
 
 

แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2566 – 2570) 
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คำนำ 

 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบราชการ (ก.พ.ร.) ไดนำแนวทางการบริหารยุทธศาสตร (Strategic 

Management) มาใชในการบริหารจัดการสวนราชการ ซึ่งถือเปนหลักการในการบริหารที่จะชวยทำใหองคกร

มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสูทิศทางที่ตองการ รวมทั้งมีการติดตามและ

ประเมินผลท่ีชัดเจน จากแนวทางดังกลาว สวนราชการจะตองมีแผนพัฒนาองคกร เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร

จัดการองคกรใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพ 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร ป 2566-2570 เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานสอดคลองกับยุทธ

ศาสตรและแผนงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2570) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) เพื ่อใหการบริหารราชการของสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตอไป 

 

 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สารบัญ 

 

  หนา 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  ค 

สารบัญภาพ  ค 

บทท่ี 1 บทนำ 1 

 1.1 บุคลากรสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1 

 1.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ 2 

บทท่ี 2 แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 6 

 2.1 วิสัยทัศน (Vision) ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 6 

 2.2 พันธกิจ (Mission) ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 6 

 2.3 คานิยมรวม 6 

 2.4 เปาหมาย 6 

 2.5 แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป  6 

บทท่ี 3 ความสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเกี่ยวของ 

กับแผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

9 

 3.1 ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 9 

 3.2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 10 

 3.3 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 11 

ภาคผนวก การวิเคราะหสภาวะแวดลอมองคกร 13 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา 

1.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของสวน/ฝาย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 3 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

1.1 โครงสรางสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1 

3.1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาสำนักวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป 

12 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ซ่ึงขอมูลเบื้องตนของสำนักงานมีดังนี้  

1.1 บุคลากรสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

  บุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบดวย ขาราชการ 87 ตำแหนง พนักงาน

ราชการ 32 ตำแหนง ลูกจางประจำ 9 ตำแหนง และลูกจางกองทุนปรับโครงสราง 7 ตำแหนง โดยโครงสราง

ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ดังภาพท่ี 1 โครงสรางสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 โครงสรางสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

- ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด 

- ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการแปรรูปสินคาเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตร 

- ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทาง

การเกษตร 

ฝายบริหารทัว่ไป 

สวนวิจยัเศรษฐกิจพืช
น้ำมันและ 

พืชตระกูลถั่ว 

สวนวิจยัเศรษฐกิจ 
พืชไรนาและธัญพืช 

สวนวิจยั
เศรษฐกิจ 
พืชสวน 

สวนวิจยัเศรษฐกิจ 
ปศุสัตวและประมง 

สวนวิจยัเศรษฐกิจ 
สังคมครัวเรือนและ

ประกันภยัสินคาเกษตร 

สวนวิจยัเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร

การเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม 

สวนเสริมสราง
นวัตกรรมดานวิจยั

เศรษฐกิจการเกษตร 

สวนบริหาร
กองทุนภาค

เกษตร 
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1.2  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  1.2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  

   สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตการตลาดการแปรรูปตลอดหวงโซอุปทาน

สินคาเกษตร 

2) ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห และจัดทำแบบจำลองการวิจัยดานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

3) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร 

4) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังการประกันภัยสินคาเกษตร  

5) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตรและ

ระบบการจัดการฟารม 

6) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานวิชาการและนวัตกรรมดานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

7) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใชเงินกองทุนและโครงการท่ี

เสนอขอใชเงินทุนภาคเกษตร จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล 

8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 1.2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของสวน/ฝายสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  

  สวน/ฝาย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางที่ 1 หนาท่ี

ความรับผิดชอบของสวน/ฝาย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
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ตารางท่ี 1.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของสวน/ฝาย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
 

สวน/ฝาย หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ฝายบริหารท่ัวไป 

(ฝบ.) 

1) งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ ของสำนัก 

2) จัดทำแผนงาน และงบประมาณของสำนัก 

3) ประสาน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินของสำนัก 

4) ประสานในการจัดทำและรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององคกรและ

รายบุคคล 

5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนวิจัยเศรษฐกิจพืช

น้ำมันและพืชตระกูลถ่ัว 

(สวน.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจการผลิต การตลาดพืชน้ำมันและพืชตระกูลถ่ัว 

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

อุปสงคและอุปทาน การแปรรูปและผลิตภัณฑ ระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน

ของพืชน้ำมันและพืชตระกูลถ่ัว 

3) วิเคราะหนโยบายการเกษตรดานพืชน้ำมันและพืชตระกูลถ่ัวท้ังในและ

ตางประเทศ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร

นาและธัญพืช (สวร.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจการผลิต การตลาดพืชไรนาและธัญพืช 

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

อุปสงคและอุปทาน การแปรรูปและผลิตภัณฑ ระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน

ของพืชไรนาและธัญพืช 

3) วิเคราะหนโยบายการเกษตรดานพืชไรนาและธัญพืชท้ังในและตางประเทศ 

4) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนวิจัยเศรษฐกิจพืช

สวน (สวส.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจการผลิต การตลาดพืชสวน 

