการผลิต/กระบวนการผลิตและ การผลิตสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ ได้อย่างยั่งยืน
 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในระดับชุมชนอันเป็นรูปแบบการ
รวมกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าสหกรณ์ทางด้านความเป็นเจ้าของ โดยเกษตรกรยังสามารถเลือกที่จะเป็น
เจ้าของและบริหารจัดการด้านเงินลงทุน วัตถุดิบและเครื่องจักร การผลิต จัดจาหน่ายโดยตนเองและ/หรือร่ วม
หุ้นกันได้ หากนโยบายและการดาเนินการของหน่วยงานรัฐมุ่งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในรูปวิสาหกิจ
ชุมชน (จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปเป็นหลัก
 การบูรณาการหน่วยงานบริหารจัด การที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร กระทรวงเกษตร และกระทรวง
อื่น ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลาย
หน่วยงาน เช่น สวทช. สกว. สวก. สวทน. กยน. วช. และอื่น ๆ อีกมาก
4) ประเด็นหลักในการปฏิรูป : การปฏิรูปด้านการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใ นการผลิตของเกษตรกรจึงเป็นสิ่ง จาเป็นที่ต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
บรรเทาความเสียหายให้กับเกษตรกรไทยที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ประเด็นรองในการปฏิรูปด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของเกษตรกร การประกันภัยพืชผล เป็นโครงการที่รัฐจะต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
เครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สาคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย โดยเป็น
การถ่ายโอนความเสี่ยงของเกษตรกรไปยังผู้รับประกันภัยในระบบการประกันภัย ในระยะยาว ยังสามารถช่วย
ลดความกดดันต่อภาระงบประมาณของรัฐอีกด้วย
1.7 การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานทางนวัตกรรม
ของประเทศ
เนื่องจากในทศวรรษที่ผ่านมาการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไม่ได้
ถูกกาหนดให้เป็นปัจจัยหลัก ที่สาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย
ระดับชาติที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการระบบ วทน.
ภายในภาครัฐไม่มีเอกภาพเชิงนโยบาย และไม่มีประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทาให้ไม่
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นในประเทศ ผลงานวิจัยจึงไม่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ประเด็นสาคัญ คือ ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income
Trap) ได้อย่างไรหากไม่มีนโยบายและการลงทุนด้าน วทน. เพราะเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกแล้วว่า ยุคแห่ ง
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นวัตกรรมซึ่งสร้างมูลค่าให้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจได้มาทดแทนยุคแห่งการใช้
แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ การลงทุนและส่งเสริมนวัต กรรมจะเป็นเครื่องมือหลักที่จะนาพา
ประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายนี้ได้ ดังนั้น การปฏิรูประบบ วทน. จึงถือเป็นหัวใจสาคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศให้สามารถตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ โดยการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบ วทน.ของประเทศไทยมีสาระสาคัญของข้อเสนอแนะโดย
สภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่ว น ได้แก่ 1) เหตุผลและความจาเป็น และ 2) ประเด็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องปฏิรูป
ปัจจุบันการลงทุนทางด้าน วทน. การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยในภาพรวมยัง ต่ามาก การ
จัดสรรงบประมาณด้าน วทน. เป็นแบบรายปีและจัดสรรให้กับแต่ละหน่วยงานตามหน้าที่ (Function-Based)
ทาให้มีข้อจากัดในการขับเคลื่อนนโยบายเฉพาะของประเทศ (Objective-Based Allocation) ตลอดจนไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ระดมพลังของหน่วยงานที่มีขีดความสามารถมาร่วมกันดาเนินโครงการ
วทน. ขนาดใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ (Mega Initiatives) ให้บรรลุผลสาเร็จได้ อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนและการพัฒนา วทน. ของภาคเอกชนที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานวิจัย ส่วนใหญ่ไม่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ประกอบกับขาดการลงทุนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เพีย งพอและให้บริการ วทน. ต่อ
ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทาให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ
ในการนี้จึงได้กาหนดให้มีการปฏิรูประบบ วทน. เพื่อให้ วทน. เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน นาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีการบริหารจัดการ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสาคัญในการบริหารโครงการระดับชาติ (National Agenda) รวมถึง
โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) นอกจากนี้ วทน.ยังเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
เช่น วทน. เพื่อภาคการเกษตร วทน. เพื่อชุมชน และ วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs เป็นต้น
ดังนั้น เป้าหมายหลักในการปฏิรูป วทน. คือ การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ก้าวข้ามออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
(Innovation Driven Country) การเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตด้วย
วทน. โดยร่วมกับภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคม ชุมชน และภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถใช้ ข้ อ มู ล วทน. ในการวางแผนรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และภาวะวิกฤติ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของประเทศได้ ตลอดจน
ต้องมีการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีธรรมาภิบาล โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากการที่ประชาชนมี
สถานภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น และสามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสถานภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศสูงขึ้น
2. ประเด็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูป
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การพิ จ ารณาใน 2 ประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่ ประเด็ น ในการน าไปสู่ ก ารปฏิ รู ป และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป วทน. โดยพิจารณาเฉพาะด้านการเกษตร รายละเอียดมีดังนี้
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2.1 ประเด็นในการนาไปสู่การปฏิรูป
การปฏิรูประบบ วทน. เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ ควรกาหนดให้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการวาง
นโยบาย วทน. จัดระบบการลงทุนด้านวิจัย พัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ตลอดจนการกระจายการ
ลงทุน วทน. สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น และที่สาคัญต้องสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
ประเด็นการปฏิรูป วทน. สามารถสรุปได้ดังนี้
1) วทน. ไม่ได้ถูก กาหนดให้เป็นปัจจัยหลั กที่สาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม หรือการ
สร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ และขาดความต่อเนื่องของนโยบายระดับชาติที่เข้มแข็งในการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการระบบ วทน. ภายในภาครัฐเองไม่มี
เอกภาพเชิงนโยบายและไม่มีประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทาให้ไม่สามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ขึ้นในประเทศ ผลงานวิจัยจึงไม่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2) การลงทุนทางด้าน วทน. และวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยในภาพรวมยัง ต่ามาก การจัดสรร
งบประมาณด้าน วทน. เป็นแบบรายปีและจัดสรรให้กับแต่ละหน่วยงานตามหน้าที่ ทาให้มีข้อจากัดในการ
ขับเคลื่อนโยบายเฉพาะของประเทศ ตลอดจน ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณที่จะสามารถใช้ระดมพลังของ
หน่วยงานที่มีขีดความสามารถมาร่วมกัน ดาเนินโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ให้บรรลุผล
สาเร็จได้ อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา วทน. ของภาคเอกชนที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้
งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3) ขาดการลงทุนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและให้บริการ วทน.แก่ผู้ประกอบการ
และชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมาตรการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมไม่เชื่อมโยงบูรณาการกัน ทาให้ไม่เกิดผล
กระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
4) การผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน วทน. ไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ขาดทักษะและการมี
ส่วนร่วมของภาคการผลิต ทาให้มีข้อ จากัดในการพัฒนานวัต กรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ สังคมไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ จะมีปัญหาด้านผลผลิตไม่พอเลี้ยงสังคมผู้สูงอายุหากแรงงานไม่เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
โดยใช้ วทน.
5) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน.อย่างกระจัดกระจาย (Fragmented) ขาดความครบถ้วน
สมบูรณ์ นอกจากนี้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก ๆ ของโครงสร้างพื้ นฐานดังกล่าวนี้ ได้แก่ การมาตรฐาน
การทดสอบ การบริหารคุณภาพ และมาตรวิทยา ขาดการประสานงานและขาดการบูรณาการการทางาน
รวมทั้งขาดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure – NQI) ทั้งระบบที่
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
2.2 ข้อเสนอการปฏิรูปและแนวทางการดาเนินงาน
วทน. เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อประเทศไทย
คือ ด้านการเกษตร เนื่องจากภาคการเกษตรมีส่วนสาคัญทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศไทยอยู่ในภาคการเกษตร และสินค้าเกษตรเป็ นสินค้าส่งออกในระดับต้น ๆ เช่น ข้าว ยางพารา
และอื่น ๆ แต่ยังมีผลิตภาพในการผลิตยังต่าและยังมีปัญหาต่าง ๆ ในภาคการเกษตรที่ต้องได้รับการแก้ไขและ
ปฏิรูปให้ดีขึ้น ในส่วนของปัญหาในภาคการเกษตรที่สาคัญซึ่งสามารถนา วทน. มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ปัญหามีดังนี้
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 ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้น ๆ แต่ผลิตภาพการผลิตของประเทศไทยต่า (Low Productivity)
อยู่อันดับที่ 57 ของโลกจาก 58 ประเทศ ซึ่งอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เกษตรกรมี
รายได้ต่าจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและเพิ่มสมรรถนะ
 ต้นทุนปัจจัยการผลิ ตสูงจากราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืช ค่าจ้าง
แรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและการแปรรูป อายุเฉลี่ยแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ปริ มาณก๊า ซเรื อนกระจกจากภาคเกษตรโดยประมาณ 2% ของปริม าณการปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกของ
ประเทศจากต้นทุนการผลิต และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
 การผลิตภาคการเกษตรมีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภัยแล้ง น้าท่วม การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตการเกษตรเสียหาย มี
การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดโรคแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้า เสื่อมโทรมและขาด
แคลน
 สิ น ค้ าเกษตรร้ อยละ 60 ส่ งออกในรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์ขั้น ต้น ร้อยละ 40 ในรู ปผลิ ตภัณ ฑ์แปรรู ป
(Processing) ที่มีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์มูลค่าต่ าท าให้
ประเทศสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 ปั จ จั ย การผลิ ต กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Green
Product/Water Footprint/ Carbon Footprint) ขาดการกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความล่าช้า ใน
การตรวจสอบ และความแม่นยาของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจวัด
 เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ การเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง
ขาดความพร้อมด้านเงินทุน ภาครัฐขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ขาดการจัดการองค์ความรู้แบบ
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร กระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและการตลาดที่เหมาะสมแก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และขาดการให้บริการ วทน. อย่างทั่วถึง
 ระบบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอ่อนแอ ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขาดการลงทุน อย่างจริงจั งและต่อเนื่องทั้งงบประมาณ การวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากร แ ละ
โครงสร้างพื้นฐาน
 ระเบียบกฎเกณฑ์ของไทยไม่ทันสมัยต่อกฎกติกาใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก มีผลต่อการผลิต การค้า
และการลงทุน ของประเทศ เช่น มาตรการด้ านสุ ข อนามั ยและสุ ขอนามัย พืช มาตรการด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรการการค้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เป็นอุปสรรคต่อการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสาหรับการใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในภาคการเกษตรดังกล่าว โดย
พิจารณาจากกรอบแนวคิดในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้ามูลค่าสูง
พัฒนาความเข้มแข็งของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกสามประสาน (Triple Helix) ซึ่งประกอบด้วย
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และใช้ วทน. เพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ลดการกีดกันทางการค้าในด้านสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ เช่น
มาตรฐานอาหาร สาหรับข้อเสนอแนะในการใช้ วทน. เพื่อการเกษตร มีดังนี้
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แผนภาพที่ 1-5 กรอบแนวคิดในการใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในภาคการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

1) มุ่งเน้น การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ วทน. เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ต เพิ่มผลิตภาพการผลิ ต
(Productivity) ลดต้นทุนการผลิต ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างทันการณ์
2) เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างนวัตกรรม
ภายใต้รูปแบบสามประสาน (Triple Helix Model) ในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรทั้งระบบ
ด้วย วทน.
3) พัฒนากาลังคนตลอดห่วงโซ่ทั้งบุคลากรวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม รวมถึงเน้น การพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้ วทน. ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างกลไกการกระจายความรู้สู่เกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง
4) สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จัดตั้งสถาบันวิจัยภาคเกษตรกรรมเฉพาะรายสินค้า
มุ่งเน้นพัฒนา วทน. สนับสนุนการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
5) สร้างมาตรฐานกลางของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้นความปลอดภัยทั้งระบบ ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการกลางต่าง ๆ ให้ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล มีความแม่น ยา รวดเร็ว ในการ
ให้บริการการรับรองต่าง ๆ มีการถ่ายโอนงานไปยังภาคเอกชน และให้รัฐ ทาหน้าที่กากับดูแลหรือ รับรอง
หน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้ง พัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
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6) สร้างเครือข่ายหน่วยงานขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการทางานและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างเกษตรกร กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร และตลาด กับหน่วยงานบริการข้อมูลความรู้จากภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) ของภาคการเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7) ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบด้าน วทน. ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคเกษตร เช่น
กลไกการพัฒนาและการรับรองพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ผ่านการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ล่ าช้า และใช้ขั้นตอนที่
ซับซ้อน ไม่สามารถสอดรับกับความต้องการของตลาดได้
1.8 การปฏิรูปองค์การมหาชน
พ.ร.บ.องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้เนื่องจากปัจจุบันการจัดตั้งองค์การมหาชนยังขาดมาตรการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรและบุคคล จึงไม่อาจบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่
สมควรกาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อรับผิดชอบในการเสนอแนะ
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน การพัฒนา และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับ การจัดตั้ง การรวม และการยุบ
เลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้อานวยการขององค์การมหาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจน
กาหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารมหาชนให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร บริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี อันจะทาให้ การบริ หารงานและการปฏิบัติภ ารกิจขององค์การมหาชนมีประสิ ทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ อานาจหน้าที่ของ กพม.ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างน้อย 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ ความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก องค์การ
มหาชน 2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับ การจัดตั้ง
การรวม การยุ บ เลิก การบริ หารและพัฒ นา และการประเมินผลขององค์ การมหาชน และ 3) เสนอแนะ
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมาตรา 26 รวมทั้ง อัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการตามมาตรา 34 ต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ มาตรา 43 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ยัง ให้ รัฐ มนตรีผู้ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชนมีอานาจหน้าที่ กากับดูแลการดาเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 1 และ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ตถุป ระสงค์ ของการจั ด ตั้ง องค์ การมหาชน นโยบายของรั ฐ บาล มติ ของคณะรั ฐ มนตรี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนนั้น เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้
องค์การมหาชนชี้แจง แสดงความคิดเห็ น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาขององค์การมหาชนที่ขัดต่อ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบั ติ ร าชการที่เกี่ ย วข้อ งกั บ องค์ก ารมหาชนนั้น ตลอดจนสั่ ง สอบสวนข้ อเท็จ จริ งเกี่ ยวกับ การ
ดาเนินการได้”
1

บทบาทของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายที่มีต่อองค์การมหาชนในลักษณะของการกากับดูแลให้ดาเนินการบรรลุความสาเร็จตามเจตนารมณ์
ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ มิใช่การบังคับบัญชาส่วนราชการอย่างที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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ทั้งนี้ ที่มาของการจัดทา พ.ร.บ.องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามมิติคณะรัฐมนตรีที่
รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ และนาไปสู่การจัดทา พ.ร.บ.
ฉบั บดังกล่ าว โดยสาระส าคัญของข้อเสนอแนะโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถสรุปได้ เป็น 2 ส่ ว น ได้แก่
1) เหตุผลและความจาเป็น และ 2) ประเด็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องปฏิรูป
การดาเนิ น งานขององค์ การมหาชนในช่ ว งกว่ าทศวรรษที่ ผ่ า นมา มี ห ลั กฐานเป็ นที่ ประจั กษ์ ว่า มี
ข้อจากัดหลายประการ ทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารงานภายใน การจัดบริหารสาธารณะ การกาหนดบทบาท
ภารกิจที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชนที่เกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร นอกจากนี้ การดาเนินงานขององค์การมหาชนบางแห่งมีแนวทางการดาเนินงาน
คล้ายคลึงส่วนราชการแต่มีการใช้จ่ายด้านบุคลากรและการดาเนินงานในอัตราที่สูงและมีลักษณะไม่ประหยัด
จึงควรมีการทบทวนพิจารณาภารกิจ โครงสร้างองค์กร ประเมินผลการดาเนินงาน และการใช้งบประมาณ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งอาจพิจารณายุบเลิ กหน่วยงานที่ผลการ
ดาเนินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือหมดความจาเป็น
เมื่อการปฏิรูปองค์การมหาชนได้ดาเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทาให้ส่วนราชการมีขนาดลดลง
ทั้งด้านจานวนองค์กรและบุคลากร เพราะได้ถ่ายโอนภารกิจเชิงปฏิบัติให้อ งค์การมหาชนดาเนินการ สามารถ
แยกบทบาทการกากับดูแลการจัดทาบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีการกาหนดมาตรฐานบริการสาธารณะและมี
ระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม อันเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการต่อบริการ
สาธารณะที่ดาเนินการโดยองค์การมหาชน
2. ประเด็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูป
ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นในการนาไปสู่การปฏิรูป อาทิ จุดอ่อน
ปัญหาขององค์การมหาชน เป็นต้น และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปองค์การมหาชนในบริบทต่าง ๆ รายละเอียด
มีดังนี้
2.1 ประเด็นในการนาไปสู่การปฏิรูป
ปัจจุบันมีองค์การมหาชนทั้งสิ้น 39 แห่ง (ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558) โดย สวก. จัดอยู่ในกลุ่มของ
องค์การมหาชนที่ทาหน้าที่ให้ บริ การที่ใช้เทคนิควิช าการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ บริการที่ใช้วิชาชีพ
ระดับสูง ซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการริเริ่ มหรือสร้างนวัตกรรมที่
จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ความสามารถเพาะ และความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย มี
ขอบเขตการทางานครอบคลุมในระดับประเทศหรือต้องดาเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือ
กับต่างประเทศ
ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อเป็นกลไกภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะหรือปฏิบัติ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การกาหนดนโยบาย (Service Provider) ที่มีความเป็นอิสระในเชิงการบริหารภายในอยู่
ภายใต้การกากับ ดูแลของรัฐ มนตรีที่รับ ผิดชอบ โดยไม่แสวงหากาไร ไม่ยึดติดระเบียบที่ยุ่งยากของระบบ
ราชการ มี การพัฒ นาศักยภาพขององค์กร และสามารถพัฒ นานวัตกรรมทั้งด้านการบริห ารงานและการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างคล่องตัวมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณะที่กาหนด อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลการดาเนินงานและการจัดตั้งองค์การมหาชนมีทั้งจุดเด่น และจุด
ด้อย ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องแก้ไข ดังนี้
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2.1.1 จุดเด่นและศักยภาพขององค์การมหาชน
1) ด้านการดาเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
 องค์การมหาชนหลายแห่งที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตามที่กาหนดในพ.ร.บ.องค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะองค์การมหาชนที่กาหนดบทบาทภารกิจบริการสาธารณะหลักที่ชัดเจนที่อยู่
ภายใต้ขอบเขตที่กาหนดตามมาตรา 5 ทาให้ สามารถผลิ ตและส่งมอบผลงานตามภารกิจที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลงานที่ชัดเจน และมีหลักฐานชัดเจนในการปรับปรุงการ
บริการสาธารณะที่กาหนดอย่างเป็นรูปธรรม และประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
 การกาหนดภารกิจให้บริการที่ชัดเจน นาไปสู่การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ง่าย คณะกรรมการที่กากับองค์การมหาชนจะสามารถกากับและควบคุมผลงานได้
อย่างชัดเจน
 รั ฐ บาลหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ส ามารถใช้ องค์ก ารมหาชนเป็ น เครื่อ งมื อในการท างานที่ ต้อ งการ
ขับ เคลื่ อนนโยบาย ดาเนิ น ภารกิจ เชิงนโยบายเร่งด่ว นได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและรวดเร็ว ได้ง่ายกว่าการ
ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานราชการปกติ
2) ด้านการบริหารงาน ดังนี้
 การจัดตั้งอย่างถูกต้อง มีบุคลากรที่เหมาะสม และทาภารกิจด้านบริการสาธารณะเฉพาะด้าน
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ฯ เป็นองค์การมหาชนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามภารกิจที่กาหนด และสามารถประเมินผลสาเร็จตามภารกิจที่กฎหมาย
กาหนดได้อย่างชัดเจน
 สามารถกาหนดกฎกติกาในการบริหารงาน ภานใต้ภารกิจที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ทาให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและกฎระเบียบได้ง่าย
และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สัมพันธ์กับความจริงที่เกิดขึ้น เช่น สามารถสร้างระเบียบตามโครงสร้างที่ปรับได้
ง่ายโดยไม่ต้องใช้กฎระเบียบที่หน่วยราชการกาหนด จัดระบบการบริหารงานที่ลดสายการบังคับบัญชาเพื่อ
เอื้ออานวยต่อการปฏิบั ติภารกิจ โดยไม่ต้องขอความเห็ นจากส่ ว นกลาง ระบบงบประมาณมีความยืดหยุ่น
เนื่องจากได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินก้อน) ซึ่งสามารถจัดแนวทางการบริหารงบประมาณได้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความคล่องตัว อีกทั้งยังสามารถหารายได้และนางบประมาณที่เหลือจ่ายเก็บสะสมไว้เป็น
รายได้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจขององค์กรได้ (โดยไม่ต้องนารายได้และงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืนคลัง)
เป็นต้น
 คณะกรรมการบริหาร ผู้อานวยการ และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณวุฒิที่เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ เข้าใจการบริหารงานตามหลักองค์การมหาชน และมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลไกหลักที่
ทาให้องค์การมหาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสามารถแสวงหาผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเป็นมืออาชีพมาปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบการจ้างระยะยาวหรือจ้างเพิ่ม
เฉพาะกิจ ตลอดจนกาหนดอัตราผลตอบแทนที่จูงใจเพื่อดึงดูดให้เข้าร่วมดาเนินการในองค์กรได้ ทั้งนี้ การ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากรในองค์การมหาชนใช้การจ้างงานโดยสั ญญาจ้าง ทาให้ไม่เป็นภาระองค์กรในการ
บริหารงานบุคคลและการจัดสวัสดิการ
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3) ด้านการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้
 มีโอกาสและศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบทั้งด้านการให้บริการสาธารณะ
หรือการดาเนินงานตามภารกิจ หรือสามารถเปลี่ยนนวัตกรรมต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 มีความคล่องตัวในการปรับโครงสร้างแนวทางการให้บริการที่หลากหลายและเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมกับภารกิจ สามารถดาเนินงานกับภาคประชาชนหรือองค์การพัฒนาภาคเอกชนที่มีการดาเนินการที่
ไม่เป็นทางการที่ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงยาก เช่น การทางานร่วมกับชุมชนในระดับ
ต่าง ๆ เป็นต้น
2.1.2 จุดอ่อนและปัญหาขององค์การมหาชน
1) ด้านการกากับดูแล ดังนี้
 รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลยังไม่เข้าใจหลักการขององค์การ
มหาชน จึงมักก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร การกาหนดทิศทางนโยบาย และการดาเนินงานตามภารกิจ ส่งผล
ให้ องค์การมหาชนนั้ น ๆ ไม่ส ามารถดาเนิ นงานได้อย่า งมีป ระสิ ท ธิผ ล โดยมีการใช้อิ ทธิพ ลทางการเมือ ง
แทรกแซง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ การแต่งตั้งกรรมการบริหาร การตั้งที่ปรึกษา หรือ การบรรจุเจ้าหน้าที่
เป็นต้น ทาให้องค์การมหาชนบางแห่งไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
 การที่ องค์การมหาชนอยู่ ภ ายใต้การกากับของรัฐ มนตรี ทาให้ ปลั ดกระทรวงที่รับผิ ดชอบไม่
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจ โดยเฉพาะที่เป็นบริการสาธารณะซึ่งถูกโอนไปอยู่ภายใต้การกากับของ
รัฐมนตรี เมื่อภารกิจขององค์การมหาชนแยกจากภารกิจของกระทรวง ทาให้บางภารกิจขาดความเชื่อมโยง
ซซ้าซ้อน
2) ด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ไม่ทาตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เช่น องค์การมหาชนด้านวิจัยต้องทาวิจัยจริง ๆ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และวิจัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงส่งเสริมการวิจัยที่ดาเนินการโดยนักวิจัย
ภายนอก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรในอัตราที่สูง และการจ้างทางานวิจัยน่าจะ
เป็นกระบวนการทางานที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานราชการ
 การส่งเสริมและประสานงานเป็นภารกิจที่ไม่เหมาะจะกาหนดเป็นภารกิจหลักในด้านใดด้านหนึ่ง
ขององค์การมหาชน เนื่องจากหน่วยงานราชการสามารถดาเนินการได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า
 ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชนหลายแห่ ง ยัง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์แ ละตอบสนองความ
คาดหวังของบุคคลภายนอก ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการตามที่กาหนด และประสิทธิผลได้
อย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ อาจเกิดจากศั กยภาพของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจในเชิงนโยบาย
 ไม่มีระบบประเมินผลที่เป็นเกณฑ์กลางหรือดาเนินการโดยหน่วยงานกลางในการวัดความคุ้มค่า
ขององค์ ก ารมหาชนแต่ ล ะหน่ ว ย ทาให้ ก ารประเมิ น ผลยั ง ขาดความชัด เจน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การจั ด ท าโดย
หน่วยงานเอง ทาให้ผลการประเมินไม่สะท้อนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
3) ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
 การที่งบประมาณเหลือจ่ายสามารถเก็บสะสมไว้เป็นรายได้ขององค์การมหาชน ส่งผลให้เมื่อ
องค์การมหาชนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะชะลอการดาเนินโครงการ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณก็จะเก็บ
สะสมงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ โดยที่องค์การมหาชนบางแห่งนาเงินงบประมาณเหลือจ่ายไป
จัดสรรเป็นโบนัสแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
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 การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบ่อยครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง หรือคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์หลักขององค์การมหาชน บางครั้งได้คณะ
กรรมการบริหารที่ไม่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ หรือคุณวุฒิที่เหมาะสม
 การกาหนดอัตราเงินเดือนที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ส่งผลให้เกิดการตั้งอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนโดย
มิ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง งานที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น การก าหนด
ค่าตอบแทนจึงมิได้เกิดจากการประเมินค่างานแต่เกิดจากการจัดกลุ่ม ทาให้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ควรจะเป็น
 กรณีการต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน ส่วนใหญ่มักดาเนินการต่ออายุสัญญาจ้าง
อย่างต่อเนื่องโดยละเลยการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลงไม่
แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงานในระบบราชการ ผู้ปิบัติงานจะคานึงถึงความมั่นคง และเรียกร้องสวัสดิการมากขึ้น
2.2 ข้อเสนอการปฏิรูปและแนวทางการดาเนินงาน
คณะกรรมการศึกษาการปฏิรูปองค์การมหาชนได้เสนอแนวทางการปฏิรูปองค์การมหาชนเพื่อให้
สามารถดาเนินบทบาทที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ในการจัดให้มีกลไกภาครัฐอีกประเภทหนึ่ง ดังนี้
1) ปฏิรูปหลักการและแนวคิดในการจัดตั้งองค์การมหาชน
การปรับระบบการจัดตั้งองค์การมหาชนให้เหมาะสม โดยจัดระเบียบและประเภทองค์การมหาชนใหม่
เป็น 3 ประเภท โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งและความคงอยู่ขององค์กรแตกต่างกัน ได้แก่ 1) องค์กรที่ให้บริการ
สาธารณะทั่วไป หมายถึง องค์การมหาชนที่ ทาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ (Service
Provider) แทนหน่วยงานราชการที่เคยปฏิบัติภารกิจเหล่านั้น 2) องค์การมหาชนประเภทที่กาหนดระยะเวลา
คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินภารกิจที่สาคัญสาหรับประเทศที่มีระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
และ 3) องค์ ก ารมหาชนที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล คื อ องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อดาเนินภารกิจสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในเชิงการปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะควรให้มีจานวนจากัด เนื่องจากการ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนประเภทนี้ ทาให้การกากับดูแลโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทาได้ยาก มีความ
อิสระมากเกินขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐตามที่ กาหนดในกฎหมาย การยุ บเลิกและการปรับเปลี่ยนภารกิจ
ทาได้ยากเพราะจาเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย ดังนั้น จึงควรมีเฉพาะองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย
เฉพาะ หรือเกี่ยวกับการเงินการคลัง เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว. (Research Funding
Authority) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: สปสช. (Health Funding Authority) สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สสส. (Health Funding Authority) และมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่าง ๆ
เป็นต้น
2) ปฏิรูปการกาหนดและจัดบทบาทภารกิจ และการให้บริการสาธารณะ
ภารกิจที่ควรเป็นบทบาทของส่วนราชการเท่านั้น ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมาย (Regulation)
การประสานงาน (Coordination) การกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) การจัดสรรงบประมาณ
(Budget Formulation and Allocation) การขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐ ภารกิจด้านการส่งเสริม
(Promotion) ภารกิจด้านการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ภารกิจด้านความมั่นคง และการ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งองค์การมหาชนต้องไม่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทซ้าซ้อนกับบทบาทของส่วนราชการ
ดังกล่าว
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เพื่อให้องค์การมหาชนเป็นหน่วยปฏิบัติในภาครัฐอย่างแท้จริง องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น จาเป็นต้อง
เป็นหน่วยงานที่มีการสร้างศักยภาพในการดาเนินการตามภาระหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เช่น องค์การมหาชน
ที่ทาหน้าที่ด้านงานวิจัยต้องเป็นหน่วยงานที่ ทาวิจัยเอง (In-house Research) เป็นส่วนใหญ่ หากเป็น
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างและ
สะสมองค์ข้อมูล ความรู้ และศักยภาพของนักวิจัยไทย การประสานงานและงานจ้างเหมา (Outsourcing)
จาเป็นต้องทาในขอบเขตที่จากัด ยกเว้นภารกิจที่องค์การมหาชนนั้น ๆ ยังไม่มีศักยภาพ หรือคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาเห็นว่าการจ้างเหมาจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากกว่า และเป็นภารกิจทั่วไปที่ไม่ จาเป็นต้อง
ดาเนินการเอง หรือมีการจ้างเหมาเป็นปกติ เช่น การจ้างเหมาเอกชนในการจัดการด้านการบริหารระบบข้อมูล
การดูแลด้านการบริหารงานบุคคล การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น
3) ปฏิรูประบบการบริหารและโครงสร้าง
เนื่ องจากองค์ ก ารมหาชนเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะองค์ก ารมหาชนประเภทที่ใ ห้ บ ริก าร
สาธารณะทั่วไป เช่น บริการสาธารณะด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น จาเป็นต้องอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของผู้บริหารในระดับกระทรวงมากกว่าการให้รัฐมนตรีเป็นผู้ กากับดูแลโดยตรง เพื่อที่กระทรวงที่มีหน้าที่
ในการจัดให้มีบริการสาธารณะเหล่านี้ จะสามารถกาหนดเป้าหมายการกากับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
ที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความเป็นธรรม การติดตาม
ประเมินผล และที่สาคัญคือการดาเนินภารกิจขององค์การมหาชนควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่
รับผิดชอบ และลดความสับสนในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรือรัฐมนตรีกากับดังที่องค์การมหาชนหลายแห่งประสบในอดีตที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การอยู่ภายใต้การกากับของผู้บริหารในระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรี ต้นสังกัดมิใช่การบังคับ
บัญชาตามสายงาน การบริหารงานภายในขององค์การมหาชนต้องมีความอิสระ ยกเว้นการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการ และผู้บริหารในกรณีที่องค์การมหาชนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ส่งมอบผลงานได้ตามที่กาหนดหรือ พบว่ามีปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ ควรปรับระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน โดยไม่จาเป็นต้องอิงกับระบบการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐหรือระบบราชการ องค์การมหาชนสามารถปรับระบบการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย
จัดระบบที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนนั้น ๆ
4) ปฏิรูประบบค่าตอบแทน
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนที่
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผลของงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ควรมีการจัดระเบียบและปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนสาหรับ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารองค์การมหาชน (CEO) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในข้อ 1 โดยมีหลักการและเงื่อนไขสาคัญซึ่งใช้เฉพาะองค์การมหาชน เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นคล่องตัว ดังนี้
 ควรปรับและกาหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารให้มีอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การกาหนดค่าเบี้ยประชุมที่เป็นหลักปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยการกาหนดเบี้ยประชุมโดยทั่วไป
ควรมีเพียง 2 ระดับ คือ ระดับกรรมการ 6,000 – 12,000 บาท และระดับอนุกรรมการ 3,000 – 6,000 บาท
 ปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให้ เ หมาสมใน 3 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง คื อ ผู้ บ ริ ห าร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงาน (Administrative Officers) เช่น หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง หัวหน้า
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นต้ น โดยให้กาหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าจ้าง และระบบ
สวัสดิการ ซึ่งพิจารณาจากประเภทขององค์การมหาชน ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ความยาก ความซับซ้อนของ
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การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ คุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อขจัด
ปัญหาการว่าจ้าง บุคลากรที่ขาดคุณสมบัติในอัตราค่าตอบแทนที่สูงเกินความจาเป็น กลุ่มที่สอง คือ ตาแหน่งที่
มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งพิเศษ ควรปรับ อัตราค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานในประเทศ
หรือในต่างประเทศ เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ ชานาญการเฉพาะด้าน
ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนางานหรือการปฏิบัติงานขององค์กร โดยไม่ต้องคานึงถึงระดับขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ภายในองค์กร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตาแหน่งดังกล่าวได้รับ ค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้อานวยการขององค์การมหาชน
เป็ น ต้น กลุ่ ม ที่ส าม คือ เจ้ า หน้ าที่ ที่ป ฏิบั ติงานภายในองค์ ก รให้ กาหนดในอั ตราที่ ส ามารถเทีย บเคีย งกั บ
ข้าราชการประจา โดยกาหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนที่อาจจะสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 20 และมีการจัดระบบ
สวัสดิการที่ เหมาะสม ทั้งนี้ แนวทางการกาหนดอัตราค่าตอบแทนโดยรวมไม่ จาเป็นต้องผูกกับ ตาแหน่ง
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราได้ตามความเหมาะสม และไม่ควรใช้หลักการของระบบราชการที่มีการกาหนด
อัตราเป็นขั้น เป็นระดับตาแหน่ง
1.9 ภาพ/ตัวแบบ สวก. ในทศวรรษหน้าตามผลการศึกษาโครงการศึกษาและประเมินเพื่อกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหน้า
ภาพ/ตัวแบบ สวก. ในทศวรรษหน้าที่คณะผู้วิจัยนาเสนอไม่ใช่การทาตามองค์กรหนึ่งใดในประเทศ
หรือต่างประเทศ แต่เป็นแนวทางที่ประกอบด้วยข้อเสนอหลายข้อที่ประกอบกัน โดยถ้ายังคงยึดพันธกิจสาม
ด้านของ สวก. ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์ อันได้แก่ (1) การสนับสนุนงานวิจัยประยุกต์ด้านการเกษตร
(2) การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร และ (3) การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล /สารสนเทศและงานวิจัย
ด้านการเกษตร ภาพและบทบาทของ สวก. ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า ก็ควรจะเป็นองค์กรที่ควรมีตัวแบบ
โครงสร้างและแนวทางการดาเนินงานในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1) สวก. ยังคงเป็นองค์กรสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรประยุกต์ (รวมทั้งกระบวนการแปรรูป )
สาหรับ “เกษตรเชิงพาณิชย์” ของประเทศเป็นหลัก (ในความหมายที่การเกษตรส่วนที่สาคัญเกือบทั้งหมดยัง
เป็นการผลิตเพื่อขาย แต่ไม่ใช่ “เกษตรเชิงพาณิชย์ ” ในความหมายที่เน้นการหารายได้จากการสนับสนุน
งานวิจัยที่สามารถนามาจดทะเบียนและหารายได้เลี้ยง สวก. จากทรัพย์สินทางปัญญา)
2) สวก. ควรบูรณาการงานวิจัยมุ่งเป้าของประเทศและงานวิจัยที่ สวก. สนับสนุน (รวมทั้งโครงสร้าง
การบริหารโครงการปกติกับโครงการมุ่งเป้า) เข้าด้วยกันให้มากขึ้น สร้างและปรับบทบาทจากที่เคยเป็นองค์กร
ประสานงานเป็นหลักมาเป็นองค์กรที่มีวิชาการที่เข้มแข็ง ที่สามารถชี้นาทิศทางวิจัยด้านเกษตรประยุกต์ของ
ประเทศ สามารถกลั่นกรองโครงการทั้งสองส่วนอย่างเข้มงวด และสามารถพิจารณาแนวทางหรือแผนการ
สนับสนุนงานวิจัยในภาพรวมจากมุมมองที่ก ว้างกว่ามุมมองด้านการเกษตร หรือของกระทรวงเกษตรฯ โดย
เน้นที่การให้ทุนเฉพาะโครงการที่เห็นว่ามีศักยาภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง
ในกรณีที่รัฐบาลยังยึดแนวทางการสนับสนุนงาน/งบวิจัยแบบมุ่งเป้า สวก. จะสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช้งบมุ่งเป้า
เป็นงบหลัก และใช้เงินทุนของ สวก. เสริมในส่วนที่เป็นข้อจากัดของโครงการมุ่งเป้า (เช่น การให้ทุนเฉพาะแค่
บางด้านและเฉพาะทุนระยะสั้นแบบปีต่อปี ) สามารถทาให้การสนับสนุนโครงการในด้านที่มีผลกระทบสูงใน
ลักษณะที่เป็น Research Program ในระยะยาว (ในกรณีที่รัฐบาลเลิกสนับสนุนงาน/งบวิจัยแบบมุ่งเป้า สวก.
ที่ปรับองค์กรใหม่ตามแนวทางข้างต้นจะอาศัยผลงานการสนับสนุนงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงมาเป็นพื้นฐานใน
การของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล)
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3) สวก. ที่ปรับโครงสร้างและปฏิรูปองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการจะมีข้อมูล ความรู้และ
บทบาทในการดาเนินแผนพัฒนากาลังคน/นักวิจัยด้านการเกษตรของทั้งกระทรวงเกษตรฯ และของประเทศ
รวมทั้งการจัดการด้านการให้ทุนการศึกษาในระดับสูง ซึ่งถ้าความรู้และผลงานของ สวก. ด้านนี้เป็นที่ประจักษ์
สวก. ก็จะสามารถของบจากรัฐบาลมาใช้สาหรับภารกิจในด้านนี้
4) สวก. จะมีบทบาทในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกษตรและข้อค้นพบจากงานวิจัยในการเกษตร
รวมทั้งแนวทาง/วิธีการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งที่ทั้งประชาคมวิจัยด้านเกษตร ธุรกิจ และเกษตรกร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและผลงานวิจัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
1.10 บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ สวก. อาทิ แนวนโยบาย ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ด้ านการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปทิศทางประเด็นด้านภาคเกษตรกรรม และ
ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรม ได้ดังนี้
 ภาคเกษตรกรรม
ประเด็นที่ 1: การเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้ยั่งยืน
การเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้ยั่งยืน เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า
การเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้ยั่งยืนจะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน โดยการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นส่วนช่วยสนับสนุนตลอดทั้งห่วงโซ่
อุป ทาน ทั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มมูล ค่าของสิ นค้าเกษตรที่เป็นภาคการผลิตหนึ่งที่เป็นฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปลอดภัย
ประเด็นที่ 2: การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จากการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง
พบว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สามารถถูกนาไปใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจาเป็นต้องทาการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมทั้งจาเป็นต้องมีกระบวนการส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 3: การส่งเสริมการทาเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการทาเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ปรากฏอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จากการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องพบว่า ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่ างต่อเนื่ อง โดยไม่ใช้ทรั พยากรธรรมชาติเกินพอดีและไม่ส ร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกินไป ทั้ง นี้
การส่งเสริมการทาเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เกษตรกร สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และทาให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่
สาคัญคือการขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้ การทาเกษตร
แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเห็นผลได้ในทางปฏิบัติ
ประเด็นที่ 4: การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ
แผนฯ 12 ของประเทศ จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกันของสินค้าเกษตร
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์/เป้า หมายระยะยาวเพื่อความมั่นคงของสินค้าเกษตรจึงจาเป็นต้องจัดทาขึ้นโดย
พิ จ ารณาเป็ น รายสิ น ค้ า โดยเฉพาะสิ น ค้ า เกษตรหลั ก เช่ น ข้ า ว ยาง อ้ อ ย ปาล์ ม น้ ามั น มั น ส าปะหลั ง
เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละยุทธศาสตร์จะต้องนามาตรการต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้า
เกษตรไปสู่อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรดังกล่าว
 การวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรม
ประเด็นที่ 1: การเพิ่มการวิจัยและพัฒนากาลังคนในภาคเกษตรกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การวิจัยและพัฒนากาลังคนเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยประเด็นดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจานวนบุคลากร
ด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน ทั้งนี้ ประเด็นการวิจัยและพัฒนายังเป็นประเด็นที่
ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนฯ 12 ของประเทศ โดย
มุ่งหวังให้การเพิ่มขึ้นของการวิจัย ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ
สาหรับการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศไทยเนื่องจากการเริ่มต้นเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และ
การเพิ่มขึ้นของความต้องการมีธุรกิจส่วนตัวของคนรุ่นใหม่ นอกจากนั้นการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรม
จาเป็นต้องพัฒนากาลังคนตลอดห่วงโซ่ รวมถึงเน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างกลไกการกระจายความรู้สู่เกษตรกรในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทั่วถึง
ประเด็นที่ 2: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรม
การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อมของการวิจัยและพั ฒ นาเป็นประเด็ นที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนฯ 12 ของประเทศ โดยมุ่งหวังให้การปรับปรุงดังกล่าว
เป็นรากฐานที่สาคัญและอุดช่องโหว่ของปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับการวิจัยและพัฒนาในประเทศในอนาคต
โดยเฉพาะกลไกการเพิ่มการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับ
การวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ทั้งนี้ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรในระบบวิจัยจาเป็นต้องถูก
ปรับให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งระบบบริหารจัดการระบบวิจัยในองค์กรวิจัยทุกระดับ
จาเป็นต้องถูกปรับเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบวิจัยทุกภาคส่วน และกระตุ้น
ให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 3: การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนา
ในปัจจุบัน การแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาทางด้านเกษตรจาเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับ
คุณภาพสิ น ค้าเกษตรไทยให้ เป็ นที่ย อมรับ ในระดับสากล เพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างความ
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจาเป็นต้องเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ
ในการนางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยและพัฒนาเป็นจานวนมากยังไม่ได้ถูก
นาไปใช้หรือต่อยอดกับสินค้าเกษตร
ประเด็นที่ 4: การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ดั ง นั้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า น
เกษตรกรรมจาเป็นต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปัญหาโลก
ร้อน และปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้ อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมุ่งเน้นในการสร้างเทคโนโลยีห รือนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทที่ 2
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สวก.
เนื้อหาในบทนี้เป็นการนาเสนอสาระเกี่ยวกับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สวก. อาทิ โครงสร้างองค์กร แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ผ่านมา รายได้ ค่าใช้จ่าย ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา เป็นต้น ที่ปรึกษาฯ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ดังกล่าวข้างต้นโดยนาเสนอในรูปแบบการวิเคระห์รูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้แสดงองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจของ สวก. ซึ่งจะนาไปใช้ในการ
เทียบเคียงกับรูปแบบการดาเนินองค์การของหน่วยงานที่มีลักษณะพันธกิจใกล้เคียงกับ สวก. ต่อไป อีกทั้งยัง
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ สวก. จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในเบื้องต้น
โดยเนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ รูปแบบการดาเนินธุรกิจของ สวก. (โดยเป็น
การวิเคราะห์เบื้อต้น) ส่วนที่ 2 และ 3 คือ รูปแบบการดาเนินธุรกิจของหน่วยงานที่มีลักษณะพันธกิจใกล้เคียง
กับ สวก. โดยในแต่ละส่วนมีองค์ประกอบของเนื้อหา 9 ส่วนย่อย ได้แก่
 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Target Customer)
 คุณค่าที่นาเสนอ (Value Proposition)
 ความสามารถและปัจจัยหลักที่สาคัญ (Core Capabilities)
 ช่องทางในการเข้าถึง (Distribution Channel)
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)
 รูปแบบรายได้ (Revenue Streams)
 โครงสร้างของต้นทุน (Cost Structure)
 พันธมิตรทางธุรกิจ (Partner Network)
 การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กร (Value Configuration)
และ ส่วนที่ 4 คือ การประเมินผลการดาเนินงานของ สวก. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รายละเอียดมีดังนี้
2.1 รูปแบบการดาเนินธุรกิจของ สวก.
สาหรับองค์ประกอบของรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่ใช้ในการวิเคราะห์ในบทนี้อ้างอิงตามกรอบรูปแบบ
การดาเนินธุรกิจของ Osterwalder (2004) ที่ได้นาเสนอไว้แล้วในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการนาเสนอผลิตภัณฑ์ (Offer) 2) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Customer) 3) ด้านการเงิน (Finance)
และ 4) ด้านโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ (Structure) โดยรายงานฉบับนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า สาหรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจของ สวก. ในด้านการตอบสนองต่อลูกค้าสามาถพิจารณา
ได้จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลัก ช่องทางในการเข้าถึง และความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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2.1.1 ด้านการนาเสนอผลิตภัณฑ์
สาหรับคุณค่าที่นาเสนอหรือชุดของบริการที่ สวก. นาเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายอยู่ภายใต้บทบาทของ
องค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546 ซึ่งมาตรา 7 ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวก. ไว้ดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา
งานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร
การจัดทาสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือการดาเนินงานอื่นใดที่
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อให้ สวก. สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น มาตรา 8 ตาม พรฎ. ฉบับ
ข้างต้นได้กาหนดอานาจหน้าที่กระทากิจการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
3) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่
เกี่ยวกับดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
4) จัดหาและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตร
5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสานักงาน
6) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินการ
8) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม 5) และการกู้ยืมเงินตาม 6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยการดาเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา สวก. ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ตั้งแต่ฉบับที่ 1 – 3 (ฉบับปัจจุบัน) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในส่วนของพันธกิจ ของ สวก.
โดยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2551) ได้กาหนดพันธกิจหลักไว้เพียง 3 พันธกิจ ได้แก่
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
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จะเห็นได้ว่าการกาหนดพันธกิจดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สวก. ทั้งหมด ทั้งนี้
อาจเกิดจากความพร้อมในหลายส่ ว นจึ งได้คัดเลื อกพันธกิจที่มีความส าคัญและส่ งผลต่อภาพรวมของการ
ดาเนินงานของ สวก. ให้เป็นที่รู้จักมาดาเนินการในระยะเริ่ มแรกก่อน ต่อมาในแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2554) มีการเปลี่ยนแปลงพันธกิจหลักเฉพาะข้อ 3) เล็กน้อย คือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
การดาเนินงานของ สวก. ยังคงเน้นการให้ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์และการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากความพร้อมทางด้านบุคลากรและขีดความสามารถของ
สวก. จึงได้ลดพันธกิจด้านการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศลงจากเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธกิจหลักในข้อ 1) คือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงด้านพันธกิจในครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น
จากเดิมที่เคยสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์มาสนับสนุนทุนวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบายร่วม
ด้ว ย โดยมีสั ดส่ว นการจั ดสรรงบประมาณ เชิงพาณิชย์ต่อเชิงสาธารณะต่อเชิงนโยบาย เท่ากับ 60:30:10
นอกจากนี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 3 ยังมีประเด็นที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากแผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 2 ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสนับสนุนทุนวิจัย โดยเน้นการสร้างงานวิจัยเชิงรุกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ (Demand Side) ซึ่งจาแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานวิจัย
เชิงพาณิชย์ งานวิจัยเชิงสาธารณะ และงานวิจัยเชิงนโยบาย
ประเด็นที่สอง คือ ให้ความสาคัญลดลงในด้านการสร้างนักวิจัยใหม่โดยการให้ทุนการศึกษา เนื่องจาก
การใช้งบประมาณจานวนมาก ช่วงเวลาก่อนที่บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทุนจะสามารถสร้างประโยชน์ได้
ยาวนานเกินไป และโอกาสที่บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทุนจะได้สร้างประโยชน์ด้านงานวิจัยการเกษตร
ลดลงเนื่องจากมีการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ แทน ดังนั้น จึงปรับเปลี่ยนการพัฒนานักวิจัยโดยการให้ทุนใน
ลักษระต่อยอด ซึ่งเป็นทุนระยะสั้นและทุนฝึกอบรมเป็นหลัก
ประการที่สาม คือ การเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อมุ่งให้เกิดการนา
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สามารถนาพันธกิจและยุทธศาสตร์การดาเนินงานฉบับปัจจุบันมาจัดกลุ่มคุณค่าที่นาเสนอหรือ
ชุดของบริการที่ สวก. นาเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
การเกษตร 2) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) การส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร รายละเอียดดังนี้
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แผนภาพที่ 2-1 ชุดบริการที่ สวก. นาเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ชุดบริการกลุ่มที่หนึ่ง: การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนทุน
วิจัยการเกษตร (2) การบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า (3) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการ และ (4) การขยายผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิง
สาธารณะ รายละเอียดดังนี้
(1) การสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตร โดย สวก. พิจารณาถึงประเด็นปัญหาของภาคเกษตรในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาซึ่งประสบปัญหาสาคัญ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิต ตกต่า และการแทรกแซงราคาด้วย
วิธีการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ทาให้กลไกตลาดไม่สามารถทางานได้ ทั้งนี้ การวิจัย พัฒนา และนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย และพัฒนาต่าง ๆ มาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เป็น
แนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สวก. จึงได้กาหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2559 โดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรอบใหญ่ ได้แก่
1.1) การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประกอบด้วย
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือกาหนดนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการกาหนด ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมที่มี
อยู่ให้ดีขึ้น
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ซึ่ง
เป็นการวิจัยด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรไทย กับประเทศคู่ค้า รวมทั้งช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าเกษตรใหม่ ๆ
 กรอบการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการเกษตรของรัฐ บาล ซึ่งเป็นการวิจัย
ในประเด็นเร่งด่วน และต้องการผลงานจากการวิจัยเพื่อหาคาตอบโดยเร็วสาหรับนาต่อรัฐบาล
1.2) การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอนาคต (10 ปี) ประกอบด้วย
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสินค้าเกษตร
 กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเกษตร
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ส าหรั บ การสนั บ สนุ น วิ จั ย ตามกรอบการวิจั ยดัง กล่ าวข้างต้ น มี ความหลากหลายและครอบคลุ ม
ประเด็นสาคัญที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและเตรียมการเพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศได้ ทั้งนี้
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อได้ดาเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นสามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 136 ชิ้น
(ข้อมูลปี 2557) ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์ นโยบาย และสาธารณะ
(2) การบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรหลักที่สนับสนุนวิจัยของภาครัฐ จานวน 7
องค์ก ร ได้แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ (วช.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สานักงานคณะกรรมการนโนยายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้เกิดการแบ่งงานกันทาตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานซึ่งช่วยให้การจัดสรรงบประมาณด้านทุนวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย สวก. ได้รับบทบาทในการบริหารจัดการทุน มุ่งเป้า ตั้งแต่ปี 2555 ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายของรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน (ปี 2559) จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน สมุนไพรไทย/อาหาร
เสริม/สปา อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย พืชสวน และสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีงบประมาณในการ
พิจารณาจัดสรรทุน จานวน 340 ล้านบาท
ดังนั้น การสนับสนุนทุนผ่านงบประมาณที่ได้รับจาก คอบช. ช่วยทาให้ สวก. มีชุดบริการเพิ่มเติมจาก
งบประมาณของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสสาคัญในการนาเสนอองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมายของ สวก. ได้
อีกช่องทางหนึ่ง
(3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ สวก. ได้สร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยเกิดโครงการวิจัยที่พัฒนาจากความร่วมมือ
เหล่านั้น ทั้งจากความร่วมมือกับ หน่วยงานในประเทศ อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันการศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจหรือการดาเนินงานให้แก่ สวก. อย่างมีนัยสาคัญ โดยกลุ่มเป้าหมายของ สวก. สามารถได้รับ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการสร้างเครือข่ายดังกล่าว
(4) การขยายผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ ปัจจุบัน
สวก. ได้ รวบรวมผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเพื่อประยุกต์ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม/ ธุรกิจ โดยแบ่ง
ผลงานวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
 ผลงานวิจัยพร้อมใช้: องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จพร้อม
ถ่ายทอดให้ผู้ ส นใจน าไปใช้ป ระโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิช ย์ อาทิ สูตร กรรมวิธีผ ลิต กระบวนการ
(Process) อุปกรณ์ เครื่องมือ (Tool) หรือผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์มสมัครในหน้าดาวโหลดแบบฟอร์ม
 งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด: องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจาเป็นต้องพัฒนา
ต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ อาทิ การทดสอบ (Testing) การจัดทาต้นแบบ
(Prototype) การดาเนินการในระดับนาร่อง (Pilot Scale) และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ หรือ
ตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาต่อยอดงานวิจั ย สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่อยอด ทั้งนี้ ผู้ เข้าร่วมใน
โครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ส่วนลดค่าใช้สิทธิในเทคโนโลยี สิทธิเข้าเจรจาเพื่อนาผลงานวิจัย
ไปใช้ก่อนใคร ส่วนแบ่งในผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
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ทั้งนี้ ชุดบริการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นพันธกิจสาคัญในการสร้างมูลค่าองค์กรให้แก่ สวก. เนื่องจาก
เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการที่ ได้สนับสนุนทุน ทาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาวงการเกษตรของไทยทั้ง
ในวงแคบและในวงกว้าง ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของการจัดตั้ง สวก.
ชุดบริการกลุ่มที่สอง: การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดย สวก.
เน้นประเภท ทุนระยะสั้น หรือลักษณะต่อยอด โดยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยใน
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งในปี 2559 มีการ
ดาเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จานวน 15 ทุน
 ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จานวน 15 ทุน
 ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ จานวน 3 โครงการ
 กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. จานวน 15 หลักสูตร
รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ชุดบริการกลุ่มที่สาม: การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยการเกษตร โดยมีชุดบริการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) การพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้าง (Content & Structure) ของข้อมูลงานวิจัยการเกษตร ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานผลงานวิจัยโครงการที่แล้วเสร็จ (1.2) พัฒนาและเพิ่ม
จานวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร และ (1.3) ร่วมพัฒนาคลังข้อมูล การเกษตรแห่งชาติหรือ ระบบ Thai
National Research Repository (TNRR) และนาข้อมูลโครงการวิจัยของ สวก. ที่ แล้วเสร็จเชื่อมเข้ากับ
ระบบ TNRRปัจจุบัน สวก. มีคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรจานวน 8 ฐาน คือ ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าว ไหม
ลาไย กล้วยไม้ ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ และข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคใต้
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน ปี 2558 สวก. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เช่น ข้าว (2,909 เรื่อง) มัน
สาปะหลัง (762 เรื่อง) และยางพารา (2,544 เรื่อง) และได้เพิ่มคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรอีก 1 ฐาน คือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีงานวิจัยจานวน 391 เรื่อง
2) การจัดทาสื่อความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย โดย สวก. ได้จัดจ้างให้มีผู้รวบรวมงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการ
แก้ปัญหา โรคพืช หรือศัตรูพืชเป็นหลัก แล้วผลิตเป็นสื่อความรู้แบบง่าย ซึ่งกาหนดพืช จานวน 5 ชนิด ได้แก่
มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะม่วง โดยนาสื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านการเกษตร
ดังกล่าวเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ สวก.
ที่ปรึกษาฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับชุดบริการของ สวก. ดังนี้
1. ชุดบริการของ สวก. มีจุดแข็งสาคัญ คือ ความจาเพาะในลักษณะของบริการที่เกี่ยวกับการวิจัย
การเกษตรซึ่งทาให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจในบริการด้านการเกษตรให้ความสนใจกับ สวก. เป็นลาดั บแรก
อย่างไรก็ตาม แม้ สวก. จะเป็นหน่วยงานที่มีชุดบริการทางด้านการวิจัยการเกษตรที่หลากหลายแต่ยังคงมี
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น การพัฒนาชุดบริการให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น มีความ
ทันสมัยท้าทาย และมีรูปแบบที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ซึ่ง จะช่วยให้สามารถขยายวงกว้างของขอบเขตการ
ให้บริการและส่งผลให้การดาเนินงานของ สวก. สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
2. ความคงเส้นคงวาของชุดบริการประเภททุนสนับสนุนการวิจัย โดยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
กรอบงานวิจัยตลอดเวลา อาทิ ในปีงบประมาณ 2555 มีการกาหนดกรอบงานวิจัยตามประเด็นสาคัญ จานวน
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16 กรอบงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2558 มีการกาหนดกรอบวิจัย จานวน 10 กรอบงานวิจัย และในปี 2559
ลดลงเหลือ จานวน 7 กรอบงานวิจัย โดยการกาหนดกรอบงานวิจัยตั้งแต่ปี 2555-2558 เป็นไปในลักษณะของ
ประเด็นการพัฒนาเฉพาะสินค้าหลัก ซึ่งมีทั้งการกาหนดแบบเฉพาะสินค้าเป้าหมาย (กุ้งทะเล การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์) และกลุ่มสินค้า (ประมง ปศุสัตว์) ในขณะที่ปี 2559 มีการกาหนดกรอบวิจัยตามประเด็นการ
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และการวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์
ในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นไปตามบริบทของผู้ให้ทุนและ
ความต้องการของผู้รับทุนที่มีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา ทาความเข้าใจสภาพ
ปัญหา และกาหนดประเด็นวิจัยสาหรับการพัฒ นาไปสู่การทาวิจัย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกรอบการวิจัย
บ่อยครั้ งอาจส่ งผลให้ ผู้รั บ ทุน ไม่มีเวลาเตรี ยมการเพื่อพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณค่าเพียงพอและ
ตอบสนองต่อความคารดหวังของ สวก. ได้
2.1.2 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
2.1.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555 - 2559) ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์สาธารณะ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ลักษณะต่อยอด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและเป้าประสงค์แตกต่างกันเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักใน 3 ด้านให้สาเร็จ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ซึ่งจะสามารถก้าวเดินไปสู่ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่า
“สวก. เป็นผู้นาในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร เพื่อความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ” สาหรับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ พิจารณาตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของ สวก. จาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ า ง
งานวิ จั ย เชิ ง รุ ก โดยเน้ น วิ จั ย
เชิ ง พาณิ ช ย์ ส าธารณะ และ
นโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น SMEs)
(การวิจัยเชิงพาณิชย์)
เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภค
(การวิจัยเชิงสาธารณะ)

เป้าประสงค์
ภาคธุรกิจสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
มี ง านวิ จั ย ในด้ า นการเกษตรเชิ ง สาธารณะที่
กลุ่ ม เป้ า หมาย (เกษตร กรและผู้ บ ริ โ ภค)
นาไปใช้ประโยชน์
ผู้กาหนดนโยบาย (การ มีผ ลงานวิจัยที่ส ามารถนาไปกาหนดนโยบาย
วิจัยเชิงนโยบาย)
ด้านการเกษตร
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ยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นา
นักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้น
บุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การบริ ห าร
จัดการและสื่อสารองค์ความรู้
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นา
ระ บบ บ ริ ห า รจั ดก า รเ พื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์
นักวิจัยในกระทรวงเกษตร บุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ขี ด
และสหกรณ์
ความสามารถด้านการวิจัยสูงขึ้น
นักวิชาการ/นักวิจัย

ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัย

สาธารณะ (ประชาชน องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจง่ายสาหรับ
ทั่วไปและเกษตรกร)
เกษตรกร ผู้บริโภค และบุคคลทั่วไป
องค์กร/คนในองค์กร (เพื่อ
มุ่งสู่ระบบบริหารงานวิจัย
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต่ อ ไ ป ใ น
อนาคต)

สวก. จะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่มีบุคลากรที่
มีความเป็นมืออาชีพมีระบบงานที่ทันสมัยและมี
ความคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่
ดี มีความมั่นคงทางการเงิน และเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง

