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ก 

บทคัดย่อ 
 

รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มี (1) เพื่อศึกษา
แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนนการเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580) (2) เพื่อวิเคราะหช
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อ
ความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยืน และ (3) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) การศึกษานี้
เป็นการวิจัยเาิงพรรณนา โดยการใา้กระบวนการ PESTEL Analysis  ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ 
McKinsey 7's Framework ประเมินปัจจัยภายใน หลังจากนั้นท าการวิเคราะหชเพื่อหาประเดนนยุทศศาสตรช
และกลยุทศชด้วย TOWS Matrix โดยท าการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันศช ถึงเดือนพฤษภาคม 2565   

เมื่อวิเคราะหชสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชพบว่า
มหาวิทยาลัยมีทั้งจุดแขนงและโอกาสที่สอดคล้องกัน แต่กนยังพบว่ามีความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร เา่น รัฐจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในกาสร้างผลผลิตและผลงาน  
ความเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและโลกตลอดเวลา ความเหลื่อมล้ าและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  
ต่างกันตามรายได้ และกลุ่มอาาีพของผู้บริโภค ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งและภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

อย่างไรกนตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชได้รับการจัดกลุ่มเาิงยุทศศาสตรช (Strategic Focus) 
เป็นกลุ่ม “การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)” ในสาขาเกษตรและอาหาร 
จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับยุทศศาสตรชาาติ 20 ปี การเกษตรสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยืน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 มี 2 ประเดนน
ยุทศศาสตรช ได้แก่ (1) การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตราีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตร  อัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (2) การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้การต่อยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาาาติอย่างยั่งยืน จ านวน 6 ตัวาี้วัด และ 12 กลยุทศช 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทศศาสตรชไปใา้ ดังนี้  (1) ปรับปรุง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) เพื่อให้ทิศทางแผนสอดคล้องกับ
ยุทศศาสตรชาาติ 20 ปี ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช  (พ.ศ. 2564-2567)  (2) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ควรเป็นผู้าี้น าการพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางด้านการเกษตรของรัฐบาล การให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการด าเนินงานเาิงวิาาการหรือเาิง
นโยบายนโยบายแก่ภาครัฐ (3) ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลองคชความรู้ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้
ก้าวทันเทคโนโลยี และใา้ประโยานชจากเทคโนโลยี ในการและพัฒนาการน าผลผลิตจากผลงานวิจัย และ
บริการวิาาการที่โดดเด่นและต่อยอดได้ น ามาต่อยอดเาิงพาณิายช (4) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนยช
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในทุกสาขาด้านการเกษตรและอาหารให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล (5) ควรบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณชเพื่อการเข้าถึง
เกษตรกรและาุมานมากข้ึน  



ข 

ค าน า 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนนการเกษตร ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญใน

การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ 
การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน  จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเรนจที่ส าคัญที่จะา่วยให้การด าเนินการตามยุทศศาสตรชาาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคชได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑชและสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่าุมาน ลดความเหลื่อมล้ า ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพาีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรศรรมาาติ
และสิ่งแวดล้อม และ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ผู้ศึกษาจึงได้ 
เหนนถึงความส าคัญในประเดนนดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทศศาสตรชาาติ 20 ปี 

ผู้ศึกษาจึงได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี ้ โดยใา้กระบวนการในการวิเคราะหช
สภาพแวดล ้อมทั ้งภายใน และภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะหช  ได้แก่  PESTEL Analysis    
McKinsey 7’s  SWOT analysis  และ TOWS Matrix ตลอดจนหลักวิาาในการก าหนดเป้าหมายทาง
ยุทศศาสตรช (ENDs) กลยุทศชในการด าเนินการ (WAYs) และมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs) 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศนช พันศกิจ เป้าประสงคช และกลยุทศช ที่เป็นประเดนนที่ส าคัญต่อการก าหนดแผนปฏิบัติ
การยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบคุณศูนยชยุทศศาสตรชศึกษา สถาบันวิาาป้องกันประเทศ 
และคณาจารยช ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสในการจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566-
2570) ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยส่วนบุคคลนี้ จะเป็นประโยานชและน าไปสู่          
การขับเคลื่อนยุทศศาสตรชาาติของประเทศต่อไป 
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พฤษภาคม 2565 