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

อุปสงคและอุปทาน การแปรรูปและผลิตภัณฑพืชสวน ระบบโลจิสติกสและหวงโซ

อุปทานของพืชสวน 

3) วิเคราะหนโยบายการเกษตรดานพืชสวนท้ังในและตางประเทศ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สวน/ฝาย หนาท่ีความรับผิดชอบ 

สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุ

สัตวและประมง 

(สปป.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจการผลิต การตลาดปศุสัตวและประมง 

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

อุปสงคและอุปทาน การแปรรูป และผลิตภัณฑปศุสัตวและประมง ระบบโลจิ

สติกส และหวงโซอุปทานของปศุสัตวและประมง 

3) วิเคราะหนโยบายการเกษตรดานปศุสัตวและประมงท้ังในและตางประเทศ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนและประกันภัย

สินคาเกษตร (สคร.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชม  

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรและแรงงานเกษตร ภาวะความยากจน สวัสดิการและทัศนคติ

ของเกษตรกร 

3) จัดทำขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชน รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน โครงสรางประชากรและแรงงงาน

ภาคเกษตร 

4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจระบบการจัดการฟารมภายใตขอจำกัดของ

ทรัพยากร 

5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การประกันภัยสินคาเกษตร 

6) จัดทำขอเสนอแนะเก่ียวกับ นโยบาย มาตรการระบบการจัดการฟารมและ

ประกันภัยสินคาเกษตร 

7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนวิจัยเศรษฐกิจ

เทคโนโลยี ทรัพยากร

การเกษตรและ

สิ่งแวดลอม (สทท.) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการผลิตพืช ปศุสัตว 

และประมง 

2) ศึกษาการผลิต การตลาด การใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไดแก เมล็ด

พันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย เครื่องจักรกลเกษตร น้ำมัน 

3) ศึกษาวิเคราะห วิจัย การใชและการจัดการทรัพยากรดิน ท่ีดิน น้ำ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสินคาเกษตร 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  

สวนเสริมสรางนวัตกรรม

ดานวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร(สนว.) 

1) ศึกษา พัฒนาเทคนิคเครื่องมือในการวิเคราะห และจัดทำแบบจำลองการวิจัย

ดานเศรษฐกิจการเกษตร 

2) จัดทำแผนการวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการเกษตร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของกับภารกิจ รวมท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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สวน/ฝาย หนาท่ีความรับผิดชอบ 

3) ศึกษา พัฒนาเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

4) จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการผลิตการตลาดและงานวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร 

5) ใหคำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการดานเทคนิคการวิเคราะหวิจัยดานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

6) จัดทำตัวชี้วัด กิจกรรม การพัฒนาองคกร พรอมท้ังประชาสัมพันธการ

ดำเนินงานขององคกร 

7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนบริหารกองทุนภาค

เกษตร (สกท.) 

1) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของโครงการท่ีเสนอขอใช

เงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิต 

ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และกองทุนเพ่ือ

พัฒนาการผลิตถ่ัวเหลือง 

2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีไดรับสนับสนุนจากกองทุน

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิต

ถ่ัวเหลือง 

3) ทำหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการผลิตถ่ัวเหลือง 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 2 

แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  

 “องคกรหลักในการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทย” 

 

2.3 พันธกิจ (Mission) ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

2.2.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร และจัดทำรายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร 

2.2.2 เสนอผลวิเคราะห วิจัย ใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 

แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร  

2.2.3 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ

สามารถการนำเทคนิค เทคโนโลยีสมัยใหม และนวัตกรรมมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 คานิยมรวม 

BAER 

B = Believe  เช่ือม่ัน  

A = Academic วิชาการ  

E = Enthusiasm ความกระตือรือรน 

R = Reasonable สมเหตุสมผล 

2.4 เปาหมาย 

 2.4.1 การวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร มีความถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใชในการ

ตัดสินใจในการจัดทำแผนงาน มาตรการ โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 

2.4.2 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการขององคกร 

2.4.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

2.5 แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป  

ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 

1) แผนงานท่ี 1 พัฒนาการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร  

2) แผนงานท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร  

3) แผนงานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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 มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.5.1 แผนงานท่ี 1 พัฒนาการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาค

การเกษตร 

1) เปาหมาย 

 1.1) งานวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจในการ

วางแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนำไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร 

 1.2) งานวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 

2) ตัวชี้วัด 

 2.1) จำนวนผลงานวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีสามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจ

ในการกำหนดแผนงานหรือมาตรการทางการเกษตร อยางนอยปละ 1 เรื่อง 

 2.2) จำนวนแนวทางหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ฐานราก อยางนอยปละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางการพัฒนา 

 3.1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในภาค

การเกษตร ท้ังการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกตในดานตาง ๆ  

 3.2) พัฒนาเครือขายความรวมมือในการวิเคราะห วิจัย ดานเศรษฐกิจการเกษตร รวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ 

