
 
 

 
 

เอกสารวิชาการ 

เรื่อง 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านสตัว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ 

(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

 

 

 

โดย 

นายสุชัช  ศุภวัฒนาเจริญ 
 

 

 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



 

ก 

ค าน า 

เอกสารวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ  

(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุํนที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให๎ผู๎ที่สนใจด๎านสัตว์เศรษฐกิจ 

ของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ 

เนื้อหาในเอกสารประกอบด๎วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา สภาพปัญหาแวดล๎อม 

ทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบสภาวะแวดล๎อม และการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมทางยุทธศาสตร์  

โดยการใช๎ SWOT Analysis รวมทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือจะยกระดับรายได๎

ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎มีฐานะดีขึ้น พร๎อมทั้งระบุข๎อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ 

ไปใช๎ เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องและสอดคล๎องกับการด าเนินงานแผนการขับเคลื่อนวิจัย 

และนวัตกรรมด๎วยการให๎ทุนและด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม โครงการสัตว์เศรษฐกิจ : 

ยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

กระผมหวังเป็นอยํางยิ่ งวํ า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แกํผู๎ที่มีความสนใจ  

ในเรื่องดังกลําว โดยกระผมขอขอบคุณ นาวาอากาศเอก ไชยา  ออกแดง ผู๎อ านวยการกองศึกษาวิจัย 

ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู๎ซึ่งคอยให๎ค าแนะน า

ในการจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้เพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ์ถูกต๎องตามหลักวิชาการ มา ณ ที่นี้ด๎วย 

 

 

สุชัช  ศุภวัฒนาเจริญ 

ผู๎ศึกษา 

  



 

 

สารบัญ 

 หน๎า 

ค าน า ก 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 

 ขอบเขตการศึกษา ๒ 

 ระเบียบวิธีการศึกษา ๒ 

 ข๎อจ ากัดการศึกษา ๓ 

 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ ๓ 

บทที่ ๒ การตรวจสอบสภาวะแวดล๎อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ ๔ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง ๔ 

 สภาวะแวดล๎อมทั่วไป ๗ 

 สภาวะแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎อง ๘ 

 
ประเด็นหารือรํวมกับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต๎ 

๑๐ 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมทางยุทธศาสตร์ ๑๐ 

 การประเมินสภาพแวดล๎อมทางยุทธศาสตร์ ๑๒ 

 การสรุปผลการวิคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก ๑๗ 

 การประเมินต าแหนํงของยุทธศาสตร์ ๒๑ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ ๒๓ 

 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ๒๓ 

 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ๒๔ 

 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง (MEANS) ๒๕ 

บทที่ ๔ ข๎อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ๓๘ 

 ปัจจัยแหํงความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ๓๘ 

 แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓๘ 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผล ๓๙ 

เอกสารและสิ่งอ๎างอิง ๔๐ 

ประวัติผู๎วิจัย ๔๑ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  

ภาคผนวก  

 
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมเครือขํายเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎ 

 

 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 

 

 ยุทธศาสตร์แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของกรมปศุสัตว์  

 งานน าเสนอนักยุทธศาสตร์  
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บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สัตว์เศรษฐกิจ หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่มีคุณคําและมีปริมาณมากพอที่จะน ามาใช๎ประโยชน์ 

ในเชิงเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจที่เป็นที่รู๎จักกันมี อาทิเชํน โค กระบือ ไกํ สุกร เป็นต๎น ซึ่งผลผลิตสามารถน าไป

แปรรูปเป็นผลิตผลสํงขายไปได๎ทั่วโลก ในปัจจุบันมีการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจใหมํขึ้นอีกหลายชนิดมาเลี้ยง 

ในเชิงพาณิชย์ และการน าเข๎ามาจากตํางประเทศ ซึ่งสามารถน ามาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ โดยมีแนวโน๎มจะ

สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได๎ในอนาคต เพราะสามารถน าทุกสํวนมาท าเป็นผลผลิตขายได๎ ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจถือได๎วําเป็นอาชีพที่ท ากันอยํางแพรํหลายกระจายอยูํตามภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศไทย  

สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมีอยูํด๎วยกันหลายประเภท ทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศและสํงออกตํางประเทศ  

ปัจจุบันแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได๎รับความนิยมและมีการเลี้ยงมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๖๒ ประเทศ

ไทยมีแพะจ านวน ๘๓๒,๕๓๓ ตัว เกษตรกร ๖๕,๘๕๕ ราย จ าแนกเป็นแพะเนื้อ จ านวน ๘๐๓,๗๖๘ ตัว 

เกษตรกร ๖๔,๗๓๓ ราย แพะนม จ านวน ๒๘,๗๖๕ ตัว เกษตรกร ๑,๗๕๑ ราย สถานการณ์ด๎านการตลาดจาก

ข๎อมูลเครือขํายเกษตรกรเลี้ยงแพะ/แกะแหํงประเทศไทย มีการสํงออกแพะไปตํางประเทศ ได๎แกํ เวียดนาม 

ลาว มาเลเซีย ประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ราคาเฉลี่ย ๑๒๐ - ๑๒๕ บาท/กิโลกรัม ภาคใต๎ตอนบนราคาเฉลี่ย ๑๔๐ - ๑๕๐ บาท/กิโลกรัม ภาคใต๎

ตอนลําง ราคาเฉลี่ย ๑๖๐ บาท/กิโลกรัม โดยภาพรวมตลาดยังมีความต๎องการแพะอีกมาก ทั้งตลาด

ภายในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งแพะเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่ท ารายได๎ให๎กับเกษตรกรเชํนเดียวกับสัตว์

ชนิดอื่น เพราะแพะเลี้ยงงําย ขยายพันธุ์ได๎เร็ว เป็นสัตว์ที่ใช๎พื้นท่ีในการเลี้ยงเพียงเล็กน๎อยและสามารถปรับเข๎า

กับสภาพแวดล๎อมได๎ดี ทนตํอสภาพอากาศแล๎งและร๎อนได๎ดี รวมทั้งเป็นอาหารบริโภคส าหรับประชาชน 

ทุกศาสนาเพราะไมํมีศาสนาใดห๎ามบริโภค 

ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงานแผนการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมด๎วยการให๎ทุน 

และด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม โครงการสัตว์เศรษฐกิจ : ยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

ให๎มีเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน สํงผลตํอการเพิ่มมูลคําสูงทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต๎องมีการด าเนินการ

เพ่ือสํงเสริมเป็นชํองทางให๎เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให๎ตรงตามที่

ตลาดต๎องการ จนสามารถท าเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได๎ และสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรได๎อยําง
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ยั่งยืน และเพ่ือชํวยสนับสนุนกลุํมเกษตรกรเป้าหมายในด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านปรับปรุงพันธุ์แพะ ด๎านพืชอาหาร

สัตว์ และอาหารแพะ ด๎านสุขภาพและมาตรฐานฟาร์ม ด๎านผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ และด๎าน  

การแปรรูป และเพ่ิมมูลคําผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตําง ๆ ด๎วย ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสามารถท ารายได๎

เข๎าสูํประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยถือได๎วํามีศักยภาพและผลผลิต

ที่ผลิตได๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการบริโภคและสร๎างความเชื่อมั่นในคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๔   

- ๒๕๖๗)  

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล๎อมที่มีผลตํอการยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

๑.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งระบบการผลิตให๎ได๎

มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 

๑.๒.๔ เพ่ือให๎เกิดอาชีพทางเลือกใหมํให๎กับเกษตรกรไทย 

 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 

ด าเนินจัดเก็บข๎อมูลใน ๓ ภูมิภาค คือ ภาคใต๎ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุํงเน๎น

การจัดเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลเชิงคุณภาพ 

๑.๓.๑ เชิงปริมาณ ข๎อมูลสถิติที่ได๎จากหนํวยงานภาครัฐ จัดเก็บและประเมินทั้งข๎อมูลทุติยภุมิและ

ข๎อมูลเบื้องต๎น 

๑.๓.๒ เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์บุคคลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 

 - ปศุสัตว์จังหวัด 

 - นักวิชาการในมหาวิทยาลัยภายในพ้ืนที่ 

 - เกษตรกรในภูมิภาค 

 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๔.๑ ใช้การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 

- แหลํงปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลทั่วไปมาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 

- แหลํงทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงวิเคราะห์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

รวมทั้งจากนักวิชาการในภูมิภาค 
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๑.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

- หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง ประกอบด๎วย กรมปศุสัตว์ 

- นั กวิ ชาการในภูมิภาค มหาวิทยาลั ย เชี ยง ใหมํ  มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑.๔.๓ การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ประกอบการประจ าท้องถิ่น 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคใต๎ และผู๎ประกอบการภาคใต๎ 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู๎ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคเหนือ และผู๎ประกอบการภาคเหนือ โครงการหลวง 

 

๑.๔.๔ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

โดยใช๎หลัก SWOT มาจัดท ายุทธศาสตร์ 

 

๑.๕ ข้อจ ากัดการศึกษา 

๑.๕.๑ ระยะเวลาในการศึกษามีจ ากัด การประมวลผลที่ได๎จึงมีความชัดเจนระดับหนึ่ง 

๑.๕.๒ สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให๎ต๎อง

ปรับเปลี่ยนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยผํานแอปพลิเคชั่นตําง ๆ ที่แตํละบุคคลมคีวามพร๎อม 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๖.๑ ได๎ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๔ -

๒๕๖๗) 

๑.๖.๒ ได๎ทราบสภาวะแวดล๎อมที่มีผลตํอการยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

๑.๖.๓ สามารถน าเอาองค์ความรู๎ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการจ๎างงานในพ้ืนที่ชํวยลดอัตรา

การวํางงานและลดชํองวํางความเหลื่อมล้ าของเกษตรกร 

๑.๖.๔ มีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการน าผลผลิตมาเพ่ิมมูลคํา และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายเพ่ิม

รายได๎ให๎กับชุมชน 

๑.๖.๕ เป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกร 
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บทที่ ๒ 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ถูกก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด๎าน ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และกาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให๎เห็นถึง

ความสอดคล๎องและการตอบสนองตํอเป้าหมายที่ต๎องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถ

สานตํอการพัฒนาในประเด็นสาคัญของประเทศในระยะตํอไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให๎เกิดความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน๎อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ภายใต๎ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐  

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองตํอจุดเน๎น

ประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุํงตํอยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตํอ ๆ ไป โดยจะต๎อง

ตํอยอดให๎เกิดความตํอเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก๎ปัญหาสาคัญที่เป็นรากเหง๎า

ของปัญหาตําง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให๎ลุลํวง รวมทั้งประเด็นรํวมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลาย

ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอเนื่องกันไปตลอด  ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ถูกก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกวําในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้

สํวนหนึ่งเป็นเพราะภายใต๎สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องนั้น  เป็นการยากในการก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให๎มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว  เพราะยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนาจ าเป็นต๎องมีการก าหนดและปรับปรุ งให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล๎อมใน

ชํวงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยเหตุดังกลําวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการ

ก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติตําง ๆ ซึ่งสะท๎อนทั้งในเรื่องการพัฒนา

ฐานการผลิตและการบริการการพัฒนากลุํมเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้ง 

การพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต๎การก าหนดและยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด๎วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุํงเน๎น

การพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให๎การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด๎านให๎สัมฤทธิ์ผล 
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๒.๑.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากวําศักยภาพตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

โลกซบเซาและข๎อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตํอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการ

แขํงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎า การพัฒนา ๕ ปีตํอจากนี้ จะเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎

ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคการสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัว และเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว

อยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น และ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขา 

มีการเติบโตอยํางเข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎นเกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทํองเที่ยวสามารถท ารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ

ประกอบด๎วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรํวม ทั้งในด๎านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด๎าน

การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของ

ภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความเชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร  อุตสาหกรรม 

บริการและการค๎าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎า

เกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน  ตํอยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน  

เพ่ือยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎าง 

ขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสํงเสริม

การค๎าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน 

๒.๑.๓  ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันภาคการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
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๒.๑.๔  ยุทธศาสตร์แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ กรมปศุสัตว์  

วิสัยทัศน์: “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค

และพัฒนาสู่ตลาดฮาลาล” 

พันธกิจ 

๑. เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ 

๒. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขําย และชมรมผู๎เลี้ยงแพะ 

๓. พัฒนาและเพ่ิมจ านวนฟาร์มแพะมาตรฐานและโรงฆําแพะมาตรฐานให๎มากข้ึน 

๔. สํงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์แพะที่มีความปลอดภัยทางอาหารและสร๎างความมั่นใจให๎กับ

ผู๎บริโภค 

๕. สํงเสริมการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะที่มีความปลอดภัยทางอาหารและสร๎างความ

มั่นใจให๎กับผู๎บริโภค 

๖. พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดตํางประเทศ 

๗. เพ่ิมปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแพะและคุณภาพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 

๘. ประสานความรํวมมือทางด๎านการผลิต แปรรูปและการตลาดในพ้ืนที่ภูมิภาค และระหวําง

ประเทศ กับหนํวยงานของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงตํางประเทศ 

เป้าหมาย 

๑. เป้าหมายประชากรแพะของประเทศเพ่ิมข้ึนปีละไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕ 

๒. มีเครือขํายหรือชมรมผู๎เลี้ยงแพะประจ าจังหวัดไมํตํากวํา ๓๐ จังหวัด 

๓. มีฟาร์มแพะที่ผํานการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน จานวน ๔๕๐ แหํง 

๔. ให๎การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ๑,๐๐๐ แหํง และฟาร์มปลอดโรค CAE ๔๐๐ แหํง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การพัฒนาเครือขํายการผลิตและการตลาด 

๒. การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให๎เพียงพอได๎มาตรฐานและปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การเพ่ิมผลผลิตและลดต๎นทุนการเลี้ยงแพะ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การเรํงรัดพัฒนาเพื่อเพ่ิมปริมาณอาหารแพะ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให๎ได๎มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืน 

๓. การสํงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสูํอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การสํงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 

 

จากสถิติในปี ๒๕๕๐ มีแพะที่เลี้ยงรวม ๔๔๔,๗๗๔ ตัว เกษตรกร ๓๘,๖๕๓ ครัวเรือน ซึ่งในปี 

๒๕๖๒ ได๎มีการส ารวจพบวํา มีแพะรวม ๘๓๒,๕๓๓ ตัว เกษตรกร ๖๕,๘๕๐ ครัวเรือน โดยในระยะเวลา ๑๒ 

ปีที่ผํานมา มีแพะเพ่ิมขึ้น ๓๘๗,๗๕๙ ตัว เกษตรกรเพ่ิมขึ้น ๒๗,๑๙๗ ราย มีกลุํมเกษตรกรเลี้ยงแพะจ านวน 

๕๐๑ กลุํม ชมรมแพะระดับจังหวัด ๖๔ ชมรมจังหวัด เครือขํายระดับเขต ๙ เขต จากการประมาณการพบวํา

จ านวนแพะที่ใช๎บริโภคในประเทศ ประมาณปีละ ๓๗๗,๐๐๐ ตัว โดยมีการสํงออกแพะไปยังตลาดมาเลเชีย 

ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี ตลาดลาว และเวียดนาม ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัว/ปี นอกจากนั้น มีการน าเข๎าแพะ

จากประเทศพมํา จ านวน ๓๙,๒๓๑ ตัว/ปี ซึ่งสรุปภาพรวมการผลิตแพะในประเทศยังไมํเพียงพอตํอความ

ต๎องการของตลาด  

 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

แพะ (Goat) เป็นสัตว์ให๎เนื้อและให๎นมที่นิยมเลี้ยงชนิดหนึ่ง เนื่องจากนมแพะที่มีคุณคําทางอาหาร

สูง ใกล๎เคียงหรือสูงกวํานมโค กระบือ และมนุษย์ มีไขมันในระดับต่ ากวําเนื้ อสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ โมเลกุลไขมัน 

มีขนาดเล็ก ท าให๎งํายตํอการยํอย และการดูดซึมงํายในระบบทางเดินอาหารสามารถน าใช๎บริโภคแทนนม

มนุษย์ได๎ดีกวํานมโคและนมกระบือ นอกจากนี้ แพะเป็นสัตว์ให๎เนื้อเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ยํอยได๎ในระดับสูง

กวําเนื้อโค สุกร และไกํ และมีไขมันในระดับต่ ากวําเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงขน และหนังแพะสามารถ

น ามาใช๎ประโยชน์ได๎หลายด๎าน อาทิ ใช๎ท ากระเป๋า เสื่อ พรม และเชือก สํวนมูลแพะใช๎ท าเป็นปุ๋ย เขา และกีบ

น ามาท าเป็นเครื่องประดับ เลือด และกระดูกน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญประเภทหนึ่ง สามารถเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได๎ ทั้งเป็นอาชีพหลักและ

อาชีพเสริม การสํงเสริมให๎เกิดผู๎ประกอบการในธุรกิจเลี้ยงแพะครบวงจร ตั้งแตํการเพาะเลี้ยง การอนุบาล  

การขุนแพะเนื้อ แพะนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และด๎านการตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ การเลี้ยงแพะ

ชํวยสร๎างอาชีพให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งในระดับฟาร์มครัวเรือน และระดับฟาร์มธุรกิจ และสามารถพัฒนา

ให๎เป็นอาชีพท่ีส าคัญได๎ จะเป็นวําแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ดังนั้นแพะจึงเป็นสัตว์ที่ส าคัญของประเทศ

ที่ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม แตํประเทศที่เลี้ยงแพะและจ าหนํวยแพะมากที่สุด คือ ประเทศจีน 
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เพราะคนจีนเชื่อกันวําเนื้อแพะเป็นยาบ ารุงก าลังอยํางหนึ่ง จึงมีเมนูอาหารแพะตุ๋นยาจีน เป็นที่นิยมวําเป็น

อาหารชั้นดี 

แหลํงเลี้ยงแพะที่ใหญํที่สุดของประเทศไทยอยูํในภาคใต๎ และเป็นแหลํงบริโภคแพะแหลํงใหญํของ

ประเทศ เนื่องจากกลุํมผู๎นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคแพะ โดยเฉพาะในชํวงวันส าคัญทางศาสนาที่ต๎องใช๎

ประกอบพิธีกรรม รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

 

๒.๓ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับภาคใต๎ถือวําเป็นภาคที่มีการเลี้ยงแพะและมีการบริโภคผลผลิตจากแพะมากที่สุดในประเทศ 

ดังนั้นแพะจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (Alternative livestock production) ที่ส าคัญของเกษตรกร 

นอกจากนี้การบริโภคผลผลิตจากแพะของภาคใต๎ในปัจจุบันยังไมํได๎อยูํเฉพาะในกลุํมผู๎ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

แตํได๎ขยายออกไปสูํผู๎บริโภคที่ไมํได๎นับถือศาสนาอิสลามด๎วย ทั้งนี้ เพราะผู๎บริโภคเชื่อวําผลผลิตจากแพะไมํวํา

เนื้อและน้ านมล๎วนมีคุณภาพทางโภชนาการที่สูง  ดังนั้นเพ่ือการเลี้ยงแพะของภาคใต๎ได๎รับการพัฒนาจากเดิม

ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่  

จากข๎อมูลในปี ๒๕๖๒ พบวํา แพะที่เลี้ยงในภาคเหนือมีจ านวน ๗๕,๓๐๒ ตัว หรือคิดเป็นร๎อยละ 

๙.๙ ของแพะที่เลี้ยงทั้งหมดในประเทศไทย แตํด๎วยศักยภาพด๎านพ้ืนที่ของภาคเหนือที่เป็นแหลํงส าหรับการ

ผลิตพืชหลายชนิดจึงเหมาะแกํการเลี้ยงแพะ ซึ่งแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงงําย ใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารเปลี่ยนเป็น

ผลผลิตเนื้อและนมได๎ดี นอกจากนี้ใช๎พ้ืนที่การเลี้ยงน๎อย และระยะเวลาในการให๎ผลผลิตรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน

การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรในภาคเหนือให๎ความสนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น แตํระบบการ