ค 

สารบัญ 

หน้า 
 

บทคัดย่อ ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภาพ จ 
บทที่ 1   บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 1.2 วัตถุประสงคชของการศึกษา 3 
 1.3 ขอบเขตของการศึกษา  3 
 1.4 ระเบียบวิศีการศึกษา 4 
 1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษ่า 5 
 1.6 ประโยานชที่คาดว่าจะได้รับ 5 

บทที่ 2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  6 
 2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก  6 
 2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 22 
 2.3 การวิเคราะหชสภาวะแวดล้อมทางยุทศศาสตรช (SWOT Analysis) 36 

บทที่ 3 แผนขององค์กร 45 
 3.1 าื่อแผน  45 
 3.2 เป้าหมายทางยุทศศาสตรช (ENDs) (วิสัยทัศนช/พันศกิจ/เป้าประสงคช) 45 
 3.3  แนวทางในการด าเนินงาน (WAYs)  47 
 3.4  มาตรการ เครื่องมือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs) 49  
 3.5  แผนที่ยุทศศาสตรช (Strategic Map) 58 

บทที่ 4  ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 62 
 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทศศาสตรชไปใา้ 62 

บรรณานุกรม  64 
ประวัติย่อผู้วิจัย 65 



ง 

สารบัญตาราง 
หน้า 

 

ตารางที่ 
2-1 เครื่องมือส าหรับการวิเคราะหชและประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ 
 อุตสาหกรรมและศุรกิจ 28 
2-2 การวิเคราะหชปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL analysis 32 
2-3   การวิเคราะหชปัจจัยภายใน ด้วย Mckinsey 7’s Framework 34 
2-4   การวิเคราะหชสภาวะแวดล้อมทางยุทศศาสตรช 36 
2-5   ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน  38 
2-6 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก  38 
2-7  คะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 39 
2-8   คะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 40 
2-9   สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 41 
2-10  สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 41 
2-11  การวิเคราะหช TOWS Matrix 43 
3-1   ความสัมพันศชของจุดแขนงและโอกาส และแนวทางเาิงรุก 47 
3-2   สรุปเป้าประสงคช ตัวาี้วัด และกลยุทศช  48 
3-3   สรุปเป้าประสงคช ตัวาี้วัด และกลยุทศช 48 
3-4 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 1 และเป้าประสงคชที่ 1 49 
3-5 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 1 และเป้าประสงคชที่ 2 50 
3-6 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 1 และเป้าประสงคชที่ 3  52 
3-7 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 2 และเป้าประสงคชที่ 1  54 
3-8 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 2 และเป้าประสงคชที่ 2 55 
3-9 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  จ าแนกตามประเดนนยุทศศาสตรชที่ 2 และเป้าประสงคชที่ 3 57 

 



จ 

สารบัญแผนภาพ 
หน้า 

 

แผนภาพที่ 
 

2-1  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 26 
2-2   โครงสร้างองคชกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 27 
2-3   ต าแหน่งทางยุทศศาสตรช (Strategic Position) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 42 
3-1   แผนที่ยุทศศาสตรช (Strategic Map) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 60 
3-2   กรอบความเาื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาาีพเกษตรกรถือเป็นอาาีพที่คอยหล่อเลี้ยงคนในประเทศและอยู่คู่กับคนไทยมานาน 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ภาค
การเกษตรมีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและเป็นแหล่งการจ้างงานที่ส าคัญ 
การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขั น จะเป็นปัจจัยของ
ความส าเรนจที่ส าคัญ ที่จะา่วยให้ด าเนินการตามยุทศศาสตรชาาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ซึ่งได้ประกาศใา้เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 และ 18 เมษายน 2562 
การเกษตรได้ถูกก าหนดให้เป็นประเดนนส าคัญและสอดคล้องหลักกับยุทศศาสตรชา าติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่สร้างและกระจาย
รายได้ให้แก่ประาาานโดยตรง เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างาุมานเมืองและ
านบท ทั้งนี้จากสภาวการณชการผลิตพืาอาหารทางการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตพืาอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก 
เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของประาากรในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น และข้อจ ากัดทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการส่งผลิตผลทางการเกษตรไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆ ที่มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้ า
ทางการเกษตรที่จะน าเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองท่ีเป็นสากล 