 3.3) พัฒนาการคัดเลือกโจทยในการวิเคราะห วิจัย ดานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใหสามารถ

นำไปประยุกตใชในเชิงนโยบาย 

 

2.5.2 แผนงานท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

 1) เปาหมาย 

  1.1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการของสำนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 

  1.2) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเปนองคกรที่สนับสนุน สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ 

และรองรับภารกิจงานท่ีหลากหลาย 

 2) ตัวชี้วัด 

  2.1) จำนวนผลงานการวิเคราะห วิจัย ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ที่ไดรับการเผยแพรตอ

สาธารณะอยางนอย ปละ 3 เรื่อง 

  2.2) บุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร รอยละ 50 มีการเปลี่ยนหนางานอยางนอย 3 

หนางานตอคน (หนางานละ 3 ป) ภายในป 2570 
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 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) การพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

   3.1.1) พัฒนาการจัดการขอมูลสารสนเทศภายในของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

   3.1.2) พัฒนาเครื ่องมือในการจัดเก็บขอมูลหรือสารสนเทศของสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร 

   3.1.3) พัฒนาชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของสำนักว ิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร 

  3.2)  การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการดานบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

   3.2.1) พัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการโครงสราง และบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร 

   3.2.2) การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 

2.5.3 แผนงานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 1) เปาหมาย 

  1.1) พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

  1.2) พัฒนาองคความรูของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 2) ตัวชี้วัด 

  2.1) บุคลากรสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรไดรับการอบรมดานวิชาการหรือดานการบริหารตอ

ปอยางนอยรอยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมด 

  2.2) จำนวนองคความรู (KM) ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) การพัฒนาบุคลากรในเชิงวิชาการและทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 

  3.2) การพัฒนาการจัดการองคความรูของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทท่ี 3 

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเกี่ยวของ 

กับแผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  

 

 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 

– 2570) โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2570) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม  

ภายใตแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป แจงวายุทธศาสตร

ศาสตรระยะ 20 ป มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึง

สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตรม ีภารก ิจในการแปลงย ุทธศาสตร ชาต ิ เป นแผนปฏ ิบ ัติการ ไปสู  

การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ พัฒนาแนวทางการจัดทำขอมูลสารสนเทศ

การศึกษา วิจัย การประเมินผล เพ่ือสนับสนุนเปาหมายยุทธศาสตรชาติท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

สำหรับในยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มีภารกิจในการขับเคลื่อนประชากรกลุมเกษตรกร (ยากจน) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ซ่ึงสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรเปนเจาภาพหลักในแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตรชาติ

ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในสวนการพัฒนาองคกร สำนกังานเศรษฐกิจ

การเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร ใหมีความถูกตองแมนยำ นาเชื่อถือ เขาถึงได 

พัฒนาองคกรใหมีความคลองตัว และพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงมีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 3 ยุทธศาสตรเชนเดียวกัน 
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3.2  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)  

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) มีวิสัยทัศน คือ 

“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป” โดยมีพันธกิจ คือ 1) ยกระดับ

คุณภาพชีวิตเกษตรกรใหมีความมั ่นคง 2) พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณใหเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ 3) วางแผนการผลิตดวยหลักการตลาดนำการผลิต 4) บริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซ

อุปทานอยางมีประสิทธิภาพ 5) สงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใชประโยชนไดจริง 6) 

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และ7) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

การเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีเปาประสงค คือ 1) เกษตรกรกินดีอยูดี มีทักษะ 

มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ มเกษตรกร) มีความเขมแข็ง และเปนผู ประกอบการธุรกิจการเกษตร 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตรของประเทศไทยใหดีข้ึน และปรับตัวไดทันตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม 4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ ่งแวดลอมอยางยั ่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ไดแก 1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 2) 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3) รายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 4) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ 

วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ ้น และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื ่อการผลิตทาง

การเกษตรมีความสมดุล  

ภายใตแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป แจงวาแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) มีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น เกี่ยวของกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สรางความเสมอภาคและกระจายความเทาเทียมทางสังคม

เกษตร และประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยดานการเกษตร ทั้งนี้ สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหนวยงานวางแผน มีภารกิจในการจัดทำและพัฒนา ขอมูลสารสนเทศการเกษตร 

นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร งานศึกษา งานวิจัยดานการเกษตร การประเมินผลแผนงาน

โครงการ รวมทั ้งจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื ่อใหเปนเครื ่องมือสำคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ นำไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งสนับสนุนประเด็นการพัฒนาที่ 2 

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร ขณะเดียวกันในประเด็นการพัฒนาที่ 3 สรางความ

เสมอภาคและกระจายความเทาเทียมทางสังคมเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนหนวยงานเจาภาพใน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจฐานราก ใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรเรียนรูทางการเกษตรผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 



-11- 

 

(ศพก.) และประเด็นที ่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยดานการเกษตร สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานใหเปน "ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกรที ่มีขีด

สมรรถนะสูง" นำนวัตกรรม เทคโนโลย ีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและ

การตัดสินใจ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนประเด็นการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณดวย 