เลี้ยงแพะในประเทศไทยเป็นแบบปลํอยตามทุํงหญ๎าธรรมชาติ เป็นระบบการเลี้ยงแบบพ้ืนบ๎านที่ถื อปฏิบัติกัน

มาอยํางตํอเนื่อง  
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ตารางท่ี ๑ ข๎อมูลเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เขต 

ปศุสัตว ์

แพะ 

แพะเน้ือ แพะนม รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

แรกเกิดถึง

แพะสาว 

ตั้งท้อง

แรกขึ้นไป 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

แรกเกิด

ถึงแพะ

สาว 

ตั้งท้อง

แรกขึ้น

ไป 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

รวม ๒๑๖,๖๓๗ ๔๑๔,๑๕๘ ๑๗๒,๗๗๓ ๘๐๓,๗๖๘ ๖๔,๗๓๓ ๗,๙๒๔ ๑๕,๕๑๑ ๕,๓๓๐ ๒๘,๗๖๕ ๑,๗๕๑ ๘๓๒,๕๓๓ ๖๕,๘๕๐ 

เขต ๑ ๒๐,๐๘๖ ๕๓,๓๓๙ ๒๒,๗๒๒ ๙๖,๑๔๗ ๓,๐๕๙ ๑,๖๖๑ ๕,๒๐๐ ๑,๐๖๑ ๗,๙๒๒ ๓๗๑ ๑๐๔,๐๖๙ ๓,๒๘๑ 

เขต ๒ ๔,๕๗๑ ๑๑,๓๘๑ ๒,๑๕๔ ๑๘,๑๐๖ ๖๕๒ ๒๔๕ ๔๒๔ ๘๐ ๗๔๙ ๕๕ ๑๘,๘๕๕ ๖๘๐ 

เขต ๓ ๑๖,๐๙๑ ๓๗,๗๗๓ ๑๓,๕๓๗ ๖๗,๔๐๑ ๒,๕๒๖ ๔๘๒ ๑,๓๒๙ ๘๓๘ ๒,๖๔๙ ๗๘ ๗๐,๐๕๐ ๒,๕๘๐ 

เขต ๔ ๖,๐๔๙ ๑๒,๙๗๙ ๗,๑๓๓ ๒๖,๑๖๑ ๑,๒๒๑ ๖๒ ๑๕๙ ๕๗ ๒๗๘ ๒๙ ๒๖,๔๓๙ ๑,๒๔๑ 

เขต ๕ ๒,๘๕๖ ๕,๐๓๙ ๑,๕๓๗ ๙,๔๓๒ ๖๘๕ ๑๒๑ ๕๒๗ ๒๙ ๖๗๗ ๓๐ ๑๐,๑๐๙ ๗๐๙ 

เขต ๖ ๑๖,๓๖๗ ๓๓,๐๘๐ ๑๔,๙๔๙ ๖๔,๓๙๖ ๑,๘๙๑ ๑๔๙ ๔๓๐ ๒๑๘ ๗๙๗ ๓๔ ๖๕,๑๙๓ ๑,๙๑๓ 

เขต ๗ ๔๒,๖๑๔ ๘๐,๑๖๙ ๓๑,๐๓๒ ๑๕๓,๘๑๕ ๓,๙๗๑ ๓,๓๓๘ ๒,๔๙๑ ๑,๒๐๐ ๗,๐๒๙ ๓๒๗ ๑๖๐,๘๔๔ ๔,๒๖๓ 

เขต ๘ ๓๔,๙๐๐ ๖๗,๖๔๓ ๒๐,๓๘๓ ๑๒๒,๙๒๖ ๗,๓๓๒ ๖๐๗ ๒,๐๐๗ ๔๗๖ ๓,๐๙๐ ๑๙๙ ๑๒๖,๐๑๖ ๗,๔๒๕ 

เขต ๙ ๗๓,๓๐๓ ๑๑๒,๗๕๕ ๕๙,๓๒๖ ๒๔๕,๓๘๔ ๔๓,๓๙๖ ๑,๒๕๙ ๒,๙๔๔ ๑,๓๗๑ ๕,๕๗๔ ๖๒๘ ๒๕๐,๙๕๘ ๔๓,๗๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒ ข๎อมูลเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เขต 

ปศุสัตว ์

แพะ 

แพะเน้ือ แพะนม รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

แรกเกิดถึง

แพะสาว 

ตั้งท้อง

แรกขึ้นไป 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

แรกเกิด

ถึงแพะ

สาว 

ตั้งท้อง

แรก

ขึ้นไป 

จ านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

รวม ๒๑๖,๘๓๗ ๔๑๔,๑๕๘ ๑๗๒,๗๗๓ ๘๐๓,๗๖๘ ๖๔,๗๓๓ ๗,๙๒๔ ๑๕,๕๑๑ ๕,๓๓๐ ๒๘,๗๖๕ ๑,๗๕๑ ๘๓๒,๕๓๓ ๖๕,๘๕๐ 

เหนือ ๑๙,๒๒๓ ๓๘,๑๑๙ ๑๖,๔๘๖ ๗๓,๘๒๘ ๒,๕๗๖ ๒๗๐ ๙๕๗ ๒๔๗ ๑,๔๗๔ ๖๔ ๗๕,๓๐๒ ๒,๖๒๒ 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
๒๒,๑๔๐ ๕๐,๗๕๒ ๒๐,๖๗๐ ๙๓,๕๖๒ ๓,๗๔๗ ๕๔๔ ๑,๔๘๘ ๘๙๕ ๒,๙๒๗ ๑๐๗ ๙๖,๔๘๙ ๓,๘๒๑ 

กลาง ๖๗,๒๗๑ ๑๔๔,๘๘๙ ๕๕,๙๐๘ ๒๖๘,๐๖๘ ๗,๖๘๒ ๕,๒๔๔ ๘,๑๑๕ ๒,๓๔๑ ๑๕,๗๐๐ ๗๕๓ ๒๘๓,๗๖๘ ๘,๒๒๔ 

ใต๎ ๑๐๘,๒๐๓ ๑๘๐,๓๙๘ ๗๙,๗๐๙ ๓๖๘,๓๑๐ ๕๐,๗๒๘ ๑,๘๖๖ ๔,๙๕๑ ๑,๘๔๗ ๘,๖๖๔ ๘๒๗ ๓๗๖,๙๗๔ ๕๑,๑๘๓ 
 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ได๎แกํ เขต ๕, ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ เขต ๓, ๔ ภาคกลาง ได๎แกํ เขต ๑, ๒ และ ๗ ภาคใต๎ ได๎แกํ เขต ๘, ๙ 
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๒.๔ ประเด็นหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎มีการประชุมปรึกษาหารือรํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิและ

เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎ โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ปัญหา อุปสรรค ในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร 

๒.๔.๒ จ านวนแพะในพ้ืนที่ในปัจจุบัน 

๒.๔.๓ ระบบ ขั้นตอน และวิธีการในการเพิ่มจ านวนแพะ 

๒.๔.๔ ความต๎องการและข๎อเสนอแนะของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะที่มีตํอภาครัฐและผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

จากสภาวะแวดล๎อมที่ได๎กลําวไว๎ใน ๒.๒ และ ๒.๓ และการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข๎อมูลในพ้ืนที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎ ดังข๎อ ๒.๔ โดยเป็นผู๎มีความรู๎ ชาวบ๎าน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

เราสามารถท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์ความได๎เปรียบ เสียเปรียบ โดยการใช๎ SWOT Analysis ได๎ดังนี ้

๒.๔.๑  จุดแข็ง (Strengths) มีดังนี้ 

๑) ชาวเกษตรกรมีความพร๎อมตั้งเครือขํายผู๎เลี้ยงแพะ 

๒) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีภาวะทางโภชนาการสูง มีมาตรฐานและมีความหลากหลาย 

๓) อาชีพเลี้ยงแพะ ท าให๎เกษตรมีรายได๎สูง ให๎สามารถให๎ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น 

๔) แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่สามารถปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ได๎อยํางรวดเร็ว 

๕) ภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาให๎ความสนใจรํวมและมีการรํวมมือพัฒนาการเลี้ยงแพะ 

๖) ภาครัฐมีการสนับสนุนตั้งแตํต๎นน้ า  กลางน้ า จนถึงปลายน้ า 

๗) การเลี้ยงแพะมีต๎นทุนในการเลี้ยงต่ า เมื่อเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญํอยํางการ

เลี้ยงโคและกระบือ เป็นต๎น 

๘) เกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะรํวมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เชํน ยางพารา ปาล์ม เป็นต๎น 

๙) การใช๎ผลพลอยได๎จากการเกษตรเชํน เปลือกไม๎ เศษใบไม๎ มาเป็นอาหารแพะได๎ 

๑๐) องค์กรเกษตรกรมีความรู๎/เทคโนโลยี ที่สามารถปรับปรุงและขยายพันธุ์ได๎เอง 
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๒.๔.๒  จุดอ่อน (Weakness) มีดังนี้ 

๑) เกษตรกรขาดการจัดการเรื่องแปลงหญ๎าที่เป็นล าดับขั้นตอน ท าให๎ใช๎แปลงหญ๎าอยําง

ขาดประสิทธิภาพ 

๒) แพะไลํต๎อนสํวนใหญํสุขภาพไมํดี ไมํมีประสิทธิภาพในการผลิต 

๓) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะขาดเงินทุนในการสนับสนุนตํอยอดอาชีพการเลี้ยงแพะ 

๔) มีแพะพันธุ์ดีไมํเพียงพอตํอการขยายพันธุ์ 

๕) มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการในพ้ืนที่ 

๖) โรงฆําแพะ สถานที่จ าหนําย ที่ได๎มาตรฐานมีน๎อย 

๗) ฟาร์มที่มีการจัดการที่ถูกต๎อง ฟาร์มปลอดโรค ฟาร์มมาตรฐานยังคงมีจ านวนน๎อยอยูํ 

๘) เกษตรกรขาดความรู๎ เทคโนโลยี ธุรกิจการตลาด และความเข๎มแข็งของกลุํม 

 

๒.๔.๓  โอกาส (Opportunities) มีดังนี้ 

๑) การขยายตลาดการเลี้ยงแพะ ภายในประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน 