จะเห็นได้ว่าการกาหนดกลุ่มเป้าหมายของ สวก. มีทั้ง 2 แบบ ได้แก่ ลูกค้าวงกว้างและลูกค้าวงแคบ
สาหรับลูกค้าวงแคบ ได้แก่ 1) นักวิจัยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2
และ 2) องค์กร/คนในองค์กร สวก. สาหรับการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งนี้ การบริหารลูกค้าวงแคบ
สามารถทาได้ง่ายและสะดวกมากกว่า เนื่องจากทราบตาแหน่งและรูปแบบความต้องการที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตาม สาหรับกลุ่มเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 อาจส่งผลกระทบต่อ ความคาดหวังผลผลิตในเชิงปริมาณ หาก
จานวนบุคลากรภาพรวมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีไม่มากนัก
ในส่วนของลูกค้าวงกว้างในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม
ประเภทของการวิจัยที่ส่งเสริมช่วยให้สามารถจาแนกพฤติกรรมของกลุ่ มเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น SMEs) เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปผูมีสิทธิ
ขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเปนนิติบุคคล มีลักษณะดังนี้
 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้ อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการ
วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่ าของภาครัฐที่ผู้อานวยการ
แผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
 เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย
ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการแบ่งตามการนาไปใช้ประโยชน์ อาทิ การเข้ารับ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับกลุ่มนักวิจัย การเข้าถึงคลังข้อมูลด้านการเกษตรสาหรับสาธารณะชนทั่วไป
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เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สวก.มีความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของตนเองซึ่งจะช่วยให้สามารถกาหนดวิธีการ
เข้าถึงและรูปแบบการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
2.1.2.2 ช่องทางในการเข้าถึง
ช่องทางการสื่อสาร คือ จุดสัมผัสกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการรับรู้และประสบการณ์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ดังนั้น หากมีการวางแผนส่วนผสมที่ลงตัวของช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม นอกจากจะทาให้สามารถประสบความสาเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วยังช่วยให้เกิดการ
ประหยัดจากการดาเนินงานอีกด้วย ปัจจุบัน สวก. มีการกาหนดช่องทางไว้อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ช่อง
ทางผ่าน สวก. และช่องทางผ่านพันธมิตรของ สวก. ในส่วนของช่องทางผ่าน สวก.อาทิ การจัด ประชุมระดม
สมองเพื่อจัดทากรอบการวิจัย การจัดงานเปิดตัวเทคโลยี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ เป็นต้น
สาหรับช่องทางผ่านพัน ธมิตร อาทิ สร้ างความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการ เว็ปไซต์
พันธมิตร เป็นต้น โดยช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีก ารดาเนินการที่แตกต่างกันตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ การดาเนินการผ่านช่องทางพันธมิตรทาให้ สวก.ได้ประโยชน์จากจุดแข็งของพันธมิตรต่าง ๆ ที่
มีฐานลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ สวก.
หากพิจารณาระยะของการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง พบว่า สวก. มีการดาเนินการครบถ้วนในทุก
ระยะ สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) ระยะการรับรู้ ได้แก่ การนาเสนอผ่านทั้งช่องทาง สวก. และพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ
2) ระยะการประเมิน เช่น การจัดหลักสูตรตามหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
3) ระยะการซื้อ เช่น การประกาศกรอบวิจัยในการรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยดานการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
4) ระยะการส่งมอบ เช่น การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ ของหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และ
5) ระยะหลังการขาย เช่น การจัดทาประชาพิจารณ์ของผลงานวิจัยเชิงนโยบาย การหารือหน่วยงานที่
นาไปใช้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงในระยะต่าง ๆ อาจยังไม่สามารถเพิ่มศักยภาพให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
อาทิ ช่องทางการเข้าถึงในระยะการซื้อหรือการได้รับบริการจาก สวก.สาหรับเกษตรกรซึ่งไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมกับ สวก. และไม่สามารถเข้าถึงเว็ปไซต์ สวก. ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
เข้าใจง่ายสาหรับเกษตรกรไว้อย่างมากมาย
2.1.2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
องค์กรควรระบุ รูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่ มเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้
ความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่แบบเป็นส่วนตัวไปจนถึงแบบอัตโนมัติ ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลโดยตรงต่อ
ประสบการณ์ ก ารรั บ รู้ การใช้ บ ริ ก าร และความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร สวก. มี รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับพนักงาน สวก. เป็น
หลักซึ่งมีในหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อประสานงานกับพนักงาน สวก. ทั้งในเรื่องการ
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ติดต่อขอรับทุน การขอเข้ารับการฝึกอบรม การขอข้อมูลด้านการเกษตร ผ่านศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ ผ่าน
อีเมล์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
2) การให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแบบพิเศษ เป็นการกาหนดพนักงาน สวก. หนึ่งคนในการ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ลึกซึ้งและใกล้ชิด และมักจะก่อตัวขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ เช่น การให้คาแนะนาในการปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยจนกระทั่งได้รับทุนวิจัย การ
ติดตามการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก. เป็นต้น
3) การร่วมสร้าง เป็นการร่วมสร้างคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสร้าง
เนื้ อหาเพื่อน าไปสู่ การสะท้อนความต้องการที่แท้จริงและ สวก.สามารถนาไปดาเนินการต่อเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ สวก. เช่น การรับประเด็นปัญหาเร่งด่วนจากหน่วยงานสาคัญของประเทศ เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลักดันให้ สวก. เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษางานด้านโยบาย
และการนาไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องเร่งด่วน เป็นต้น
4) การให้บริการตัวเอง โดยความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ สวก. ไม่มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ได้ตระเตรียมสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็นทั้งหมดให้กลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือตนเอง เช่น
การจัดทาวิดีทัศน์รู้ทันศัตรูพืช ซึ่งเป็นการนาเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยนาเสนอความรู้ที่จาเป็นและ
สาคัญในการจัดการกับปัญหาด้านศัตรูพืชโดยที่ผู้รับชมสามารถทราบสาเหตุ สภาพปัญหา วิธีการจัดการแก้ไข
และสามารถนาไปใช้ดาเนินการได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
5) การให้บริการอัตโนมัติ เป็นการผสมผสานการบริการตัวเองที่ซับซ้อนขึ้นเข้ากับกระบวนการ
อัตโนมัติ เช่น การจัดทาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS) ซึ่งผู้ขอรับทุนสามารถศึกษา
และดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการได้เอง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า สวก. มีการสร้างความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ/ ตอบสนองต่อความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบความสัมพันธ์
ที่สาคัญ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแบบพิเศษซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการสนับสนุนภารกิจ
หลักในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นจาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จานวน
มาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สวก. อาจมีข้อจากัดในประเด็น
ดังกล่าวจากโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดเล็ก
2.1.3 ด้านการเงิน
2.1.3.1 รูปแบบรายได้
รูปแบบรายได้ ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินงานของ สวก. สาหรับการพิจารณารูปแบบ
รายได้ของ สวก. สามารถพิจารณาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง คือ งบประมาณในการจัดบริการ
สาธารณะประเภทวิจัยการเกษตร และ รูปแบบที่สอง คือ ความเต็มใจที่จะจ่ายของกลุ่มลูกค้า สวก. สาหรับ
การนางานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ความแตกต่างของกระแสรายได้สาหรับสองแนวทางจึ งขึ้นอยู่กับ
วิธีการกาหนดกระแสรายได้ โดยกระบวนการงบประมาณถือเป็นวิธีการกาหนดกระแสรายได้ของแนวทางที่
หนึ่ง ในขณะที่กลไกการตั้งราคาถือเป็นวิธีการกาหนดกระแสรายได้ของแนวทางที่สอง
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รูปแบบที่หนึ่ง : งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะประเภทวิจัยการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดบริการสาธารณะประเภทวิจัยการเกษตร ดังนั้น ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของ
สวก. จึงมิได้เป็นผู้จ่ายเงินโดยตรงให้แก่ สวก. เป็นเพียงการจ่ายโดยอ้อมผ่านการชาระภาษี ส่งผลให้ไม่เกิดแรง
กดดันเกี่ยวกับความคาดหวังในบริการกับการดาเนินการของ สวก. มากนัก
รูปแบบที่สอง : ความเต็มใจที่จะจ่ายของกลุ่มลูกค้า สวก. สาหรับการนางานวิจัยไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากกลุ่มลูกค้าที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้กลไกการตั้งราคาแบบผันแปร ซึ่ง
เป็นการพิจารณาราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดที่เกิดจากการตกลงสิทธิประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้น
ระหว่างกัน อาทิ สิ น ทรั พย์ ไม่มี ตัว ตนจากโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้ว ย ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิบัตรการประดิษ ฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ สินทรัพย์ในกลุ่มนี้สามารถนามาจัดหารายได้ได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะรายได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. ยอดสะสมถึง
เดือนมีนาคม 2557 พบว่า สวก. มีการประมาณการรายได้กับคู่สัญญาภาคเอกชนประมาณ 90.73 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ (Upfront) จานวน 16.57 ล้านบาท และส่วน
แบ่งรายได้จากยอดขาย (Royalty) จานวน 74.16 ล้านบาท แต่สามารถจัดเก็บรายได้รวมได้เพียง 9.65 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของรายได้ประมาณการรวม
 ในส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ซึ่งควรจะต้องจัดเก็บได้ทั้งจานวนแต่สามารถจัดเก็บได้
เพียง 8.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์เท่านั้น สะท้อนปัญหาในการจัดเก็บ
รายได้ของ สวก. เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป
 ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายจัดเก็บได้ 2.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของส่วนแบ่ง
รายได้จากยอดขาย สะท้อนปัญหาในการนาเทคโนโลยที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการดาเนินธุรกิจซึ่งอาจต้อง
ใช้องค์ประกอบในด้านอื่นประกอบกับเทคโนโลยที่ได้รับการถ่ายทอด อาทิ เงินลงทุนเพิ่มเติม การฝึกอบรม
บุคลากร การขยายตลาด เป็นต้น เพื่อให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างประสบความสาเร็จ
นอกจากรูปแบบของรายได้แล้ว กระแสรายได้ถือเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่จาเป็นต้องพิจารณา โดยพบว่า
สวก. มีกระแสรายหลักแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้ครั้งเดียว และรายได้สม่าเสมอ ดังนี้
1) รายได้ครั้งเดียว เช่น รายได้จากกองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จานวน 2,999.51 ล้านบาท1 รายได้จากเงินอุดหนุนการดาเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณในปี 2555 เท่ากับ 228 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 – 2558 เท่ากับ 342-390
ล้านบาทต่อปี รายได้จากโครงการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (แบ่งออกเป็น 4 รายการ
ได้แก่ (1) รายได้จากการติดตามสัญญาหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2) รายได้จากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ (3) รายได้จากโครงการที่คาดว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (4) รายได้จากการขยายผลทดสอบ
ตลาด) ในส่ ว นของรายได้ที่เกิ ดขึ้น ระหว่างการด าเนินการวิจั ย เช่ น รายได้จากการจาหน่า ยผลผลิ ตจาก
โครงการวิจัยจะถูกนาไปหักออกจากต้นทุนสะสมของโครงการวิจัยนั้น ๆ ตามยอดรายได้ที่รับเข้ามา
2) รายได้สม่าเสมอ เช่น รายได้จากดอกผลที่ได้จากเงินกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จากปีละ 126 ล้าน
บาท ในปี 2550 ลดลงเหลือปีละ 76 ล้านบาท ในปี 2558

1

ซึ่งมาจากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (Agricultural Sector Program Loan) ที่มีเงื่อนไขผูกพันให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Commercial Technology Development) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีของประเทศ
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นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากรายการอื่น ๆ อาทิ รายได้จากการจัดฝึกอบรมนักวิจัย รายได้ที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณารูปแบบของรายได้และกระแสรายได้ประกอบกัน มีข้อสังเกตดังนี้
1) รูปแบบรายได้ที่มาจากงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะประเภทวิจัยการเกษตรเป็นรูปแบบ
ที่มีกระแสรายได้แบบครั้งเดียว ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ เงินประเดิมตั้งต้น และเงิ นงบประมาณ
จัดสรรจาก คอบช. สาหรับเงินประเดิมตั้งต้นที่นามาใช้ในการดาเนินงานนั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากภาวะ
ขาดทุน ต่อเนื่ อง ดังนั้ น หากยั งคงไม่ได้รับ เงินจัดสรรเพิ่มเติมจะทาให้ ไม่มีเงินรายได้ในส่ ว นนี้มาใช้ในการ
ดาเนินงาน ในส่วนของเงินงบประมาณจัดสรรจาก คอบช. ในที่ นี้ที่ปรึกษาฯ จัดให้เป็นกระแสรายได้แบบครั้ง
เดียว แม้ว่าจะได้รับจัดสรรเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน ก็ตาม เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. หรือ
รัฐ บาลในการพิจ ารณา ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ทาให้ ไม่มีเงินรายได้ในส่ ว นนี้มาใช้ในการ
ดาเนินงานเช่นกัน
2) รูปแบบรายได้ที่มาจากความเต็มใจที่จะจ่ายของกลุ่มลูกค้า สวก. มีทั้งส่วนที่เป็นรายได้แบบครั้ง
เดียว (รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ ) และรายได้แบบสม่าเสมอ (ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขาย) โดยมี
การประมาณการรายได้ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายกับคู่สัญญาภาคเอกชนสูงกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก
ในขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ ยังมิได้มีการดาเนินการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารรายได้ไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินที่แท้จริง ดังนั้น จึงควรปรับรูปแบบ
แบบการประมาณการรายได้ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
3) ในการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้น จาเป็นต้องคานึงถึงอายุการให้ความคุ้มครองซึ่ง
แตกต่างกัน ดังนั้น ความสามารถในการหารายได้จึงขึ้นอยู่กับการบริหารกรอบระยะเวลาที่แตกต่างกันของ
สินทรัพย์ดังกล่าว
2.1.3.2 โครงสร้างของต้นทุน
ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการบริหาร สวก. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน
407.7 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณตามยุทธศาสตร์ จานวน 147.5 ล้านบาท งบบุคลากร จานวน 44.6
ล้านบาท งบดาเนินงาน จานวน 8.8 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 0.1 ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จานวน 140.8
ล้านบาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จานวน 66.8 ล้านบาท จะเห็นว่ารายจ่ายหลักได้แก่ กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ ซึ่งถูกกาหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งในหมวดงบประมาณตามยุทธศาสตร์และงบผูกพันข้ามปี
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายอาจไม่สะท้อนโครงสร้างต้นทุนสาคัญในรายละเอียดได้ชัดเจนมาก
นัก ที่ปรึกษาฯ จึงจะใช้การพิจารณาจากงบการดาเนินงานของ สวก.ในปี 2558 เพื่อแสดงรายละเอียดดังกล่าว
ดังนี้
สาหรับค่าใช้จ่ายรวมตามงบกาไรขาดทุนในปี 2558 เท่ากับ 158.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในหมวดต่าง ๆ จานวน 9 หมวด เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ค่าใช้สอย 2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
3) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4) ค่าเสื่อมและค่าตัดจาหน่าย 5) ค่าวัสดุ 6) ค่าสาธารณูปโภค 7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
8) ค่าตอบแทน และ 9) ค่าบาเหน็จบานาญ พิจารณาตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-2 ค่าใช้จ่ายตามงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ สวก. สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558
ลาดับ

รายการ

จานวนเงิน

1

รวมค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
- ค่าจ้างที่ปรึกษา
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
- ทุนการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการวิจัยต่าง ๆ
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ, ที่ปรึกษา)
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
- อื่น ๆ
รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจาหน่าย
- ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
- ค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ค่าเสื่อมราคา - อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
- อื่น ๆ
รวมค่าสาธารณูปโภค
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- ค่าไฟฟ้าสาหรับการใช้งาน
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานอื่น
- อื่น ๆ

49,920,941.57
17,841,706.84 35.74%
10,682,240.10 21.40%
4,751,257.26
9.52%
4,410,000.00
8.83%
12,235,737.37 24.51%
44,788,845.88
33,149,622.58 74.01%
11,639,223.30 25.99%
44,772,564.13
35,434,719.37 79.14%
3,280,666.00
7.33%
3,089,327.69
6.90%

2

3

4

5

6

7

2,967,851.07
6.63%
6,625,999.24
4,210,895.22 63.55%
1,325,543.83 20.01%
1,089,560.19 16.44%
5,110,000.55
4,408,030.56 86.26%
701,969.99 13.74%
3,188,144.16
1,525,659.98 47.85%
1,164,382.73 36.52%
498,101.45 15.62%
2,515,328.97
2,515,439.64 100.00%
-294 -0.01%

% เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายรวม
31.33%

28.11%

28.10%

4.16%

3.21%

2.00%

1.58%
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ลาดับ
8

9

รายการ
รวมค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
- อื่น ๆ
รวมค่าบาเหน็จบานาญ
- เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน

จานวนเงิน
1,915,050.00
1,826,250.00 95.36%
88,800.00
4.86%
502,172.00
502,172.00 100.00%

% เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายรวม
1.20%

0.32%

ค่าใช้จ่ายรวม
159,339,046.50
100.00%
ที่มา: งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 (อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน) ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

โดยค่าใช้จ่ายสูงสุด 3 ลาดับแรก มีดังนี้
ลาดับที่หนึ่ง หมวดค่าใช้สอย จานวนรวม 49.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.33 ของค่าใช้จ่าย
รวม โดยมี 3 หมวดหลัก ได้แก่ (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จานวน 17.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.74
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 10.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.40 และ (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
จานวน 4.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.52
ลาดับที่สอง หมวดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จานวนรวม 44.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11
ของค่าใช้จ่ายรวม โดยมี 2 หมวดหลัก ได้แก่ (1) ทุนการศึกษา จานวน 33.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.01
และ (2) ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการวิจัยต่าง ๆ จานวน 11.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.99
ลาดับที่สาม หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวนรวม 44.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.10 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม โดยมี 3 หมวดหลัก ได้แก่ (1) เงินเดือน จานวน 35.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 (2)
ค่าจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ, ที่ปรึกษา) จานวน 3.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 และ (3) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน จานวน 3.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.90
จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายใน 3 หมวดแรก อยู่ระหว่าง ร้อยละ 28-31 ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งไม่แตกต่างกัน
มากนัก อีกทั้งเมื่อพิจารณายอดรวมทั้ง 3 หมวด เท่ากับ 87.54 ของค่าใช้จ่ายรวม ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการรการใช้ปัจจัยการผลิตในด้านต่าง ๆ ของค่าใช้จ่ายใน 3 หมวดข้างต้น ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และ
เต็มศักยภาพ จะส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะรายการค่าใช้จ่าย
สาคัญที่มีจานวนมากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป เพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนสาคัญสามารถจาแนกได้ดังนี้
 ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ซึ่งต้องจ่ายเป็นประจาและค่อนข้างคงที่ในแต่ละเดือนได้แก่ เงินเดือน
จานวน 35.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 ของค่าใช้จ่ายรวม
 ต้นทุนผันแปร (Variable cost) ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้มากหรือน้อยในแต่ละเดือน ได้แก่
ทุนการศึกษา จานวน 33.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของค่าใช้จ่ายรวม
 ต้นทุนผลิตมากแล้วต่าลง (Economy of scale) ซึ่งการสั่งทาไว้จานวนมากเพื่อประโยชน์ในการ
ลดต้นทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 10.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของค่าใช้จ่ายรวม
 ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วต่าลง (Economy of scope) ซึ่งการสั่งซัพพลายเยอร์เจ้าเดียวกันเพื่อ
ประโยชน์ในการลดต้นทุนของซัพพลายเยอร์ ส่งผลให้ได้สินค้าในราคาที่ถูกลง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
จานวน 17.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 ของค่าใช้จ่ายรวม
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จะเห็นได้ว่าโครงสร้างต้นทุนสาคัญมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารจัดการต้นทุนย่อมมีความ
แตกต่างกันตามความเหมาะสม อาทิ การใช้วิธีพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหมวดต้นทุนคงที่ การเพิ่ม
หน่วยบริการ/สินค้าจากการทาประชาสัมพันธ์ด้วยงบประมาณเท่าเดิมในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งถัดไป เป็นต้น
จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตได้ในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการดาเนินงานด้านการเงินในระยะที่ผ่านมาของ สวก. เพื่อสะท้อน
ความอยู่รอดและความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของ สวก. (พิจารณาแผนภาพที่ 2-2) พบว่า ในระยะเริ่มต้น
ของ สวก. มีกาไรอย่างต่อเนื่อง หากแต่กาไรดังกล่าวเกิดจากส่วนต่างของรายได้ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากเป็น
สาคัญที่มากกว่าค่าใช้จ่ายรวม โดยในปี 2554 เป็นปีแรกที่ สวก. ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากรายได้
ดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กาไรสะสมเริ่มมีแนวโน้มลดลง และ
จนกระทั่งทาให้เกิดการขาดทุนสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 จานวน 69.32 ล้านบาท เหตุการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดการลดลงของทุนประเดิมในเชิงระบบบัญชีจาก 2,999.51 ล้านบาท ลดลงเหลือ 2,930.19 ล้าน
บาท
แผนภาพที่ 2-2 กาไร กาไรสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ตัดจาหน่ายทั้งจานวน
หน่วย: ล้านบาท

สาหรับรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาถูกบันทึกในรูปบัญชีต้นทุนโครงการวิจัยและพัฒนารอโอนบัญชี
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (จานวน 236 โครงการ ในปี 2558 รวมเป็นเงิน 914 ล้านบาท) ซึ่งมีการบันทึก
เป็นรายจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มรับข้อเสนอโครงการมาพิจารณาและจะถูกโอนเป็นต้นทุนค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
เมื่อมีการจดทะเบียนผลงานวิจัยหากโครงการวิจัยดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่สามารถสร้างสิทธิประโยชน์ที่
เป็นตัวเงินได้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน โดยโครงการวิจัยที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่สามารถสร้างสิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นตัวเงินได้และตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนรวม 217.67 ลบ. ดังนั้น แม้ สวก. จะมีสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสตัดจาหน่ายเป็นศูนย์ทั้งในด้านของอายุการใช้ งานและการ
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ที่ไม่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์
รวมของ สวก. ลดลงและนาไปสู่ปัญหาในการบริหารจัดการด้านการเงินของ สวก. ในอนาคต
หากพิ จ ารณาข้อ มูล ทางการเงิน ในช่ว ง 5 ปีล่ าสุ ด เพื่อพิ จารณาผลการด าเนิน งานในช่ว งแผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 3 พบว่า สวก. มีสินทรัพย์ลดลงในปี 2555 (3,263.11 ล้านบาท) ต่อเนื่อง
จากปี 2554 (3,277.81 ล้านบาท) พิจารณาตาราง 4-3 ซึ่งเกิดจากการขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง ทา
ให้ส่วนของทุนลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับมอบหมายจาก คอบชฬ ในการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าของ
ประเทศ ทาให้ สวก. มีเงินสดรับเข้ามาแต่อยู่ในรูปของหนี้สินเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความคล่องตัวทางการเงิน 2) ความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรั พย์ 3) ความสามารถในการชาระหนี้ และ 4) ความสามารถในการทากาไร
สามารถวิเคราะห์โดยใช้ตัวแทนอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญเป็นตัวแทนได้ดังนี้
ตารางที่ 2--3 ข้อมูลทางด้านการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2558
ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบดุล

2554

2555

2556

2557

2558

3,508.82
386.32
3,122.50

หน่วย: ล้านบาท
3,432.50
3,518.01
423.35
587.82
3,009.15
2,930.19

108.00
142.11
-34.11

88.16
197.55
-109.39

หน่วย: ล้านบาท
81.00
80.38
194.35
159.34
-113.35
-78.96

อัตราส่วนทางการเงิน
2011
1. ความคล่องตัวทางการเงิน (Short-term Solvency)

2012

2013

2014

2015

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

49.41

3.60

3.09

2.10

- สินทรัพย์รวม
- หนีส้ ินรวม
- ส่วนของทุน

3,277.81
6.22
3,271.59

3,263.11
31.22
3,231.89

งบกาไรขาดทุน
- รายได้
- ต้นทุน
- กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ

119.97
145.37
-25.40

173.18

2. ความมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
(Fixed Asset Turnover)

0.04

0.05

0.04

0.04

0.03

0.19%

0.97%

12.37%

14.07%

20.06%

-1.05%
-1.06%

-3.12%
-3.50%

-3.30%
-3.77%

-2.24%
-2.69%

3. ความสามารถในการชาระหนี้ (Leverage)
- อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D:E Ratio)

4. ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
- อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้ (ROE)

-0.77%
-0.78%

ที่มา: งบการเงินของ สวก. ปีงบประมาณ 2554-2558 ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

1) ความคล่องตัวทางการเงิน พบว่า สวก. มีผลการดาเนินงานปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้ จานวน 2 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า สวก. มีเงินทุนหมุ นเวียน อาทิ เงินสด
ลูกหนี้ มากกว่าหนี้สินระยะสั้นอย่างน้อย 2 เท่า ซึ่งทาให้มีคล่องตัวในการชาระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก
2) ความมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ พบว่า สวก. มีการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ถาวร
คงที่ เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03-0.05 ซึ่ง
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โดยทั่วไปแล้ว การบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีประสิทธิภาพควรมีอัตราการหมุนเวียนดังกว่ามากกว่า 1.00 ดังนั้น
สะท้อนให้เห็นว่า สวก. ยังไม่สามารถบริหารสินทรัพย์ถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จใน
ส่วนของการที่ สวก. ไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือหารายได้จากผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มากนัก
3) ความสามารถในการชาระหนี้ พบว่า ก่อนได้รับงบประมาณในส่วนของทุนวิจัยมุ่งเป้านั้น อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนของ สวก. อยู่ในระดับต่า แต่เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เพิ่มสูงขึ้น จนมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 20.06 ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เงิน
งบประมาณจัดสรรดังกล่าวอยู่ในรูปของเงินสด ซึ่งเมื่อได้มีการจัดสรรไปตามการสนับสนุนทุนโครงการต่าง ๆ
จะทาให้ภาระหนี้สินลดลงตามปกติ
4) ความสามารถในการทากาไร พบว่า อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปในกิจการที่น่าลงทุนไม่
ควรต่ากว่า ร้อยละ 15 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่ควรต่ากว่า ร้อยละ 5 แต่ผลการดาเนินงาน
ของ สวก. มีอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 อย่างเป็นค่าลบและอยู่ในระดับต่ามาก สะท้อนให้เห็นว่า ในด้านการ
บริหารเพื่อให้เกิดความสามารถในการทากาไรขอ สวก. ยังไม่ประสบผลสาเร็จ
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลทางการเงินของ สวก. มีข้อสังเกตดังนี้
การดาเนินธุรกิจของ สวก. ในช่วงที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยเป็นหลัก (พิจารณา
จากขนาดงบประมาณที่มีสัดส่วนสูงกว่าพันธกิจในด้านอื่น ๆ) ซึ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนการวิจั ยเชิงพาณิชย์
(แม้ในช่วงหลังมีการปรับเปลี่ยนโดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบายร่วมด้วย แต่ยังมี
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้จัดสรรไปช่วงเวลาก่อนหน้า) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินจะเห็น
ได้ว่า แนวทางดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร จะเห็นได้จากอัตราความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ (ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาทิ สิทธิบัตร เป็นต้น) อยู่ในระดับต่า ส่งผลให้ความสามารถในการทา
กาไรของ สวก. อยู่ในระดับต่าด้วยเช่นกัน พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 2.69 ซึ่งโดยทั่วไปกิจการที่น่าลงทุนจะอยู่ในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 แม้ว่า สวก. จะมิได้มุ่งเน้นการแสวงหา
กาไร แต่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ หากยังคงดาเนินธุรกิจโดยเน้นการ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์ต่อไป
2.1.4 ด้านโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
2.1.4.1 ความสามารถและปัจจัยหลักทีส่ าคัญ
การดาเนินงานขององค์กรจะประสบความสาเร็จได้จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง
คือ ความสามารถและปัจจัยหลักขององค์กรที่สามารถทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้ผลผลิต
ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดไว้ ในการพิจารณาความสามารถและปัจจัยหลักที่สาคัญของ สวก. สามารถแบ่งการ
พิจารณา ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความสามารถในการดาเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากโครงสร้างของ สวก. และ
2) ปัจจัยหลักที่สาคัญซึ่งหมายถึงสมรรถนะสาคัญของทั้งองค์กรและบุคลากรของ สวก.
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แผนภาพที่ 2-3 โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง ข้อมูลเดือนตุลาคม 2558

ที่มา: แผนงานที่สาคัญของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจาปีงบประมาณ 2559

ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ: สวก. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2555 เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
รองรับการขยายกรอบงานวิจัยไปสู่งานเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีการปรับแนว
ทางการสนับสนุนทุนวิจัยใน 3 ด้าน คือ งานวิจัยเร่งด่วยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า งานวิจัยเชิงนวัตกรรม และ
งานวิจัยเชิงเป้าหมายยุทธศาสตร์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังมิได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรแต่อย่างใด โดยโครงสร้าง
องค์กรในปัจจุบันมี 12 องค์ประกอบซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกัน โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มที่มีบทบาทในการบริหารองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร สวก. ผู้อานวยการ สวก. และ
รองผู้อานวยการ สวก.
2) กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทในการก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานในประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
3) กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น ในฐานผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ ก่ ที่ ป รึก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ า
สานักงาน
4) กลุ่มที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของ สวก. ได้แก่ สานักสนับสนุนงานวิจัยและ
สานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่มีบทบาทสาคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สานักพัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีบทบาท
สาคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสาคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สานักบริหารที่มี
บทบาทสาคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 4
5) กลุ่มที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินงานของ สวก. ได้แก่ กลุ่มงานผู้อานวยการ
สานักงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า สวก. มีการจัดสรรบุคลากรเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่มีบทบาทเฉพาะและครอบคลุม
การดาเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน ทาให้สามารถติดตามการดาเนินงานได้ง่าย นอกจากนี้ หากพิจารณา
จากอัตรากาลั งจะเห็ น ได้ว่ามีการจั ดสรรไปยังกลุ่ มที่ 4 มากที่สุ ด โดยเฉพาะบทบาทการดาเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่า สวก. ให้ความสาคัญกับบทบาทดังกล่าวมากที่สุด โดยมีบุคลากรมากที่สุด
รวม 33 คน อย่างไรก็ตาม นับจากปี 2555 ซึ่ง สวก. ได้รับมอบหมายบทบาทการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าซึ่งเป็น
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บทบาทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้น ทาให้ปริมาณงานมีมากขึ้นแต่ สวก. ยังมิได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งในระยะยาวหากเกิดภาวะภาระงานต่อหน่วยบุคลากรมาก
เกินไป อาจทาให้เกิดการไหลออกของบุคลากรได้
ปัจจัยหลักที่สาคัญ: สวก. ได้กาหนดสมรรถนะหลักไว้ จานวน 6 ด้าน ได้แก่ การส่งมอบงานที่เป็นเลิศ
การตระหนักรู้เกษตรกรรมของชาติ การใฝ่ความก้าวหน้า การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ซึ่ ง สมรรถนะดั ง กล่ า วจะใช้ เ ป็ น แกนในการก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ สวก. ทั้ ง นี้
ผลการประเมินสมรรถนะหลักใน 6 ด้าน พบว่า บุคลากรของ สวก. มีสมรรถนะสูงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นร้อยละ
66.91 โดยด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด ได้แก่ ความเป็นนาหนึ่งใจเดียวกัน มีสมรรถนะสูงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็น
ร้อยละ 82.46 รองลงมา คือ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีสมรรถนะสูงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นร้อยละ 69.64 ส่วน
สมรรถนะที่น้อยที่สุด ได้แก่ ความตระหนักรู้เกษตรกรรมของชาติ มีสมรรถนะสูงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นร้อยละ
54.39 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาสมรรถนะด้านการบริหารเพิ่มติม ซึ่งประกอบด้วยการกล้าตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ และความผูกพันและศักยภาพทีม สูงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นร้อยละ 80 และมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิมมาก
จะเห็นได้ว่า สวก. ยังจาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะหลักถึง 5 ด้าน เพื่อให้สามารถนาไปใช้เพิ่มผลิตภาพ
ของการดาเนินงานบุคลากรแต่ละราย โดยเฉพาะด้านความตระหนักรู้เกษตรกรรมของชาติ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่
ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของบุคลากร สวก. ในฐานะองค์กรสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาการเกษตร
2.1.4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจของ สวก. มีความหลากหลายตามผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละพันธมิตร ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรในการร่วมทุน และพันธมิตรในความสัมพันธ์ ของผู้
ซือ้ -ผู้ขาย ดังนี้
1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นความร่วมมือทางธุรกิจสาหรับกิจการที่มิได้เป็นคู่แข่งกัน ซึ่งปัจจุบัน สวก.
มีพันธมิตรในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งเป็น
การบูร ณาการข้อมูล งานวิจั ย และระบบบริ หารจัดการทุนวิจัยไม่ให้ เกิดความซ้าซ้อน ทาให้ระบบวิจัยของ
ประเทศก้าวเดินไปโดยสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมแห่ งชาติ (สวทน.) สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ (2) หน่วยงานกากับดูแลด้านมาตรฐานสินค้า/ คลังข้อมูลฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือในลักษณะต่อยอดหรือเสริมสมรรถนะในกระบวนการทางานของ สวก. อาทิ มาตรฐานฮาลาลแห่ง
ชาติ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
2) พันธมิตรในการร่วมดาเนินธุรกิจ เป็นความร่วมมือในการขยายธุรกิจให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ของ สวก. ร่วมกับพันธมิตร แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ: สวก.
อนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้
เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบทั้ง
สองฝ่าย (Sole Licensing) และอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด (Non- Exclusive Licensing) โดยผู้รับ
อนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี
(Disclosure fee) และค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty fee) และ (2) การร่วมวิจัย: เอกชน
สามารถร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สวก. ได้โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบ in kind หรือ in cash (ไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณวิจัย) เมื่อได้ผ ลงานวิจัยแล้ว สวก. เอกชนผู้ร่วมสนับสนุน และผู้รับทุน
(หน่วยงานผู้วิจัย) จะมีความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน และเป็นผู้ได้สิทธิในการใช้ประโยชน์เป็น
รายแรก ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นร่วมกัน สวก. จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือให้มี
การตั้งคณะทางานร่วมเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น เมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะมีการเจรจาตกลงกันเป็นรายกรณี
3) พันธมิตรในความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ -ผู้ขาย เป็นความร่วมมือเพื่อเป็นการรับประกันว่าจะไม่ขาด
แคลนวัตถุดิบ ได้แก่ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยเชิง
รุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้น
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด ตามแผนยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 3 จาเป็นต้อง
พิจารณาโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองและสามารถนาไปใช้ในเชิง สาธารณะและเชิงนโยบายโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นหลัก ดังนั้น การประชุมหารือเพื่อรับโจทย์ปัญหาต่าง ๆ จึงเป็นความสัมพันธ์ในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย ซึ่งจะทาให้ สวก. มีโจทย์การวิจัยสาหรับการสนับสนุนทุนการวิจัยที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ประเทศ ประกอบกับนักวิจัยที่ สวก. จะสนับสนุนเป็นบุคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรสาคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิจัย
จะเห็นได้ว่า สวก.มีพันธมิตรในกลุ่มสาคัญที่จะทาให้สามารถขยายศักยภาพและผลการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น คอบช. ทาให้ สวก. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยในขอบเขตที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็
ตาม พันธมิตรประเภทร่วมทุนของ สวก. โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็งมากนัก ซึ่งทาให้
สูญเสียโอกาสในการระดมเงินทุนหรือการรับโจทย์วิจัยด้านการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยตรง
2.1.4.3 การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กร
ในส่วนของกิจกรรมหลักที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาจากนโยบายการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะสะท้อนภาพของการดาเนินงานที่เกิดจาก
ผลลัพธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงานในกิจกรรมหลัก ดังนี้
1) สนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า งานวิจั ยเพื่อสร้างนวัตกรรม
และงานวิจัยที่แก้ปัญหาทางการเกษตรในระยะกลางและระยะยาว
2) ผลักดันงานวิจัย เทคโนโลยี และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งยื่น
ขอรั บความคุ้มครองทรั พย์ สินทางปัญญา อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด การทดสอบ
เทคโนโลยีในระดับกึ่งอุตสาหกรรม การอนุญาตให้ภาครัฐ/เอกชนใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาได้
3) สนับสนุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยเน้นทุน
ระยะสั้น หรือลักษณะต่อยอด
4) พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2559 – 2561 ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเผยแพร่ความรู้ อาทิ การจัดทา Application เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกษตรแบบง่าย การจัด In House Training การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS)
เป็นต้น
5) ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น
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2.2 รูปแบบการดาเนินธุรกิจของหน่วยงานที่มีลักษณะพันธกิจใกล้เคียงกับ สวก. :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) มี พั น ธกิจ ในการเสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ งของกลไกและ
กระบวนการสร้างและจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ โดยมี
เป้าประสงค์สาคัญ 3 ประการ คือ
1) มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
2) มีองค์ความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในการกาหนดนโยบายหรือการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านสุขภาพของประชาชน
3) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
สวรส. มีการสร้างองค์ความรู้ด้านนโยบายสุขภาพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ 6 เสาหลักของระบบ
สุขภาพ อันได้แก่ ระบบบริการ ยาเวชภัณฑ์ กาลังคน การเงินการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอภิบาล
ระบบ ซึ่งส่งผลให้ระบบสุขภาพพัฒนาเป็นระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทาให้ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ มีอายุยืนยาวขึ้นจากระบบสุขภาพที่มีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน ช่วย
ให้ประชาชนและประเทศไม่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ภายหลังที่มีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เชื่อมโยงบทบาทพันธกิจสู่การ
ตอบโจทย์ของประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น สวรส. จึงได้รับบทบาทให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการ
บริหารจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของระบบบริการด้านคลินิกและส่งเสริมนวัตกรรม
เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่จะนาองค์
ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดค่าใช้ จ่ายและลดการนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์ในอนาคต โดย คอบช. จะเป็นเครือข่ายประสานงานกับรัฐบาลให้มีการจัดสรรงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าที่
เพิ่มมากขึ้นด้วยในอีกทางหนึ่ง
2.2.1 ด้านการนาเสนอผลิตภัณฑ์
สวรส. ทาหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาเป็นนโยบายเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพหรือแก้ปัญหาสาธารณสุข ดังนั้น การบริหารจัดการงานวิจัย จึงถือเป็นบทบาทหลักของสวรส.
ด้วยเหตุนี้ สวรส. จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของเครื่องมือสาคัญที่จะใช้ควบคุมคุณภาพของงานวิจัย โดย
จัดทาเป็นคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นประโยชน์สาหรับ
นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการที่รับทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
สวรส. ส่วนงานและเครือสถาบัน