3.3 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) 

  แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) มีวิสัยทัศน 

คือ “องคกรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนยกลางสารสนเทศการเกษตรแหงชาติที่มีประสิทธิภาพสูง 

ภายในป 2570” มีพันธกิจ ประกอบดวย 1) จัดทำและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการเกษตร 2) ศึกษา 

วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตรทั ้งภายในและ

ตางประเทศ 3) เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทาทีและรวม

เจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ และ 4) ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน/โครงการที ่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาประสงค คือ "สารสนเทศ

การเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เปนเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสูการพัฒนาอยางสมดุล

และยั่งยืน" มีเปาหมาย คือ 1) สารสนเทศการเกษตร (ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยดานการเกษตร ผลการ

ประเมินแผนงาน/โครงการดานการเกษตร) มีความถูกตอง ทันสมัย และเขาถึงได 2) แผนและมาตรการทาง

การเกษตรนำไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และ 3) พัฒนาศักยภาพองคกรและการ

บริหารจัดการ โดยมีประเด็นการพัฒนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี 3 ประเด็น ประกอบดวย 1) 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 2) 

สนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร และ 3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองคกร ซ่ึงแผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร มีแผนงานการพัฒนาเก่ียวของกับท้ัง 3 

ประเด็นการพัฒนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-12- 

 

ภาพท่ี 3.1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2. ดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน 

4. ดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

6. ดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

          

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ระยะ 5 ป 

ยกระดับขีดความสามรถในการ

แขงขันภาคเกษตร 

สรางความเสมอภาคและกระจาย

ความเทาเทียมทางสังคมเกษตร 

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยดาน

การเกษตร 

     

แผนปฏิบัติราชการของสำนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ป  

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำขอมลู

สารสนเทศการเกษตรและนโยบาย 

มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร  

สนับสนุนการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคของเกษตรกร  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

     

แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร ระยะ 5 ป  

พัฒนาการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาภาค

การเกษตร  

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร 

พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ

องคกร  
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ภาคผนวก 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมองคกร 

  
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร ไดทำการวิเคราะหโดยการประชุม สัมมนา ระหวางบุคลากร

ภายในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และจัดทำผลสรุปการวิเคราะห โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน คือ 1) การ

วิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 2) สรุปผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมองคกร และ 3) 

การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 

1. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร  

 การวิเคราะหสภาะแวดลอม (SWOT Analysis)เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน (จุด

แข็ง:strength จุดออน: weakness) และสภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาส: opportunity อุปสรรค: threat) 

มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

1.1.1 การวิเคราะหสภาะแวดลอมภายใน (จุดแข็ง:strength จุดออน: weakness)  

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดใชเครื่องมือ 4M 

ประกอบดวยการวิเคราะหสภาวะแวดลอม 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร (Man) 2) ดานวัสดุและทรัพยากร 

(Materials) 3) ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) และ 4) ดานการจัดการ (Management) ผลการ

วิเคราะห ดังตารางผนวกท่ี 1 

 

ตารางผนวกท่ี 1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในโดยใชหลักการ 4M 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

บุคลากร (Man) • บุคลากรมีความรูความสามารถตรงกับ

โครงสราง และภารกิจหลักขององคกร มี

ความรับผิดชอบในหนาท่ี สามารถ

ทำงานท่ีไดรับมอบหมายไดสำเร็จ ลุลวง 

มีทักษะในการทำงานท่ีรวดเร็ว และ

สามารถเรียนรูดวยตนเองจนขับเคลื่อน

งานใหสำเร็จลุลวงไดทันตอความ

ตองการของผูบริหาร 

• บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะตรง

กับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• บุคลากรรุนใหมมีความคิดสรางสรรค มี

แนวคิดในการทำงานใหมๆ 

• มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรอยาง

รวดเร็ว ทำใหการจัดสรรบุคลากรไมทัน

ตอความตองการของหนวยงาน 

• บุคลากรขาดองคความรู เทคนิคการใช

เครื่องมือใหมๆ ทางเศรษฐศาสตร/บริหาร 

ในการทำงานวิจัย 

• บุคลากรมีความรูเฉพาะดาน ขาด

ประสบการณและองคความรูมุมกวาง 

รวมท้ังดานเทคโนโลยสีมยัใหม เชน 

ทักษะการนำเสนอ การถายทอดองค

ความรู IT Blockchain เปนตน ทำใหไม

สามารถกาวทันเทคโนโลยีท่ีทันสมยัได 

• บุคลากรบางสวนขาดขวัญและกำลังใจใน

การทำงาน เน่ืองจาก สวศ. เปนหนวยงาน
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ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• บุคลากรมีความกระตือรือรนในการมี