๒) ภาครัฐก าหนดให๎แพะเป็นสินค๎าในยุทธศาสตร์ และการสํงเสริมสินค๎าฮาลาล 

๓) รัฐมีนโยบายสร๎างพัฒนาเครือขํายให๎องค์กรที่เข๎มแข็ง 

๔) กลุํมประเทศมุสลิมต๎องการสินค๎าและผลิตภัณฑ์จากแพะ 

๕) ความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น 

๖) ภาครัฐมีนโยบายสํงเสริมการเลี้ยงแพะแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ า 

 

๒.๔.๔  อุปสรรค (Threats)  มีดังนี้ 

๑) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะทั้งในประเทศ และระหวํางประเทศ 

๒) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะไมํถูกต๎อง ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดและควบคุมโรค 

๓) ผู๎บริโภคมีทัศนคติในการบริโภคแพะที่คลาดเคลื่อน 

๔) การขยายตัวของเมือง และอ่ืน มีผลกระทบตํอพ้ืนที่เลี้ยงแพะ 

๕) กฎหมายการสํงออกไมํเอ้ืออ านวยตํอการประกอบธุรกิจ 

๖) โรคระบาดที่ส าคัญตํอการเลี้ยงแพะ 
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๒.๕ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

๒.๕.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยใช๎ C-PEST 

๑) Customer : ผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

๒) Politic : การเมือง 

๓) Economic : เศรษฐกิจ 

๔) Social : สังคม 

๕) Technology : เทคโนโลยี 

การวิ เคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นการวิ เคราะห์ สถานการณ์ที่ เป็นโอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ที่มีผลกระทบตํอการด าเนินงาน กรอบความคิดในการวิเคราะห์

สถานการณ์ที่มีอิทธิพลจากภายนอก ใช๎หลักของ “C-PEST Analysis Model” ท าให๎เห็นภาพรวมของ

สภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่เชิงกลยุทธ์  ประกอบด๎วย 

 

ตารางท่ี ๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก โดยใช๎ C-PEST 

กรอบการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

ด๎านผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎ 

สํวนเสีย (Customer) 

๑) การขยายตลาดการเลี้ยงแพะ 

ภายในประเทศและกลุํม

ประเทศอาเซียน (O1) 

๑) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะ

ทั้งในประเทศ และระหวําง

ประเทศ (T1) 

๒) ผู๎บริโภคมีทัศนคติในการ

บริโภคแพะที่คลาดเคลื่อน  

(T2) 

ด๎านการเมือง 

(Political Environment) 

๑) รัฐมีนโยบายสร๎างพัฒนา

เครือขํายให๎องค์กรที่เข๎มแข็ง 

(O2) 

๒) ภาครฐัมีนโยบายสํงเสริมการ

เลี้ยงแพะแทนการปลูกพืช

เศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ า (O3) 

 

๑) กฎหมายการสํงออกไมํ

เอ้ืออ านวยตํอการประกอบ

ธุรกิจ (T3) 
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กรอบการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

๓) ภาครัฐก าหนดให๎แพะเป็น

สินค๎าในยุทธศาสตร์ และการ

สํงเสริมสินค๎าฮาลาล (O4) 

ด๎านเศรษฐกิจ  

(Economic Environment : E) 

๑) กลุํมประเทศมุสลิมต๎องการ

สินค๎าและผลิตภัณฑ์จากแพะ 

(O5) 

๑) การขยายตัวของเมือง และอ่ืน 

มีผลกระทบตํอพ้ืนที่เลี้ยงแพะ 

(T4) 

ด๎านสังคม  

(Social Environment : S) 

๑) ความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์

ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน (O6) 

 

๑) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะ

ไมํถูกต๎อง ท าให๎เสี่ยงตํอการ

เกิดและควบคุมโรค (T5) 

ด๎านเทคโนโลยี  (Technology 

Environment : T) 

๑) การเข๎าถึงเทคโนโลยีได๎งําย

และท่ัวถึง (O7) 

๑) โรคระบาดที่ส าคัญตํอการเลี้ยง

แพะ (T6) 

 

๒.๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมใน (Internal Environment Analysis) โดยใช๎ทฤษฎี 7S ของ 

McKinsey 

 

ตารางท่ี ๔ การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมภายใน 

กรอบแนวคิด 7S McKinsey จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. โครงสร๎าง (Structure) ๑) อาชีพเลี้ยงแพะ ท าให๎เกษตรมี

รายได๎สูง ให๎สามารถให๎

ผลตอบแทนในระยะเวลาอัน

สั้น (S1) 

๒) แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่

สามารถปรับปรุงพันธุ์และ

ขยายพันธุ์ได๎อยํางรวดเร็ว (S2) 

๓) ภาครัฐมีการสนับสนุนตั้งแตํต๎น

น้ า  กลางน้ าจนถึงปลายน้ า (S3) 

๑) แพะไลํต๎อนสํวนใหญํสุขภาพ

ไมํดี ไมํมีประสิทธิภาพในการ

ผลิต (W1) 
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กรอบแนวคิด 7S McKinsey จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๒. กลยุทธ์ (Strategy) ๑) การใช๎ผลพลอยได๎จาก

การเกษตรเชํน เปลือกไม๎ เศษ

ใบไม๎ /อุตสาหกรรม มาเป็น

อาหารแพะได๎ (S4) 

๒) ภาครัฐ เอกชน และ

สถานศึกษาให๎ความสนใจรํวม

และมีการรํวมมือพัฒนาการ

เลี้ยงแพะ (S5) 

๑) มีแพะพันธุ์ดีไมํเพียงพอตํอการ

ขยายพันธุ์ (W2) 

 

๓. ระบบการท างาน (System) ๑) เกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะ

รํวมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ 

เชํน ยางพารา ปาล์ม เป็นต๎น

(S6) 

๑) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะขาด

เงินทุนในการสนับสนุนตํอยอด

อาชีพการเลี้ยงแพะ (W3) 

 

๔. รูปแบบการบริหารงาน 

(Style) 

๑) ชาวเกษตรกรมีความพร๎อมตั้ง

เครือขํายผู๎เลี้ยงแพะ (S7) 

๑) ฟาร์มที่มีการจัดการที่ถูกต๎อง 

ฟาร์มปลอดโรค ฟาร์ม

มาตรฐานยังคงมีจ านวนน๎อย

อยูํ (W4) 

๕. ความรู๎ความสามารถของ

บุคลากร (Skill) 

๑) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีภาวะ

ทางโภชนาการสูง มีมาตรฐาน

และมีความหลากหลาย (S8) 

 

๑) เกษตรกรขาดการจัดการเรื่อง

แปลงหญ๎าที่เป็นล าดับขั้นตอน 

ท าให๎ใช๎แปลงหญ๎าอยํางขาด

ประสิทธิภาพ (W5) 

๒) เกษตรกรขาดความรู๎ 

เทคโนโลยี ธุรกิจการตลาด 

และความเข๎มแข็งของกลุํม 

(W6) 
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กรอบแนวคิด 7S McKinsey จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๖. บุคลากรในองค์กร (Staff) ๑) องค์กรเกษตรกรมีความรู๎/

เทคโนโลยี ที่สามารถปรับปรุง

และขยายพันธุ์ได๎เอง (S9) 

๑) มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการ

ให๎บริการในพ้ืนที่ (W7) 

 

๗. คํานิยมองค์กร (Shared 

Value) 

๑) การเลี้ยงแพะมีต๎นทุนในการ

เลี้ยงต่ าเมื่อเทียบกับสัตว์เคี้ยว

เอ้ืองขนาดใหญํอยํางการเลี้ยง

โคและกระบือ เป็นต๎น (S10) 

๑) โรงฆําแพะ สถานที่จ าหนําย ที่

ได๎มาตรฐานมีน๎อย (W8) 

 

 

ทฤษฎี SWOT Analysis  คือ การวิเคราะห์สภาพขององค์กร เพ่ือค๎นหาจุดแข็งและจุดอํอน  หรือ

ปัญหาทีส่ าคัญในการด าเนินงาน SWOT มีความหมาย ดังนี้ 

S : Strengths – จุดแข็ง 

W : Weaknesses – จุดอํอน 

O : Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได ๎

T : Threats – อุปสรรค ข๎อจ ากัด หรือปัจจัยคุกคามการด าเนินงานขององค์กร 

 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นอยูํ ในปัจจุบัน  

โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอํอนเมื่อพิจารณาเพ่ือให๎รู๎จักตนเอง และรู๎จักคูํแขํง  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก คือโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบเครื่องมือที่น ามาใช๎ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในตามกรอบ  McKinsey 7S การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก CPEST Analysis โดยผล 

การวิเคราะห์จากเครื่องมือดังกลําว จะน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รํวมกับข๎อมูลอ่ืน  ๆ  

เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของ SWOT/TOWS Matrix  

 

๒.๕.๓ การก าหนดคําน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล๎อมภายในและภายนอก 

ผู๎ศึกษาได๎สัมภาษณ์ และการจัดประชุมเสวนาในภูมิภาครวมถึงการใช๎ การประชุมทางไกล

ผํานระบบ ZOOM โดย หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง ประกอบด๎วย  
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- กรมปศุสัตว์ 

- นักวิชาการในภูมิภาค มหาวิทยาลัย เชียงใหมํ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- การสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะและผู๎ประกอบการประจ าท๎องถิ่น 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคใต๎ และผู๎ประกอบการภาคใต๎ 

- เ กษตรกรผู๎ เ ลี้ ย ง แพะภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  แล ะผู๎ ป ร ะกอบการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคเหนือ และผู๎ประกอบการภาคเหนือ โครงการหลวง  

ซึ่งเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในท๎องถิ่นนั้น ๆ  สํงแบบวิเคราะห์การถํวงน้ าหนักสภาวะแวดล๎อม

ภายในและนอกให๎กับกลุํมตัวอยํางจ านวน ๕ ทําน (นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เจ๎าหน๎าที่กรมปศุสัตว์ 

ผู๎ประกอบการตําง ๆ) โดยให๎พิจารณาตามหลักการและความส าคัญวําปัจจัยด๎านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหา 

สัตว์เศรษฐกิจ : แพะ ให๎ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกวํารายการที่เป็นจุดอํอน โดยให๎คะแนนรวมของทุกข๎อ