หน้าที่ 2 - 21

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แผนภาพที่ 2-4 แนวทางการบริหารโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะดาเนินการให้ทุนสนับสนุน
การพัฒนาโครงการและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
การจัดทาข้อตกลงเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัย

การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
การกากับติดตาม ประเมินผลงานวิจัย
และการส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

แนวทางการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. นั้น ทาให้มีหลักประกันว่าการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะมีความชัดเจน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ โดยแบ่งขั้นตอนการบริหารโครงการออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะดาเนินการให้ทุนสนับสนุน
สวรส. พิจารณาประเด็นที่จะสนับสนุนการวิจัยทีส่ อดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ในช่วงเวลานั้นๆ
นอกจากนี้ ยังอาจใช้ข้อมูลการทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพ และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสุขภาพ
ของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุขประกอบในการพิจารณา
2. การพัฒนาโครงการและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
สวรส. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับนักวิจัยในประเด็นที่มีความสนใจตรงกัน
และจะทางานร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สวรส. หรือนักวิจัย
สามารถเสนอโครงการด้วยตนเองหรือผ่านผู้จัดการงานวิจัย โดยในระยะแรกอาจเป็นเพียงโครงร่างการวิจัย
(Draft Proposal) แล้วจึงพัฒนาผ่านการปรึกษาหารือและพัฒนาโจทย์วิจัยจนชัดเจนเป็นโครงการวิจัยที่
สมบูรณ์ (Full Proposal) โดยการพัฒนาและเสนอโครงการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
โครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยใหม่ และ 2) กลุ่มโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง
3. กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
ในกระบวนการพิจ ารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย นั้น จะเริ่ม จากการตรวจสอบโจทย์และกรอบ
ความคิดการวิจัยว่าตรงตามที่ สวรส. กาหนดหรือไม่ จากนั้นจึงทา Technical or Scientific reviewer โดย
External reviewer ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ดัง แสดงในตารางที่ 2-4) โดย External reviewer อาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความชานาญในประเด็นวิจัยนั้นๆ รวมทั้งในบางกรณีจะมีผู้กาหนดนโยบายหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะเป็นผู้ใช้ผลงานในอนาคตร่วมให้ความเห็นด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นจะครอบคลุมชื่อโครงการ
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ประสบการณ์ของนักวิจัย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด
การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลา และงบประมาณ โดยจะสรุปเป็นคะแนนตามหัวข้อต่างๆ (ดังแสดงในตารางที่ 2-5) จากนั้นจึงสรุป
เป็นผลการพิจารณา (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6)
ตารางที่ 2-4 เกณฑ์จานวน External reviewer ต่อหนึ่งโครงการ
ประเภทโครงการ
1. โครงการขนาดเล็ก
2. โครงการขนาดใหญ่

วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท

จานวน External reviewer
อย่างน้อย 2 คน
อย่างน้อย 3 คน

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ตารางที่ 2-5 หัวข้อการพิจารณาโครงการวิจัย
หัวข้อ
1. ความชัดเจนของคาถามการวิจัยกับเป้าหมายการใช้ประโยชน์
2. การทบทวนวรรณกรรมกับความซ้าซ้อนกับงานวิจัยอื่น
3. ระเบียบวิธีวิจัย
4. การวิเคราะห์ผลการวิจัย
5. แนวทางการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
6. ประสบการณ์ผู้เสนอโครงการและความเป็นไปที่จะดาเนินการ
ตามข้อเสนอ
รวม

คะแนน
20
10
20
20
20
10
100

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ตารางที่ 2-6 ผลการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ
ผลการพิจารณา
1. สมควรอนุมัติ
2. อนุมัติ ถ้ามีการปรับแก้
3. อนุมัติ ถ้ามีการขยายความให้ชัดเจนขึ้น
4. เลื่อนการพิจารณา
5. ปฏิเสธ

แนวทางการดาเนินการ
จัดทารายงานสรุปประกอบการขออนุมัติโครงการเสนอ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนทุนวิจัย
ผู้เสนอโครงการต้องทาการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ผลการพิจารณาของ review แล้วส่งคืนกลับมายัง สวรส. ภายใน
เวลาที่กาหนด
รายงานให้ผู้อานวยการทราบและแจ้งให้นักวิจัยทราบผลการ
พิจารณาโครงร่างวิจัยต่อไป

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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แผนภาพที่ 2-5 กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

อนุมัติ

จัดทารายงานสรุป

พิจารณาข้อเสนอโรงร่างวิจัย

External reviewer

พิจารณาให้ความเห็น

สวรส

อนุมัติ
ปรับแก้

อนุมัติ
ขยายความ
ปรับปรุง

เลื่อน
พิจารณา

ป ิเสธ

แจ้งผล

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

4. การจัดทาข้อตกลงเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัย
เมื่อผ่านการพิจารณาเป็นโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ และได้รับการอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว
สวรส. จะจัดทาข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งการแบ่งงวดงานและ
งวดเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย ทั้งนี้ ผู้รับข้อตกลงต้องดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(action plan) ทีส่ อดคล้องกับการแบ่งงวดงาน/งวดเงินในแต่ละช่วงระยะเวลา เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี เงินสนับสนุนในงวดที่ 1 จะจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด
หากมีความจาเป็นให้พิจารณาจากแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก สวรส. เป็นกรณีไป
5. การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
สวรส.จะขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณประจางวดให้ผู้รับข้อตกลงตามเงื่อนไขการจ่ายเงินที่ระบุใน
ข้อตกลง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานวิชาการและผู้จัดการงานวิจัยจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ผลงานที่นาส่ง รวมทั้งรายงานการใช้เงินสนับสนุนโครงการของแต่ละงวดงานงวดเงิน และเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขการจ่ายเงิน จึงจะดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายต่อผู้อานวยการ สวรส. โดยเสนอผ่านส่วนงานสนับสนุน
เพื่อสอบทานอีกครั้ง
6. การกากับติดตาม ประเมินผลงานวิจัย และการส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์
สวรส. จัดให้มีกลไกติดตามการดาเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ 3
ประการ คือ
1) เพื่อให้มีการเชื่อมโยงผลงานทางวิชาการไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นผลงานเบื้องต้น เป็นการ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการนาผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2) เพื่อให้มีความมั่นใจว่าโครงการวิจัยสามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
3) เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ผู้รับข้อตกลงใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัยและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินของ สวรส.
ทั้งนี้ สวรส. มีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
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 การกากับติดตามงานวิจัย
สวรส. มีการกากับติดตามโครงการวิจัย ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-7
ตารางที่ 2-7 การกากับติดตามงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การกากับติดตามงานวิจัย
รายละเอียด
1. การดาเนินงานวิจัยได้ตาม ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (ระบบ MMS) ดาเนินงานโดยผู้
งวดงานที่กาหนด
ประสานงานวิชาการและผู้จัดการงานวิจัยที่รับผิดชอบ
2. ภาพรวมเชิงระบบ
ติดตามเป็นรายไตรมาสและนาเสนอพิจารณาในการประชุมโดยฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
3. การประเมินคุณภาพ
ใช้ระบบ External reviewer ทั้งนี้ อาจมีการนาเสนอผลงานวิจัยและให้ความ
ผลงานวิจัยรายโครงการ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการกากับทิศทางของแต่ละแผนงานวิจัย
4. การสุ่มตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของ สวรส. จะสุ่มตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของแต่
ติดตามการดาเนินงานของ ละโครงการ โดยเน้นการดาเนินงานภายใต้ระเบียบของ สวรส. หรือระเบียบของต้น
แต่ละโครงการเป็นระยะ
สังกัดของผู้รับข้อตกลง (ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลง) รวมถึงติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยภายใต้ความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ จะแจ้งผลการติดตาม
ให้ผู้รับข้อตกลงทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารโครงการต่อไป
5. การประเมินผลการ
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขประจาปี โดยประเมินทั้งมิติประสิทธิผล
ดาเนินงานกองทุน
ในการสร้างความรู้จากการวิจัย การเผยแพร่ การใช้ประโยชน์และการนาความรู้ที่ได้
ไปจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
มิติประสิทธิภาพ มิติกระบวนการภายใน และการพัฒนาองค์กร
ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 การประเมินผลงานวิจัย
งานวิจัยทุกโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. จะมีการประเมินคุณภาพงาน ผ่านการทบทวน
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) และมีประเมินผลระหว่างโครงการ
(mid-term evaluation) และประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (final evaluation)
 การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถ
ดาเนินงานในหลายรูปแบบ ได้แก่
1. การนารายงานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สวรส.
2. การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
3. การนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ
4. การจัดทารายงานข่าวเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อสาธารณะ
5. การจัดทาเอกสารข้อเสนอนโยบายที่อ้างอิงผลงานวิจัยและนาเสนอผู้เกี่ยวข้องในเวทีต่างๆ
2.2.2 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
2.2.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเป้าหมายหลักของ สวรส. ได้แก่ ผู้ขอทุนวิจัยเพื่อทาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพของประเทศ อย่างไรก็ดี การวิจัยระบบสุขภาพยังมีข้อจากัดในด้านบุคลากรการวิจัย สวรส. จึงให้
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ความสาคัญกับ การสร้ างและพัฒ นาบุคลากรด้านการวิจัยระบบสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีบุคลากรที่
เพียงพอและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทั้งในการประสานและบริหารจัดการการสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งมุ่งเน้น
การจัดการความรู้ด้านระบบสุขภาพ (Knowledge management) ให้บุคลากรได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยในเรื่องที่จาเป็นในกรณีที่ไม่สามารถสรรหา
ผู้ทาวิจัยได้
2.2.2.2 ช่องทางในการเข้าถึง
ผู้ขอทุนวิจัยเพื่อทาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศนั้น สามารถ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ใน 2 รูปแบบ คือ
1) แบบเปิดรับทั่วไป (Open grant) ผู้ให้ทุนจะจัดทากรอบความคิดและขอบเขตหัวข้อการวิจัย
จากนั้นจึงประกาศให้นักวิจัยจัดทาโครงร่างการวิจัยมานาเสนอแข่งขัน (Competitive approach) โดยมี
ผู้จัดการงานวิจัยและที่ปรึกษามองโจทย์ร่วมและกรอบแนวคิด ตลอดจนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2) แบบเชิงรุก (Commissioning approach) เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะหรือนักวิจัยหายาก
2.2.2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
สวรส. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับนักวิจัยในประเด็นที่มีความสนใจตรงกัน
และจะทางานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สวรส. อย่างไรก็ดี นักวิจัย
ที่มีโครงการวิจัยซึ่งมีประเด็นตามกรอบยุทธศาสตร์นั้น สามารถเสนอโครงการด้วยตนเองหรือผ่านผู้จัดการ
งานวิจัย (Research Manager) ของ สวรส. โดยในระยะแรกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยอาจเสนอ
เป็นเพียงโครงร่างการวิจัย (Draft Proposal) และเมื่อผ่านการปรึกษาหารือและพัฒนาโจทย์วิจัยจนชัดเจน
แล้วจึงค่อยพัฒนาเป็นโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (Full Proposal) ทั้งนี้ การพัฒนาและเสนอโครงการวิจัย มี
แนวทางแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยใหม่ เป็นการทบทวนงานวิจัยในประเด็นที่มีอยู่ก่อนหน้า และ
วิเคราะห์หาช่องว่างความรู้มาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย พร้อมกับพัฒนากรอบความคิดงานวิจัยโดยมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้ใช้ผลงานวิจัย และนักวิจัยในประเด็นนั้น เมื่อส่วนใหญ่เห็นชอบกับโจทย์และกรอบความคิด จึง
ร่วมกันมองหานักวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์ แล้วจึงมอบหมายให้นักวิจัยไปพัฒนาโครงร่างการวิจัย
2. กลุ่มโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง เป็นงานวิจัยที่ดาเนินมาก่อนหน้า และอาจมีการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่ยังมีโจทย์ที่ต้องพัฒนาการวิจัยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในกรณีแผนงานใหญ่จะมี
คณะกรรมการกากับแผนงานวิจัยหรือที่ปรึกษาช่วยมองในภาพรวมและกากับทิศทาง เมื่อระบุโจทย์เพิ่มเติมได้
ก็จะจัดทากรอบความคิดการวิจัย จากนั้นจึงนาเสนอขอความเห็นชอบก่อนจะพิจารณาเชิญให้ทีมวิจัยที่มีความ
ถนัดตรงกับประเด็นนั้นพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
2.2.3 ด้านการเงิน
2.2.3.1 รูปแบบรายได้
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กาหนดให้จัดตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานของ สวรส. ซึ่งประกอบด้วย
6 แหล่งรายได้ คือ
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(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจาปี
(3) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(5) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และค่าตอบแทนการ
ให้ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร
(6) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 งบประมาณของ สวรส. มาจาก 2 แหล่งรายได้ คือ 1) เงินงบประมาณปี
2557 และ 2) เงินสมทบจาก สวรส. โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-8 งบประมาณปี 2557 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
สัดส่วนต่องบประมาณ
(บาท)
ทั้งหมด (%)
1. การวิจัยระบบสุขภาพ
41,955,370
35
2. เสริ ม สร้ า งสมรรถนะนั ก วิ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพและพั ฒ นา
8,800,000
7
โครงสร้างพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
30,000
0.02
4. การบริหารจัดการองค์กร
59,205,630
49
5. การนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
10,208,600
8
รวม
120,199,600
เงินงบประมาณปี 2557
94,164,400
78
เงินสมทบจาก สวรส.
26,035,200
22
ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.2.3.2 โครงสร้างของต้นทุน
ตารางที่ 2-9 ผลการใช้งบประมาณปี 2557 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) การใช้งบประมาณ สัดส่วนการใช้
(บาท)
งบประมาณ(%)
1. การวิจัยระบบสุขภาพ
41,955,370
38,489,638
92
2. เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุ ขภาพ
8,800,000
7,366,393
84
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
30,000
11,911
40
4. การบริหารจัดการองค์กร
59,205,630
47,360,014
80
5. การนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
10,208,600
9,386,729
92
รวม
120,199,600
102,614,685
85
ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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2.2.4 ด้านโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
2.2.4.1 ความสามารถและปัจจัยหลักทีส่ าคัญ
สวรส. ได้รับการออกแบบให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง บริหารงานโดย
คณะกรรมการสถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุ ข ซึ่งประกอบด้ว ยผู้ แทนจากหน่ว ยงานภาครัฐ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่ดูแลนโยบาย กาหนดทิศทางการดาเนินแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสาธารณสุขของ
สวรส. ให้ลุล่วงตามพันธกิจ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ โดย
ดาเนินการผ่านเครือข่ายวิจัยต่างๆ การบริหารจัดการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยทั้งหมด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
โดยรวม
หน้าที่ห ลักของ สวรส. คือการบริห ารจัดการให้เกิดงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่สามารถพัฒ นาเป็น
นโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพหรือแก้ปัญหาสาธารณสุข อย่างไรก็ดี ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนย่อมมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งกระทบต่อผลลัพธ์/ผลงาน ด้วยเหตุนี้ สวรส. จึงตระหนักถึงความสาคัญของทั้ง
การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ ควบคุม
คุณภาพของงานวิจัย และยังกาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสาหรับหน่วยงานด้านการวิจัย
แผนภาพที่ 2-6 โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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2.2.4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ
สวรส. ดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมหนึ่งที่สาคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายวิจัยที่ สวรส. จัดขึ้นเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง คือ การประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ซึ่งจัด ขึ้นเป็นประจาในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย ระบบสุ ข ภาพของ สวรส. และเครื อ ข่า ย ตลอดเป็น เวที แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของผู้กาหนดนโยบาย ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากหน่ วยงานในระบบสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีเป้าหมาย ทั้งนี้ สวรส. มีภาคีเครือข่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง กล่าวคือ มีภาคีเครือข่ายจานวนมาก
ประกอบกับมีหน่วยงานทั้งในระดับ Macro และระดับ Micro สามารถทาให้เข้าถึงข้อมูลในระดับฐานรากเพื่อ
นามาใช้พิจ ารณาและพัฒ นาระบบสุ ขภาพของไทย โดยในปัจจุบันภาคีเครือข่ายวิจัยที่ส าคัญของ สวรส.
ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในระบบสุขภาพ ได้แก่
 กระทรวงสาธารณสุข
 โครงการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด้ า น
สุขภาพ (HITAP)
 คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
 สานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.)
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ศู น ย์ พั ฒ นามาตรฐานระบบข้ อ มู ล สุ ข ภาพไทย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศมสท.)
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ส านั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สพช.)
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ส านั ก งานพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
(HISO)
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นา
 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (ศ.คศน.)
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
 แผนงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานโยบายและขั บ เคลื่ อ น
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 สานั กงานวิจัย เพื่อการพัฒ นาหลักประกันสุขภาพ
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ไทย (สวปก.)
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
 สานักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล
 ส านั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ
(สพตร.)
(สวค.)
 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 สานักงานความร่วมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า
(IHPP)
ประจาภูมิภาคเอเชีย
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2.2.4.3 การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กร
สวรส. ได้นาการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารองค์กร เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กรนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่ม
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในการพัฒนากระบวนการทางาน และสามารถใช้เป็นแนวทางใน
กระบวนการทางาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แผนภาพที่ 2-7 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการข้างต้นแล้ว สวรส. สามารถสรุปเป็น
แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-9
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ตารางที่ 2-10 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ประเด็นความเสี่ยง
มาตรการลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงการดาเนินโครงการวิจัยไม่
วางระบบติดตามที่เป็นมาตรฐานสาหรับโครงการวิจัย
เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการ  พัฒนาระบบ MMS (Monitoring Management System) ให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อ
ทาข้อตกลง
รายงานการติดตามโครงการ
 จัดให้มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า และรายงานผลการติดตามแบบ real-time
 จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยทุกครั้งที่มีการส่งผลรายงาน
 กาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้สาหรับโครงการทีส่ ่งผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ได้ตาม
กาหนดเวลาในข้อตกลง
2. ความเสี่ยงด้านการเผยแพร่และการนา
 ประสานงานกับเจ้าของงานวิจัยเพือ่ เตรียมเนื้อหาและประเด็นที่จะสือ่ สาร
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่สามารถนาใน  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใช้ประโยชน์ได้จริงถึงกลุ่มเป้าหมาย
 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั
 จัดทามาตรการในการวิเคราะห์และประมวลผลการสื่อสารผลงานวิจยั เพื่อสรุป
ภาพรวมเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น
o การซื้อพื้นที่ในการเผยแพร่สื่อสารผลงานวิจัย
o การเพิ่มทรัพยากรในงานสื่อสารผลงานวิจัยทั้งกาลังคนและงบประมาณ
o มาตรการดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
3. ความเสี่ยงด้านการคัดเลือกบุคลากรทีม่ ี
จัดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการวาง
ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบตั งิ าน
ระบบมาตรฐานในการคัดเลือกและการให้คะแนนเป็นเกณฑ์ดังนี้
 ตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลประชากรสาหรับนักวิจยั /นักวิชาการจากแหล่งทุน
ต่างๆ รวมทั้งการประเมินคุณภาพผลงาน
 กาหนดนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันมิให้ สวรส. ต้องแบกภาระผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวม
 ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินให้สะท้อนข้อเท็จจริงและมีเกณฑ์การประเมินที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน เพื่อให้ประเมินได้อย่างสมเหตุสมผล
4. ความปลอดภัยของระบบข้อมูล ความ
 จัดทาแผนเพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกและกาหนดสิทธิ์ในการ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ระบบ
 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ
 พัฒนาระบบการสารองข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาการสอบทานข้อมูลทีม่ ีประสิทธิภาพ
5. ความไม่แน่นอนทางการเงิน
 มีระบบการคานวณเงินกองทุนที่มีอยู่แบบ real time เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงิน
 มีการรายงานยอดรายจ่ายเงินโครงการในแต่ละเดือน
 รักษาวงเงินกองทุนสุทธิให้มีมากกว่าภาระผู้พันโดยติดตามการจัดทาข้อตกลงอย่าง
ใกล้ชิด
ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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2.2.5 บทสรุปรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) ของ สวรส.
ผลงานรูปธรรมที่สาคัญของ สวรส. ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่
เข้ามาช่วยเหลือและดูแลคนไทยได้เป็นจานวนมาก ทาให้ประชาชนไม่ต้องล้มละลายจากการเป็นหนี้ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ หรือระบบบริหารการให้บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ การเกิดองค์กรรูปแบบใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาบทบาทการดาเนินงานของหน่วยงาน
สาคัญต่างๆอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้และผลักดันจนเกิดเป็ นนโยบาย ระบบ กลไก หรือ
องค์กรต่างๆ ทีส่ ามารถเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผลงานแหล่านี้ส่วนหนึ่งนับว่าเป็นผลจาก
การที่องค์กรสามารถกาหนดแนวทางและหลักการที่จะใช้ในการดาเนินงานให้ ประสบผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หากพิจารณาตามรูปแบบการดาเนินธุรกิจทั้ง 9 องค์ประกอบ สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
 สวรส. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทั้งจาก Core capabilities ที่เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีความ
ยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว สู ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ ที่ ดี อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่
นอกจากนี้ สวรส. ได้นาการบริ หารความเสี่ยงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสาคัญเพื่อสนับสนุนการบริการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ส าหรั บ ด้ า นลู ก ค้ า สวรส. มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ชั ด เจนและมี แ ผนงานในการพั ฒ นาสร้ า ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สวรส. เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก
กล่าวคือ มีทั้งหัวข้อการวิจัยทั่วไปที่ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาแข่งขันกัน หรือเป็นหัวข้อวิจัย
เฉพาะที่ทาง สวรส. จะต้องเฟ้นหานักวิจัยเฉพาะด้าน โดยในบางกรณี สวรส. อาจมีการเข้าหาและดาเนินงาน
ร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาตั้งแต่ข้อเสนอโครงการร่วมกับนักวิจัย
 หัวใจสาคัญของ สวรส. คือ งานวิจัยด้านระบบสุขภาพ ดังนั้น Value proposition ที่สาคัญ
ที่ สวรส. นาเสนอให้แก่ลูกค้า คือ การบริหารจัดงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญใน การ
ควบคุมคุณภาพของงานวิจัย โดยจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 ส าหรั บ ด้ า นการเงิ น รายได้ ข อง สวรส. เกื อ บร้ อ ยละ 80 ของรายได้ ทั้ ง หมดมาจาก
งบประมาณประจาปี และอีกร้อยละ 20 เป็นเงินสมทบของหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดี
เนื่องจากมีแนวโน้มได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ด้านรายจ่ายนั้น กว่าร้อยละ 60 ของ
รายจ่ายทั้งหมด เป็นไปเพื่อการบริหารองค์กรและรายจ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ที่ต้องจ่ายเป็นประจา
ส่วนรายจ่ายอีกร้อยละ 40 ของรายจ่ายทั้งหมดนั้น เป็นรายจ่ายด้านงานวิจัย
2.3 รูปแบบการดาเนินธุรกิจของหน่วยงานที่มีลักษณะพันธกิจใกล้เคียงกับ สวก. :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการสร้าง การพัฒนา นักวิจัยและองค์กรวิจัย
สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์สาคัญ 4 ประการ คือ
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1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายที่มีคุณภาพสูง และ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เศรษฐกิจ
เติบโตขยายตัวในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทุนทางสังคม และการเข้าถึงทรัพยากรและ
สวัสดิการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัยของประเทศ ทั้งหน่วยวิจัยที่
มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และหน่วยวิจั ยและพัฒนา
เพื่อการพัฒนาที่เน้นการใช้ประโยชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ
3. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้มีความเป็นสากลและเป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
การสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนและสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพื่อการทางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการ
บุกเบิกสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการบริหารจัดการการวิจัย
4. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการใช้ความรู้ ข้อมูล และเหตุผลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศอย่างแพร่หลาย กว้างขวาง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับชุมชน และ
ครัวเรือน
สกว. ได้พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการทุนวิจัยที่จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการช่วยส่งเสริม
การสนับสนุนทุนวิจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของชาติและตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า (Targeted
Research Issue: TRI) ที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้มอบให้บริหารทุน การพัฒนา
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคีต่างประเทศ ผ่านการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International
Research Network: IRN) การพัฒนากระบวนการนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ การพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัย ทั้งนี้ สกว.
ได้มุ่งบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นทางให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติ และเน้นการ
จัดการปลายทางเพื่อให้งานวิจัยได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2.3.1 ด้านการนาเสนอผลิตภัณฑ์
สกว. มีภ ารกิจ หลั กในการสนั บสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยได้
ดาเนินการสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบวิจัยและนักวิจัยของประเทศ โดย สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่
เป็นความรู้พื้นฐานในศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งเชิง
วิชาการ รวมทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยเชิงประเด็น การวิจัยเชิงนโยบาย การ
วิจัยเชิงพื้นที่ และปัญหาเร่งด่วน นอกจากนี้ สกว. ยังได้พัฒนากาลังคน โดยการสร้างนักวิจัยใหม่ผ่านโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยผ่านทุนวิจัยในระดับต่างๆ ตั้งแต่อาจารย์ /
นักวิจัยใหม่ อาจารย์/นักวิจัยรุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย จนถึงเมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ทั้งนี้
เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ สกว. จึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และผลักดันให้มีการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย สกว. ได้พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการติดตามการดาเนินการวิจัยและประเมินผลการวิจัยอย่างใกล้ชิด ซึ่ง สกว. ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน
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แผนภาพที่ 2-8 บทบาทของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในแต่ละปีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก สกว. เป็นจานวนมาก โดย สกว. ได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการผลักดัน งานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ และต้องการให้ผลผลิตจากงานวิจัย
ถูก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น สกว. จึ ง ได้ ก าหนดให้ ก ารน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ (Research
Utilization: RU) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ สกว. โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคม
และฝ่ายนโยบาย ทั้งนี้ สกว. ได้กาหนดกลยุทธ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สร้างรูปแบบ กลไก และระบบการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการ
ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน ด้านนโยบาย และด้านพาณิชย์ ซึ่งแต่ละประเภทของการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะมีระบบและกลไกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักของผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ต่อความจาเป็นในการใช้ผลงานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองและนโยบาย ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมองเห็น
เป้าหมายร่วมกับฝ่ายวิชาการ รวมทั้งเห็นความสาคัญและใช้ข้อมูลความรู้มากขึ้นใน
การตัดสินใจกาหนดนโยบาย
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กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5

กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7

กลยุทธ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การปรับระบบการจัดการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกัน และ
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาในประเด็นใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาจุดประสานในการรับโจทย์จากผู้ต้องการใช้งานวิจัย และเชื่อมกับการ
ทางานของนักวิจัยที่มาจากหลายศาสตร์สาขาวิชา หรือหลายสถาบันได้ เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยที่ไดทั้งการตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน และสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติได้
เพิ่มบทบาท สกว. ให้ทาหน้าที่เป็น content provider เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะและฝ่ายนโยบาย
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ประโยชน์

สกว. ได้ทาการแต่งตั้งคณะทางาน RU 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง
กลยุทธ์เข้าด้วยกัน โดยคณะทางาน 5 ด้าน ประกอบด้วย (i) ด้านนโยบาย (ii) ด้านสาธารณะ (iii) ด้านพาณิชย์
ประกอบด้วย งานทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ และการจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัย (iv)
ด้านชุมชนและพื้นที่ และ (v) ด้านวิชาการ โดยภารกิจของคณะทางานด้านต่างๆ คือ
 วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ของ สกว. ให้ครอบคลุม/ตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุก
กลุ่มเป้าหมาย และสังคมโดยรวม
 วิเคราะห์ทุนความรู้และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของ สกว.
 พัฒนาระบบ RU ให้ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
 จัดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งนี้ คณะทางาน RU ของ สกว. ได้กาหนดคาจากัดความการใช้ประโยชน์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถดาเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการระบุคานิยามและแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยไว้ในสัญญาโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. รวมทั้งได้จัดทาแบบสอบถามด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจและให้นักวิจัยเกิดความตระหนักถึงการดาเนินงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็น
สาคัญ
นอกจากนี้ สกว. ยังมีการบริหารองค์กรแบบแนวราบ (flat organization) กล่าวคือ มีระดับการ
บริหารเพียง 3 ระดับ โดยมีผู้อานวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้อานวยการฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เป็นผู้นานโยบายมาดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งหนุนเสริมการดาเนินงานของหน่วยประสาน
งานวิจัยของชุดโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาโครงการ การจัดทาสัญญาโครงการ การติดตามสนับสนุน
โครงการการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทางานของโครงการต่างๆ ทั้งระหว่างการดาเนินโครงการ และหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้
สืบเนื่องจาก สกว. ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ
และเชิงนโยบาย ส่งผลให้ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกว. ที่พิจารณาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์
ทาง สกว. จะผลักดันและสนับสนุนให้มีการต่อยอดหรือขยายผล หรือหากเรื่องใดสามารถนาไปสู่การเพิ่มมูลค่า
ทางทรัพย์สินทางปัญญาได้ สกว.จะดาเนินการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
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การใช้ประโยชน์
ด้านโยบาย

การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
ด้านพาณิชย์
การใช้ประโยชน์
ด้านชุมชนและ
พื้นที่
การใช้ประโยชน์
ด้านวิชาการ

นิยามใช้ประโยชน์ 5 ด้าน
การน าความรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ใ นกระบวนการก าหนดนโยบาย ทั้ ง นโยบายใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน โดย
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย รวมทั้งการนาองค์ความรู้
ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (policy options) แล้วนา
นโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์
การดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของ
สังคม และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การนานวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้าการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต การสร้างอาชีพ และ
ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ
การนากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงการเสริมพลัง อันเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อ
สังคม
การนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ไปเป็นประโยชน์ด้าน
วิชาการ รวมถึงการนาผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด หรือการนา product และ
process ไปใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.3.2 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
2.3.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเป้าหมายหลักของ สกว. ได้แก่ ผู้ขอทุนวิจัย ทั้งในกลุ่มการวิจัยและพัฒนา และกลุ่มการวิจัย
พื้นฐาน ครอบคลุมการวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากาลังคน โดย
การสร้างนักวิจัยใหม่ผ่านโครงการต่างๆ รวมทั้ง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และผลักดันให้มีการ
นาผลงานไปใช้ประโยชน์
2.3.2.2 ช่องทางในการเข้าถึง
สกว. พิจารณาให้ทุนวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วยทุน 7 ประเภท ได้แก่
1.1) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
เป็นทุนสร้างทีมวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ
โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้า งศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของ
ชาติ
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ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่จะใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะ
พิจ ารณาจากรายชื่อในกลุ่ มต่า งๆ หลั ง จากนั้นจะเรียนเชิญ นักวิ จัยผู้ มีคุ ณ สมบั ติครบถ้ว น เขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับเต็ม โดย สกว. จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป
1.2) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้มีโอกาสได้
พัฒ นาและผลิ ตผลงานวิ จั ย ที่ มีคุ ณ ภาพในระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ อ ย่า งต่ อ เนื่ อง ผู้ ส มัค รต้อ งเป็ น
ศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย มีผลงานด้านการวิจัยใน
สาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
ผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว
1.3) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
เป็นทุนวิจัยระดับกลางสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ทาในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
และเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author และมีผลรวมของ impact factor อยู่ใน
เกณฑ์ดี
1.4) ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
เป็นทุนที่สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยให้ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็ น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
ทั้งนี้ ผลงานตีพิมพ์ทั้ง 2 เรื่องต้องเป็นงานวิจัยที่ทาในประเทศไทยและไม่ใช่ผลงานจากการทาวิทยานิพนธ์
1.5) ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดาเนินการเช่นเดียวกับทุน
พัฒนานักวิจัย แต่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกากับของ สกอ. เท่านั้น
และเป็นการร่วมสนับสนุนงบประมาณจาก สกว. และ สกอ.
1.6) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา)
เป็นทุนที่ สกว. ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ทา
วิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกากับของ สกอ. สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ไม่ดารงตาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
1.7) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
เป็นทุนที่สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยให้ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
2) ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) เป็นการสนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสาธารณะหรือเชิงนโยบายโดยมีชุดโครงการ ได้แก่
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2.1) สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์
เป็นยารักษาโรค สารเสริมสุขภาพ
2.2) เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างองค์ค วามรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิธีการผลิตพืชอาหารอย่างยั่งยืน การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในประเทศและในระดับ
สากล
ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการได้ที่ สกว. หรือ ผู้ประสานงานโครงการ จากนั้นเมื่อมีการ
เห็นชอบในหลักการ ทาง สกว. หรือผู้ประสานงานโครงการจะเชิญให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการให้เป็น
ฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดทาเป็นสัญญารับทุนในลาดับถัดไป
แผนภาพที่ 2-9 ขั้นตอนการพัฒนาและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.3.2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
สกว. สนับสนุนงานวิจัยใน 3 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น โดยมีการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาใน 3 รูปแบบ ให้แก่นักวิจัยที่ยื่น
ข้อเสนอโครงการ ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัย เป็นกลุ่มของโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน เป็นการสนับสนุน
โครงการย่อยหลายๆ โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยทั่วไปในแต่ละชุดโครงการควรมี
โครงการย่อยไม่เกิน 8-10 โครงการ โดยมีระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอน และยาวนานเพียงพอที่จะดาเนินไปสู่
เป้าหมายนั้นได้ การดาเนินงานของชุดโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของ “ผู้ประสานงาน2” ซึ่งการกาหนดโจทย์
วิจัยและการคัดเลือกโครงการเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย จะเป็นบทบาทของผู้ประสานงานชุดโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้
2

ความหมายของผู้ประสานงานชุดโครงการ (ตามเกณฑ์ สกว.) คือ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สกว. เพื่อช่วยในการพัฒนากรอบการวิจัยในแต่
ละด้าน รวมทั้งประสานงานระหว่างนักวิจัยกับ สกว. ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ติดตามผลการดาเนินโครงการ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือนักวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติผู้ประสานงานมักเคยเป็นนักวิจัยที่ประสบความสาเร็จสูง จึงมีความสามารถใน
การพัฒนาโครงการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประสานงานจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในการพัฒนาโครงการหรือดาเนินกิจ กรรมของโครงการ
การติดต่อสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยนักวิจัยสามารถติดต่อผ่านผู้ประสานงานได้โดยตรง
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ประสานงานอาจเป็นผู้ประสานงานมากกว่า 1 ชุดโครงการได้ โดยชุดโครงการเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้กลุ่ม
โครงการเดียวกัน
2. โครงการวิจัยย่อยภายใต้ ชุดโครงการ เป็นโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัยที่สามารถ
ดาเนินการได้เสร็จสิ้นในตัวภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันกับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ชุด
โครงการเดียวกัน ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการวิจัยนั้น เรียกว่า “หัวหน้าโครงการ” ซึ่งจะต้องทางานประสาน
กับผู้ประสานงานและหัวหน้าโครงการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่เสนอรับทุนจาก สกว. จะ
ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ
3. โครงการวิจัยเดี่ยว เป็นโครงการวิจัยที่มีโจทย์วิจัยเฉพาะของตนที่สอดคล้องกับภารกิจของฝ่าย
สนับสนุนการวิจัย สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กาหนด ผู้ที่รับผิดชอบโครงการวิจัยลักษณะนี้
เรียกว่า “หัวหน้าโครงการ” ซึ่งจะต้องทางานประสานโดยตรงกับฝ่ายสนับสนุนการวิจัยที่โครงการสังกัด ดังนั้น
หัวหน้าทีมนักวิจัยที่เสนอรับทุนจาก สกว. จะทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ สกว. มีการกาหนด
รายละเอียดต่างๆ ผ่าน “คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ” เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อ สกว. ไว้โดยละเอียด
2.3.3 ด้านการเงิน
2.3.3.1 รูปแบบรายได้
ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานของ สกว. ประกอบด้วย 5 แหล่งรายได้สาคัญ ได้แก่
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) รายได้ดอกเบี้ย
(3) รายได้สนับสนุนการวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศ
(4) รายได้สนับสนุนการวิจัยจากเอกชนและหน่วยงานอื่น
(5) รายได้จากผลงานวิจัย
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 จะเห็นได้ว่าแหล่งรายได้สาคัญของ สกว. มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เป็นสาคัญ รองลงมาคือ รายได้สนับสนุนการวิจัยจากเอกชนและหน่วยงานอื่น และรายได้ดอกเบี้ย โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-11
ตารางที่ 2-11 รายได้ปี 2557 ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเภทรายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้สนับสนุนการวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศ
รายได้สนับสนุนการวิจัยจากเอกชนและหน่วยงานอื่น
รายได้จากผลงานวิจัย
รายได้จากเงินโครงการวิจัยเหลือจ่ายส่งคืน
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

รายได้ (บาท)
1,344,499,000
154,495,608
911,202
324,101,901
494,164
17,273,996
2,440,302
1,844,216,173

ร้อยละ
72.90
8.38
0.05
17.57
0.03
0.94
0.13
100.00

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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2.3.3.2 โครงสร้างของต้นทุน
ตารางที่ 2-12 ค่าใช้จ่ายปี 2557 ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเภทรายได้
รายได้
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
1,506,549,657 92.30
ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน
1,303,890
0.08
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
124,448,361
7.62
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
1,632,301,908 100.00
ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.3.4 ด้านโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
2.3.4.1 ความสามารถและปัจจัยหลักทีส่ าคัญ
สกว. เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยที่มีปัจจัยเฉพาะที่เป็นส่วนสนับสนุน Core capabilities ในการ
ดาเนินงาน ได้แก่
1. สกว. เป็นกองทุนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไป จึงทาให้ สกว.
สามารถสนับสนุนงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ สกว. ไม่ต้องทาการวิจัยเอง
2. สกว. มีความคล่องตัวในการดาเนินงานสูง เนื่องจากไม่ใช้ระบบราชการ ทั้งนี้ การดาเนินงานของ
สกว. จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการวิจัยของ สกว.
แผนภาพที่ 2-10 แผนผังโครงสร้างของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3. สกว. แบ่งประเภทของทุนวิจัยระหว่างทุนวิจัยเชิงวิชาการ กับทุนวิจัยเพื่อนาผลไปใช้ประโยชน์
โดยตรง ทาให้มีความชัดเจนในเป้าหมายของการสนับสนุนทุนการวิจัย
4. สกว. มีกระบวนการให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยเข้าร่วมพัฒนาโครงการหรือชุดโครงการวิจัยและพัฒนา และ
รับฟังการเสนอโครงการวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และช่วยสร้างทิศ
ทางการวิจัยเชิงวิชาการให้เหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย
5. ฃสกว. มีกระบวนการสร้างชุมชนวิจัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการใน
สาขาเดียวกันและระหว่างสาขาในประเทศ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการต่างประเทศ
6. สกว. มีกระบวนการและวิธีการจัดการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมวิชาการที่มีความสาคัญต่อความ
เข้มแข็งของระบบการวิจัยของประเทศ
7. สกว. สามารถเชื่อมโยงการวิจัยที่ต้องการใช้วิชาการหลากหลายสาขาได้โดยผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการ
2.3.4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ
สกว. มีการทางานผ่านภาคีเครือข่าย โดยมีผู้ประสานงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพ รวมทั้งมี
ความเป็นกลางและมีจริยธรรม ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักของโครงการวิจัยนั้นๆ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา
โครงการเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ (full proposal) ติดตามการสนับสนุนโครงการวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย ตลอดจนการนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีกระบวนการประสาน
การทางานร่วมกันระหว่าง สกว. และผู้ประสานงานทีมนักวิจัยในชุดโครงการนั้นๆ อยู่ตลอดกระบวนการ
ทางาน เช่น มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการทุก 6 เดือน การเยี่ยมชมโครงการร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมนาเสนอผลงานโดยมีผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ให้
ความเห็นเชิงวิพากษ์ เป็นต้น
2.3.4.3 การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กร
สกว. จัดให้มีการดาเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพการท างานบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสกว. ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ สกว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกากับดูแลและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานสถานะและผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการนโยบายฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยมอบหมาย
ในโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สกว. จะกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม
ต่าง ๆ ไว้ ได้แก่
 คณะทางานบริหารความเสี่ยง สกว. มีความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยง จัดทา
แผนและคู่มือบริหารความเสี่ยง และจัดทารายผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ผู้บริหารและพนักงานสกว. มีความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งร่วมในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การนาแผนไปปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยง
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบตรวจสอบภายในหรือสอบทานการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง และทาให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
อย่างเหมาะสม
แผนภาพที่ 2-11 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สกว.

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

จากการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในการดาเนินการ
กับความเสี่ยงที่มีอยู่นั้น สกว. ได้สรุปเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ต้นทาง/กลางทาง
1. คุณภาพของนักวิจัยและผู้
1. จัดระบบการคัดเลือกนักวิจัยและผู้ประสานงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประสานงานไม่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานเดียวกัน
2. การดาเนินโครงการวิจัยไม่
1.1) ตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลนักวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งการ
เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ใน
ประเมินคุณภาพผลงานทีผ่ ่านมา
สัญญารับทุน
1.2) ตรวจสอบผลงานของผูป้ ระสานงานโครงการโดยเฉพาะความสอดคล้อง
3. ผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
และความรูค้ วามสามารถในการบริหารโครงการดังกล่าว
เชิงคุณภาพ
1.3) จัดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านให้
ความเห็นและให้คะแนน
1.4) วางคะแนนมาตรฐานที่ยอมรับได้สาหรับนักวิจัย และโครงการก่อนการ
อนุมัติโครงการ
1.5) จัดทาฐานข้อมูลแสดงพฤติกรรมนักวิจัยเพื่อให้ฝ่ายให้ทุนใช้ประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกนักวิจัยคุณภาพ
2. วางระบบติดตามที่เป็นมาตรฐานสาหรับโครงการวิจัย
2.1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า และติดตามในการส่งรายงาน แบบ realtime และพัฒนาระบบ Management Information System (MIS)
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ความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง
2.2) จัดเวทีให้มีการนาเสนอผลงานเมื่อครบระยะงวดงาน เช่น ทุก 6 เดือน
2.3) ให้รางวัลสาหรับโครงการทีม่ ีการบริหารจัดการที่ดี
2.4) กาหนดเรื่องการดาเนินโครงการให้เสร็จตามกาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับฝ่าย
เพื่อการติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยฝ่ายให้ทุน
3. เพิ่มคุณภาพและทักษะนักวิจยั และข้อเสนอโครงการวิจัย
3.1) การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้เขียนวัตถุประสงค์และผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถประเมินผลได้
3.2) จัดหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการโครงการและเทคนิคการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยและผูป้ ระสานงาน
3.3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบรรยายจากนักวิจยั อาวุโส/
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทาวิจยั /แสดงเส้นทางการเติบโตใน
แวดวงการทาวิจยั
3.4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดูงาน และนา best practices มาเล่า
ประสบการณ์การจัดการโครงการ และการทาวิจัย
3.5) จัดทาคู่มือการเขียนรายงานให้นักวิจัย
4. เพิ่มคุณภาพและทักษะผูป้ ระสานงานโครงการ
4.1) จัดหลักสูตรบริหารโครงการและการบริหารการเงินให้กับผูป้ ระสานงาน
และเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ปลายทาง
1. พัฒนากลไกการผลักดันการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
4. ผลงานวิจัยและพัฒนาบางส่วน
1.1) พัฒนากลไกจัดการปลายทาง
ยังไม่สามารถ
1.2) จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ความเสี่ยงด้านการป ิบัติงาน
5. ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ 1. พัฒนาแผนและระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) ในการเข้าถึง
และความถูกต้องของระบบข้อมูล ข้อมูลทั้งจากผู้ไม่พึงประสงค์จากภายนอก และการกาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้งาน
1.1) ออกแบบและจัดทาระบบ
1.2) ทดสอบระบบ
2. พัฒนาแผนการจัดการระบบ ICT และข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง
3. พัฒนาระบบสารองข้อมูล (Backup site system) ที่มีประสิทธิภาพ และตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบสอบทานข้อมูล
4.1) ปรับปรุงระบบสอบทานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาคู่มือการ
ทางาน
4.2) ทดสอบระบบสอบทานข้อมูลและคู่มือการทางาน
5. มาตรการสุ่มตรวจของงานประกันคุณภาพ (QA)
5.1) กาหนดมาตรการสุ่มตรวจของงานประกันคุณภาพ
5.2) พัฒนาร่างคู่มือการทางาน
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ความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
6. ผู้กาหนดนโยบายและ
1. เพิ่มช่องทางและความถี่ของการสื่อสารตรงถึงผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้
สาธารณชนไม่เห็น
กาหนดนโยบาย
ความสาคัญของการใช้ข้อมูล
1.1) จัดทาแผนการสื่อสารโดยเน้นนาเสนอประเด็นที่มีศักยภาพและต้องการ
ความรู้จากงานวิจัย
ผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์
1.2) เชิญผู้ใช้มาร่วมในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการตั้งแต่ต้นทาง
ตลอดจนการรับฟังความก้าวหน้าของงานวิจัย
1.3) จัดเวทีนโยบาย (policy forum) โดยใช้ประเด็นที่อยู่ในกระแสความ
สนใจเป็นตัวนา กาหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเป็นผู้กาหนดนโยบายเข้า
ร่วมเสวนา โดยมีการจัดอย่างต่อเนื่อง (เชิงนโยบาย)
1.4) จัดทาหนังสือสรุปย่องานวิจัย/เอกสารสังเคราะห์งานวิจัย รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งให้หน่วยนโยบายโดยตรง (เชิงนโยบาย)
1.5) จัดทาเอกสารสังเคราะห์ในรูปแบบ E-book ที่หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
และสาธารณชนผูส้ นใจสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย (เชิงสาธารณะ)
1.6) จัดเวที / การประชุม / นิทรรศการประจาปี เพื่อนาเสนอตรงต่อ
หน่วยงาน function หรือผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
1.7) จัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตในความถี่ทเี่ หมาะสม
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในการพัฒนาอาชีพได้ทันที
(เชิงพาณิชย์)
1.8) นาเสนอผลงานผ่านสื่อสารมวลชนในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อกระแส
หลัก และ social media อย่างสม่าเสมอ โดยอาจกาหนดพื้นทีป่ ระจาในสื่อ
กระแสหลักเพื่อให้จดจาความเป็นองค์กรวิจัยของ สกว. ได้
1.9) มีผู้แทนจาก สกว. เข้าร่วมในกลไกที่ดูแลกากับประเด็นในระดับประเทศ
2. ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลงานวิจยั จาก สกว. ได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น
อินเตอร์เน็ต
7. สกว. ถูกดึงเข้าไปอยู่ใน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่กากับดูแล สกว.
กฎระเบียบแบบราชการ
2. สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานคล้ายคลึงกันเพื่อทาความเข้าใจกับหน่วยงานราชการ
มากขึ้น (การถูกประเมินด้วยกติกา ที่ดูแล สกว.
ต่างๆ หลายกติกา / ระบบควบคุม
ที่มากเกินความจาเป็น)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
8. ความไม่มั่นคงทางการเงิน
1. รักษาวงเงินกองทุนสุทธิให้มากกว่าภาระผูกพัน โดยติดตามการเซ็นสัญญาอย่าง
ใกล้ชิดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. มีระบบคานวณเงินกองทุนทีม่ ีอยู่แบบ real time หรือ semi-real-time เพื่อ
ทราบสถานภาพของเงินที่มีอยู่ และที่สามารถนามาใช้ได้ในแต่ละเดือน
3. มีระบบคานวณยอดรายจ่ายโครงการวิจัยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
4. วางแผนการถอนเงินจากธนาคารให้เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยไม่เก็บ
เงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์มากเกินจาเป็น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสูงสุด
5. วางแผนการฝากเงิน เช่น ซื้อพันธบัตร เป็นต้น
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ความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง
6. ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการพิเศษจากธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ย
เพิม่ ขึ้น

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.4 การประเมินผลการดาเนินงานของ สวก. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ผลการประเมินในส่วนนี้เป็นการศึกษาและประเมินเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ สวก. ใน
ทศวรรษหน้า โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะนาผลการประเมินเฉพาะใน
ส่วนของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ สวก. ปี พ.ศ. 2555-2557 มานาเสนอ
เพื่อประกอบการพิจารณาสถานการณ์ของ สวก. ในปัจุบันและที่ผ่านมา ดังนี้
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
1.1 เป้าหมายและผลการอนุมัติทุนโครงการวิจัย
สวก. ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยการเกษตร 2 ลักษณะ คือ กรอบงานโครงการวิจัยของ สวก. ซึ่งใช้
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของ สวก. เอง และกรอบงานโครงการวิจั ยตามความร่วมมือ คอบช. ที่ สวก.
ได้รับการจัดสนนงบประมาณการวิจัยจาก คอบช.
ในปี 2557 สวก. ไม่ส ามารถบรรลุ เป้าหมายทั้งแง่จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ รวมถึง
งบประมาณการวิจั ย ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ เนื่ องจากบางกิจ กรรมได้ มีก ารจัด ทาร่ว มกั บหน่ว ยงานอื่น ท าให้
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่า หรือบางกิจกรรมประสบกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงทาให้ต้องยกเลิก นอกจากนี้
ยังมีการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้าน
เกษตรในด้านอานาจการพิจารณาอนุมัติของผู้อานวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางานและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนโครงการวิจัย
1.2 ขนาดของโครงการวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน
แม้ สวก. มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่อโครงการกลับลดลง
เนื่องจาก สวก. ได้ปรับแนวคิดจากเน้นการสนับสนุนโครงการที่มูลค่าสูงและระยะเวลานาน เป็นการสนับสนุน
โครงการทีม่ ูลค่าไม่สูงและระยะเวลาดาเนินการสั้น
1.3 ความล่าช้าของการดาเนินโครงการของ สวก. และจานวนโครงการที่ยกเลิก
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 จน 10 มิถุนายน 2558 โครงการวิจัยที่ สวก. อนุมัติมีทั้งหมด 151 โครงการ
โดยมีโครงการที่ดาเนินการล่าช้ากว่า 77 โครงการ (ร้อยละ 50.99) ของจานวนโครงการที่อนุมัติทั้งหมด ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่ได้เกิดจาก สวก. เพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น ผลการ
ทดลองของนักวิจัยล้มเหลว เป็นต้น โดยตั้งแต่เริ่มดาเนินงาน มีโครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 5 โครงการ
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1.4 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
ในปี 2555 และ 2556 สวก. ได้ยื่นคาขอรับรองความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะลิขสิทธิ์
PCT อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และพันธุ์พืชทั้งหมด 53 รายการ โดยปัญหาสาคัญในการนาผลงานวิจัยจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คือ ระยะเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการจดะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญามักใช้เวลานาน
1.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
ปี 2551-2556 สวก. ได้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ เชิงพาณิชย์ 17 โครงการ แก่ 18 บริษัท และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ
ในเชิงสาธารณะจานวน 8 โครงการ
1.6 ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุมมองเจ้าหน้าที่ สวก.
เจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า สวก. มีการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กร
ภาพรวมในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.09 แต่ประเด็นที่เจ้าหน้าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับที่ต่า (ไม่
เห็นด้วย) ได้แก่ จานวนบุคลากรในองค์กรและเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายมีความเหมาะสม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพียง
2.35
มุมมองกรรมการบริหาร สวก.
- โครงสร้างองค์กร สวก. ควรมีการบริหารงานเหมือนบริษัทเอกชน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนินงาน
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิเคราะห์โครงการ
- เจ้าหน้าที่หลายส่วนงานยังขาดทักษะและประสบการณ์
มุมมองผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารหน่วยงานของนักวิจัย
ส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาของนักวิจัยเห็นว่าจาเป็นต้องมีองค์กรอย่าง สวก. เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนใน
การสนั บ สนุ น งานวิจั ย ด้านเกษตรที่ส าคัญ และหากมีโ อกาสก็จะสนันสนุนให้นักวิจัยทางานร่ว มกับ สวก .
สาหรับอุปสรรคที่พบ คือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่ากาหนดเป็นอย่างมาก
มุมมองของนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก.
นักวิจัย มองว่า ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ และการนาไปประยุกต์ใช้กับภาค
ธุรกิจมีกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือบางส่วนไม่มีภาคเอกชนสนใจนาไปใช้ นอกจากนี้ งานวิจัยบางส่วน
ยังเป็นความลับของผู้วิจัย ไม่สามารถเผยแพร่ได้ หรือบางโครงการไม่ประสบผลสาเร็จ
1.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สวก.
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยในปี 2555-2557 มีการเปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมไป
ตามพันธกิจของสานักงาน ดังนี้
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ตารางที่ 2-13 ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินการป ิบัติงานตามคารับรองป ิบัติงานของ สวก. ปี 2555
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
1.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุน
1.2 รายรับจากการดาเนินกิจกรรมของ สวก. (โครงการวิจัย บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุลากันวิจัยการเกษตร
ฯลฯ)
1.3 จานวนผลจากโครงการวิจัยที่ยื่นและกรมทัพย์สินทางปัญญา ได้รับไว้
พิจารณาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ตั้งเป้า 22 ชิ้น)
1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนาองค์ความรู้
ไปขยายผลเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์และใช้ประโยชน์ต่อ

ร้อยละ
ร้อยละ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
55
10

ล้านบาท

8

IP ชิ้น

5

ร้อยละ

10

ตารางที่ 2-14 ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินการป ิบัติงานตามคารับรองป ิบัติงานของ สวก. ปี 2556
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ให้การสนับสนุนสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.2 ร้อยละของความสาเร็จการนาผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาไป
ขยายผล ใช้ประโยชน์ หรือสร้างสิทธิประโยชน์ตามแผนที่กาหนดไว้
1.3 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย
1.4 รายรับจากการดาเนินกิจกรรมของ สวก. (โครงการวิจัย บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร
ฯลฯ)
1.5 จานวนผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้ยื่นคาขอรับการคุ้มครองด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ร้อยละ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
60

ร้อยละ

15

ร้อยละ

5

ร้อยละ

10

ล้านบาท

5

ชิ้น

5
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ตารางที่ 2-15 ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินการป ิบัติงานตามคารับรองป ิบัติงานของ สวก. ปี 2557
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จานวนเรื่องหรือประเด็นที่มีการนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิง
สาธารณะ และเชิงพาณิชย์
1.1.1 การนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
1.1.2 การนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
1.1.3 การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย
1.2.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุน
โครงการวิจัยของ สวก.
1.2.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับงบประมาณการวิจัยมุ่ง
เป้าที่ได้รับมอบหมายจาก วช.
1.3 รายรับจากการดาเนินกิจกรรมของ สวก.
1.4 จานวนผลงานจากโครงการวิจันที่ได้ยื่นคาขอรับการคุ้มครองด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ร้อยละ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
60

ร้อยละ

20

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ร้อยละ

5
5
10
10

ร้อยละ

8

ร้อยละ

2

ล้านบาท

5

รายการ

5

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
2.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาของ สวก.
 การสนับสนุนงบประมาณด้านทุนการศึกษา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สวก. อนุมัติทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบไปด้วยทุน
หลายประเภทและหลายระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น
จานวน 278.7 ล้านบาท ให้กับนักศึกษาจานวน 275 ราย เฉพาะในช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 สวก. อนุมัติ
งบประมาณการศึกษาทั้งหมด 95.23 ล้านบาท นักเรียนทั้งหมด 132 ราย
 เป้าหมายและกลการการอนุมัติทุนการศึกษในช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
ในแผนฉบับที่ 3 สวก. ได้เปลี่ยนนโยบายในการสนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยในภาคเกษตร โดยหยุด
การให้ทุนการศึกษารายใหม่และหันไปเน้นการสนับสนุนทุนอบรมและปฏิบัติ งานวิจัยต่างประเทศ ในลักษณะ
ทุนระยะสั้น มากกว่าการให้ทุนระยะยาว และเน้นการให้ทุนเฉพาะบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากภาระผูกพันด้านค่าใช้จ่ายสูง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีความเสี่ยงในเรื่องของหน่วยงานรองรับเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
กระบวนการพิจารณาและให้ทุนการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน สวก. ค่อนข้างใช้เวลานานตั้งแต่วันประกาศรับสมัครจนกระทั้งประกาศ
ผลคัดเลือก และจัดทาสัญญาการให้ทุนการศึกษา บางปีเปิดรับสมัคร 2 รอบ เนื่องจากผู้รับสมัครรับทุนไม่ผ่าน
เกณฑ์การสอบ
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กระบวนการติดตามและประเมินผล
สวก .ให้นักเรียนทุนส่งรายงานความก้าวหน้าผลการเรียน หรือผลงานวิจัยระหว่างการศึกษาทุกภาค
การศึกษา และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตรสรุปผลสภานะของนักเรียนทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นรายเดือน
การกระจายทุนการศึกษา
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 สวก. อนุมัติทั้งหมด 20 ทุน เป็นทุนต่างประเทศ 8 ทุน และในประเทศ 12 ทุน
โดยทุนในประเทศส่วนใหญ่ คือ กรมวิชาการเกษตร และทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ คือ กรมประมง
ประสิทธิผลด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2557 สวก. อนุมัติทุนการศึกษาไปแล้วจานวน 176 ทุน เป็นทุนปริญญา
เอกในต่างประเทศจานวน 27 ทุน โดยในช่วงยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 จานวนทุนที่ได้รับการอนุมัติมีจานวนลดลง
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ช่วงบประมาณ 2547-2557 มีนักศึกษาทยอยจบการศึกษารวมทั้งหมด 54 คน เป็นนักศึกษาปริญญา
เอกในต่างประเทศ 20 ราย ในประเทศ 4 ราย ปริญญาโทและเอกต่างประเทศ 1 ราย ปริญญาโทและเอกใน
ประเทศ 3 ราย เป็นต้น
สาขาที่นักรียนทุน สวก. สาเร็จการศึกษาแล้ว
นักเรียนทุนส่วนใหญ่ศึกษาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่ ว นใหญ่ มาจากกรมประมง กรมชลประทาน กรมปศุสั ตว์ เป็น ต้น ซึ่ งสาขที่นั กศึ กษาสนใจส่ ว นใหญ่จ ะ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน้นสังกัด เช่นสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
2.2 ทุนอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ
นโยบายที่เปลี่ยนไปเน้นทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายอนุมัติ
ทุนให้เฉพาะนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยที่ได้รับทุนหรือเคยได้รับทุนวิจัยจาก สวก.
เท่านั้น จากทุนอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ จานวน 15 ทุน ในปี 2555 เพิ่มเป็น 25 ทุน ซึ่งผล
ดาเนินงานเกินเป้าหมายทุกปี
ทุ น อบรมและการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ ต่ า งประเทศ เป็ น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการหรื อ นั ก วิ จั ย ด้ า น
การเกษตรที่อยู่ในสังดัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาสั้น คือ ฝึกอบรมระยะเวลาไม่เกิน 6
เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขการรับทุ น คือ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะวลาไม่
น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นทุนที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
ด้านการเกษตรสังกัดภายใต้กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มี โอกาศเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีทุนที่เปิดรับสมัคร มี 2 ประเภท คือประเภทปากเปล่ าและ
ประเภทโปสเตอร์
2.3 กิจกรรมฝึกอบรม
สวก. ได้เริ่มจัดฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันจานวน 59 หลักสูตร สวก. สามารถจัด
ฝึกอบรมให้นักวิจัยด้านการเกษตรได้ครบถ้วนตามเป้าหมายทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2555 มีผู้เข้ารับการ
อบรมจานวน 248 คน และได้สรุปผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2556 พบว่ามีความรู้
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 93.03 โดยในปี 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 2,616 คน
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2.4 กิจกรรมอื่น ๆ
ในปีงบประมาณ 2557 สวก.ได้สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรหลายประเภทเพิ่มขึ้น เช่น ทุนนาเสนอ
ผลงานวิจัย/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ทุนเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษผู้มีสิทธิรับทุน สวก. และข้ารายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า
ประเภททุน/กิจกรรมใหม่ ๆ ที่สวก. กาหนดเป็นแผนปฏิบัติงารประจาปี 2557 ไม่ค่อยบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้มากนัก เช่น การนาเสนอผลงานวิจัย/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ทุน แต่อนุมัติได้เพียง 6
ทุน เป็นต้น ซึงสาเหตุเนื่องมาจากการเริ่มต้นทากิจกรรมใหม่จาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เงื่นไขให้รอบคอบชัดเจน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตรของ สวก.
1) ในแผนที่ 1 เน้นการให้ทุนการศึกษาระยะยาว
2) สวก. เปลี่ยนนโยบายเป็นมุ่งเน้นเพิ่มทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ
3) ในอตีต สวก. สนับสนุนทุนการศึกาให้กับบุคลากรด้านการเกษตรนอกเหนือจากบุคลากรกระทรวง
เกษตร แต่ปัจจุบันจากัดเฉพาะบุคลากรกระทรวงเกษตรเท่านั้น
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการเกษตร
3.1 เป้าหมาย
สวก. ได้กาหนดเป้าหมาย/แผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศด้านการเกษตรเป็นรายปี โดยช่วงปี 2555-2556 สวก. มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สรุป
ได้ ดังนี้
- จัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัยโครงการที่สิ้นสุดแล้ว
- พัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร
- จัดทาระบบ Research Marketing in Web มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
- ร่วมพัฒนาคลังข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (ระบบ Thai National Research Respository:
TNRR) และนาข้อมูลโครงการวิจัยของ สวก. ที่แล้วเสร็จเชื่อมเข้ากับระบบ TNNR
- จัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS)
3.2 ผลการดาเนินการ
สวก. ให้ความสาคัญและดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้
- จัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัยโครงการที่สิ้นสุดแล้ว มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ 58 โครงการ
- พัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร มีค 8 ฐาน คือ ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าว ไหม
ลาไย กล้วยไม้ ข้อมูลสารสนเทศเกษตรเฉพาะภาคเหนือ และข้อมูลสารสนเทศเกษตรเฉพาะ
ภาคใต้ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาระบบ Research Marketing in Web ในชื่อ “โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์และการศึกษา
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ” ระยะเวลา
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โครงการ 2 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นระบบ 5 ชนิด คือ ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่าย
เครื่องวัดความเผ็ด ไตรโคเดอร์ม่าชีวภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ข้าว ข้าวมอลล์นึ่งสายพันธุ์ไทยวิตามินสูง และธัญพืชผสมถั่วสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน
- ร่วมพัฒนาคลังข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (ระบบ Thai National Research Respository:
TNRR) ปัจจุบันแล้วเสร็จ 2 ระบบ จาก 5 ระบบ คือ ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย ณ จุดเดียว
(Single Window & Data Entry) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Expert Finder)
- จัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย โดยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้การเกษตรจากแหล่ง
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน ยางพารา มะม่วง และกล้วยไม้ โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สวก. ในแบนเนอร์ของคลิปความรู้เกษตร
- พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS) ระบบ EPMS มี 3 ระบบ คือ ระบบทุนโครงการวิจัย
ที่อยู่ระหว่างการเชื่อมเข้าระบบ TNRR และ ERP ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย และระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตรที่แล้วเสร็จในปี 2558
3.3 จานวนนักวิจัยที่ลงทะเบียนกับ สวก.
จานวนนักวิจัยที่ลงทะเบียนกับ สวก. อาจเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า สวก. เป็นที่รู้จักของ
นักวิจัยและนักวิชาการ รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2-16
ตารางที่ 2-16 จานวนนักวิจัยที่ลงทะเบียนกับ สวก. ปีงบประมาณ 2555-2558
ปี
2555 (ต.ค.-ธ.ค.)
2556
2557
2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
ที่มา: ฐานข้อมูล EPMS