 ในประเดนนเดียวกันนี้รัฐบาลได้ก าหนดแผนการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) โดยก าหนดวิสัยทัศนชที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนยชกลางการผลิต
อาหารอนาคต (Future Food) ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก มุ่งยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจาุมาน โดยมีแนวทางการพัฒนาในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่  Global 
Supply Chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจน New 
warriors ที่เป็นทั้ง Startup และ Scale up  ให้เกิดการเพ่ิมประสิทศิภาพการใา้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
เพ่ือผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย เพ่ือการบริโภคในประเทศ
และส่งออก  ผลักดันการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร 
น าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  
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เพ่ิมมูลค่าและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ให้กับสินค้าอาหารโดยใา้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การออกแบบ และสนับสนุนให้เกิดปัจจัยเอ้ือเพ่ือให้เกิดการลงทุนในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ
สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือรองรับ Digital Economy โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ก าลังคนในอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบเพื่อเป็นา่องทางการตลาดดิจิทัล๑ 

 ทั้งนี้ ศูนยชวิจัยเทรนดชและคอนเซปตชแห่งอนาคต หรือ Baramizi Lab : ศนาคารแห่ง
ประเทศไทย ศูนยชวิจัยกสิกรไทย ได้ท าข้อมูลเกี่ยวกับ Future Food Trend 2021 เผยแพร่ใน งาน
สัมมนา Future Food Economic Forum 2021 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
อาหารที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับ “อาหารเพื่อสุขภาพ” ที่า่วยป้องกันหรือเยียวยาสุขภาพทั้งทางกายและ
จิตใจ รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ การกินเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน  (Immunity 
Boosting) เนื่องด้วยการระบาดของ COVID-19 ท าให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาตัวา่วยเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑชที่มีส่วนผสมของสารอาหารและแร่ศาตุที่า่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้
ร่างกาย โภานาการเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition) การออกแบบโภานาการให้เหมาะสมกับ
ร่างกายแบบเฉพาะบุคคล โดยค านึงถึงการใา้าีวิต สารอาหาร และสุขภาพ และกินเพ่ือสุขภาพจิตใจ 
(Well-Mental Eating) การกินเพ่ือา่วยส่งเสริมการท างานของสารสื่อประสาทท าให้การท างานดี
ขึ้น เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ประกอบการ ด้านอาหารจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมความพร้อมที่
จะให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพ และรักษามาตรฐานการผลิต ลดความเสี่ยงของศุรกิจ ด้วยการ
กระจายตลาด สร้างโอกาสและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในวงกว้างมากขึ้น๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง มีความเาี่ยวาาญด้านวิาาการ
และมีผลงานในระดับโลกและภูมิภาค ในสาขาเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตรช  
สัตวแพทยศาสตรช เทคนิคการสัตวแพทยช สาศารณสุขศาสตรช วิศวกรรมศาสตรช เศรษฐศาสตรช 
บริหารศุรกิจ สังคมศาสตรช มนุษยศาสตรช และสาขาอ่ืน ๆ ที่สามารถบูรณาการหลักสูตรและองคช
ความรู้ของศาสตรชต่าง ๆ ที่มีความเาี่ยวาาญ เป็นศาสตรชแห่งแผ่นดินเพ่ือใา้ในการฟ้ืนฟูประเทศ 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชประกอบด้วย 3 วิทยาเขตหลัก ได้แก่ วิทยาเขตก าแพงแสน 
วิทยาเขตศรีราาา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
โดยวิสัยทัศนช คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของศาสตรชแห่งแผ่นดิน” และมีพันศกิจสามประการ ได้แก่ หนึ่งสร้างองคช
ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน

                                           
1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐: ส านักงานเศรษฐกิจ
 อุตสาหกรรม 
๒  ศูนยชวิจัยเทรนดชและคอนเซปตชแหง่อนาคต หรือ Baramizi Lab ศูนยชวิจัยกสิกรไทย ศนาคารแห่งประเทศไทย 

https://www.facebook.com/baramizi/videos/3527253287320366/
https://www.facebook.com/baramizi/videos/3527253287320366/
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การแข่งขันของประเทศ สองสร้างสมรรถนะก าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของ
โลกในทุกา่วงวัย  และสามสร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพาีวิต สังคมและ
าุมาน ด้วยพันศกิจดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชสามารถบูรณาการองคชความรู้ และ
ถ่ายทอดองคชความรู้สู่เกษตรกรและาุมานผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทั้ง
ที่เป็นโครงการตามภารกิจและโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนยุทศศาสตรชาาติ ซึ่ง
นอกจากถ่ายทอดเทคโนโลยีและองคชความรู้ให้เกษตรกร เพ่ือก่อให้เกิดผลิตภัณฑชด้านการเกษตรแล้ว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑช ให้ผลิตภัณฑชมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของ
ประเทศ ในการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑชและนวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นผลิตภัณฑชระดับ 
premium และการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการเป็นศูนยชกลางการจ าหน่ายผลิตภัณฑช (Marketplace)     
สู่ผู้บริโภค โดยมีา่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑชที่หลากหลายทั้งการตลาดทางตรงและ online ซึ่ง
ก่อให้ เกิดการสร้างผู้ประกอบการ (SME) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่ งยืน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชจึงมีความพร้อมทั้งด้านองคชความรู้ สถานที่ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะ
ขับเคลื่อนการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทย 
เพ่ือา่วยประเทศในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทศิ์ได้
อย่างรวดเรนว และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนนการเกษตร 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