รวมกันเป็น ๑ น้ าหนักในแตํละด๎านอาจเทํากันหรือไมํเทํากันก็ได๎ขึ้นอยูํกับความส าคัญ จากนั้นน าน้ าหนัก

คะแนนของกลุํมตัวอยํางมาค านวณหาคําน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตามรายการปัจจัยภายในของแตํละด๎าน  

 

ตารางท่ี ๕ การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมภายใน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ เฉลี่ย 

S๑ โครงสร๎าง ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 
S๒ กลยุทธ์ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๓ 
S๓ ระบบการท างาน ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๖ 
S๔ รูปแบบการบริหารงาน ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๔ 
S๕ ความรู๎ความสามารถของ
บุคลากร 

๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ 

S๖ บุคลากรในองค์กร ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๗ 
S๗ คํานิยมองค์กร ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ 
น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
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ตารางท่ี ๖ คําน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล๎อมภายนอก 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ เฉลี่ย 

Customer : ผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสีย 

๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๖ 

Politic : การเมือง ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๔ 
Economic : เศรษฐกิจ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๕ 
Social : สังคม ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๑๘ 
Technology : เทคโนโลยี ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๗ 
น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
   

๒.๖ การสรุปผลการวิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

การวิเคราะห์โดยประเมินสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก ผู๎ศึกษาสํงแบบสอบถามโดยให๎กลุํม

ตัวอยํางซึ่งเป็นนักวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น ๕ ทําน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ และวิเคราะห์วําประเด็น

ดังกลําวสํงผลตํอการปฏิบัติงานลงในชํองวําง โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนดังนี้ 

๕ คะแนน หมายถึง สํงผลตํอการปฏิบัติงานมากที่สุด 

๔ คะแนน หมายถึง สํงผลตํอการปฏิบัติงานมาก 

๓ คะแนน หมายถึง สํงผลตํอการปฏิบัติงานปานกลาง 

๒ คะแนน หมายถึง สํงผลตํอการปฏิบัติงานน๎อย 

๑ คะแนน หมายถึง สํงผลตํอการปฏิบัติงานน๎อยที่สุด 

ผู๎วิจัยได๎น าผลคะแนนของทุกคนมาหาคําเฉลี่ย ได๎ผลดังตารางด๎านลําง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

ตารางท่ี ๗ การให๎คะแนนสภาพแวดล๎อมภายใน 7S 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength 
คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

S1 : โครงสร๎าง 
(Structure) 

๓.๒๐ S1 อาชีพเลี้ยงแพะ ท าให๎
เกษตรมีรายได๎สูง ให๎สามารถ
ให๎ผลตอบแทนในระยะเวลา
อันสั้น 

๔.๒๖ W1 แพะไลํต๎อนสํวนใหญํ
สุขภาพไมํดี ไมํมี
ประสิทธิภาพในการผลิต 

 ๓.๒๒ S2 แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่
สามารถปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ได๎อยํางรวดเร็ว 
 

  

 ๒.๘๔ S3 ภาครัฐมีการสนับสนุน
ตั้งแตํต๎นน้ า  กลางน้ าจนถึง
ปลายน้ า 

  

S2 : กลยุทธ์ 
(Strategy) 

๓.๙๔ S4 การใช๎ผลพลอยได๎จาก
การเกษตรเชํน เปลือกไม๎ 
เศษใบไม๎ /อุตสาหกรรม มา
เป็นอาหารแพะได๎ 

๔.๙๖ W2 มีแพะพันธุ์ดีไมํเพียงพอ
ตํอการขยายพันธุ์ 

 ๓.๒๒ S5 ภาครัฐ เอกชน และ
สถานศึกษาให๎ความสนใจรํวม
และมีการรํวมมือพัฒนาการ
เลี้ยงแพะ 

  

S3 : ระบบการ
ท างาน (System) 

๔.๔๘ S6 เกษตรกรสามารถเลี้ยง
แพะรํวมกับพืชเศรษฐกิจชนิด
อ่ืนๆ เชํน ยางพารา ปาล์ม 
เป็นต๎น 

๔.๘๘ W3 เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะขาด
เงนิทุนในการสนับสนุนตํอ
ยอดอาชีพการเลี้ยงแพะ 

S4 : รูปแบบการ
บริหารงาน 
(Style) 

๑.๗๔ S7 ชาวเกษตรกรมีความ
พร๎อมตั้งเครือขํายผู๎เลี้ยงแพะ 

๔.๙๐ W4 ฟาร์มที่มีการจัดการที่
ถูกต๎อง ฟาร์มปลอดโรค 
ฟาร์มมาตรฐานยังคงมีจ านวน
น๎อยอยูํ 
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength 
คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

S5 : ความรู๎
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skill) 

๑.๗๔ S8 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มี
ภาวะทางโภชนาการสูง มี
มาตรฐานและมีความ
หลากหลาย 

๔.๘๔ W5 เกษตรกรขาดการจัดการ
เรื่องแปลงหญ๎าที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน ท าให๎ใช๎แปลงหญ๎า
อยํางขาดประสิทธิภาพ 

   ๔.๙๐ W6 เกษตรกรขาดความรู๎ 
เทคโนโลยี ธุรกิจการตลาด 
และความเข๎มแข็งของกลุํม 

S6 : บุคลากรใน
องค์กร (Staff) 

๑.๑๘ S9 องค์กรเกษตรกรมีความรู๎/
เทคโนโลยี ที่สามารถ
ปรับปรุงและขยายพันธุ์ได๎เอง 

๔.๗๘ W7 มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอ
การให๎บริการในพ้ืนที่ 

S7 : คํานิยม
องค์กร (Shared 
Value) 

๓.๙๒ S10 การเลี้ยงแพะมีต๎นทุนใน
การเลี้ยงต่ าเมื่อเทียบกับสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญํอยําง
การเลี้ยงโคและกระบือ เป็น
ต๎น 

๔.๙๔ W8 โรงฆําแพะ สถานที่
จ าหนําย ที่ได๎มาตรฐานมีน๎อย 

 

ตารางท่ี ๘ การให๎คะแนนสภาพแวดล๎อมภายนอก C-PEST 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities 
คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

Customer : 
ผู๎รับบริการ/ผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย 

๔.๗๐ O1 การขยายตลาดการเลี้ยง
แพะ ภายในประเทศและกลุํม
ประเทศอาเซียน 

๒.๘๒ T1 มีการลักลอบเคลื่อนย๎าย
แพะทั้งในประเทศ และ
ระหวํางประเทศ 

   ๑.๖๐ T2 ผู๎บริโภคมีทัศนคติในการ
บริโภคแพะที่คลาดเคลื่อน   

Politic : 
การเมือง 

๔.๗๘ O2 รัฐมีนโยบายสร๎างพัฒนา
เครือขํายให๎องค์กรที่เข๎มแข็ง 

๒.๖๖ T3 กฎหมายการสํงออกไมํ
เอ้ืออ านวยตํอการประกอบ
ธุรกิจ  ๔.๖๐ O3 ภาครัฐมีนโยบายสํงเสริม  
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities 
คะแนน
เฉลี่ย 

Treats 

การเลี้ยงแพะแทนการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ า 

 ๔.๘๔ O4 ภาครัฐก าหนดให๎แพะ
เป็นสินค๎าในยุทธศาสตร์ และ
การสํงเสริมสินค๎าฮาลาล 

  

Economic : 
เศรษฐกิจ 

๔.๙๔ O5 กลุํมประเทศมุสลิม
ต๎องการสินค๎าและผลิตภัณฑ์
จากแพะ 

๒.๕๐ T4 การขยายตัวของเมือง 
และอ่ืน มีผลกระทบตํอพ้ืนที่
เลี้ยงแพะ 

Social : สังคม ๔.๘๐ O5 ความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน 

๒.๑๘ T5 มีการลักลอบเคลื่อนย๎าย
แพะไมํถูกต๎อง ท าให๎เสี่ยงตํอ
การเกิดและควบคุมโรค 

Technology : 
เทคโนโลยี 

๓.๔๒ O7 การเข๎าถึงเทคโนโลยีได๎
งํายและท่ัวถึง 

๒.๒๖ T6 โรคระบาดที่ส าคัญตํอการ
เลี้ยงแพะ 

 

ตารางท่ี ๙ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล๎อมภายใน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 โครงสร๎าง ๐.๑๕ ๓.๐๙ ๔.๒๖ ๐.๔๖ ๐.๖๔ -๐.๑๘ 
S2 กลยุทธ์ ๐.๑๓ ๓.๕๘ ๔.๙๖ ๐.๔๗ ๐.๖๔ -๐.๑๘ 
S3 ระบบการท างาน ๐.๑๖ ๔.๔๘ ๔.๘๘ ๐.๗๒ ๐.๗๘ -๐.๐๖ 
S4 รูปแบบการบริหารงาน ๐.๑๔ ๑.๗๔ ๔.๙๐ ๐.๒๔ ๐.๖๙ -๐.๔๔ 
S5 ความรู๎ความสามารถของ
บุคลากร 

๐.๑๕ ๑.๗๔ ๔.๘๗ ๐.๒๖ ๐.๗๓ -๐.๔๗ 

S6 บุคลากรในองค์กร ๐.๑๗ ๑.๑๘ ๔.๗๘ ๐.๒๐ ๐.๘๑ -๐.๖๑ 
S7 คํานิยมองค์กร ๐.๑๐ ๓.๙๒ ๔.๙๔ ๐.๓๙ ๐.๔๙ -๐.๑๐ 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยภายใน ๒.๗๔ ๔.๗๙  
สรุปปัจจัยภายใน -๑.๙๘  
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การประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแตํละด๎านของ PESTEL ตาม

ความส าคัญ โดยมีหลักการวําปัจจัยด๎านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคมาก จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกวํา

รายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคน๎อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

 

ตารางท่ี ๑๐ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล๎อมภายนอก 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
Customer : ผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสีย 