สวนรวมในงานและกิจกรรมตางๆ ของ

องคกร 

• บุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ/

เติบโต ไดเรว็  

ท่ีทำงานหนัก และเปนกลไกสำคญัใหกับ

หนวยงานอ่ืนๆ แตผลตอบแทนต่ำ  

• บุคลากรตองรับผดิชอบงานนอกเหนือจาก

การทำงานดานวิจัย เปนปริมาณมาก โดย

เฉพาะงานดานนโยบาย ทำใหขาด

ความคิดรเิริม่สรางสรรค 

วัสดุ ทรัพยากร 

(Materials) 
• มีชองทางการเผยแพรขอมลูขององคกร

เอง ท้ังในรูปแบบสัมมนาวิชาการ และ

สารสนเทศ 

• มีแหลงขอมูลท่ีเปนระบบท้ังดานการผลิต 

การตลาด รวมท้ังนโยบายท่ีเก่ียวของกับ

พืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัๆ  

• โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบท่ีสนับสนุน

การดำเนินงานวิจยัยังไมเพียงพอ 

• Hardware และระบบอินเทอรเน็ต ท่ี

จำเปนตอยุค IT เชน การประชุมออนไลน 

และ Work From Home มีจำนวนและ

คุณภาพไมเพียงพอตอความตองการ เชน 

Notebook ระบบอินเทอรเน็ต 

• การเขาถึงฐานขอมูลสารสนเทศแบบ

ออนไลนมีขอจำกัด ไมสามารถเขาถึงได

ทุกท่ีทุกเวลา 

ประสิทธิภาพทาง

การเงิน (Money) 
• งบประมาณสำหรับงานวิจัยไดรับทุก

ปงบประมาณ 

• มีทุนสนับสนุนในการศึกษาของบุคลากร 

• งบประมาณท่ีไดรับมีความไมแนนอน 

• งบประมาณท่ีไดรับในการติดตาม

สถานการณดานเศรษฐกิจการเกษตรมไีม

เพียงพอ 

• ไดรับผลตอบแทนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ

สำนักอ่ืน ทำใหบุคลากรไมมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

การจัดการ 

(Management) 
• เปนองคกรท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อน

นโยบายท่ีสำคัญ เน่ืองจากเปนผูแทน 

สศก. /ฝายเลขาฯ ของการประชุม

คณะกรรมการท่ีสำคญัหลายคณะ

ระดับประเทศ 

• โครงสรางองคกร ตลอดจนภาระงาน 

หนาท่ี มีความชัดเจน 

• สถานท่ีตั้งองคกรอยูในสวนกลาง 

สามารถรับรูนโยบาย และประสานงาน

ไดรวดเร็ว 

• การสื่อสารภายในองคกรยังมีความเขาใจ

ท่ีไมตรงกัน 

• ภาระงานนอกเหนือขอบเขตหนาท่ี

ทางดานการวิเคราะหและวิจัยดาน

เศรษฐกิจการเกษตรคอนขางมาก สงผล

กระทบตอกระบวนการทำงานและผลงาน

การวิเคราะห วิจัย  

• กระบวนการในการดำเนินงาน มีข้ันตอน

คอนขางมาก สงผลตอระยะเวลาในการ

ดำเนินงานวิจัย   
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ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• ผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

• มีองคความรูหลากหลาย จากบุคลากรท่ี

มีประสบการณ มีการถายทอดงานจาก

รุนสูรุนกันภายในสวน 

• ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร 

• ชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพร งาน

วิชาการ ไมหลากหลาย 

• งานวิจัยขาดการบูรณาการระหวาง

หนวยงานภายในและภายนอก สศก.มี

ลักษณะการทำงานวิจัยแบบตางคนทำ 

สงผลใหงานวิจัยมีความซ้ำซอน และไม

สามารถตอบโจทยในภาพรวม

ระดับประเทศ 

• งานวิจัยยังไมตอบโจทยในเชิงนโยบายท่ี

สำคัญๆ ทำใหเกิดความเสีย่งตอการถูกตัด

งบประมาณในปถัดๆ ไป 

• ขาดเครือขายท่ีหลากหลาย และ

ครอบคลมุในการจัดทำแผนการทำงาน

วิจัยเชิงบูรณาการ 

• ขาดระบบการจัดการองคความรู รวมท้ัง

แหลงจัดเก็บขอมูลองคความรูอยางเปน

ระบบ ทำใหการสงตอ/ ถายทอดองค

ความรูยังขาดความตอเน่ือง อาศัย

ความสามารถเฉพาะบุคคล และขาดการ

จัดการองคความรูท่ีจำเปนตอการ

ปฏิบัติงาน เชน ความรูดานเศรษฐมิต ิ

• ขาดการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภายใน 

สวศ. ในภาพรวมอยางเปนระบบ 
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1.1.2 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาส: opportunity อุปสรรค: threat) 

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรในครั้งนี้ 

ไดใชเครื่องมือ PESTE Analysis ประกอบดวยการวิเคราะห 5 ดาน คือ 1) ดานการเมือง (Political-Legal: P) 

2) ดานเศรษฐกิจ (Economic: E) 3) ดานสังคม (Sociocultural: S) 4) ดานเทคโนโลยี (Technological 

forces – T) และ 5) ดานสิ่งแวดลอม (Environment: En) ผลการวิเคราะหดังตารางผนวกท่ี 2 
 