2.  เพ่ือวิเคราะหชสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยืน 

3.  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือ
ความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา  

แผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้าน
อาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
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1. ขอบเขตของเนื้อหา 
 ข้อมูลที่ใา้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุทศศาสตรชาาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนน การเกษตร แผนการปฏิรูปประเทศ  และร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ ฉบับที่ 13 ตลอดจนการวิเคราะหชสภาพแวดล้อมเาิงยุทศศาสตรชที่มี
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของ
ไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

2.  ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 10 คน ผู้บริหารที่มีส่วนในการก าหนดนโยบาย 5 คน 

และนักวิาาการในสาขาด้านการเกษตรและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้าเกษตร 5 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 2.1  ผู้บริหารที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 

จ านวน 5 คน  
 2.2  นักวิาาการในสาขาด้านการเกษตรและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า

เกษตร จ านวน 5 คน ที่สังกัดส่วนงานและหน่วยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช เา่น  คณะ
เกษตร คณะประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารศุรกิจ เป็นต้น 

3. ขอบเขตของระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใา้ในการศึกษานี้ ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันศช ถึงเดือนเมษายน 2565 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเาิงพรรณนา โดยวิศีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านอาหารของประเทศไทย ใน
มิตินโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-วัฒนศรรม มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดล้อม และมิติกฎหมาย ด้วย 
PESTEL analysis และวิเคราะหชสภาวะของปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช แล้วน า
ปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะหชหาประเดนนที่มีความส าคัญด้วย SWOT analysis หลังจากนั้น 
จะรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่น่าสนใจทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะหช เพ่ือระบุประเดนนยุทศศาสตรช
และกลยุทศชในการพัฒนาการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยด้วยการวิเคราะหช 
TOWS Matrix และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ  
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1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา  

 การศึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายในระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันศช ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 มีข้อจ ากัดในการรวบรวมข้อมูลที่อาจส่งผล             
การจัดท ามีความไม่สมบูรณชในบางประเดนน 3 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. ปัจจัยด้านระยะเวลา เนื่องด้วยระยะเวลาในการจัดเกนบข้อมูลเป็นการเกนบข้อมูล
ระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการแสดงความคิดเหนนของผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณชอาจต้องท าการ
สอบถามหลายครั้งเพ่ือความถูกต้องและความาัดเจน  
 2. ปัจจัยด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เนื่องด้วยการศึกษาการจัดท าแผนการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการน าไปใา้ประโยานชในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 
ซึ่งมุ่งสัมภาษณชผู้บริหารที่มีส่วนในการก าหนดนโยบาย และนักวิาาการในสาขาด้านการเกษตรและ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงอาจไม่ครอบคลุมความคิดเหนนกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร 
 3. ปัจจัยด้านสถานการณชการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ก าหนดมาตรการการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) จึงอาจส่งผลต่อการสัมภาษณชกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ 

1.6  ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ  

 1. ได้ทราบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนนการเกษตร 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ทราบสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยกระดับสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน และก่อให้เกิด
แผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทย
อย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 2. เกิดแนวทางเพ่ือการพัฒนาในการยกระดับสินค้าด้านการเกษตรสู่มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยให้เป็นผลิตภัณฑชระดับpremium และมีการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งมีศูนยชกลางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑช (Market Place) สู่ผู้บริโภค โดยมีา่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑชที่หลากหลายทั้ง
การตลาดทางตรงและ online น าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการ (SME) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างยั่งยืน 
 3. ได้แผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อความม่ันคง
ด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถเป็นโมเดลการพัฒนาใน            
การยกระดับสินค้าด้านการเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับประเทศได้ในอนาคต 



 