๐.๑๖ ๔.๗๐ ๒.๒๒ ๐.๗๕ ๐.๓๖ ๐.๔๐ 

Politic : การเมือง ๐.๑๔ ๔.๗๔ ๒.๖๖ ๐.๖๖ ๐.๓๗ ๐.๒๙ 
Economic : เศรษฐกิจ ๐.๓๕ ๔.๙๔ ๒.๕๐ ๑.๗๓ ๐.๘๘ ๐.๘๕ 
Social : สังคม ๐.๑๘ ๔.๕๘ ๒.๑๘ ๐.๘๒ ๐.๓๙ ๐.๔๓ 
Technology : เทคโนโลยี ๐.๑๗ ๓.๔๒ ๒.๒๖ ๐.๕๘ ๐.๓๘ ๐.๒๐ 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยภายนอก ๔.๕๕ ๒.๓๘  
สรุปปัจจัยภายนอก ๒.๑๗  

 

๒.๗ การประเมินต าแหน่งของยุทธศาสตร์ 

จากคําคะแนนข๎างต๎นจะน าไปสูํการจัดท ากราฟแสดงสถานภาพของหนํวยงาน การประเมิน

สถานภาพของหนํวยงานเป็นลักษณะใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหนํวยงานจะบํงบอกถึงสถานภาพ  

๔ ลักษณะ ดังนี้ (BCG,๑๙๖๘) 

๑. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหนํงที่บํงบอกวําหนํวยงานโดยภาพรวมสํวนใหญํมีปัจจัยภายนอก

ที่เป็นโอกาส และมีมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหนํวยงานที่มีความพร๎อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น  Stars  

ให๎ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต๎องรักษาความเป็น Stars ให๎ยืนยงตํอไปและพัฒนางานตํอยอด 

๒. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหนํงที่บํงบอกวําหนํวยงานโดยภาพรวมสํวนใหญํ 

มีปัจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพร๎อมสูงให๎การสนับสนุน แตํปัจจัยภายในหนํวยงานอํอน หากแก๎ปัญหาจุดอํอน

ของหนํวยงานได๎ จะน าไปสูํสภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได๎ ให๎ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาหนํวยงาน (Turnaround) 

๓. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหนํงที่บํงบอกวําหนํวยงานในภาพรวม สํวนใหญํภายนอก 

หนํวยงานมีอุปสรรค มีปัญหา แตํภายในหนํวยงานแข็ง มีความพร๎อมมีความเข๎มแข็ง หากรอให๎ปัจจัยภายนอก
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เป็นโอกาสเอ้ือตํอการพัฒนาหนํวยงาน หรือพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาหนํวยงานน าไปสูํสภาพ

ที่เอ้ือและแข็ง Stars ได๎ ให๎ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

๔. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหนํงที่บํงบอกวําหนํวยงานโดยภาพรวมสํวนใหญํอยูํใน

สภาพแวดล๎อมที่ทั้งภายนอกไมํเอ้ือ ภายในอํอน มีปัญหาลํอแหลมตํอการประสบความล๎ มเหลวคํอนข๎างสูง  

จึงเป็นไปได๎วําต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน เพราะหากด าเนินการตํอไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงอาจขั้น

แก๎ไขไมํได๎ต๎องยุบหนํวยงาน ให๎ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

 
 

จะเห็นได๎วํา ต าแหนํงของจุดตกลง ใน Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) ซ่ึงหมายถึงหนํวยงานโดย

ภาพรวมสํวนใหญํมีปัจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพร๎อมสูงให๎การสนับสนุน แตํปัจจัยภายในหนํวยงานอํอน หาก

แก๎ปัญหาจุดอํอนของหนํวยงานได๎ จะน าไปสูํสภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได๎ ให๎ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาหนํวยงาน 

(Turnaround) ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ต๎องเป็นลักษณะการสํงเสริม  ให๎ความรู๎ และทักษะแกํเกษตรกร เพ่ือ

ก าจัดจุดอํอน ส าหรับโอกาสทางการตลาดคํอนข๎างมีมากอยูํแล๎ว เห็นได๎วํา การวางยุทธศาสตร์ให๎เหมาะสมกับ

พ้ืนที่หรือภูมิภาคด๎วยความแตกตํางในศักยภาพในแตํละพ้ืนที่ตํางกัน ดังนั้นจะต๎องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

และในขณะเดียวกัน จะพร๎อมการขับเคลื่อนให๎เกิดรูปธรรม ไมํเพียงแคํงานยุทธศาสตร์เทํานั้น เพราะเป็นการ

สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดและแก๎ปัญหาตําง ๆ   
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บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

จากผลการสัมภาษณ์ การประชุมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องและรวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎

ท าให๎เห็นวําการตั้งยุทธศาสตร์เชิงรับคือการวิจัยโดยอาศัยกรอบการวิจัยเพียงอยํางเดียวคงไมํสามารถ

แก๎ปัญหาที่เรื้อรังได๎ จะต๎องมีการวางแผนเชิงรุก หลายแนวทางในการรํวมแก๎ไขปัญหาที่มีมายาวนาน ด๎วย นั่น

คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือก าหนดกรอบการวิจัยแก๎ปัญหาเฉพาะด๎าน  และการด าเนินการขยายผลโครงการ

อันเป็นการเสริม และเรํงแก๎ปัญหาที่ไมํได๎เกิดจากการหาองค์ความรู๎ในการแก๎ปัญหา อันได๎แกํ กฎหมาย  

ระเบียบ ข๎อบังคับ  รวมทั้งการขาดการบูรณาการในระหวํางหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนการเข๎ามามีสํวน

รํวมตั้งแตํเริ่มต๎นของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์  

วิสัยทัศน์  : การยกระดับรายได๎ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้นมูลคําการซื้อขายแพะจาก ๗๐๐  

ล๎านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล๎านบาท 

พันธกิจ  : การน าการวิจัยและนวัตกรรมสามารถยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยง  

เป้าประสงค์  :  ๑) การน าองค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องมาบูรณาการเพ่ือยกระดับรายได๎

เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้น  

  ๒) การหาแนวทางเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ที่เกิดขึ้นอันไมํใช๎องค์ความรู๎มา

ประยุกต์ใช๎ 

  ๓) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้นจาก ๖๕,๐๐๐ คน เป็น ๘๐,๐๐๐ คน รวมทั้ง 

จ านวนแพะเพ่ิมข้ึนจาก ๘.๓ แสนตัวเป็น ๑.๖ ล๎านตัว 

  ๔) การบริโภคเพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๖๐ 

  ๕) การสํงออกตํางประเทศให๎ครบทั้ง ๙ ประเทศอาเซียน 

 ๖) จ านวนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 

 ๗) เพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาด  
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๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS)  

TOWS Matrix นั้นมีที่มาจากค าวํา SWOT ที่กลับหัวกลับด๎าน ซึ่งเป็นการน า จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ที่ได๎จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในขององค์กร  (SWOT 

Analysis) มาท าการจับคูํเข๎าด๎วยกัน โดยที่สามารถแบํงรูปแบบการจับคูํกลยุทธ์ของ  TOWS ออกเป็น  

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ซึ่งหมายความวํา

กํอนที่คุณจะเริ่มท าการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได๎นั้นจ าเป็นจะต๎องผํานกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ให๎ดี

เสียกํอน 

Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) ซึ่งหมายถึงหนํวยงานโดยภาพรวมสํวนใหญํมีปัจจัยภายนอกเอ้ือ 

มีความพร๎อมสูงให๎การสนับสนุน แตํปัจจัยภายในหนํวยงานอํอน หากแก๎ปัญหาจุดอํอนของหนํวยงานได๎ จะ

น าไปสูํสภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได๎ ให๎ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาหนํวยงาน (Turnaround) ซึ่งการก าหนด

ยุทธศาสตร์ต๎องเป็นลักษณะการสํงเสริม ให๎ความรู๎ และทักษะแกํเกษตรกร เพ่ือก าจัดจุดอํอน ส าหรับโอกาส

ทางการตลาดคํอนข๎างมีมากอยูํแล๎ว ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือให๎ศึกษาเกิดองค์ความรู๎ในการ

แก๎ปัญหา ซึ่งเราสามารถก าหนดได๎กลยุทธ์หลัก ๆ เป็น  ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การก าหนดกรอบการวิจัย

เพ่ือแก๎ปัญหาที่ต๎องอาศัยการวิจัยเป็นหลักและกลยุทธ์ ๒ การขยายผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

เพ่ือให๎เกิดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 

  
กลยุทธ์ที่ ๑ การก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยการวิจัยเป็นหลัก  ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑  การวิจัยพันธุ์และการขยายพันธุ์แพะให๎สอดคล๎องกับประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒  การศึกษาวิจัยด๎านอาหารและการให๎อาหารแพะที่เหมาะสมและการเพ่ิม 

    สารอาหารในเนื้อแพะ  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓  การศึกษาวิจัยการจัดการการสืบพันธุ์  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔  การศึกษาวิจัยโรค พยาธิและสุขาภิบาล  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕  การศึกษาวิจัยเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖  การศึกษาวิจัยถํายทอดเทคโนโลยี และการสํงเสริมการขยายตัว  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๗  การศึกษาวิจัยการตลาด  
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กลยุทธ์ที่ ๒ การขยายผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 

การขยายผลโครงการ  การบูรณาการแบบมีสํวนรํวมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนการผลิตแพะ 

ประกอบด๎วย ๘ โครงการยํอย ดังนี้ 

(๑) การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นส าหรับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตแพะ 

(๒) การผลิตสื่อออนไลน์ในยูทูปเพื่อสร๎างการรับรู๎ถึงความส าคัญของอาชีพการผลิตแพะ 

(๓) การพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบเพื่อการผลิตพํอ-แมํพันธุ์แพะที่มีคุณภาพ 

(๔) การพัฒนายุวเกษตรกรเพ่ือสํงเสริมอาชีพการผลิตแพะ 

(๕) การพัฒนาฟาร์มแพะต๎นแบบเพื่อสร๎างการรับรู๎แกํเกษตรกรเลี้ยงแพะรายใหมํ 

(๖) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการด๎าน E-commerce ส าหรับจ าหนํายผลิตภัณฑ์

จากแพะ 

(๗) การจัดเสวนาเพ่ือสํงเสริมความรู๎ใหมํสูํเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะทั้งในระดับประเทศและระดับ

สากล 

(๘) การฝึกอบรมด๎านการจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตแพะ 

 

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) 

เพ่ือให๎ประเด็นยุทธศาสตร์ได๎รับการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ตามประเด็นปัญหาตําง ๆ   ต๎องมีแผน