ตารางผนวกท่ี 2 การวิเคราะหผลกระทบจากสภาวะแวดลอมภายนอกโดยใชหลักการ PESTE 

สภาวะแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การเมือง  

(Political : P) 
• รัฐบาลใหความสำคญัการแกปญหาของ

เกษตรกร ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

• รัฐบาล มีความตองการงานวิเคราะห 

วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตรมากข้ึน 

สงผลใหงานวิจัยฯ มีบทบาทตอการ

ตัดสินใจดานนโยบายมากข้ึน 

• ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการทำวิจัย

ดานเศรษฐกิจการเกษตรแบบเศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bio-Circular-Green 

Economy: BCG) และนักวิจัยมีความ

ตื่นตัวกับงานวิจัยดาน BCG 

• นโยบายของรัฐ รวมไปถึงผูบริหารมี

ความเปลีย่นแปลงบอย ทำใหนโยบาย

ขาดความตอเน่ือง 

• ขอบเขตงานวิจัยถูกกำหนดมาจาก

ความตองการของภาครัฐ (Top Down) 

ไมไดเกิดจากความตองการจากฐานราก 

(Bottom Up) 

เศรษฐกิจ  

(Economics: E) 
• มีแหลงเงินทุนสนับสนุนดานวิจยัจาก

หนวยงานภายนอก เชน สกว สวก 

• ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมทำใหกระทบ

ตองบประมาณภาครัฐ 

• ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเน่ือง ท้ังดานราคา การผลติ ทำให

ตองมีการตดิตามอยางใกลชิด 

• การเปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรเขาสู

ภาคอุตสาหกรรม 

สังคม  

(Social : S) 
• ไดรับความรวมมือในการสนับสนุน

ขอมูล ขาวสารและการทำงานจาก

หนวยงานภายนอกเปนอยางด ี

• มีการทำ MOU ดานงานวิจัย/ วิชาการ

รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

• นักวิชาการจากหนวยงานอ่ืนๆ ใหความ

สนใจงานดานวิชาการของ สวศ. 

• การเปลีย่นแปลงของบริบททางสังคม

ของเกษตรกร ท้ังเรื่องเกษตรกรสงูอายุ 

และเกษตรกรรุนใหม 

• การสัมภาษณเกษตรกรเพ่ือทำการวิจัย

มีขอจำกัด 
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สภาวะแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

เทคโนโลยี  

(Technology: T) 
• ความทันสมัยของระบบ IT ทำให

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมท้ัง

เช่ือมโยงและเผยแพรขอมูลเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

• การพัฒนาของเทคโนโลยีทำใหการ

ทำงานสามารถเช่ือมโยงกันไดจากทุกท่ี 

ผานการประชุมออนไลน เชน Zoom, 

Google meet ทำใหตนทุนในการ

ดำเนินการลดลงลดลง รวมท้ัง

ประหยดัเวลาในการดำเนินการ 

• แนวคิดทฤษฎีใหมๆ ในการวิเคราะห 

วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร 

• สังคมภาคเกษตรมีความตองการ

งานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังผลกระทบจาก

สังคมผูสูงอายุ และความตองการลด

ตนทุน 

• การเปลีย่นแปลงทางดานเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วทำใหเกิดผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงาน (Disruptive Technology) 

 

สิ่งแวดลอม 

(Environment: En) 
• มีความตองการงานวิจัยในบริบทดาน

สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

• การเกิดการระบาดของโรค COVID-19 

ทำใหสงผลกระทบตอการดำเนินงาน 

• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และภยั

พิบัติทางธรรมชาติ  
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2. สรุปผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมองคกร 

จากการวิเคราะห SWOT Analysis ในแตละดาน บางสวนมีความใกลเคียงกัน จึงไดปรับปรุงแลวนำมา
สรุปเปน จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปผลไดดังนี้  
 
2.1 จุดแข็ง (Strength: S) 

S1 บุคลากรมีความรูความสามารถตรงกับโครงสราง และภารกิจหลักขององคกร  

S2 บุคลากรมีความคิดสรางสรรค มีแนวคิดในการทำงานใหมๆ และมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมใน

งานและกิจกรรมตางๆ ขององคกร 

S3 บุคลากรสามารถกาวหนาในสายอาชีพ/เติบโต ไดเร็ว 

S4 มีชองทางการเผยแพรขอมูลขององคกรเอง ท้ังในรูปแบบสัมมนาวิชาการ และสารสนเทศ 

S5 มีแหลงขอมูลท่ีเปนระบบท้ังดานการผลิต การตลาด รวมท้ังนโยบายท่ีเก่ียวของกับพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญๆ 

S6 งบประมาณสำหรับงานวิจัยไดรับทุกปงบประมาณ 

S7 เปนองคกรท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีสำคัญดานการเกษตร 

S8 โครงสรางองคกร ตลอดจนภาระงาน หนาท่ี มีความชัดเจน 

S9 สถานท่ีตั้งองคกรอยูในสวนกลาง สามารถรบัรูนโยบาย และประสานงานไดรวดเร็ว 

S10 ผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

S11 มีองคความรูหลากหลาย จากบุคลากรท่ีมีประสบการณ มีการถายทอดงานจากรุนสูรุนกันภายในสวน 