 
บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
 

2.1  สภาวะแวดล้อมภายนอก 

 2.1.1  สถานการณ์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในปัจจุบัน 
  ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเรนจที่ส าคัญที่จะา่วยให้การด าเนินการตาม
ยุทศศาสตรชาาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคชได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑช
และสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่าุมาน 
ลดความเหลื่อมล้ า ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพาีวิตที่เป็น  มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง          
การเติบโตที่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรศรรมาาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในา่วงปี 2550 – 2560 ภาคเกษตรของไทยมีอัตราการเติบโต
ในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยมี สาเหตุส าคัญจากข้อจ ากัดด้านการใา้และเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่  
ไม่เหมาะสม การประยุกตชใา้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรศรรมาาติส่ง
ผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตและรายได้ของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการใน
การบรรเทาปัญหา แต่ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้นเพ่ือการแก้ไข  สถานการณชเฉพาะหน้า สะท้อนให้
เหนนว่าภาคเกษตรของไทยยังสามารถได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับศักยภาพ และขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้เทียบเท่ากับภาคการผลิตอ่ืน ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับรายได้ ของประเทศให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสู่           
การพัฒนาและแก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบ จึงจ าเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืา ปศุสัตวช และประมง เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้าง
รายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพาีวิต ให้กับเกษตรกรในระยะ 20 ปี  
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 2.1.2 สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้(ASEAN) 
  ในระดับภูมิภาคเอเาียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN) ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิต สินค้าเกษตรเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยปริมาณการผลิตของไทยนั้นคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของกลุ่มประเทศ ASEAN ทั้งหมด ขณะที่อินโดนีเซียครองสัดส่วน
ตลาดมากกว่าร้อยละ 48 สาเหตุหลักที่ ท าให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร
ได้มากกว่า มาจากปริมาณประาากรและพ้ืนที่ใน การเพาะปลูกที่มากกว่าประเทศไทย โดยมีจ านวน
ประาากรทั้งหมดประมาณ 264 ล้านคน ส่วนประเทศไทย มีประาากรประมาณ 69 ล้านคนเท่านั้น 
และยังมีพ้ืนที่การเกษตรจ านวนมาก โดยพ้ืนดินบนเกาะต่าง ๆ ของประเทศ  อินโดนีเซียรวมกันแล้ว          
มีพ้ืนที่มากกว่า 1,905,000 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 513,120 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณร้อยละ 26 .93 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น 
นอกจากนี้ ด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน ท าให้ทั้ง 2  ประเทศมีการปลูกพืาที่
คล้ายกัน ตามไปด้วย ซึ่งสินค้าหลักท่ีมีการเพาะปลูกเป็นจ านวนมากได้แก่ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
และถั่วเหลือง แต่อย่างไร กนดีประเทศไทยกนมีพืาเศรษฐกิจที่ เข้มแขนงอ่ืน ๆ อีก เา่น อ้อย ยางพารา 
และปาลชม เป็นต้น 

 2.1.3 สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารโลก 
  "World Food Safety Day" เกิดขึ ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองคชการ

อาหารและเกษตรแห่งสหประาาาาติ (FAO) และองคชการอนามัยโลก (WHO) ร่วมกันท ามาตรฐาน
โลกที ่เรียกว่ามาตรฐานโคเดนกซช (Codex) โดยเมื ่อปี 2562 ทั ้งสององคชกรได้ร่วมกันเสนอไปยัง
องคชการสหประาาาาติ หรือ UN ให้ประกาศหนึ่งวันในแต่ละปีเป็นวัน "World food safety day" 
หรือ "วันอาหารปลอดภัยโลก" ซึ่งองคชการสหประาาาาติได้ เหนนาอบและก าหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน 
ของทุกปีเป็น World food safety day 
  สถานการณชตลาดและแนวโน้มการบริโภค ส าหรับปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจโลก 
โอกาสของการแพร่ระบาดซ้ าของ COVID-19 สูงขึ้น แต่สินค้า กลุ่มอาหารคาดว่าจะออกสู่ตลาด         
มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจะหันมาให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน  สินค้ามากขึ้น อีกทั้ง
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ืออนาคตและตอบสนองวิถีาีวิต New Normal โดยสินค้าที่มี
โอกาสทางการตลาดสูง คือ อาหารส าเรนจรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) รวมถึง 
สิ่งปรุงรสอาหาร และสมุนไพร เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีาีวิตของประาากรที่เร่งรีบและต้องการความ
สะดวกสบายมากข้ึน นอกจากนี้ ประาากร ในกลุ่มประเทศอาเซียน เา่น สิงคโปรช มาเลเซีย ฟิลิปปินสช 
และเวียดนาม เริ่มมีกระแสความนิยมอาหาร  เพ่ือสุขภาพ (ทั้ ง Organic /สมุนไพร) และให้