งานวิจัยรองรับให๎ได๎ตามเป้าประสงค์ ประกอบด๎วย แผนงานวิจัย  ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและการสร๎างเครือขํายเกษตรกรเพ่ือผลิตพํอ -แมํ

พันธุ์แพะในประเทศไทย ประกอบด๎วย ๓ โครงการยํอย 

(๑) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ในแพะแมํพันธุ์ 

(๒) เทคโนโลยีชีวภาพด๎านการจัดการการสืบพันธุ์ในแพะแมํพันธุ์ 

(๓) การผลิตน้ าเชื้อแชํแข็งคุณภาพและธนาคารอสุจิแพะพํอพันธุ์ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การพัฒนา วิจัย และสํงเสริมการเลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด๎วย ๗ โครงการยํอย 

(๑) นวัตกรรมด๎านการปรับปรุงพันธุ์แพะที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๒) การวิจัยและพัฒนา ด๎านน้ าเชื้อแชํแข็ง และการผสมเทียมแพะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู๎

เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(๓) การเพ่ิมมูลคําเนื้อและน้ านมแพะจากการเลี้ยงด๎วยอาหารหยาบคุณภาพสูง 

(๔) การพัฒนาสูตรอาหารแพะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการลดพยาธิภายใน และการเพ่ิม

ภูมิค๎ุมกันโรค 

(๕) ผลของระดับของเยื่อใย (Physically effective fiber NDF)จากชานอ๎อยหมักเชื้อรา

ตํอปริมาณการกินได๎ การยํอยได๎ของโภชนะ ผลผลิตน้ านม และการเจริญเติบโตใน

แพะเมื่อได๎รับอาหารผสมครบสํวนอัดเม็ด (ที เอ็มอาร์) 

(๖) การถํายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎(ห๎องเรียนวิชาการแพะ) สูํ

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงแพะ 

(๗) การจัดประชุมวิชาการแพะแหํงชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตแพะ ประกอบด๎วย ๑๒ 

โครงการยํอย 

(๑) การพัฒนาวิธีเหนี่ยวน าการตกไขํอยํางแมํนย าเพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งท๎องในแมํพันธุ์แพะ 

(๒) การพัฒนาเทคนิคผลิตน้ าเชื้อแชํแข็ง การก าหนดผสมเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตแพะพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 

(๓) การพัฒนาสูตรอาหารส าหรับแพะจากวัตถุดิบท๎องถิ่นในพ้ืนที่ 

(๔) การพัฒนาสูตรอาหารเสริมพลังงานส าหรับแพะจากมันส าปะหลังดัดแปรสภาพ 

(๕) การวิจัยเพื่อป้องกันและก าจัดโรคพยาธิในแพะ 

(๖) การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข๎องกับกลิ่นในเนื้อแพะ 

(๗) การจัดตั้งห๎องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอํอนนอกรํางกายและการย๎ายฝากตัวอํอนแพะ 

(๘) การยกระดับบรรจุภัณฑ์ส าหรับจัดจ าหนํายเนื้อแพะแชํเย็น 

(๙) การพัฒนานวัตกรรมส าหรับป้องกันภาวะเต๎านมอักเสบส าหรับแพะนม 

(๑๐) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะสํวนรอง 

(๑๑) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมแพะ 

(๑๒) การสํงเสริมการตลาดส าหรับการผลิตแพะในพ้ืนที่ภาคเหนือ, ประเทศไทย 
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แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการเลี้ยงแพะของภาคใต๎ ประกอบด๎วย ๑๓ 

โครงการยํอย 

(๑) ศักยภาพทางการตลาดและการจัดการโซํอุปทานของอุตสาหกรรมแพะในภาคใต๎ 

(๒) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะนมและการผลิตน้ านมแพะของเกษตรกรใน

ภาคใต๎ตอนลําง 

(๓) การพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะในภาคใต๎ตอนบนเพื่อความยั่งยืน 

(๔) นวัตกรรมอาหารผสมส าเร็จจากเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ส าหรับแพะ

เนื้อและแพะนมในภาคใต๎ 

(๕) การผลิตอาหารหยาบสดคุณภาพดีส าหรับแพะด๎วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

(๖) การค๎นหาและจีโนไทป์เครื่องหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด๎วยเทคโนโลยี 

genotyping-by-sequencing (GBS) เพ่ือจ าแนกอัตลักษณ์พันธุ์จ าเพาะและปรับปรุง

พันธุกรรมของแพะเนื้อพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.๑” 

(๗) แนวทางการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์แพะ 

(๘) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการตรวจวิเคราะห์โรคเมลิออยโดสิสในแพะ 

(๙) การพัฒนาสื่อและด าเนินกิจกรรมวิชาการเพ่ือสํงเสริมการเลี้ยงแพะและการบริโภค

ผลผลิตจากแพะ 

(๑๐) การถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการเลี้ยงแพะเนื้อ

และแพะนมในภาคใต๎ 

(๑๑) การพัฒนาโรงฆําแพะฮาลาลต๎นแบบเพื่อการผลิตเนื้อแพะ 

(๑๒) การพัฒนาต๎นแบบโรงแปรรูปน้ านมแพะมาตรฐาน GMP และศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ านมแพะดิบในพ้ืนที่ภาคใต๎ของประเทศไทย 

(๑๓) การให๎บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารแพะ และคุณภาพดินเพ่ือการปลูกพืชอาหาร

สัตว์ส าหรับเลี้ยงแพะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 
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Strategy map  

 

   

  

   

 

 

 

   

  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(Platform ๙  สังคมคุณภาพและความมั่นคง) 

ยุทธศาสตร์แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
กรมปศุสัตว์ 

วิสัยทัศน์ : การยกระดับรายได๎ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้นมูลคําการซื้อขายแพะจาก ๗๐๐  ล๎านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล๎านบาท 

พันธกิจ : การน าการวิจัยและนวัตกรรมสามารถยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยง 

กลยุทธ์ที่ ๑  

การก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาที่ต๎องอาศัยการวิจัยเป็นหลัก 

กลยุทธ์ที่ ๒  
การขยายผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให๎เกิดแนวทางท่ีเป็น

รูปธรรม 

ด๎านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด๎านการพัฒนาและ
เสรมิสร๎าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ด๎านการสร๎างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ด๎านการสร๎างการเติบโต
บนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรตํอ

ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
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ตัวอย่างแผนงานและโครงการเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

วิสัยทัศน์ : การยกระดับรายได๎ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้น มูลคําการซื้อขายแพะ จาก ๗๐๐ ล๎านบาทเป็น ๒,๐๐๐ ล๎านบาท 

พันธกิจ : การน าการวิจัยและนวัตกรรมมายกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

เป้าประสงค์ : ๑) การน าองค์ความรู๎ด๎านตํางๆที่เก่ียวข๎องมาบูรณาการเพื่อยกระดับรายได๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้น  

  ๒) การหาแนวทางเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ที่เกิดข้ึนอันไมํใช๎องค์ความรู๎มาประยุกต์ใช๎ 
  ๓) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึนจาก ๖๕,๐๐๐ คน เป็น ๘๐,๐๐๐ คน รวมทั้ง จ านวนแพะเพ่ิมข้ึนจาก ๘.๓ แสนตัวเป็น ๑.๖ ล๎านตัว 
  ๔) การบริโภคเพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๖๐ 
  ๕) การสํงออกตํางประเทศให๎ครบทั้ง ๙ ประเทศอาเซียน 
  ๖) จ านวนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 
  ๗) เพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ : ๑. การก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาที่ต๎องอาศัยการวิจัยเป็นหลัก  ประกอบด๎วยประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑  การวิจัยพันธุ์และการขยายพันธุ์แพะให๎สอดคล๎องกับประเทศไทย  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒  การศึกษาวิจัยด๎านอาหารและการให๎อาหารแพะที่เหมาะสมและการเพ่ิมสารอาหารในเนื้อแพะ  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓  การศึกษาวิจัยการจัดการการสืบพันธุ์  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔  การศึกษาวิจัยโรค พยาธิและสุขาภิบาล  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕  การศึกษาวิจัยเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖  การศึกษาวิจัยถํายทอดเทคโนโลยี และการสํงเสริมการขยายตัว  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗  การศึกษาวิจัยการตลาด 
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  ๒. การขยายผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนเพื่อให๎เกิดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม โดยการขยายผลโครงการ  การบูรณาการแบบมีสํวนรํวมของ

เกษตรกรในการขับเคลื่อนการผลิตแพะ ประกอบด๎วย ๘ โครงการยํอย ดังนี้ 

   (๑) การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นส าหรับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตแพะ 

   (๒) การผลิตสื่อออนไลน์ในยูทูปเพื่อสร๎างการรับรู๎ถึงความส าคัญของอาชีพการผลิตแพะ 

   (๓) การพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบเพื่อการผลิตพํอ-แมํพันธุ์แพะที่มีคุณภาพ 

   (๔) การพัฒนายุวเกษตรกรเพ่ือสํงเสริมอาชีพการผลิตแพะ 

   (๕) การพัฒนาฟาร์มแพะต๎นแบบเพื่อสร๎างการรับรู๎แกํเกษตรกรเลี้ยงแพะรายใหมํ 

   (๖) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการด๎าน E-commerce ส าหรับจ าหนํายผลิตภัณฑ์จากแพะ 

   (๗) การจัดเสวนาเพื่อสํงเสริมความรู๎ใหมํสูํเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

   (๘) การฝึกอบรมด๎านการจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตแพะ 
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ตัวอย่างแผนงานและโครงการเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การก าหนดกรอบ
การวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาที่ต๎อง
อาศัยการวิจัยเป็นหลัก   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยพันธุ์และการขยายพันธุ์
แพะให๎สอดคล๎องกับประเทศไทย  

๑) เพ่ือพัฒนาวิธีเหนี่ยวน าการตกไขํ
อยํางแมํนย า และเพ่ิมอัตราการตั้ง
ท๎องในแมํพันธุ์แพะ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การศกึษาวิจัยด๎านอาหารและ
การให๎อาหารแพะที่เหมาะสมและการเพ่ิมสารอาหารใน
เนื้อแพะ  