S12 ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ตลอดจนมีงบประมาณในการสนับสนุน 

 

2.2 จุดออน (Weakness: W) 

 

W1 มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรอยางรวดเร็ว ทำใหการจัดสรรบุคลากรไมทันตอความตองการของ

หนวยงาน 

W2 บุคลากรขาดองคความรู เทคนิคการใชเครื่องมือใหมๆ ทางเศรษฐศาสตร/บริหาร ในการทำงานวิจัย 

รวมท้ังขาดประสบการณและองคความรูมุมกวาง รวมท้ังดานเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ทักษะการนำเสนอ การ

ถายทอดองคความรู IT Blockchain เปนตน ทำใหไมสามารถกาวทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได 

W3 บุคลากรบางสวนขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เนื่องจาก สวศ. เปนหนวยงานท่ีทำงานหนัก และเปน

กลไกสำคัญใหกับหนวยงานอ่ืนๆ แตผลตอบแทนต่ำ  

W4 อุปกรณ Hardware เชน Notebook ท่ีตองมีกลอง และ Software รวมท้ัง ระบบอินเทอรเน็ตสำหรับใช

ในสวนของการทำงานออนไลน เชน การประชุม การสัมภาษณ การใชขอมูลสารสนเทศภายใน มีไมเพียงพอตอ

ความตองการ รวมท้ังยังมีขอจำกัด 

W5 โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบท่ีสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยยังไมเพียงพอ 
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W6 งบประมาณท่ีไดรับมีความไมแนนอน รวมถึงบประมาณในการติดตามสถานการณดานเศรษฐกิจการเกษตร 

W7 การสื่อสารภายในองคกรยังมีความเขาใจท่ีไมตรงกัน 

W9 ภาระงานนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีทางดานการวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตรคอนขางมาก 

สงผลกระทบตอกระบวนการทำงานและผลงานการวิเคราะห วิจัย  

W10 กระบวนการในการดำเนินงาน มีข้ันตอนคอนขางมาก สงผลตอระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย   

W11 ขาดระบบการจัดการองคความรูและขอมูลสารสนเทศภายใน สวศ. รวมท้ังแหลงจัดเก็บขอมูลองคความรู

และขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  

W12 ชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพร งานวิชาการ ไมหลากหลาย 

W13 งานวิจัยขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอก สศก. สงผลใหงานวิจัยมีความซ้ำซอน  

และไมสามารถตอบโจทยในภาพรวมระดับประเทศ 

W14 ขาดเครือขายท่ีหลากหลาย และครอบคลุมในการจัดทำแผนการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

 

2.3 โอกาส (Opportunities: O) 

O1 รัฐบาลใหความสำคัญการแกปญหาของเกษตรกร ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

O2 รัฐบาล มีความตองการงานวิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร รวมท้ังดานเศรษฐกิจการเกษตรแบบ

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มากข้ึน สงผลใหบุคลากรและงานวิจัยฯ ของ   

สวศ. เขามีบทบาทตอการตัดสินใจดานนโยบายมากข้ึน  

O3 มีแหลงเงินทุนสนับสนุนดานวิจัยจากหนวยงานภายนอก เชน สกว สวก 

O4 ไดรับความรวมมือในการสนับสนุนขอมูล ขาวสารและการทำงานจากหนวยงานภายนอกเปนอยางดี 

O5 มีการทำ MOU ดานงานวิจัย/ วิชาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

O6 นักวิชาการจากหนวยงานอ่ืนๆ ใหความสนใจงานดานวิชาการของ สวศ. 

O7 ความทันสมัยของระบบ IT ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร เชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลเปนไปอยาง

รวดเร็ว รวมท้ังการเก็บขอมูล และการประชุมออนไลน 

O8 แนวคิดทฤษฎีใหมๆ ในการวิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร 

O9 สังคมภาคเกษตรมีความตองการงานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังผลกระทบจากสังคม

ผูสูงอายุ และความตองการลดตนทุน 

 
2.4 อุปสรรค (Threats: T) 

T1 นโยบายของรัฐ รวมไปถึงผูบริหารมีความเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหนโยบายขาดความตอเนื่อง 

T2 ขอบเขตงานวิจัยถูกกำหนดมาจากความตองการของภาครัฐ (Top Down) ไมไดเกิดจากความตองการจาก

ฐานราก (Bottom Up) 
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T3 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบหลายดาน

รวมถึงงบประมาณภาครัฐ 

T4 การเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตร ท้ังการเขาสูภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมเกษตร และสภาพภูมิอากาศ  

T5 การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทำใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน (Disruptive 

Technology) 

T6 การเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ทำใหสงผลกระทบตอการดำเนินงาน รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลใน

การวิจัยมีขอจำกัด 

 

3. การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 

จากสรุปผลการวิเคราะห SWOT ในขอ 2.2 สามารถนำมาวิเคราะห TOWS Matrix ไดดังนี้ 

ตารางผนวกท่ี 3 การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix  

      จุดแขง็ Strengths: S จุดออน Weakness: W 

โอกาส 

Opportunities: O 

 