จานวน (คน)
29
1,570
1,373
646
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บทที่ 3
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ของ สวก.
การวิเคราะห์ เชิงยุ ทธศาสตร์ ของ สวก. พิจารณาจากสถานการณ์ของ สวก. โดยใช้การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สาหรับการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา สวก.
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทที่กาหนดไว้ได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการ
กาหนดทางเลือกยุทธศาสตร์ (TOWS Matrix) โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Situation) ของ สวก. เพื่อพิจารณาถึง
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง องค์ประกอบที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าหน่วยงานที่มีลักษณะการ
ดาเนิ น งานใกล้ เคี ย งกั บ สวก. ซึ่ง สามารถน าข้อ ได้ เปรี ยบเหล่ านั้ น มาพั ฒ นาและสร้ างความ
แข็งแกร่งให้กับ สวก. ได้มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงจุดอ่อน (Weakness) หมายถึง องค์ประกอบ
ที่มี ค วามเสี ย เปรี ย บหรื อ ด้ อยกว่ าหน่ ว ยงานอื่ นซึ่ ง ทาให้ สวก. ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ งานได้ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงข้อเสียเปรียบต่างๆ ให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (External Situation) ของ สวก. เพื่อพิจารณา
ถึงโอกาส (Opportunity) หมายถึง องค์ประกอบภายนอกองค์กรที่มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ สวก. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้หรือมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ รวมทั้ง
พิจารณาถึงอุปสรรค (Threat) หมายถึง องค์ประกอบภายนอกองค์กรที่เป็นภัยคุกคามหรือสร้าง
ปัญหาให้กับการปฏิบัติงานของ สวก. ซึ่งจาเป็นต้องหาแนวทางเตรียมรับกับสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป
3. ส่ว นที่ส ามเป็ น การสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของ สวก. เมื่อได้ข้อมูล เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ภายในและภายนอกแล้ว ให้นาจุดแข็งจุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรคจากภายนอก เพื่อพิจารณาว่าองค์การเผชิญ
สถานการณ์ เ ช่ น ใด และภายใต้ ส ถานการณ์ เ ช่ น นั้ น องค์ ก ารควรจะท าอย่ า งไร ซึ่ ง เป็ น การ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของ สวก. ในปัจจุบัน โดยนา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix ที่เรียกว่า TOWS Matrix และ
ก าหนดออกมาเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ เ หมาะสมส าหรั บ การ
พัฒนาการดาเนินงานของ สวก. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Situation) ของ สวก.
3.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นเครื่องมือในการกาหนด การวางแผน และการพัฒนาองค์กรที่ตอบสนองต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนและสามารถ
นาไปปรับใช้ได้กับทุกหน่วยปฏิบัติขององค์กรจะเป็นแนวทางที่บุคลากรภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายาม
ไปในทิศทางใดจึงจะช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
จุดแข็ง
สวก. สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนทุนพัฒนาวิจัยต่อยอดในงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Translational Research for Utilization) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ เนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีนักส่งเสริม
งานวิจัย ทาให้งานวิจัยที่มีอยู่เกิดเป็น Missing Link ไม่สามารถลงไปสู่พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น สวก. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอ จึงสามารถมีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ Missing Link นี้ รวมทั้ง
ผลักดันให้ผลงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งได้รับการขยายผลไปสู่ภาคการปฏิบัติ
จุดอ่อน
จากที่สวก. กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นผู้นาในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศนั้น หลายฝ่ายประเมินว่ายังเป็นเป้าหมายที่เกิน
กว่าศักยภาพและทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สวก. รวมทั้งยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ มีผลงานการ
วิจัยด้านเกษตรที่โดดเด่นกว่า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์หลักที่กาหนดไว้ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ สวก. พบว่า สวก. ยังคงมีจุดอ่อนอยู่มาก (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 3-1)
ในทุกด้าน ซึ่งประเมินว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ สวก. มีการดาเนินการตามแผนหลัก แต่มักไม่ได้ดาเนินการ
ตามแผนย่อย เนื่องจากมีการกาหนดแผนหลักและแผนย่อยไว้ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้ง สวก. ยังต้องพัฒนา
ศักยภาพและต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตารางที่ 3-1 สรุปจุดแข็ง-จุดอ่อนรายยุทธศาสตร์ปี 2555-2559 ของ สวก.
ยุทธศาสตร์ สวก. ปี 2555-2559
จุดแข็ง-จุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างงานวิจัยเชิง - มีการพิจารณาการใช้ประโยชน์งานวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มก่อนจะให้ทุน
รุ ก โ ด ย เ น้ น วิ จั ย เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ทาให้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์/การต่อยอดชัดเจนขึ้น
สาธารณะ และนโยบาย
- เป้า หมาย/กรอบวิจัย มัก ไม่ชั ดเจน รวมทั้ งมัก ไม่ไ ด้มองที่ค วาม
ต้องการของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก
- ขาดงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูง ทั้งในงานวิจัยเชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย์ และงานวิจัยเชิงสาธารณะ
- งานวิจัยมักขาดการต่อยอดหรือทดสอบจนถึงระดับ Large scale
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
- ขาดงานวิจัยเชิงนโยบาย เนื่องจากมีผู้สนใจน้อย รวมทั้งขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการกาหนดทิศทางงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ สวก. ปี 2555-2559
จุดแข็ง-จุดอ่อน
ยุ ท ธศาสตร์ 2 การพั ฒ นานั ก วิ จั ย - ให้ทุนกับบุคลากรของ กษ. เป็นหลัก ลดโอกาสการพัฒนานักวิจัย
และเครื อ ข่ า ย โดยเน้ น บุ ค ลากร จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสามารถ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ น
ลักษณะต่อยอด
ยุ ท ธศาสตร์ 3 การบริ ห ารจั ด การ - ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของ สวก. ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ
แ ล ะ สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ - การเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น สกว. สวทช. กรมต่างๆ
ประโยชน์ ส าธารณะในรู ป แบบที่ เป็ น ต้ น เพื่ อ รวบรวมงานวิ จั ย เกษตรมาไว้ ที่ สวก. ในการเป็ น
เข้าใจได้ง่าย
ศูนย์กลางยังมีข้อจากัด
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกสื่อ/ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ยุ ท ธศาสตร์ 4 การพั ฒ นาระบบ - ขาดความคล่องตัวในกฎระเบียบการดาเนินงาน เช่น ระบบการ
บริ หา รจั ดก าร เพื่ อร อง รั บ กา ร เบิกจ่าย ระบบบัญชี เป็นต้น
เปลี่ยนแปลง
ที่มา: รวบรวมจากการสัมภาษณ์

3.1.2 โครงสร้างขององค์กร (Structure)
โครงสร้ า งขององค์กรจั ดตั้ งโดยเชื่ อมโยงองค์ป ระกอบต่ าง ๆ ขององค์ก รตามบทบาทของแต่ล ะ
องค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนรับทราบอานาจหน้าที่และความเชื่อมโยงในแต่ละองค์ประกอบ
ทั้งนี้ โครงสร้ างองค์กรที่จัดวางไว้ดี จ ะเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานทั้งในแนวตั้งโดยทาให้ ผู้ บริห าร
สามารถตัดสินใจบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แนวนอนทาให้เกิดผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ และเกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน
จุดแข็ง
สวก. มีจุดแข็งจากการเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งด้วยโครงสร้างขององค์กรควรสนับสนุนให้ ทางานได้
คล่องตัว รวมทั้งเป็นองค์กรขนาดเล็ก สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและการดาเนินงานได้เร็วกว่าองค์กรขนาด
ใหญ่ โดยการสื่อสารและการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
สวก. มีแผนบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน และสามารถสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ในด้านการกาหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเข้าถึง และรูปแบบความสัมพันธ์ โดยมีความ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีและมีการกาหนดที่ชัดเจน วางส่วนผสมของช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดการประหยัดจากการดาเนินงาน และมีรูปแบบความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้องการได้ รวมทั้งยังมีพันธมิตรทางธุรกิจจานวนมากและครอบคลุม
ความจาเป็นในด้านต่างๆ ของการดาเนินงาน
นอกจากนี้ สวก. ยั งมีจุดแข็งทางด้านการเงิน กล่าวคือ เงินตั้งต้นและดอกผลจากการดาเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจได้ด้วยความคล่องตัว โดยเงินทุนสะสมนี้จะช่วยลดปัญหา
ความล่าช้าจากการเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งในปัจจุบันต้นทุนการดาเนินงานในภาพรวมยังไม่ก่อให้เกิดวิกฤต
ทางการเงิน
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จุดอ่อน
สวก. ยังมีโครงสร้างองค์กรที่อาจปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และ
การบริหารบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นได้ อาทิ กรณีโครงสร้างตาแหน่งงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างสานัก ซึ่ง
อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3.1.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
ระบบการปฏิบัติงานจะประกอบด้ว ยองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ (Objective)
2) ปัจจัยนาเข้า (Input) 3) กระบวนการ (Process) และ 4) ผลผลิต (Output) ซึ่งประกอบเข้าเป็นระบบการ
ปฏิ บั ต งาน ทั้ ง นี้ ระบบปฏิ บั ติ ง านที่ ส าคั ญ ขององค์ ก รอาจประกอบด้ ว ย ระบบบั ญ ชี ระบบพั ส ดุ ระบบ
สารสนเทศ ระบบติดตามและประเมินผล เป็นต้น ดังนั้น ความชัดเจน สอดคล้อง และสมบูรณ์ของแต่ล ะ
องค์ ป ระกอบ ประกอบกั บ ความหลากหลาย ครอบคลุ ม และสอดประสานเนื้ อ งานที่ จ าเป็ น ของระบบ
ปฏิบัติงานจะทาให้ผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายองค์กรที่กาหนดไว้
จุดแข็ง
มีการใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัย ซึ่งทาให้ สวก. สามารถบริหารโครงการวิจัย
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการอาศัยองค์ความรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ผสานกับความ
ชานาญในการบริหารโครงการของบุคลากร สวก.
จุดอ่อน
ระบบการปฏิบัติงานของ สวก. ยังมีจุดอ่อนทั้งในภาพรวมและในรายระบบต่างๆ โดยในภาพรวมนั้น
พบว่ า การท างานของแต่ ล ะส านั ก ยั ง ไม่ เ ชื่ อ มโยงกั น เท่ า ที่ ค วร ต่ า งคนต่ า งท างาน อาทิ การวิ เ คราะห์
โครงการวิจัยในส่วนสานักสนับสนุนงานวิจัยกับสานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ควรร่วมมือกันในการกาหนด
หัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างหรือเป็นที่ต้องการของกลุ่มเกษตรกร และทาการจัดหานักวิจัยหรือเสนอ
หัวข้อวิจัยนั้นๆ หรือการพัฒนาบุคลากรวิจัยควรมีการประสานงานกันระหว่างสานักสนับสนุนงานวิจัย และ
สานักพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยสานักสนับสนุนงานวิจัยควรพิจารณาถึงนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลนและแจ้งให้
สานักพัฒนาบุคลากรวิจัยทราบข้อมูลเพื่อดาเนินการต่อไป เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งมี ปัญหาเกี่ย วกับ วิธีการรวบรวมข้อมูล จากหน่ว ยงานต่างๆ ที่กระจัดกระจาย ทั้งนี้
สาหรับจุดอ่อนของระบบการปฏิบัติงานในระบบต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: ขาดการนาระบบ IT เข้ามาสนับสนุนกระบวนการทางานเพื่อ
เชื่อมโยงการดาเนินงานขององค์กรในส่วนต่างๆ รวมทั้งนามาพัฒนาระบบการขอทุนวิจัยของ สวก.
2. ระบบบริหารโครงการ (EPMS): ระบบERP (ระบบบัญชี/การเงิน) ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
EPMS (ระบบบริหารโครงการ) ได้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังขาดการทางานร่วมกันในการกรอก
ข้อมูลเข้าระบบ EPMS เพื่อติดตามดูโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด
3. ระบบการติดตามและประเมินผล: ปัจจุบัน KPI ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรวัดผลการ
ดาเนิ น งานของบุ ค ลากรให้ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง เพื่ อ สะท้ อ นคุ ณ ภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของบุ ค ลากร
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรของ สวก. และมีระบบการประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร
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4. ระเบียบการดาเนินงาน: บางกฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากอิงกับหลักเกณฑ์ทางราชการ
มากเกินไป เช่น ระเบียบพัสดุ กรณีการใช้ ใบเสร็จเต็มรูปแบบ ประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาในแง่ พั น ธุ์ แ ละองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ล่ า ช้ า การใช้
ระยะเวลาในการปิดงบการเงินนาน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินงานที่
กาหนดไว้
1.4 บุคลากร (Staff)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร องค์ ก รจะประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จึง
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุ คลากรนั้นควรมี
การวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์องค์การที่เป็นสิ่งกาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ถึง ซึ่งจะ
เป็นผลให้กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
จุดแข็ง
มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
สวก. ประสบกับปัญหาอัตรากาลังที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงสร้างบุคลากรเดิม
ไม่ได้รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับงบประมาณจากภายนอก เช่น งบประมาณจาก คอบช./วช. งบ
ท้าทายไทย เป็นต้น และคาดว่าปริมาณงานมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป เนื่องด้วยองค์กรต้องการหา
แหล่ ง เงิ น ทุน /งบประมาณจากภายนอกเพิ่ ม เติม รวมทั้ งบุ ค ลากรที่ รับ เข้ า มาใหม่ ก็ ยั ง ขาดประสบการณ์
นอกจากนี้ สวก. ยั งขาดแคลนบุ คลากรในสาขาที่จาเป็นต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทั้งด้าน
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อดูภาพรวมของภาคการเกษตรในอนาคตและร่วมกาหนด
ทิศทางในการสนับสนุนงานวิจัยและการให้ทุนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์โครงการ บุคลากรด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในระดับบริหาร
1.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้าน
งานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฎิบัติงานในตาแหน่งได้ตามหน้าที่
และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ซึ่งได้รับการศึกษาด้านการเงินการบัญชีหรือผ่านการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special
skills) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ทาให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่ง
องค์กรคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน
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จุดแข็ง
สวก. มี บุ คลากรที่มีส มรรถนะสู ง ทั้ง ในส่ ว นของสมรรถนะหลั ก สมรรถนะด้านการบริห าร และ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง อันได้แก่
1. สมรรถนะหลัก: บุคลากร สวก. มีขีดความสามารถสูงในเรื่องความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการใฝ่ความก้าวหน้า
2. สมรรถนะด้านการบริหาร: มีพัฒนาการมากขึ้นจากการฝึกอบรมในลักษณะ In House
Training และหลักสูตร Public Training
3. สมรรถนะประจาตาแหน่ง : อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ อาทิ สานักสนับสนุนงานวิจัยมี
ศักยภาพสูงในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และเสนอแนะ
จุดอ่อน
สวก. มีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งยังคงขาดประสบการณ์ ทาให้ยังมีจุดอ่อนใน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนบุ คลากรที่มีทักษะพิเศษที่จาเป็นต่อการยกระดับ
ประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการสร้าง
รายได้ขององค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
รูปแบบในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะผู้ บริหารเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นาขององค์กรจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลว
ขององค์กร ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการกาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และยุทธศาสตร์ในการดาเนินองค์กรให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม เช่น การสั่งการ การควบคุม การ
จูงใจ เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและประสิทธิผลขององค์กร
จุดแข็ง
สวก. มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน คือ เพื่อเป็นแหล่งทุนวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ โดยใน
ระยะแรกเริ่ มนี้เน้น การเป็น แหล่ งทุนวิจั ย สาหรับกระทรวงเกษตรและมหาวิทยาลัย เป็นสาคัญ นอกจากนี้
รูปแบบการให้ ทุนของ สวก. ยังมีจุดเด่น กล่าวคือ การให้ทุนวิจัย ของ สวก. เป็นการให้ทุนแบบไม่มีกรอบ
ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการ สามารถรับข้อเสนอโครงการได้ทั้งปี และรับข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่
ได้ รวมทั้ง มีเงิน ทุน ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ทุน วิจัย เร่งด่ว นได้ทันที ทาให้ สวก. มีความคล่ องตัว สู งในการรับ
พิจารณาโครงการวิจัยต่างๆ
นอกจากนี้ สวก. ยังมี การนาเสนอบริการมีลักษณะครบวงจรและมีความหลากหลายที่ สนับสนุนการ
วิจัยการเกษตร ตั้งแต่การสนับสนุนทุนเพื่อดาเนินโครงการซึ่งทุนสนับสนุนวิจัยก็ครอบคลุมหลากหลายสาขา
การสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งมีหลายหลักสูตร และการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ทาให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
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จุดอ่อน
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของ สวก. ยังมีจุดอ่อนในด้านต่างๆ ได้แก่
1. กระบวนการทางาน: สวก. เป็นองค์การมหาชนจึงสามารถมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว
ดังเช่นภาคเอกชน แต่กลับมีกระบวนการทางานในหลายส่วนงานที่ อิงระบบราชการค่อนข้างมาก บุคลากรมี
จ านวนจ ากั ด แต่ มี ก ารประชุ ม ต่ า งๆ ค่ อ นข้ า งมาก อาทิ การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ 4 คณะ ได้ แ ก่
อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบุคคล อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และอนุกรรมการสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. เป็นประจาทุกเดือน การ
ประชุมคณะทางานและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรต้องใช้เวลาในการทางานด้านเอกสารเพื่อเข้า
ประชุมค่อนข้างมาก นอกจากนี้ กระบวนการทางานสาหรับบุคลากรในบางตาแหน่งครอบคลุมส่วนงานที่ไม่ได้
เป็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านนั้นๆ ส่งผลให้การทางานอาจล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิ ภาพเท่าที่ควร
เช่น กรณีนักวิเคราะห์โครงการซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่การพิจารณาโครงการและติดตามโครงการ ไปจนถึงเรื่อง
การเงิน ซึ่งนักวิเคราะห์โครงการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน จึงส่งผลให้การดาเนินงานใน
ส่วนดังกล่าวเกิดล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เป็นต้น
2. การสั่งการและการควบคุม : โครงสร้างองค์กรที่จะส่งผลต่อการสั่งการและการควบคุมควร
ปรับให้กระชับ อาทิ พิจารณาให้ระดับผู้อานวยการมีอานาจในการบริหารหรือตัดสินใจในมากขึ้น เป็นต้น
1.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)
ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการ
บริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐาน
ของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์ กร เมื่อค่านิยม
และความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระทาตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง
จุดแข็ง
แม้ไม่มีค่านิยมองค์กรที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หากแต่ในหลายสานักมีวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลแม้มีภาระงานจานวนมากและมี
ความยาก ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะหน่วยงานองค์การ
มหาชน
จุดอ่อน
ปัจจุบัน สวก. ยังไม่มีค่านิยมองค์กร ทาให้บุคลากรภายในองค์กรขาดบรรทัดฐานหรือวัฒ นธรรม
องค์กรเพื่อยึดถือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารและวิธีการปฏิบัติ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับแผนงานขององค์กรยังมีน้อยเกินไป ส่งผลให้กิจกรรมที่กาหนดขึ้นมักไม่ตรงกับ
เป้าหมายในแผนงาน จึงไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่กาหนดไว้ได้
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3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (External Situation) ของ สวก.
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกจะทาให้ทราบถึงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่
เกี่ย วกั บ การดาเนิ น งานของส านั กงานพั ฒ นาการวิจั ยการเกษตร ซึ่ง ได้รั บผลกระทบมาจากสถานการณ์
ภายนอกขององค์การ โดยในการศึกษานี้จะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด C-PEST Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบจากปัจจัยที่สาคัญ 5 ปัจจัย ได้แก่
1) C : Customer, Competitors คือ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือคู่แข่ง
2) P : Politics คือ สถานการทางการเมือง รวมทั้งนโยบายต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) E : Environment, Economics คือ สภาพแวดล้อม หรือสภาพเศรษฐกิจ
4) S : Society คือ สภาพสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมของประชาชน และ
5) T : Technology คือ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3.2.1 ปัจจัยที่เกิดจากลูกค้าหรือคู่แข่ง (Customer or Competitor)
โอกาส (Opportunity)
1. สวก. มีช่องทางในการหารายได้จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ มากขึ้น เช่น การบริหารโครงการ
ให้กับ วช. โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริหารโครงการ หรืองบประมาณจาก วช. ควรนามาใช้ใน
เชิงรุกมากขึ้น โดยอาจจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
2. สวก. สามารถเป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ แ ก่ ง านวิ จั ย เกษตรแบบครบวงจรตั้ ง แต่
ต้นน้าจนถึงปลายน้า หรืองานวิจัยตั้งแต่มาตรฐานวัตถุดิบ แปรรูปเบื้องต้น จนถึงระดับงานวิจัย
ระดับสูง (Advance) ที่มีการพัฒนา R&D รวมทั้งงานวิจัยในส่วนที่เป็น grey area ที่ยังไม่มีใครทา
3. สวก. ควรเข้าไปช่วยขยายผลงานวิจัย (translational research) ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องจาก
บางหน่วยงานไม่มีนักส่งเสริมงานวิจัย ทาให้ งานวิจัยที่มีอยู่เกิดเป็น Missing Link ไม่สามารถลง
ไปสู่พื้นทีแ่ ละกลุ่มเป้าหมาย จึงควรมีการผลักดันให้ผลงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งได้รับการขยายผลไปสู่ภาค
การปฏิบัติ
อุปสรรค (Threat)
1. สวก. ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยประชาชน หรือท้องถิ่นต่างๆ
2. สวก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งเป็นการดาเนินงานคล้ายกับหน่วยงานอื่นๆ อยู่ เช่น สกว.
สวทช. เป็นต้น ทั้งนี้ ในบางหน่วยงานมีข้อได้เปรียบกว่า สวก. เช่น กรณีของ สวทช. ที่มีส่วนงานที่
เป็น in-house research อยู่ ส่งผลให้การดาเนินงานครบวงจรมากกว่า สวก. เป็นต้น
3.2.2 ปัจจัยที่เกิดจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ (Political)
โอกาส (Opportunity)
1. เป้าหมายในการจัดตั้ง สวก. เพื่อต้องการให้ดูแล สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรของ
ประเทศให้เป็นระบบ
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2. สวก. มีหน่วยงานพันธมิตรที่ดี เช่น วช. เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐยังให้การสนับสนุนภาคการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง
3. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น งานวิจัยด้านการเกษตรจึงปัจจัยสิ่งสาคัญในการ
พัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทย
อุปสรรค (Threat)
1. ความเพียงพอและความยั่งยืนของงบประมาณ: สวก. ได้รับทุนประเดิมจานวน 3,000 ล้านบาท
ในช่วงการก่อตั้ง โดยไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐในแต่ละปี เนื่องจาก
สานักงบประมาณเห็นว่ายังมีทุนประเดิมเหลืออยู่ ทาให้ สวก. ต้องคานึงถึงการบริหารงบประมาณ
(ทุนประเดิม) ให้ยั่งยืน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมตามความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณเพื่อดาเนินงานต่อไป
2. การใช้จ่ายงบประมาณ: จากการเข้าตรวจสอบโดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า สวก. มีการ
ใช้เงินงบประมาณต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เช่น ในปี 2557 มีการใช้เงินประมาณทั้งสิ้นประมาณร้อยละ
70 ของแผนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ดี สาเหตุมาจากการตั้งงบประมาณมากเกินไป ดังนั้น ปัจจุบันจึงมี
การตั้งงบประมาณ โดยพิจารณาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านๆ มาด้วย
3. ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ: อาทิ ความร่วมมือกับต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อส่ง
นักวิจัยไปเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยี โดยเป็นการเรียนรู้ในลักษณะ on the job training
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการดูงานในต่างประเทศ โดยจาเป็นต้องมีการเจรจา
ความร่วมมือ ซึ่ง มติ ครม. กาหนดว่าหากมีการลงนาม MOU จะต้องเข้า ครม. เพื่อพิจารณา และ
ต้องมีการขอความเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ ทาให้ใช้ระยะ
เวลานานในการดาเนินการเพื่อขออนุมัติ ในขณะเดียวกันมีหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถดาเนินการใน
ระยะเวลาที่สั้นกว่า อาทิ ในกรณีของ สวทช. ซึ่งมีกฎหมายระบุเกี่ยวกับการดูงานและศึกษางานใน
ต่างประเทศที่ไม่ต้องเข้า ครม. เพื่อพิจารณา เป็นต้น
3.2.3 ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม (Environment) หรือ สภาพเศรษฐกิจ (Economics)
โอกาส (Opportunity)
ภาคเกษตรกรรมในต่างประเทศหลายประเทศสามารถสร้างรายได้ดีและเกษตรกรต่างมีความเป็นอยู่ที่
ดี เนื่องจากภาคเกษตรกรรมที่มีการสนับสนุนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ
ปัจจัยหนึ่ง คือ การมีงานวิจัยด้านการเกษตรรองรับตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า
อุปสรรค (Threat)
สภาพแวดล้อมซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม อาทิ สภาพดินฟ้าอากาศ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิต
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3.2.4 สภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ของประชาชน (Society)
โอกาส (Opportunity)
ภาคเกษตรกรรมเป็ น ภาคการผลิ ตส าคัญที่ไม่ส ามารถละทิ้งได้ เนื่องด้วยประชากรส่ ว นใหญ่ของ
ประเทศไทยเกือบร้อยละ 50 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม อาจกล่าวได้ว่าประชาชนยังต้องพึ่งพาภาค
เกษตรกรรม อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ที่ยังต้องเผชิญความยากจน เป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมเป็น
หลัก ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
อุปสรรค (Threat)
ความยากลาบากที่ต้องเผชิญในการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้ คนรุ่นใหม่ ไม่นิยม
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และหันไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น ส่งผล
ให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology System)
โอกาส (Opportunity)
ควรมีการพัฒนาด้านการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจทาให้จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรจานวน
มาก หากต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3.3 การระบุตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ สวก.
เมื่อได้ข้อมูล เกี่ย วกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ภ ายในและ
ภายนอกแล้ว ได้นาจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรคจากภายนอก เพื่อพิจารณาว่า
องค์การเผชิญสถานการณ์เช่ น ใด และภายใต้ส ถานการณ์ เช่นนั้น องค์ก ารควรจะทาอย่างไร ซึ่ งเป็น การ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของ สวก. ในปัจจุบัน โดยนาข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix ที่เรียกว่า TOWS Matrix และกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นจุดแข็งสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถานการณ์ภายใน
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
ระบบการปฏิบัติงาน
บุคลากร
ทักษะ ความรู้
ความสามารถ
รูปแบบการบริหาร
จัดการ
ค่านิยมร่วม

จุดแข็ง (Strength)
มีบทบาทในการสนับสนุนทุนพัฒนาวิจัยต่อยอดในงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ได้
เป็นองค์การมหาชนขนาดเล็กที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและการดาเนินงานได้เร็ว
ใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัย ทาให้ สวก. สามารถบริหารโครงการวิจัยได้มี
ประสิทธิภาพ
มีการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งในส่วนของสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง
1) สวก. มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน
2) จุดเด่นของรูปแบบการให้ทุนของ สวก.
3) สวก. มีความคล่องตัวสูงในการรับพิจารณาโครงการวิจัยต่าง ๆ
-- ไม่มี --

ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์ประเด็นจุดอ่อนสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถานการณ์ภายใน
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
ระบบการปฏิบัติงาน