8 

 
 

ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) มากข้ึน รวมถึงสินค้าตลาดฮาลาล 
ในกลุ่มประเทศมุสลิมกนมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเา่นกัน  สถานการณชภาพรวมสินค้าอาหารใน
ภูมิภาคอาเซียน/ มาตรการในา่วงการแพร่ระบาด 

 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  การศึกษาเรื่อง แผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) ผู้วิจัย           
ได้ศึกษายุทศศาสตรช 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประาารัฐ”
ประกอบด้วย 6 ยุทศศาสตรช ได้แก่ ยุทศศาสตรชาาติด้านความมั่นคง ยุทศศาสตรชาาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทศศาสตรชาาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษยช 
ยุทศศาสตรชาาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทศศาสตรชาาติด้านการสร้าง              
การเติบโตบนคุณภาพาีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทศศาสตรชาาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
  ยุทศศาสตรช 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)3 ที่มุ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้าน
การเกษตรปรากฏอยู่ใน ยุทศศาสตรชที่ 2 ยุทศศาสตรชาาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดย ให้
ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นขณะที่มีอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมี
เป้าหมาย คือประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมีการก าหนดตัวาี้วัด 4 ตัวได้แก่ 
  1. รายได้ประาาาาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑชมวลรวมภายในประเทศ และ 
   การกระจายรายได้ 
  2.  ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
  3.  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
  4.  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