กลยุทธ SO (กิจกรรมเชิงรุก) 

(S1, S2, S5, S7, O1, O2, O4, O5, O6, O8, O9) 

พัฒนาประสิทธภิาพในการเสนอนโยบาย มาตรการ 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

 

(S1, S2, S5, S6, O1, O2) พัฒนางานวเิคราะห วิจยั

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อตอบสนองการแกไขปญหาของ

เกษตรกร และนโยบายภาครัฐ 

 

(S1, S2, S5, S6, S7, O5, O8, O9) พฒันานวัตกรรม

การวิเคราะห วิจยัเศรษฐกิจการเกษตร โดยประยกุตใช

ทฤษฎี และวิชาการใหมๆ เพื่อการพัฒนางานวิจยั  

 

(S1, S2, S4, S5, S7, O1, O2, O4, O5, O6, O8, O9) 

พัฒนาความรวมมอืทางวิชาการรวมกับหนวยงาน

ภายนอกและภายในองคกร 

 

(S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S11, S12, O1, O2, O4, 

O7, O8, O9) พัฒนาบุคลากรเปน Smart Officer ดาน

การวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 

 

(S1, S2, S4, S5, O1, O2, O7) พัฒนาการจัดการ

ขอมูลสารสนเทศภายในของ สวศ. 

 

 

กลยุทธ WO (กิจกรรมเชิงปรับปรุง) 

(W2, W9, W10, W12, W13, O1, O2, O4, O5, O6, 

O8) พัฒนาแนวทางการวิจยัเชิงบูรณาการกับหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 

(W2, O5, O7, O8) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในเชิง

วิชาการและทักษะที่จำเปนในการปฏิบติังาน 

 

(W1, W2, W11, O7, O8) พัฒนาการจดัการองค

ความรูทั้งในเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานที่

จำเปนอยางเปนระบบ 

 

(W4, W5, O1, O2, O4, O7) พัฒนาการบริหาร

สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงาน 

 

(W2, W10, W13, O5, O6) สนับสนุนในการรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก/มหาวิทยาลัยในการแลกเปล่ียน

องคความรูในเชิงวิชาการ 

 

(W14, W13, O1, O2, O6, O7) พัฒนาส่ือและชองทาง

การเผยแพรประชาสัมพันธงานวิเคราะห วิจยัและ

สารสนเทศของหนวยงาน 

 

(W2, W3, W11, W12, W13, O1, O2, O3, O4, O5, 

O6) สนับสนุนและพัฒนาชองทางในการขอทุนวิจยัเชิง

บูรณาการจากภายนอกองคกร 
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      จุดแขง็ Strengths: S จุดออน Weakness: W 

อุปสรรค  

Threats: T 

 

กลยุทธ ST (กิจกรรมเชิงรับ) 

 

(S1, S2, S7, S9, T1, T2, T3) พัฒนาแนวทางบูรณา

การแผน/หวัของานวิจัยเพือ่ตอบสนองความตองการใน

พื้นที่/ชุมชน  

 

(S1, S2, S7, T4, T5, T6) พัฒนาเคร่ืองมือในการ

จัดเก็บขอมูลหรือสารสนเทศเพื่อใชในการวิเคราะหวจิัย

ดานเศรษฐกิจการเกษตร 

กลยุทธ WT (กิจกรรมเชิงแกไข) 

 

(W1,W4,W11,T1,T4,T10) พัฒนา ปรับปรุง การ

บริหารจัดการโครงสราง และบุคลากร 

 

(W1,W4,W8,W9,W11,T1,T4,T6,T11) เตรียมความ

พรอมของบุคลากรเพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 
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แผนพัฒนาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2566-2570 

 

วิสัยทัศน “องคกรหลักในการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 1 

มิติดานประสิทธิผล 

มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ 

มิติดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราขการ 

มิติดานการพัฒนาองคกร 

แผนงานท่ี 1 : พัฒนาการวิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการองคกร 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 

พัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห วิจัย

เศรษฐกจิการเกษตร 

พัฒนาการจัดการขอมลูสารสนเทศ

ภายในของ สวศ  

พัฒนาบุคลากรในเชิงวิชาการและ

ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาการจัดการองคความรู  

  

พัฒนาความรวมมือ และ 

แลกเปลี่ยนองคความรูในเชิงวิชาการ

กับหนวยงานภายนอก 

พัฒนาชองทางการเผยแพร

ผลงานและสารสนเทศ สวศ. 

สนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก

ภายนอกองคกร 

พัฒนาเครือ่งมอืในการจัดเกบ็ขอมลู

หรือสารสนเทศ 

พัฒนา ปรับปรุง การบริหาร

จัดการโครงสราง และบุคลากร 

เตรียมความพรอมของบุคลากร

เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 

ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตรในเชิงรุก 

คุณภาพงานวิชาการดาน

เศรษฐกิจการเกษตร 

พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความ

ตองการในพื้นที่/ชุมชน  

องคความรูและทักษะของ

บุคลากร 
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