๑) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทาง
โภชนาการของพืชอาหารสัตว์และ
วัตถุดิบท๎องถิ่นในพ้ืนที่ ศึกษา
วิธีการเพ่ิมคุณคําทางอาหารและ
การเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์และ
วัตถุดิบท๎องถิ่นในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในแพะ และพัฒนาสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการเพ่ิมคุณคําทาง
อาหารส าหรับแพะจากพืชอาหาร
สัตว์และวัตถุดิบท๎องถิ่นในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การศึกษาวิจัยการจัดการการ
สืบพันธุ์ 

๑) เพ่ือพัฒนาสารเจือจางน้ าเชื้อที่ใช๎
สูตร Freeze-dried egg yolk 
ทดแทนการใช๎ไขํแดงสด พัฒนา
กระบวนการผลิตน้ าเชื้อโดยเสริม

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 
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กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

แคนธาแซนธิน (canthaxanthin) 
ที่เพ่ิมคุณภาพน้ าเชื้อแชํแข็งแพะ
พํอพันธุ์ เป็นแหลํงผลิตน้ าเชื้อแพะ
พันธุ์ดีในพ้ืนที่ส าหรับให๎บริการ
เกษตรกร และ เพิ่มจ านวนแพะ
พันธุ์ดีให๎เกษตรกรในที่ภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การศึกษาวิจัยโรค พยาธิและ
สุขาภิบาล 

๑) เพ่ือประมาณคําความชุกและระบุ
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อปรสิต
ภายในทางเดินอาหาร และปรสิต
ในเลือดในแพะที่เลี้ยงในภาคเหนือ 
ประเทศไทย ประเมินประสิทธิภาพ
ของยาต๎านปรสิตและโปรแกรม
การถํายพยาธิในแพะ ป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาการติดปรสิตภายใน
ทางเดินอาหาร 

๒) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเภสัชภณัฑ์ไม
โครอิมัลชันเจลจากน้ ามันขม้ินชัน
ส าหรับจุํมหัวนมแพะ และ 
ประเมินประสิทธิภาพของเภสัช

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 
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กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

ภัณฑ์ต๎นแบบส าหรับฆําเชื้อ
แบคทีเรียในห๎องปฏิบัติการและ
การป้องกันการติดเชื้อกํอโรคเต๎า
นมอักเสบในแพะ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ การศึกษาวิจัยเนื้อ นม และ
ผลิตภัณฑ์ 

๑) เพ่ืออธิบายถึงกลไกและระบบการ
ควบคุมกลิ่นในเนื้อแพะ และ 
ศึกษาการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข๎องกับการควบคุมกลิ่นใน
เนื้อแพะ 

๒) ศึกษาผลของการเสริมน้ ามันร าข๎าว
หอมนิลและสารสกัดจากข๎าวไรส์
เบอรี่ตํอคุณภาพและคุณคําทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
จากเนื้อแพะ ผลิตภัณฑ์ไส๎กรอก
เปรี้ยวจากเนื้อแพะ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อได๎แกํ ลูกชิ้น
และไส๎กรอกเปรี้ยวในลักษณะของ 
pilot scale 
 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 
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กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ การศึกษาวิจัยถํายทอด
เทคโนโลยี และการสํงเสริมการขยายตัว  

๑) เพ่ือศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ศึกษา
หํวงโซํอุปทาน ต๎นทุนโลจิสติกส์ 
ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจ ากัดของ
โซํอุปทานของอุตสาหกรรมแพะใน
พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
วิเคราะห์ศักยภาพของ
อุตสาหกรรมแพะในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย พัฒนา
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
ส าหรับกลุํมวิสาหกิจผู๎เลี้ยงแพะ 
(ต๎นแบบ) ในพ้ืนที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย และ เสนอแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ตลาดแพะของเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 
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กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗ การศึกษาวิจัยการตลาด ๑) เพ่ือศึกษาถึงผลของการใช๎วิธีการ
บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปรบรรยากาศ
และการใช๎สารจากธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อแพะ
ภายใต๎สภาวะของการเก็บรักษา
โดยการแชํเย็น และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับเนื้อแพะภายใต๎
สภาวะของการเก็บรักษาโดยการ
แชํเย็น 

๒) สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตน้ านมแพะของเกษตรกรผู๎
เลี้ยงแพะนมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหมํและล าปาง ให๎สามารถ
ผลิตน้ านมที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัย มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุํม 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การขยาย
ผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นเพ่ือให๎เกิดแนวทางที่
เป็นรูปธรรม 

(๑) การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นส าหรับกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตแพะ 

๑) เพ่ือศึกษาหํวงโซํอุปทาน ต๎นทุนโล
จิสติกส์ ปัญหา อุปสรรคหรือ
ข๎อจ ากัดของโซํอุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 



 

36 
 

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

(๒) การผลิตสื่อออนไลน์ในยูทูปเพ่ือสร๎างการรับรู๎ถึง
ความส าคัญของอาชีพการผลิตแพะ 

๑) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและตลาดแพะ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๓) การพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบเพื่อการผลิต
พํอ-แมํพันธุ์แพะที่มีคุณภาพ 

๑) เพ่ือสร๎างกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสมส าหรับกลุํมวิสาหกิจผู๎
เลี้ยงแพะ (ต๎นแบบ) ในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๔) การพัฒนายุวเกษตรกรเพ่ือสํงเสริมอาชีพการผลิตแพะ ๑) เพ่ือศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๕) การพัฒนาฟาร์มแพะต๎นแบบเพื่อสร๎างการรับรู๎แกํ
เกษตรกรเลี้ยงแพะรายใหมํ 

๑) เพ่ือสร๎างอาชีพทางเลือกให๎กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๖) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการด๎าน E-
commerce ส าหรับจ าหนํายผลิตภัณฑ์จากแพะ 

๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมแพะในพ้ืนที่และ
พัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) 

 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๗) การจัดเสวนาเพื่อสํงเสริมความรู๎ใหมํสูํเกษตรกรผู๎เลี้ยง
แพะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

๑) เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ให๎เกษตรกร
น ามาประยุกต์ใช๎ 

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 

(๘) การฝึกอบรมด๎านการจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตแพะ 

๑) เพ่ือให๎เกษตรกรมีความรู๎และเข๎าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพการเลี้ยงแพะ

สถาบันการศึกษา/กรมปศุสัตว์ 
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กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์/โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบันของเกษตรกร กลยุทธ์ทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์แพะที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสูํการ
สํงเสริมการตลาดส าหรับการผลิต
แพะในอนาคต 
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บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

การด าเนินการใด ๆ ก็ตาม หากจะท าให๎ผลเกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมต๎องอาศัยหลายด๎านประกอบกัน  

ไมํเพียงแคํกรอบการวิจัยหากแตํการปลดข๎อจ ากัด  หรือทะลายกฎระเบียบที่เป็นเงื่อนไขท าให๎งานไมํบรรลุผล

เพ่ือให๎เกษตรกร ได๎รับผลประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต๎องการการขับเคลื่อนให๎เป็นรูปธรรมอยํางจริงจัง 

 

๔.๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

๔.๑.๑ รัฐบาลให๎ความส าคัญกับนโยบายด๎านสัตว์เศรษฐกิจที่เพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกรอยํางเป็น

รูปธรรม  

๔.๑.๒ กระทรวง กรม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเตรียมความพร๎อมในการด าเนินนโยบายด๎าน 

สัตว์เศรษฐกิจ: แพะ 

๔.๑.๓ ภาคประชาสังคม ยอมรับและให๎การสนับสนุนเนื่องจากเห็นเป็นชํองทางอาชีพทางเลือกใหมํ  

ที่ลงทุนน๎อยท้ังพ้ืนที่และอาหาร 

 

๔.๒ แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

๔.๒.๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจของหนํวยงานและองค์กรภาครัฐให๎มีความพร๎อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการรํวมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข๎อง 

๔.๒.๒. พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์อยํางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔.๒.๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อยํางตํอเนื่อง  

๔.๒.๔. เสริมสร๎างบทบาทภาคีนอกภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์  

๔.๒.๕. สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทเพ่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
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๔.๓ แนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การขับเคลื่อนใหย๎ุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ สามารถบรรลุ

เป้าหมายและเป้าประสงค์ได๎อยํางมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต๎องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคูํไปด๎วย 

โดยใช๎การบริหารจัดการซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  

๑. การประเมินก่อนด าเนินการ (Ex-Ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข๎อเสนอที่

เหมาะสมและสอดคล๎องตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒. การติดตามผลระหว่างด าเนินการ (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค  

ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์ดังกลําวไปปฏิบัติ โดยสามารถตอบโจทย์ความต๎องการ ได๎อยําง

ถูกต๎องหรือไม ํ

๓. การประเมินผลหลังด าเนินการ (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หนํวยงานด าเนินการ

วิจัยเสร็จสมบูรณ์แล๎ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ๎มคําของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/หรือผลลัพธ์

ของการวิจัยนั้น โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์   

 

สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้ 

 ๑. เราสามารถสรุปได๎วําการศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : 

แพะ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เนื่องจากชํวงที่ท าการศึกษาทั่วโลก ได๎เกิดปัญหาโควิด - ๑๙  ท าให๎เกิดข๎อจ ากัด

ในหลาย ๆ เรื่อง ไมํวําเรื่องการเก็บรวบรวมข๎อมูล  การประชุมหาปรึกษาหารือ การลงพ้ืนที่ในแตํละภูมิภาค  

การสัมภาษณ์ 

 ๒. ข๎อมูลที่รวบรวมได๎และการวิเคราะห์ด๎วยระยะเวลาที่สั้น  หากมีการน ายุทธศาสตร์การวิจัยและ

นวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ไปศึกษาตํอยอดควรมีการน าข๎อมูลเหลํานี้ 

ไปปรับใช๎ โดยอาจอาศัยผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎  เพ่ิมเติม  และแนวความคิดในเรื่องการวิเคราะห์หํวงโซํอุปทาน

ของการขนสํงแพะ  ให๎ครบวงจรโดยการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ  

 ๓. การจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ  ครั้งตํอไปควร

รวบรวมข๎อมูลเพิ่มเติมให๎สมบรูณ์ยิ่งขึ้น   
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