                                           
3 (ยุทศศาสตรช ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐).  ๒๕๖๑, ตุลาคม ๑๓)  ราากิจจานุเบกษา.  เลม่ที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก.  
 หน้า ๑ - ๖๑. 
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  ในประเดนนเดียวกันนี้ผู้วิจัยได้หยิบยกประเดนนที่เกี่ยวข้องประเดนนยุทศศาสตรชาาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรที่ระบุในยุทศศาสตรช 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) เพ่ือน ามาเาื่อมโยงความเกี่ยวข้องและเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายของงานวิจัยาิ้นนี้  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า ระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิต
และการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืาเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางาีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างศุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเาิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐาน
รายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงทั้งเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น โดยมีประเดนนย่อย
ดังนี้ 
  1.  เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณชพ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑชการเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งาี้ทางภูมิศาสตรช โดย
ส่งเสริมการน าอัตลักษณชพ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใา้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑช
การเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นสินค้าเกษตรานิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่นความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือ
ตอบโจทยชความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกตชใา้
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑช เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณชพ้ืนถิ่น
ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชเกษตรอัตลักษณช
พ้ืนถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
รับรองสิ่งบ่งาี้ทางภูมิศาสตรช การส่งเสริมการสร้างแบรนดชสินค้าของเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น และการสร้าง
ความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณชไทยและสินค้าที่ได้รับ
การรับรองสิ่งบ่งาี้ทางภูมิศาสตรช และพืาผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอ่ืน ๆ สู่ตลาดโลก 
  2. เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่อง
ความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกร
และผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเาื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่การเลิกใา้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และ
ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียชในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองคชความรู้แก่เกษตรกรในการ
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ท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรียชตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด
แก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรียช การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรียชของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าใน
ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3.  เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใา้ประโยานชจากความหลากหลายทางาีวภาพ
ของประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑชมูลค่า
สูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากราีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหาร
และสุขภาพ โดยเฉพาะพืาสมุนไพรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑช            
จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการท า เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึง 
การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืาเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือ 
การผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทยชการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตชใา้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางาีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑชจากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้าิด
ระหว่างภาครัฐ เอกาน และาุมานที่มีองคชความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใา้ประโยานชในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับาีวภาพได้อย่างมีประสิทศิภาพ 
  4. เกษตรแปรรูป ปรับใา้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑชและ
สินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑชเกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเาิงพาณิายช การส่งเสริม
ให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑชใหม่ที่มี
มูลค่าสูง การส่งเสริมการใา้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑชใหม่ รวมทั้ง
การสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใา้ในการสร้างสรรคชบรรจุภัณฑชอัจฉริยะ เพ่ือ           
ป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑชในระหว่าง       
การขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑช ซึ่งา่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนดช และขยายา่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทศิในทรัพยชสิน            
ทางปัญญา 
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  5. เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตชใา้ในการพัฒนา
เป็นฟารชมอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเาิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใา้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน า
เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใา้ในการเกษตร ใา้เทคโนโลยีเกษตรด้านความ
แม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืาในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยการใา้ระบบอัตโนมัติและเซนเซอรชอัจฉริยะ 
ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความาื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟารชม เพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตามความ
ต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการา่วยบันทึก
ข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟารชม การปรับเปลี่ยนการท า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใา้ประโยานชจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการ
ภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใา้ ตลอดจน
พัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจ ให้เกษตรกรใา้เครื่องมือ
ดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันศุชพืา 
พันศุชสัตวช ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใา้วิทยาการด้านเทคโนโลยีาีวภาพ 
พันศุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใา้ประโยานชทั้งในเรื่อง           
การปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวชและการพัฒนา
บรรจุภัณฑช เพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑชและคุณค่าทางโภานาการ ลดการใา้สารเคมี
ในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเกนบเกี่ยวและการเกนบรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิตและ
การส่งออก พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทศิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณชการเกษตรส าหรับ
ระบบฟารชมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วย
การวิจัยและพัฒนาการสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณชการเกษตร 
รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกตชใา้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม และเาื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกตชใา้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูล การเพาะปลูกระดับประเทศ         
การจัดการด้านาลประทาน ทะเล และาายฝั่งรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  จากยุทศศาสตรช 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เหนนได้ว่าการก าหนดทิศทางทางด้าน
การเกษตรของประเทศไทยมีมุมมองการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงปลายทาง ซึ่งมุ่งน้ า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับผลิตภัณฑชทางการเกษตร ซึ่งภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเรนจที่ส าคัญที่จะา่วยให้การ
ด าเนินการตามยุทศศาสตรชาาติในด้านต่าง ๆ  
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 2.1.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 
2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนน การเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580)4 
ให้ความส าคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใา้ประโยานชจาก
ความโดดเด่นและเอกลักษณชของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางาีวภาพในแต่ละพ้ืนที่            
การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร 
การประยุกตชใา้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟารชม นอกจากนี้ ยังมี  
การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเข้มแขนง ประกอบด้วย 6 แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้ 
  2.1.5.1 แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  การพัฒนาและต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่นซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑชทางการเกษตร
ที่มีเอกลักษณชโดดเด่นเฉพาะพ้ืนที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้าศิลปาาีพ สินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑช รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งาี้ทางภูมิศาสตรช และพืาผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน โดย           
การน าจุดเด่นของอัตลักษณชพ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใา้ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งาี้ทางภูมิศาสตรช ซึ่งมีความโดดเด่นจาก
ท าเลที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพ้ืนที่ที่มี
เอกลักษณช และน ามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชเกษตรอัตลักษณช พ้ืนถิ่น ด้วย              
การประยุกตชใา้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑช เพื่อให้
มีสินค้าอัตลักษณชพ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริม          
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
   2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
าุมานในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจาุมานท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

                                           
4  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ.  แผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ (๓) 
 ประเดนนการเกษตร  (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐). (Online). : https://graduates.kpru.ac.th/file/pdf/thesis-