บุคลากร
ทักษะ ความรู้
ความสามารถ
รูปแบบการบริหาร
จัดการ

ค่านิยมร่วม

จุดอ่อน (Weakness)
1) วิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายที่เกินกว่าศักยภาพและทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2) สวก. กาหนดแผนหลักและแผนย่อยไม่สอดคล้องกัน
โครงสร้างตาแหน่งงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างสานัก
1) การทางานของแต่ละสานักยังไม่เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร
2) สวก. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบหลับในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
3) ขาดการนาระบบ IT เข้ามาสนับสนุนกระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิผล
4) ระบบ ERP ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ EPMS ได้สมบูรณ์
5) KPI ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังขาดระบบการประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร
6) บางกฎระเบียบขาดความยืดหยุ่นเนื่องจากอิงกับหลักเกณฑ์ทางราชการมากเกินไป
7) การเบิกเงินล่าช้า และยังใช้ระยะเวลาในการปิดงบการเงินนาน
1) อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
2) ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จาเป็น
1) บุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ยังขาดประสบการณ์
2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะพิเศษที่จาเป็นต่อการยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร
1) กระบวนการทางานในหลายส่วนงานอิงระบบราชการมากเกินไป
2) บุคลากรใช้เวลากับจัดทาเอกสารค่อนข้างมาก เพื่อดาเนินการประชุมต่างๆ
3) กระบวนการทางานสาหรับบุคลากรในบางตาแหน่งครอบคลุมส่วนงานที่ไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในด้านนั้น ๆ
4) โครงสร้างองค์กรที่ส่งผลต่อการสั่งการและการควบคุมยังมีบางส่วนที่มีจานวนขั้นตอนมากเกินไป
1) สวก. ยังไม่มีค่านิยมองค์กร ทาให้บุคลากรภายในองค์กรขาดบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อยึดถือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารและวิธีการปฏิบัติ
2) การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับแผนงานขององค์กรยังมีน้อยเกินไป
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์ประเด็นโอกาสสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถานการณ์ภายนอก
โอกาส (Opportunity)
ลูกค้าหรือคู่แข่ง
1) สวก. มีช่องทางในการหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
2) สวก. สามารถสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่งานวิจัยเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
3) สวก. สามารถเข้าไปช่วยขยายผลงานวิจัย (Translational Research) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
การเมือง การ
1) เป้าหมายในการจัดตั้ง สวก. เพือ่ ต้องการให้ดูแล สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรของ
ปกครอง กฎหมาย
ประเทศให้เป็นระบบ
2) สวก. มีหน่วยงานพันธมิตรดี รวมทั้งภาครัฐยังให้การสนับสนุนภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
3) งานวิจัยด้านการเกษตรเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทย
สภาพแวดล้อม หรือ ภาคเกษตรกรรมในต่างประเทศหลายประเทศสามารถสร้างรายได้ได้ดีและเกษตรกรต่างมีความ
เศรษฐกิจ
เป็นอยู่ที่ดี
สภาพสังคม
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตสาคัญทีไ่ ม่สามารถละทิ้งได้
วัฒนธรรม ค่านิยม
ระบบเทคโนโลยี
1) สวก. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
2) สวก. สามารถพัฒนาการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ตารางที่ 3-5 ผลการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถานการณ์ภายนอก
อุปสรรค (Threat)
ลูกค้าหรือคู่แข่ง
1) มีกรม 10 กรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มาขอทุนจาก สวก. เนื่องจากส่วนใหญ่คิดว่า
เป็นไปได้น้อยที่จะขอทุนได้จาก สวก. รวมทั้งเน้นใช้ทุนวิจัยของกรมก่อน
2) สวก. ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยประชาชน หรือท้องถิ่นต่าง ๆ
3) สวก. ดาเนินงานคล้ายกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งบางหน่วยงานมีข้อได้เปรียบหรือมีผลงานการวิจัย
ด้านเกษตรที่โดดเด่นกว่า สวก.
การเมือง การ
1) สวก. ต้องคานึงถึงการบริหารงบประมาณ (ทุนประเดิม) ให้ยั่งยืน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้
ปกครอง กฎหมาย
รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมตามความเห็นชอบจากสานักงบประมาณเพื่อดาเนินงานต่อไป
2) จากการเข้าตรวจสอบโดย สตง. มีการใช้เงินงบประมาณต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้
3) สวก. ไม่สามารถส่งนักวิจัยไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีได้ เนื่องจากปัจจุบัน
รัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการดูงานในต่างประเทศ
สภาพแวดล้อม หรือ สภาพแวดล้อมซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
เศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ประชาชนออกจากภาคเกษตรกรรมและหันไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
วัฒนธรรม ค่านิยม
ระบบเทคโนโลยี
-- ไม่มี -สารสนเทศ
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3.3.1 ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Maxi-Maxi or Aggressive Strategies)
จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน (จุดแข็งโอกาส: S-O) โดยเป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนา เนื่องจากมีประเด็นในการนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ดังนั้น สวก. จึงควรกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (Maxi-Maxi or Aggressive Strategies) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มี
อยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
1. ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่สาคัญของประเทศไทย จึงได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจากภาครัฐบาล และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตกรไทย และ
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ กับ เศรษฐกิจไทยที่ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมยังเป็นหนึ่งในภาคการผลิ ตหลักของ
ประเทศ ดังนั้ น สวก. ควรใช้โ อกาสดั งกล่ า วร่ว มกั บการมี เป้าหมายที่ชั ดเจนที่เป็นแหล่ งเงินทุนวิ จัยด้า น
การเกษตรของประเทศ การมีจุดเด่นของรูปแบบการให้ทุนของ สวก. ที่ไม่มีกรอบระยะเวลาในการส่งข้อเสนอ
โครงการ และมีความคล่องตัวสูงในการรับ พิจารณาโครงการวิจัยต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนวิจัยหลัก
ด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน สวก. มีหน่วยงานพันธมิตรที่ดี รวมทั้งภาครัฐยังให้การสนับสนุน
ภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สวก. จาเป็นต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์องค์การ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รู้จัก สวก. มากขึ้น
2. เพื่อ เป็ น การยกระดั บ รายได้ใ ห้ กั บประเทศและพั ฒ นาความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะ
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม สวก. ควรน าตั ว อย่ า งหรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคเกษตรกรรมของ
ต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จหรือมีผลกระทบทาให้ประเทศดังกล่าวสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มา
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยดังกล่าวภายในประเทศไทยว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จหรือมีผลกระทบมากน้อย
เพีย งใด ทั้งนี้ สวก. สามารถใช้จุ ดแข็ง ในเรื่องของการให้ ทุนแบบไม่มีกรอบระยะเวลาในการส่ งข้อเสนอ
โครงการ สามารถให้ทุนกับโครงการขนาดใหญ่ได้ และสามารถสนับสนุนทุนวิจัยเร่งด่วนได้ทันที เป็นปัจจัย
กระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชนทั่วไป มารับทุนเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
3. สวก. เป็นองค์การมหาชนขนาดเล็กที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีเงินทุนที่สามารถสนับสนุนทุนวิจัยเร่งด่วนได้ทันที รวมกับโอกาสที่มีช่องทางในการให้การสนับสนุนทุน
วิจัยเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า และโอกาสที่มีช่องทางในการเข้าไปช่วยขยายผลงานวิจัย
(Translation Research) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น สวก. ควรทาหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ต้องการทาการวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งงานวิจัย
ต่อเนื่องที่ทาให้เกิดการวิจัยเกษตรแบบครบวงจรหรืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
4. สวก. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยโดยเฉพาะด้านการเกษตร ควรนาจุดแข็งนี้มาสร้างเป็น
จุดยืนขององค์กรที่โดดเด่นเหนือหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจให้การสนับสนุนงานวิจัยในหลากหลายสาขา โดยควร
พัฒนาการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนักวิจัยด้านการเกษตรจากพันธมิตรที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมระบบงานวิจัย
ด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง โดยมี สวก. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมทุกฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งผลักดันให้มี
center of excellent ในผลผลิตทางการเกษตรหลักแต่ละด้าน เช่น ข้าว มัน ยาง เป็นต้น โดยมีการกาหนด
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในแต่ละด้าน
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3.3.2 ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน (Mini-Maxi or Turnaround-oriented Strategy)
จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกั น (จุดอ่อนโอกาส: W-O) โดยเป็นสถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัด
อยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออก คือ ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน
(Mini-Maxi or Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะ
ฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
1. การกาหนดวิสัยทัศน์ของ สวก. ในการเป็นผู้นาในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็น
แหล่งความรู้ด้านการเกษตร แต่ สวก. ยังมีจุดอ่อนในหลายๆ ด้าน ทาให้มีข้อจากัดในการพัฒนาไปสู่ฐานะผู้นา
ได้ อย่าไรก็ดี สวก. อาจตั้งความเป็นผู้นาไว้เป็นเป้าหมายในระยะยาว ในขณะเดียวกันตั้งเป้าหมายในระยะสั้น
หรือระยะปานกลางให้ สวก. สามารถเป็น ศูนย์กลางในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาจากปัจจุบันที่เน้นการเป็น Funding agency รวมทั้งมีการใช้มหาวิทยาลัยเป็น
ตัวกระจาย/เครือข่ายงานวิจัย ผ่านระบบผู้ประสานงาน (peer review) นอกจากนี้ ในการให้ทุนวิจัย สวก.
ควรมีแนวทางว่างานวิจัยควรเป็นไปในทิศทางใด มีบทบาทในการชี้นางานวิจัยที่จาเป็น โดย สวก. ควรเป็นผู้
ร่วมเสนอโจทย์วิจัยที่เห็นว่าจาเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการสร้างความ
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
2. สวก. ควรมุ่งพัฒนางานวิจัยในทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดย
ตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาของประเภทงานวิจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทงานวิจัย
เชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะ
เชิงพาณิชย์

งานวิจัยอื่นๆ

แนวทางการพัฒนา
พัฒนางานวิจัยที่เอื้อต่อการกาหนดนโยบายของประเทศ รวมทั้งตอบโจทย์ปัญหาและ
ความจาเป็นของประเทศ
ภาคเกษตรกรรมจะเป็นผู้ มีรายได้น้อยกว่าผู้ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
ภาครัฐควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ งานวิจัยต่าง ๆ โดย
เสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย
1. ควรทาการ Matching โดยให้ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เสนอเข้ามา
และ สวก. ทาหน้าที่จัดหานักวิจัยที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม
ว่ า ควรท าการวิ จั ย หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย บางชิ้ น ควรให้ เ อกชนที่ มี
ศักยภาพทาวิจัยเอง
2. ควรมีรูปแบบในการขาย ให้มีกรอบมาตรฐาน
3. หาก SME ต้องการแปลงงานวิจัยไปสู่การผลิต สวก. ควรมีบทบาทในการเป็น
แหล่งองค์ความรู้ที่ช่วยในการแปลงงานวิจัยไปสู่การผลิต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทาง
วิศวกรรม เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาจาก Lab Scale ไปสู่ Commercial Scale
รวมถึงเรื่องเงินทุน โดย สวก. ต้องมีพันธมิตรที่จะเขามาช่วยพัฒนา ซึ่งจะช่ว ย
สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์การ
รวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาต่อยอด ซึ่งจะได้ประโยชน์มากและถือ
เป็นการพัฒนาเชิงสาธารณะในอีกทางหนึ่ง
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3. สวก. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและการสื่อสารงานวิจัยด้าน
การเกษตร ส าหรับ ด้านฐานข้อมูล นั้น ควรรวบรวมข้อมูล วิจัยที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งโครงการที่ส าเร็จแล้ วและ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ นอกจากนี้ ยังควรจัดทาเป็นฐานข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่เพียงการรวบรวมข้อมูลว่า
ทาอะไรและที่ไหนเท่านั้น แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในหลายมิติ เช่น สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเกษตรได้ เป็ นต้น ส าหรั บ ด้านการสื่ อสารและประชาสั มพันธ์แก่ส าธารณชน ควรมีการแบ่งกลุ่ ม
เป้าหมาย เช่น งานวิจัยเชิงพาณิชย์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ งานวิจัยเชิงสาธารณะเน้นกลุ่มเกษตรกร และ
งานวิจัยเชิงนโยบายเน้นหน่วยงานราชการ ยิ่งไปกว่านั้น สวก. ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกสื่อ รวมทั้งการทาการตลาดเชิงรุกแบบสมัยใหม่ (Proactive Marketing)
ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ถึงเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่สาคัญ สวก. ควรเร่งพัฒนานักวิจัยหรืองานวิจัยด้านการเกษตร
ให้มีมากขึ้น โดยช่องทางหนึ่งที่ สวก. สามารถใช้ได้คือการสร้างนักวิจัยหรืองานวิจัยด้านเกษตรผ่านเครือข่าย
พัน ธมิ ต รต่ า ง ๆ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น สวก. มี ห น่ ว ยงานพัน ธมิ ต รเป็ นจ านวนมากที่มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาภาค
เกษตรกรรมของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทย ทั้งนี้ เมื่อนักวิจัยด้านการเกษตรมีมาก
ขึ้นย่อมทาให้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรหรือบุคลากรขาดประสบการณ์ลดลง ซึ่งเป็นผลดีทางอ้อมกั บทาง
สวก. นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงานวิจัยที่ทาง สวก. ให้ทุนเพิ่มมากขึ้นด้วย
3.3.3 ยุทธศาสตร์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายการดาเนินงาน
(Maxi-Mini or Diversification Strategy)
จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน (จุดแข็งอุปสรรค: S-T) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตัวองค์การมี
ข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น สวก. สามารถปรับตัวไปพร้อมกับ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ไป โดยเลือกใช้ยุทธศาสตร์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายการดาเนินงาน (Maxi-Mini or Diversification
Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
1. สวก. สามารถใช้ จุ ด แข็ ง ที่ มี เ ป้ า หมายในการท างานที่ ชั ด เจนคื อ เป็ น แหล่ ง เ งิ น ทุ น วิ จั ย ด้ า น
การเกษตรของประเทศ รวมกับรูปแบบของการให้ทุนของ สวก. ที่มีจุดเด่นที่เป็นการให้ทุนแบบไม่มีกรอบ
ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการ รับข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ได้ และสามารถสนับสนุนทุนวิจัยเร่งด่วน
ได้ทันที นามาเป็น ข้อได้เปรีย บเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าง สวก. กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ยิ่งไปกว่านั้น สวก. สามารถใช้ข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นตัวดึงดูดให้กรมใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขอทุนจากทาง สวก. มากขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชนรู้จัก สวก. มากขึ้น
2. จากความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมตามความเห็นชอบจากสานักงบประมาณเพื่อ
การดาเนินงานต่อไป สวก. จาเป็นต้องใช้จุดแข็งของการเป็นองค์การมหาชนขนาดเล็กที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบและการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การหรือรูปแบบการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับสถานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริหารงบประมาณของ สวก. ได้
อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อลดปัญหาการใช้งบประมาณต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ สวก. สามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
เดียวกันนี้ ทาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานทั้งในส่วนของการวางแผนการใช้งบประมาณ และการนา
เงินงบประมาณไปใช้ เพื่อให้ สวก. มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางด้านการเงินมากขึ้น
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3. สภาพแวดล้ อมเป็ น ปั จ จั ย ที่ส าคัญที่มีผ ลต่อผลิ ตภาพการผลิ ตของภาคเกษตรกรรม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตย่อมทาให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรมสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยที่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้และอาจส่งผลกระทบทาให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรมลดลง
เพื่อลดปั ญหาดังกล่ าว สวก. สามารถใช้จุ ดแข็งในเรื่องการให้ ทุนวิจัยแบบไม่มีกรอบระยะเวลาในการส่ ง
ข้อเสนอโครงการ รวมทั้งมีเงินทุนที่สนับสนุนทุนวิ จัยเร่งด่วนได้ทันที ซึ่งส่งผลทาให้มีความคล่องตัวเป็นอย่าง
มากที่จะให้ทุนกับนักวิจัยหรือส่งเสริมให้มีนักวิจัยที่ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่ง
เป็นการลดปัญหาประชาชนออกจากภาคเกษตรกรรมทั้งในรูปของนักวิจัยและผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เกษตรด้วย
3.3.4 ยุทธ์ศาสตร์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Mini-Mini or Defensive Strategies)
จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่ว มกัน (จุดอ่อนอุป สรรค: W-T) ซึ่งสถานการณ์นี้ เป็ น สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากกาลั งเผชิญอยู่กับอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ยุทธ์ ศาสตร์การตั้งรับหรือ
ป้องกันตัว (Mini-Mini or Defensive Strategies) เพื่อพยายามลดหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนหากลยุทธ์ที่จะทาให้องค์การเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
1. เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์หลักขององค์การและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก สวก. ต้อง
ทาการปรับแผนหลักและแผนย่อยขององค์การให้สอดคล้องกันมากขึ้น เชื่อมโยงการทางานของแต่ละสานักให้
ชัดเจนขึ้น ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกันระหว่างสานัก เพื่อลดจุดอ่อนที่ยังมีเป็น
จานวนมากภายในองค์การ ทั้งนี้ประเด็นในเรื่องของการบริหารงบประมาณ การประชาสัมพันธ์องค์การ และ
ข้อจากัดทางด้านกฎหมายและสถานการณ์ทางการเมือง เป็นประเด็นที่ สวก. จาเป็นต้องนาไปพิจารณาเมื่อทา
การปรับแผนหลักและแผนย่อยขององค์การ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
2. ภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการได้ รั บ งบประมาณจากภายนอก ท าให้ สวก. ควรท า
การปรับเปลี่ยนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สวก. ต้องเพิ่มแรงจูงใจที่อยู่ในรูปของ
อัตราผลตอบแทนและรูปแบบอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเข้ามาทางาน
ใน สวก. มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาของการได้บุคลากรที่ขาดประสบการณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็น
สาคัญที่ สวก. จาเป็นต้องทาควบคู่กันไปคือ การประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รู้จัก สวก. มากขึ้น เข้าใจเป้าหมายหลักของการดาเนินงานของ สวก. ที่มีความแตกต่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ลักษณะการดาเนินงานคล้ายคลึงกันมากขึ้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีคน
รู้จักและอยากเข้ามาทางานกับ สวก. มากขึ้นด้วย
3. เพื่อเป็นการช่วยการบริหารงบประมาณ (ทุนประเดิม) ให้ยั่งยืน สวก. ควรเร่งพัฒนาระบบ ERP
(ระบบบัญชี/การเงิน) ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ EPMS (ระบบบริหารโครงการ) ได้สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
รวมทั้ง สวก. ควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ของ สวก. ทั้งนี้ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกเงินและปิดงบการเงินให้เร็วขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการ
ใช้เงินงบประมาณต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ด้วย
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แผนยุ ทธศาสตร์ การดาเนิ น งาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) และ
เป้าหมาย (Targets) สาหรับแต่ละประเด็นทางยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ในแต่ละเป้าประสงค์ (Goals) จะทา
การกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) กลยุทธ์ (Strategies) โครงการและสิ่งที่จะดาเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ และงบประมาณที่จะเสนอขอ
4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาในระยะต่าง ๆ ผนวกกับแนวทางการปฏิรูปที่สาคัญ
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทยและการดาเนินงานของ สวก. โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถ
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ได้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง ดังนี้
1. กรอบการพัฒนาในระยะยาว: แนวนโยบายการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วย
การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชา
รัฐ” มีรูปแบบการพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจัดลาดับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและประชาชน ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว สามารถ
จาแนกได้เป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่
1.1 กรอบประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ (Issues for Development) ได้แก่ (1) ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้นโดยอาศัยการวิ จัยและพัฒนา (2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3)
ความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียงกับการดารงชีวิต และ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม
1.2 กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) ได้แก่ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
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2. แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน : สาหรับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามประเด็น
การพัฒนาดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลปัจจุบันจะทาให้สามารถปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” โดยใช้แนวคิด “ประเทศ
ไทย 4.0” ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต (New Engines of Growth) ที่สาคัญ คือ
การแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้าน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ดังนี้
2.1 เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้าภาคเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้าตาล มันสาปะหลัง ให้
กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)
2.2 สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร
สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น บริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี อาทิ การเกษตรแม่ น ย าสู ง (Precision
Farming)
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
2.3 ผลักดันผู้ประกอบการปลายน้า โดยเฉพาะรายใหม่ (Startups) สู่การเป็น Smart Enterprises
ที่มีศักยภาพสูง และเพิ่มผลิตภาพแรงงานขององค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
โดยใช้พลัง “ประชารั ฐ ” ซึ่งเป็น การผนึกกาลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ประกอบด้ว ย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่น
ของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน
3. ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง: สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย
องค์รวมแบบบูรณาการ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และระดับนโยบายชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาระยะ
ยาวทั้ง 2 กรอบข้างต้นดังนี้
3.1 ทิศ ทางการพัฒ นาตามกรอบประเด็ น การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ โดยมี วิสั ย ทั ศน์ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นาและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ สาคัญ ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้
ในการดาเนินงานมีดังนี้
(1) ปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยต่อ
ยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นาและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สาคัญ
(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน
เพื่อรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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(3) เสริ มสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลั งงาน โดยการกาหนดแนวทางการบริห าร
จัดการให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒ นาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
(4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดย
มีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
3.2 ทิศทางการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
ฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องในกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง โดยมุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของภาคเกษตรไทย และการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรสาหรับอนาคต โดย
มีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
4.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ
และภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด โรงงานนาร่อง และการทาวิจัยตลาด เป็นต้น
4.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้านหลัก
ได้แก่ ด้านการลงทุนการวิจัยและพัฒนา อาทิ เน้นการทาวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ด้าน
บุคลากรวิจั ย อาทิ พัฒนาศักยภาพของนั กวิจัยให้ มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เป็นต้น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น และด้านบริหาร
จัดการ อาทิ ปรับ ระบบการบริห ารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based
Budgeting เป็นต้น
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แผนภาพที่ 4-1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ

กรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ประเทศไทย 4.0
กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH)

พลัง “ประชารัฐ”

ปรั บ โครงสร้ า งทั้ ง ห่ วงโซ่ คุณ ค่ า ในภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร โ ด ย ต่ อ ย อ ด ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่
เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ ป ระโยชน์ บริ ห ารจั ด การน้ าให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาการผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน

ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนา
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง

สร้ า งโอกาสให้ ทุ กคนในสั ง คมไท ย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุ ทาน

สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
และสถาบัน

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาค
สังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นต้น

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ
รวมทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม
แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

พัฒนาสภาวะแวดล้อม วทน. อาทิ เน้นการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างกัน ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่
Program-based Budgeting เป็นต้น

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
หน้าที่ 4 - 4

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

4.2 แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน์
สวก. เป็นผู้นาในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

เป้าประสงค์
1) ผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และ
เชิงสาธารณะได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2) พัฒนานักวิจัยการเกษตรแบบมืออาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
ทั้งนี้ ได้ทาการกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) และเป้าหมาย (Targets) สาหรับแต่ละประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละเป้าประสงค์ (Goals) จะทาการกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
กลยุทธ์ (Strategies) โครงการและสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบของแต่ละโครงการ และแผนงบประมาณ ดังตารางที่ 4-1 ถึง 4-3

หน้าที่ 4 - 5

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-1 แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
การกาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
มี ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ น าไปใช้  รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตรในอนาคตใน
การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยของ ประโยชน์
แต่ละปี
สวก. และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
การบริหารจัดการโครงการวิจัย
จานวน 2,500 ล้านบาท
การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย
 จานวนหน่วยงานในเครือข่าย เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย
กับหน่วยงานต่าง ๆ
5 หน่วยงาน
 ร้ อ ยละ 80 ของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่
ดาเนินการอยู่ (Active) มีการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้  ร้ อ ยละของจ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงานวิจัย ประโยชน์ ไ ด้ (ทั้ ง ในเชิ ง
นาไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
นโยบาย เชิงสาธารณะ และ
การบริ ก ารหลั ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และติ ด ตาม เชิงพาณิชย์)
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สส.
สบ.
กอ.

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่
(ผู้กาหนดนโยบาย/
ภาครัฐ/ภาคธุรกิจ
(มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค)

สก.

หน้าที่ 4 - 6

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. เพิ่ ม จ านวนบุ ค ลากรด้ า น  ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน นักวิจัยด้านการเกษตร
สพบ.
วิจัยการเกษตร
(ทั้งใน กษ. และ
สท. .
ทุนเป็นบุคลากรของ กษ. (ทุนการศึกษา/ทุ น
2 . มี เ ค รื อ ข่ า ย นั ก วิ จั ย
ภายนอก กษ.)
ปฏิบัติการวิจัย)
สพบ.
การเกษตร
 มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการเกษตร
3. พัฒนาศักยภาพในด้านการ  จานวนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่น
วิจัยของบุคลากร กษ.
ใหม่ อย่างน้อย 10 ทุน/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ: รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
3.1 การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล งานวิ จั ย การเกษตรด้ ว ย  ฐานข้อมูลด้านการเกษตร  จานวนฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น
นวัตกรรมสารสนเทศ
เชิงลึก
อย่างน้อย 10 ฐาน
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร  เ ค รื อข่ า ย ฐา น ข้ อ มู ล ที่  มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย การเกษตรที่
3.3 การพั ฒ นาและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตรสู่
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
สาธารณะ
 จานวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
 จานวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้าใจง่ายที่มี
การเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้
3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่ สวก. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนกิ จ กรรม/งานตามแผน
รู้จัก
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ประชาสัมพันธ์ของ สวก.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ วิ จั ย /ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์
สท.
ทุกกลุ่ม

ผู้ วิ จั ย /ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทุกกลุ่ม

กอ.

หน้าที่ 4 - 7

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร: รายละเอียดของยุทธศาสตร์
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

กลยุทธ์
การก าหนดโครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง และสรรหา
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
(Smart
Officer)
การน าระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามนโยบาย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
สวก. เป็นองค์กรผู้นาด้านการวิจัย  มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อ
การเกษตรที่มีบุคลากรมืออาชีพ มี
รองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
ระบ บงานที่ ทั น สมั ย มี ค วา ม  มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลในระยะ ของแผน
คล่องตัว สูง มีก ลยุทธ์การบริหาร
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
จั ด การที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง  มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที่ มี
ทางการเงิน
ประสิทธิภาพ
 มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภาพ
 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการในสานักงานได้รับความพึงพอใจ
 ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ได้รับการแก้ไข
 ร้อยละ 90 ของการดาเนินการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประสบความสาเร็จ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
 ร้ อ ยละ 80 ของโครงการภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ รั บ การ
สวก.
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ สวก.
 ร้ อ ยละ 80 ของผู้ ใ ช้ บ ริ การภายนอกได้ รั บ ควา ม
พึงพอใจ
การกาหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน
 จั ด หาเงิ น ทุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
และบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของ สวก. ให้ เ กิ ด
พันธกิจขององค์กร จานวน 2,000 ล้านบาท
ประโยชน์สูงสุด
 มีรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร จานวน
150 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กร/คนใน
องค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ
สบ.
สพบ.

สท.
สบ.
งานยุทธศาสตร์ฯ
งานยุทธศาสตร์ฯ
กอ.
สบ.
สส.
สก.
สพบ.
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ตารางที่ 4-2 แผนปฏิบัติงานรองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
1.1 การกาหนดทิศทางการ 1) การจัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ด้ า น
การเกษตร

รายละเอียด
 จัดให้มีการประชุมระดมสมองหรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อจัดทากรอบการวิจัย
ระยะ 1-3 ปี โดยควรคานึงถึงการพัฒนางานวิจัยในลักษณะป้องกันภัย early warning
system ของระบบเกษตรด้วย เพื่อเป็นทั้งการพัฒนาความสามารถของงานวิจัย และครอบคลุม
ไปยังการป้องกันภัยธรรมชาติภายนอก
 ทั้งนี้ การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการวิจัยการเกษตรควรดาเนินการในลักษณะที่เป็น
แบบย้อนกลับ (Backward Conceptual Approach) กล่าวคือ มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนด
เป้าหมายของสูงสุดของการพัฒนา (Ultimate Goal) ในแต่ละช่วงเวลา แล้วจึงพิจารณา 4
องค์ประกอบหลักของห่วงโซ่งานวิจัยด้านการเกษตรที่เป็นไปตาม Supply Chain ได้แก่ 1)
ผลลัพธ์ ได้แก่ ความต้องการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยการเกษตร 2) ปลายน้า ได้แก่ งานวิจัย
ด้านการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 3) กลางน้า ได้แก่ งานวิจัยด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการผลิต/การแปรรูป และ 4) ต้นน้า ได้แก่ งานวิจัยด้าน
วัตถุดิบทางการเกษตร
 จัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี
2) การกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของ  ศึกษาบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของประเทศ
ประเทศ และการสารวจความต้องการ และสนับสนุนการจัดทากรอบการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มเป้าหมาย
 จัดประชุมระดมสมอง หรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และประชาชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการ
ของเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น

ผลลัพธ์
แผนกรอบการวิจยั ระยะ
1-3 ปี

รายงานสรุ ป ทิ ศ ทางภาค
การเกษตรและประเด็ น
วิจัยเร่งด่วน
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กลยุทธ์
โครงการ
1.2
การสนั บ สนุ น ทุ น 1) การสนั บ สนุ น ทุ น โครงการวิ จั ย ที่ มี
โครงการวิ จั ย ภายใต้ ก รอบ ศักยภาพ
วิ จั ย ของ สวก.และตรงกั บ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด
 มุ่งเน้นการกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรตามนโยบาย กษ. และสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรในลักษณะ Selected
Topics อาทิ Seed Hub วัคซีนในสัตว์ กุ้งขาว UAV และ IUU เป็นต้น เพื่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับจุลภาค ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์มีทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร
ผู้บริโภค และ สวก. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ (1) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐานจานวนมาก (Mass Production) เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีราคาถูกและแข่งขัน
ได้ และ (2) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เกษตรกร
2) เศรษฐกิ จภาคเกษตรระดับ มหภาค ได้ แก่ ทุนวิ จัยเชิงนโยบายและเชิ งสาธารณะที่
สอดคล้องกับเชิงพาณิชย์ทั้ง 2 ส่วนข้างต้น เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางการวิจัยการเกษตรของ
ประเทศสาหรับการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายงานวิจัยด้านการเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการงบประมาณและจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนวิจัยที่ สวก.
ได้ รั บนั้ น ควรแบ่ งออกเป็ น 2 แนวทาง ได้ แ ก่ ทุ นวิ จั ย ที่ต อบสนองทิ ศทางการเกษตรของ
ประเทศ (Platform) และทุนวิจัยที่มีความสาคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
(Flagship)
 ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกโครงการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็น
สาคัญ โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการสารวจความต้องการงานวิจัยจาก
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาหรือวางแนวทางของการพัฒนางานวิจัยด้าน
การเกษตร
1.3 การบริ ห ารจั ด การ 1) การจั ด ท าคู่ มื อ การบริ ห ารโครงการ  จัดทาคู่มือการบริหารโครงการและคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้มีการดาเนินการตาม
โครงการวิจัย
และคู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขั้นตอนการบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมศักยภาพการทางานบริหาร
จัดการงานวิจัย
 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
วางกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานสถานะและผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลลัพธ์
จานวนโครงการและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนทุนวิจัย

1. คู่มือการบริหารโครงการ
2. คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงโครงการ
3. รายงานภาพรวมสถานะ
และผลการด าเนิ น งาน
โครงการของ สวก.
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กลยุทธ์

โครงการ
รายละเอียด
2) การบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย ทุ น การบริหารจัดการโครงการวิจัย ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณา
สวก.
ข้อเสนอโครงการ การทาสัญญาให้ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ
จนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีการเพิ่มบทบาทการบริหารโครงการให้กับคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีการกาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการระยะสั้นอย่างน้อยทุก 3 เดือน
เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก การบริหารจัดการโครงการวิจัยซึ่ง สวก. บริหารจัดการจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับ โดย
แหล่งทุนภายนอกอื่นๆ
ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การทาสัญญาให้
ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ จนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ

1.4 การสร้ า งและพั ฒ นา 1) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับ
ความร่ ว มมื อ และเครื อ ข่ า ย หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
การวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายการ
วิจัย

2) การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้องถิ่น และ
ผู้บริโภค เพื่อการมีส่วนร่วมในการวิจัย

ผลลัพธ์
ร้อยละของโครงการที่อ ยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การได้ มี
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล
รายงานการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลโครงการทุ ก
ครึ่งปี

ร้อยละของโครงการที่อ ยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การได้ มี
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล
 มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยง จ านวนกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ก าร
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานในประเทศ สนับสนุนผ่านความร่วมมือ
และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น การน าจุ ด แข็ ง โอกาส และทรั พ ยากรของแต่ ล ะ ระหว่างเครือข่าย
หน่วยงาน ได้แก่ นักวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณ มารวมกัน เพื่อให้
มีปัจจัยการผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดของการส่งเสริมหรือการต่อยอด
การวิจัยการเกษตรใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ สามารถดาเนินการได้ใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การสรรหาทุนวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานอื่น ๆ การเปิดโอกาส
ให้ดาเนินงานวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
 มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยงเข้า
สู่ท้องถิน่ มุ่งเน้นปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆ สามารถ
ทาได้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อ
จัดสร้างเป็นเครือข่ายสาหรับพื้นที่นั้นๆ การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่าง สวก. และเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น
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โครงการ
3) การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานวิจัยและ
ทุนวิจัยภายใต้ MOU จากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4) การเดินทางของคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร สวก./เจ้าหน้าที่ สวก. เพื่อ
ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศ
1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่ 1) การจั ดท าแผนกลยุท ธ์ และแผนการ
การนาไปใช้ประโยชน์
ด าเนิ น งานเพื่ อ น าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์

รายละเอียด
 ติดตามความก้าวหน้าและใช้ประโยชน์จาก MOU ในแต่ละฉบับ โดยเฉพาะการกาหนด
บทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานภายใต้ MOU เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

 การเดินทางเพื่อสร้างและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร

 ในแต่ละปีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นจานวนมาก จึงควรมีการผลักดัน
งานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์และแผนการ
ดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกาหนดรูปแบบ กลไก และระบบการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ซึ่งแต่ละประเภทของ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะมีระบบและกลไกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่
มีรูปแบบเฉพาะ
2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการนานวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ใหม่ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูป การสร้างตราสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการ
ผลิต การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ
3) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. แผนกลยุ ท ธ์ ก ารน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. แผนการดาเนินงานการ
น า ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์
จ านวนงานวิ จั ย ที่ มี ก าร
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
พาณิชย์
จ านวนงานวิ จั ย ที่ มี ก าร
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
สาธารณะ
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1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ผลั ก ดั น
ง า น วิ จั ย ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ช้
ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวิจัยที่
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และภาค
ธุ ร กิ จ เข้ า รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี)

โครงการ
รายละเอียด
4) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย มุ่งเน้นการนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ใน
ประโยชน์เชิงนโยบาย
กระบวนการกาหนดนโยบาย ทั้งนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์ด้าน
นโยบาย รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy
Options) แล้วนานโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์
5) การคุ้ ม ครองและบริ ห ารจั ด การ  พัฒนาระบบการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
การสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด้ า นการเกษตร อาทิ ในบางกรณี โ ครงการความร่ ว มมื อ วิ จั ย กั บ
ต่างประเทศซึ่งอาจมีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในแง่พันธุ์และองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
รัฐบาลได้กาหนดว่าต้องนาเสนอ ครม. จึงอาจส่งผลให้จาเป็นต้องใช้เวลาผ่านกระบวนการนาน
ทาให้ไม่ทันกาหนดเวลาของแหล่งทุนต่างประเทศและเสียโอกาส ซึ่งในกรณีนี้อาจแก้ไขได้โดย
การปรับปรุงข้อระเบียบที่เปิดช่องให้สามารถทาวิจัยร่วมกับต่างประเทศโดยไม่ต้องเสนอเรื่อง
เข้า ครม. และสามารถทา MOU ร่วมกันได้เลย เป็นต้น
6) การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดัน  จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และคณะทางานต่างๆ
ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เพื่อพิจารณาและติดตามโครงการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
คณะทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) การผลักดันและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่  จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ
พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ
โดยสามารถจัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
จัดงาน Fair เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือตลาดเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ได้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ
2) ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ถ่ า ย ท อ ด  จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายต่ า ง ๆ ทั้ งผู้ ป ระกอบการ
เทคโนโลยี
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวมทั้ งผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี อั น เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานหรือการดารงชีพในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรอบรม เป็นต้น โดย
แบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออกเป็นแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

ผลลัพธ์
จ านวนงานวิ จั ย ที่ มี ก าร
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
นโยบาย

1. จานวนงานวิจัยที่มีการ
จดทะเบีย นทรั พย์สิ นทาง
ปัญญา
2. รายได้จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
จานวนครั้งการประชุม
1. จ านวนกิ จกรรมเพื่ อ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จ านวนกิ จกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการ
รายละเอียด
1.7 การบริ ก ารหลั งการ 1) การจัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอด  จัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักสาคัญในการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และ เทคโนโลยี
ระหว่างนักวิจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์ (Match Maker)
ติดตามผลกระทบจากการนา
2) การประเมินผลกระทบจากการนา  ติดตามและประเมินผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์
มีศูนย์บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รายงานประเมินผลกระทบ
จากการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
2.1 การสร้ า งบุ ค ลากรด้ า น 1) ทุนการศึ กษาต่อในระดับปริญญา  จัดให้มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งสาหรับบุคลากรในกระทรวงเกษตรและ จานวนบุคลากรที่จบ
วิจัยการเกษตรรุ่นใหม่
เอกสาหรับบุคลากร
สหกรณ์ และบุคลากรภายนอก โดยครอบคลุมในสาขาที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการเพื่อการพัฒนา การศึกษาระดับปริญญาเอก
งานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ
2) ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก.
 ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ อันจะเป็น จานวนผู้รับทุนส่งเสริม
ประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้รับทุน
3) โครงการ On-the-job Training  จัดให้มีโครงการ On-the-job Training สาหรับบุคลากรด้านการวิจัยทั้งสาหรับบุคลากรใน
เพื่ อ พั ฒนาความสามารถในด้า นการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการวิจัยกับ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเข้าเรียนรู้งานในลักษณะ Secondment หรือ by-project
และนาความรู้ความสามารถนั้นมาใช้พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยการเกษตรให้กับ สวก.
2 . 2 ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม 1) ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น  สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยน
ศักยภาพบุคลากรวิจัย
ต่างประเทศ
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยใน  จัดให้มีทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ในสาขาหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อ
ต่างประเทศ
การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรในอนาคต
3) ทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ  จัดให้มีทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
นักวิจัยในด้านต่างๆ

จ านวนบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร On-the-job
Training
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้
นาเสนอในต่างประเทศ
จานวนผู้ได้รับทุนฝึกอบรม
และปฏิบตั ิงานวิจัยใน
ต่างประเทศ
จานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
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โครงการ
รายละเอียด
4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อ  จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร

ผลลัพธ์
1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรม
2.3 การบริ ห ารจั ด การทุ น 1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุน  จั ด ให้ มี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย ได้ แ ก่ การ จานวนกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย
พัฒนาบุคลากรวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งสาหรับบุคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน
และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
2) การติดตามและประเมินผลการให้  ติดตามและประเมินผลการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
รายงานสรุปผลการให้ทุน
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
พัฒนาบุคลากรวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ: รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
3.1 การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลาง 1) การจัดทามาตรฐานข้อมูลการวิจัย  รวบรวมช้ อมูลด้านการเกษตร ทั้งในส่วนของมหาวิท ยาลัยต่า งๆ หน่ว ยงานภาครัฐ และ 1. มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า น
ข้อมูลงานวิจัยการเกษตรด้วย การเกษตร
สถาบันวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ทิศทางของภาคเกษตรในอนาคต กา ร เ ก ษต ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย
นวัตกรรมสารสนเทศ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
หรือในแต่ละช่วงเวลาจากผลงานการศึกษาที่ได้ค้นพบ
2. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี
การเชื่อมข้อมูลผลงานวิจัย
2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน จานวนชิ้นงานคลังข้อมูลด้าน
เพื่ อ สร้า งองค์ ค วามรู้ ภ าคการเกษตร ประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและ กา ร เ ก ษต ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย
ด้วย ICT
การเกษตรจากหน่วยงานอื่ น
งานวิจัยด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
3.2 การพัฒนาและบริหาร 1 ) ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม จ า น ว น  เพิ่ม จานวนคลังข้อมู ลด้า นการเกษตรและการวิ จัย การเกษตร ทั้งจากในประเทศและ จ า น ว น ค ลั ง ข้ อ มู ล ด้ า น
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ด้ า น วิ จั ย คลังข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัย ต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา Content ให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งในระดับท้องถิ่น กา ร เ ก ษต ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตรเพิ่มขึ้น
และในระดับสากล โดยมีการพัฒนา content ต่าง ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
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โครงการ
รายละเอียด
2) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล  รวบรวมโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์จัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล และมีการจัดหมวดหมู่
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการวิจัยที่ง่ายต่อการค้นหา เช่น จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (เชิงสาธารณะ เชิง
นโยบาย เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร ผู้บริโภค เชิงวิชาการ และ
อื่นๆ) จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มพืช/ผลผลิต จัดหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ระบบ Big DATA และการพัฒนาและ
เพิ่มจานวนคลังข้อมูลด้านการเกษตร
และการวิจัยการเกษตรด้วยระบบ Big
DATA

3.3 การพั ฒ นาและเผยแพร่ 1) การพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้าน
องค์ ค วามรู้ ด้ านการเกษตรสู่ การเกษตรที่ เ น้ น การเข้ า ใจง่ า ย (Ezสาธารณะ
knowledge)

ผลลัพธ์
1.
มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่
แ ล้ ว เ ส ร็ จ อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ
ฐานข้อมูล
 ศึก ษาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในการใช้ร ะบบ Big DATA โดยครอบคลุม ประเด็ น 1. รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้
ดังต่อไปนี้
2. มีจานวนคลังข้อมูลด้าน
1) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางการเกษตร
2) การจัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ใน กา ร เ ก ษต ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย
การเกษตรเพิ่มขึ้น
การจัดการด้าน Big DATA
3) ความเป็นไปได้และแผนการดาเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่
4 ของ สวก.
 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตรโดยใช้ ระบบ Big DATA สาหรับ
สินค้าเกษตรกลุ่มสาคัญของ สวก. หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า สวก. สามารถนา
ระบบ Big DATA มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สวก.
 มีการพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย โดยผ่านกระบวนการ จานวนสื่อความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ การเกษตรเพิ่มขึ้น
ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อนามา
ประเมินและจัดทาสื่อความรู้ เช่น การผลิตสื่อแอนนิเมชั่นจากสื่ออินโฟกราฟฟิค
 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและจัดทา Application เพื่อเผยแพร่สาหรับสื่อความรู้ด้าน จานวน Application
การเกษตร

2) การพัฒนาและจัดทา Application
เพื่ อ เผยแพร่ ส าหรั บ สื่ อ ความรู้ ด้ า น
การเกษตร
3) การพั ฒ นาข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตร  เพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทางที่ จานวนสื่อสาธารณะของ สวก.
และกา รวิ จั ย การเ กษตร ผ่ า นสื่ อ สวก. มีอยู่ รวมทั้งพัฒนา content ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น จัดทา E-book จัดทา
สาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทาง
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยไปยั ง
ต่างประเทศ
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โครงการ
3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ 1) การจั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่ ประจาปี
รู้จัก
2) การจั ดกิ จกรรมเพื่ อประชาสั มพั นธ์
หน่วยงาน

รายละเอียด
ผลลัพธ์
 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ประจาปี ครอบคลุมทั้งกิจกรรม ผลิตสิ่งพิมพ์ และของที่ระลึกเพื่อ แผนประชาสัมพันธ์ประจาปี
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้แก่สาธารณะชน

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ สามารถประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจ สวก. ได้เป็นจานวนมาก โดยการเริ่มแนะนา สวก. และการบริการ
ของ สวก. ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ
เพื่อทีจ่ ะเพิ่มการนาออกแสดง การเป็นข่าว และความน่าเชื่อถือขององค์กรให้มากขึ้น
3) การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์  จัดให้มีงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน โดยมีการจัดงานสัมมนาทั้งใน
ความรู้ให้แก่สาธารณะชน
ส่วนกลางและในแต่ละภูมิภาค เนือ่ งจากผู้มีส่วนร่วมทางด้านการเกษตรนั้นกระจายอยู่ในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ มิได้กระจุกอยู่เพียงแค่เมืองใหญ่ จึงควรอานวยความสะดวกให้ผู้มสี ่วนร่วม
สามารถเข้าถึงงานสัมมนาได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด
4) การจัดทาสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก  จัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
5) กา ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นผ ล  ติดตามและประเมินผลด้านภาพลักษณ์องค์กร
ภาพลักษณ์องค์กร

จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

1. จานวนงานสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
สาธารณะชน
2. จานวนผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนา
จานวนสิ่งพิมพ์และของที่
ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
ร า ย งา นกา ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลด้ า นภาพลั ก ษณ์
องค์กรประจาปี
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร: รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
4.1 การก าหนดโครงสร้ า ง 1) การจัด ทาแผนการบริ หาร
อัตรากาลังและสรรหาบุคลากร อัตรากาลังบุคลากร สวก.
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม

รายละเอียด
 ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังของ สวก. และจัดทาแผนการบริหารอัตรากาลัง
บุคลากร สวก.
 การบริหารโครงการวิจัยโดยจาแนกกลุ่มงานย่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงสร้าง
องค์กรให้สนับสนุนการทางานตามพันธกิจ ซึ่งจะบริหารโครงการวิจัยโดยจาแนกตามประเภท
สินค้าและบริการ (อาทิ กลุ่มงานข้าว กลุ่มงานปาล์มน้ามัน เป็นต้น) และตามประเภทหน้าที่
(อาทิ กลุ่มงานการผลิต กลุ่มงานการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น)
2) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  ดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีการกาหนด
ความสามารถและประสบการณ์ โครงสร้ า งผลตอบแทน และความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งานที่ ส ามารถจู ง ใจผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้เข้าร่วมทางานกับ สวก.
4.2 การบริ ห ารและพั ฒ นา 1) การเพิ่มขีดความสามารถของ  พัฒนาบุคลากร สวก. ให้ทางานอย่างมืออาชีพ มี สมรรถนะที่จาเป็นและสมรรถนะเสริม ตาม
ความ รู้ ค วาม สา ม าร ถของ บุคลากร
เกณฑ์ตาแหน่งของบุคลากรทั้งองค์กร และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ Smart Officer ได้แก่
บุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น มื อ
1) มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ 2) มีความรู้ทางวิชากร นโยบาย และการบริหารจัดการงาน/
อาชีพ (Smart Officer)
โครงการ รวมถึ งเทคนิ ค การถ่ า ยทอด 3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ งาน
4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 5) มุ่งนาเกษตรกรสู่ Green Economy
และ Zero Waste Agriculture และ 6) มีความภาคภูมิใจในองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประชาชน
 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการคัดกรองและประเมินโครงการโดยสนับสนุนระบบ
การพิจารณา/อนุมัติโครงการที่อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินและอนุมัติโครงการ
รวมทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากร สวก. ในการพิจารณา/อนุมัติโครงการด้วย
2) การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่บุคลากรของ สวก.
การเกษตรแก่บุคลากร
- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ กษ. ด้านการวิจัยการเกษตรและบทบาทของ สวก.
เพื่อสนับสนุนการทางานของทุกหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการเกษตรที่จาเป็นให้แก่บุคลากรหลักด้านการ
บริหารโครงการวิจัย อาทิ องค์ความรู้ด้านการทาวิจัย องค์ความรู้ด้านสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้า
หลักที่ สวก. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ผลลัพธ์
1. แผนอัตรากาลังบุคลากร สวก.
2. มี ก ารจั ด กลุ่ ม งานย่ อ ยตาม
ประเภทสิ น ค้ า และบริ ก าร และ
ตามประเภทหน้าที่
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์
- บุคลากรของ สวก. ในกลุ่มงาน
การพิจารณา/อนุมัติโครงการมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานดีขึ้น
- บุคลากร สวก. มีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Smart Officer
สูงขึ้น

จานวนบุคลากรที่ได้รับความรู้ด้าน
การเกษตร
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กลยุทธ์

โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
3) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  พัฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพด้า นต่ าง ๆ ของบุคลากร สวก ทั้งที่ เป็ น 1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นต่ า ง ๆ สมรรถนะหลักและสมรรถนะเสริม
ฝึกอบรม
ของบุคลากร สวก
2. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
4) การประชุมเพื่อบริหารงาน  ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบุ ค คลและคณะท างานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอแนะและ จานวนครั้งการประชุม
บุคลากร
บริหารงานบุคคลของ สวก. ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด

4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์ 1) แผนการปรั บ ปรุ งระบบการ  ปรับระบบการทางานไปสู่การทางานลักษณะ Work Smart โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทางานแบบ Work Smart
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ลดจานวนเวลาการทางาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ลดขัน้ ตอนการทางาน เป็นต้น
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ
2) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT สาหรับงานวิจัย และระบบปฏิบัติงานทั่วไปของ สวก.
ความปลอดภัยของระบบ IT
เช่น การเชื่อมโยงระบบ ERP และ EMPS

ระบบการท างานแบบ Work
Smart

4.4 ก า ร ท บ ท ว น แ ก้ ไ ข การทบทวนแก้ ไ ขกฎระเบี ย บ  มีการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคล่องตัวใน
กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ สั ญ ญาที่ การปฏิบัติงาน
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เกี่ ยวข้อ ง ให้ มีค วามคล่อ งตั วใน
การปฏิบัติงาน

1. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกา ศ สั ญ ญา ที่
เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน
2. ร้อยละความสาเร็จสะสมของ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ประกา ศ สั ญ ญา ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น ของ
สานักงานเพิ่มขึ้น

ระบบ IT สาหรับงานวิจยั และ
ระบบปฏิบตั ิงานทั่วไปของ สวก.
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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โครงการ
รายละเอียด
4.5 การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ 1) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ  จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
และแผนงานตามนโยบาย
แผนงา น งบ ประมา ณ แล ะ  จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดของ สวก.

ผลลัพธ์
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจาปี
3. คารับรองการปฏิบตั ิงานของ
สวก.
2) การประชุ ม คณะกรรมการ  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และดาเนินการผลักดันนโยบายด้านการวิจัย รายงานสรุ ป ความก้ า วหน้ า การ
ขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย กษ. และ การเกษตรตามนโยบาย กษ.
ขับเคลื่อนงานวิจัยทุกครึ่งปี
คณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.6 การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของ สวก.
4.7 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดาเนินงานของ สวก.

1) การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของ สวก.
1) การพั ฒ นาระบบควบคุ ม
กระบวนการท างานภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สวก.
2) ก า ร จั ด ท า แ ล ะ บ ริ ห า ร
นิ ติ ก รรมสั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา และการฟ้องร้องคดี

 มีการวัดผลอย่างต่อเนื่ อง และติดตามสารวจการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลการดาเนินงานของ สวก.
 จัดทาแผนพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก.
 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

รายงานประจาปีการประเมินผล
การดาเนินงานของ สวก.
รายงานการพัฒ นาระบบควบคุ ม
ภายในและระบบบริ ห ารความ
เสี่ยงของ สวก.

 จัดทาสัญญาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
 บริหารนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
นิติกรรมสัญญา

3) การประชุ ม คณะกรรมการ  จั ด ระบบการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารของ สวก. ให้ มี วาระการประชุ ม /รายงานสรุ ป
บริหารและการประชุมผู้บริหาร ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิ การจัดทาวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามกาหนด การ วาระการประชุมถูกนาเสนอและ
ของ สวก.
พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้
จัดทารายงานสรุปวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ประโยชน์ได้ทันตามกาหนด
4) การประชุมคณะอนุกรรมการ  จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยพิจารณาความถี่ในการ จานวนครั้งการประชุม
ตรวจสอบและประเมินผล
จัดการประชุมตามความเหมาะสม โดยอาจจัดให้มีการประชุม 1.5-2 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับ
ปริมาณเนื้อหาวาระการประชุมที่จะเสนอเป็นสาคัญ
5) การตรวจสอบภายใน
 ทาการประเมินระบบตรวจสอบภายในในปัจจุบัน และจัดทาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบ รายงานประจ าปี ก ารตรวจสอบ
ภายใน
ตรวจสอบภายในของ สวก.
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โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
6) การสารวจความพึงพอใจของ  จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทาการประเมินผล และจัดทาข้อเสนอเพื่อ รายงานผลการส ารวจความพึ ง
ผู้รับบริการและการปรับปรุง
พอใจของผู้รับบริการ
การพัฒนาระบบการดาเนินงานและการให้บริการของ สวก.
7) การพัฒนาการให้บริการของ 
เน้นการพัฒนา Smart Service โดยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และ
สวก. ให้เป็น Smart Service
ระบบการทางานภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการทางานล่วงหน้า โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ ทางานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร

4.8 การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ 1) การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อความ
ความยั่ ง ยื น ทางการเงิ น และ มั่นคงทางการเงินของ สวก.
บริหารจัดการเงินทุนของ สวก.
2) การบริ หารจั ดการเงิ นกองทุ น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สวก. ผ่านช่องทางเงินฝาก และ
ช่องทางอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูง
กว่าเงินฝาก

ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์ดี

 จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อความมันคงทางการเงินของ สวก. โดยกาหนดแผนในการแสวงหาแหล่ง แผนกลยุ ทธ์ เ พื่ อ ความมั่ นค ง
ทุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และแผนการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ทางการเงินประจาปี
 จัดสรรเงินทุน สวก. ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกทาการลงทุนผ่านช่องทางเงินฝาก ซึ่งเป็น ร า ย ง า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่าที่สุด แต่ก็ได้รับผลตอบแทนต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางลงทุน เงินกองทุน สวก. รายไตรมาส
อื่ น ๆ ขณะที่ ช่อ งทางอื่ น ๆ ที่ ค วามเสี่ ย งสู งกว่ า แต่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนในการลงทุ น ที่ สู งกว่ า
เช่นเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการเงินกองทุนบางส่วนมาแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ภายใต้ความเสี่ยงที่ สวก. รับได้ โดยควรมีการทบทวนรูปแบบการลงทุนอย่างน้อยเป็นรายไตร
มาส
 ทั้งนี้ อาจต้องมีการมอบหมายกลุ่มงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุน
หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน/ที่ปรึกษาเพื่อทาการบริหารกองทุน

3) การจัดหาเงินทุนจากภายนอก  จัดทาแนวทางการจัดหาเงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อพันธกิจของ สวก. ซึ่งจะ รายงานการจั ด หาและบริ ห าร
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ช่วยลดการใช้งบประมาณของ สวก. และทาให้การบริหารด้านการเงินของ สวก.มีความคล่องตัว จั ด การเงิ น ทุ น ภายนอกรายไตร
ขององค์กร
มาส
มากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้มีการจัดหาเงินทุนภายนอก จานวน 2,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

หน้าที่ 4 - 21

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์
1. การสนับสนุน
ทุนวิจัยด้าน
การเกษตรอย่าง
มีประสิทธิผล

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1.1 กาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจยั ด้านการเกษตร

มีผลงานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์

1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย
ของ สวก. และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจยั
1.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการ
วิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ

1.5 การผลักดันผลงานวิจยั สู่การนาไปใช้ประโยชน์
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
งานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวิจัยที่
ผลิตผลงานวิจัย และภาคธุรกิจเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี)
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

รายงานสรุปทิศทางภาค
ผูว้ ิจัยทั้งในประเทศ
การเกษตรในอนาคตในแต่ละปี และต่างประเทศ
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร จานวน 2,500
ล้านบาท

จานวนหน่วยงานในเครือข่าย
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือที่ดาเนินการอยู่
(Active) มีการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ผลงานวิจัยสามารถ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัย
นาไปใช้ประโยชน์ ที่กลุ่มเป้าหมายนาไปใช้
ได้ (ทั้งในเชิง
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
นโยบาย เชิง
สาธารณะ และเชิง
พาณิชย์)

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (7 กลยุทธ์ 21 โครงการ)

ผู้ใช้ประโยชน์ทุก
กลุ่ม (ผู้กาหนด
นโยบาย/ภาครัฐ/
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
SMEs)/เกษตรกร
และผู้บริโภค)

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
0.01
0.01

2560
0.01

2561
0.01

2564
0.01

รวม 5 ปี
0.05

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

2,500.00

20.53

31.50

35.00

38.50

42.00

167.53

2.37

2.60

2.86

3.15

3.47

14.45

6.86

7.55

8.31

9.14

10.05

41.91

2.27

2.50

2.75

3.02

3.33

13.87

1.67

1.83

2.02

2.22

2.44

10.18

433.71

495.99

550.95

606.04

661.30

2,747.99
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2. การพัฒนาและเพิ่ม 2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่น
ศักยภาพนักวิจัยในการ ใหม่
ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพิ่มจานวนบุคลากรด้านวิจัย
การเกษตร
2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นการ
วิจัยของบุคลากร กษ.

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจยั ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
(ทุนการศึกษา/ทุนปฏิบัติการ
วิจัย)
จานวนทุนพัฒนาบุคลากรด้าน
วิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ อย่างน้อย
10 ทุน/ปี
มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้าน
การเกษตร

นั ก วิ จั ย ด้ า น
การเกษตร (ทั้ ง
ใน กษ. และ
ภายนอก กษ.)

2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
วิจัย
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัย

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (3 กลยุทธ์ 9 โครงการ)

2560
5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
5.50
6.05
6.66
7.32

รวม 5 ปี
30.53

32.10

35.31

38.85

42.73

47.00

195.99

3.70

4.07

4.48

4.92

5.42

22.59

40.80

44.88

49.38

54.31

59.74

249.11
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

3. การบริหารจัดการ 3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย
แ ล ะ สื่ อ ส า ร อ ง ค์ การเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ความรู้ด้วยนวัตกรรม
สารสนเทศ

1) ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึก
2) เครือข่ายฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม

ตัวชี้วดั

1) จ านวนฐานข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มี ก าร
เผยแพร่ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 10 ฐาน
2) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย
การเกษตรที่เชื่อ มโยงกับ หน่ว ยงาน
ภายนอก
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
3) จ า นว นก า รอ้ า งอิ ง (Reference)
ด้านวิจัยการเกษตร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
4) จานวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้าน
ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ
การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5) จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบ
เข้ า ใจง่ า ยที่ มี ก ารเผยแพร่ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้
3.4
การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละ สวก. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม/งานตาม
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
แผนประชาสัมพันธ์ของ สวก.
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ( 4 กลยุทธ์ 13 โครงการ)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ วิ จั ย / ผู้ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ทุ ก
กลุ่ม

ผู้ วิ จั ย / ผู้ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ทุ ก
กลุ่ม

2560
1.36

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
1.50
1.65
1.81
1.99

0.60

0.66

0.73

0.80

0.88

3.67

1.60

1.76

1.94

2.13

2.34

9.77

10.23

11.26

12.38

13.62

14.98

62.47

13.79

15.17

16.69

18.36

20.19

84.21

รวม 5 ปี
8.31
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการ
บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย
การเกษตร

4.1 การกาหนดโครงสร้างอัตรากาลังและสรร
หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart
Officer)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

สวก. เป็นองค์กรผู้นาด้าน
การวิ จั ย การเกษตรที่ มี
บุ ค ล า ก ร มื อ อ า ชี พ มี
ระบบงานที่ ทั น สมั ย มี
ความคล่ อ งตั ว สู ง มี ก ล
ยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี
และมีความมั่นคงทางการ
4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เงิน
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1. มี แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ งค์ ก ร/คนใน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ องค์กร
รองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ฉบับที่ 4
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
3. มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภาพ
2. ร้อ ยละ 80 ของผู้ใช้บริการใน
สานักงานได้รับความพึงพอใจ

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากกฎระเบีย บ ข้อบั งคับ ได้รับ
การแก้ไข
ร้ อ ยละ 90 ของการด าเนิ น การ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประสบความสาเร็จ
ร้อ ยละ 80 ของโครงการภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ รั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผล
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอก
ได้รับความพึงพอใจ

4.5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตาม
นโยบาย
4.6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ
สวก.

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
0.50
0.50

2560
1.60

2561
0.50

2564
0.50

รวม 5 ปี
3.60

4.07

4.47

4.92

5.41

5.96

24.83

4.44

4.88

10.37

5.90

6.49

32.08

0.04

0.50

0.05

0.06

0.06

0.71

0.31

0.34

0.38

0.42

2.46

3.91

0.31

2.34

0.37

0.41

2.45

5.88

4.29

4.72

5.19

5.71

6.28

26.19
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
4.8 การกาหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทาง
การเงิน และบริหารจัดการเงินทุนของ สวก. ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
 จั ดห า เ งิ น ทุ น จ า ก ห น่ ว ย งา น
ภ า ย น อ ก เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
พันธกิจขององค์กร จานวน 2,000
ล้านบาท
 มี ร ายได้ จ ากการบริ ห ารจั ด การ
สินทรัพย์ขององค์กร จานวน 150
ล้านบาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ( 8 กลยุทธ์ 22 โครงการ)
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์
รายจ่ายประจา
รวมงบประมาณทั้งหมด (ตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจา)

กลุ่มเป้าหมาย

2560
-

2561
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
-

15.06
503.36
61.15
564.51

17.75
573.79
67.27
641.06

21.78
638.80
73.99
712.79

18.41
697.12
81.39
778.51

2564
-

รวม 5 ปี
-

24.20
765.43
89.53
854.96

97.20
3,178.51
373.33
3,551.84

หน้าที่ 4 - 26

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

4.3 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เมื่อนายุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงานฉบับที่ 4
พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 4-4 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560-2564)

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง

1. การสร้างงานวิจัยเชิง 1. การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ด้ า น
รุ ก โดยเน้ น วิ จั ย เชิ ง การเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
พาณิชย์ สาธารณะ และ
นโยบาย

ให้ ความสาคัญในการกาหนดโจทย์การวิจัย ที่
ตอบสนองช่ อ งว่ า งของห่ ว งโซ่ ง านวิ จั ย ด้ า น
การเกษตร และสนั บ สนุ นวิ จั ย เพื่ อ ตอบสนอง
ภาคเกษตรระดั บ จุ ล ภาค (ทั้ ง ที่ เ ป็ น Mass
Production และ Niche Market) และภาค
เกษตรระดั บ มหภาค (ทั้ ง ที่ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง
นโยบายและสาธารณะ)

2. การพั ฒ นานั ก วิ จั ย 2. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม
และเครือข่าย โดยเน้ น ศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ในการผลิ ต
บุ ค ล า ก ร ก ร ะ ท ร ว ง งานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
เกษตรและสหกรณ์ ใ น
ลักษณะต่อยอด

สร้างนักวิจัยใหม่ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัย ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ ใ ห้ มี Knowledge
Transfer เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพ

3. การบริ ห ารจั ด การ 3. การบริ ห ารจั ด การและ
และสื่ อ สารองค์ความรู้ สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ นวัตกรรมสารสนเทศ
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อพัฒ นาฐานข้อมูล
และนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล ในระดับ
สากล

4. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ 4. การพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ค วาม พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสมรรถนะ
บริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ เป็ น เลิ ศ ด้ า นบริ ห ารการวิ จั ย ส าหรั บ การเป็ น องค์ ก รชั้ น น า โดยเน้ น การ
รองรับการเปลี่ยนแปลง การเกษตร
พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ด้ า นการประเมิ น โครงการ
ความรู้ด้านการเกษตร การฝึกอบรมแบบ OJT
(On the job training) และการพัฒนา
ระบบงานแบบ Work Smart
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มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