 guide/5.Chapter-4.pdf./(๒๕๖๕, เมษายน/๑). 
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   3) สร้างอัตลักษณชหรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับ
สินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้า              
ของเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น ตลอดจนใา้ประโยานชจากเอกลักษณชแต่ละพ้ืนที่ในการเาื่อมโยงไปสู่             
ภาคการผลิตอ่ืน เา่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น
ในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 
  2.1.5.2 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย ผลจากกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ 
และกระแสการบริโภคที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยอาหาร ท าให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมี 
การปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเพ่ือสร้างความเาื่อมั่นและ
ภาพลักษณชที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑชที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใา้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรศรรมาาติ เกษตรอินทรียช 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตรเป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหารและสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน 
   2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบ                
การตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเาื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทาง
โภานาการของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับ
กับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร าุมาน ท้องถิ่น  รว มถึ ง
ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็น            
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เา่น 
มาตรฐานเกษตรอินทรียช เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 
   4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะและโภานาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรียชวิถีาาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตร
อินทรียชเาิงพาณิายชควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรียชทั้งในและต่างประเทศ 
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  2.1.5.3 แผนย่อยเกษตรชีวภาพ การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากเกษตราีวภาพซึ่งครอบคลุมการท า เกษตรที่อนุรักษชทรัพยากรศรรมาาติเกษตราีวภาพ                
ปลอดสารพิษ และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุานรุ่นหลัง และผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและ
เกษตรอินทรียช รวมถึงการใา้ประโยานชจากความหลากหลายทางาีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรด้วยกระบวนการทางาีวภาพ เพ่ือน าไปสู่ผลิตภัณฑชที่มีมูลค่าสูง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) สนับสนุนการใา้ประโยานชจากการอนุรักษชทรัพยากราีวภาพ 
พันศุชพืา พันศุชสัตวช และเาื้อจุลินทรียช เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑชจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากราีวภาพ มีการยกระดับให้
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเลนกบนฐานทรัพยากราีวภาพ 
ตลอดจนมีการใา้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ 
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางาีวภาพเพ่ือใา้ประโยานชและต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตร
าีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใา้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับาีวภาพได้อย่างมีประสิทศิภาพ 
   3) ส่งเสริมการปลูกพืาสมุนไพรให้เป็นพืาเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑชเสริม
อาหาร สินค้าประเภทโภานาเภสัาผลิตภัณฑชประเภทเวาส าอาง และผลิตภัณฑชกลุ่มเครื่องส าอาง 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัผลิตภัณฑชจากเกษตราีวภาพ ตลอดจนประโยานชและสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใา้โอกาส
จากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.5.4 แผนย่อยเกษตรแปรรูป การสร้างมูลค่าโดยการใา้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑชคุณภาพสูง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ส่งเสริมการพัฒนาและใา้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เาื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใา้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑชใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตชใา้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
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   2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกตชใา้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองคชความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทศิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑชและสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑชคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่
การผลิตเาิงพาณิายช 
   3) สนับสนุนการน า เทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่มาใา้ ใน
กระบวนการผลิตหลังการเกนบเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑชอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑชระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑช 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 
   4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายา่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้อง
สิทศิในทรัพยชสินทางปัญญา 
  2.1.5.5 แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทศิภาพการผลิตทั้งในเาิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใา้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูล
ส าหรับวางแผนการผลิต เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถน าองคชความรู้          
ไปประยุกตชใา้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟารชมอัจฉริยะ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ส่งเสริมการพัฒนาพันศุชพืา พันศุชสัตวช ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล
และอุปกรณชการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า  
เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใา้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทศิภาพการผลิต
การเกษตรทั้งเาิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจาก           
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
   2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใา้ประโยานชจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองคช
ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใา้ประโยานชจากเทคโนโลยีอวกาศและ            
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผน
การเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟารชมอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอด
และสนับสนุนให้เข้าถึงองคชความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับ 
การใา้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใา้ประโยานชจากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรในเาิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม 
  2.1.5.6 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกิด 
การพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑช เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแขนง จึงต้องมี           
การสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมประสิทศิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร 
อนุรักษชและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคง
อาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ าทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณช การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร  
การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและาุมานอย่างมีประสิทศิภาพ ตลอดจนใา้ประโยานชจากฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน ามาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 
และน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือ            
การบริหารจัดการเาิงรุก 
   2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและาุมาน โดย
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภานาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน าุมาน ท้องถิ่น และประเทศ 
สนับสนุนให้าุมานท าการเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของาุมาน ลดการพ่ึงพาอาหารจาก
ภายนอก ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัาญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ 
รวมถึงการดูแลโภานาการของประาาานในทุกา่วงวัย สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและ
ประาาาน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาอาหารและผลกระทบ 
   3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 
ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงคชและอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่
เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตรรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือน
ภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑชในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุป
สงคชและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติศรรมาาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร โดยก าหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย 
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มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับ
สถานการณช รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใา้ประโยานชสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเาื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทศิภาพ วิเคราะหชแนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 
   4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแขนงและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจาุมานและสหกรณช รวมถึงเาื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ 
ภาคเอกาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑช รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายศุรกิจของวิสาหกิจาุมานและสหกรณช และ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพ่ือยกระดับการพัฒนา
เกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแขนง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้
เกษตรกรได้รับประโยานชจากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 
   5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร 
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเาิงประยุกตชในด้านต่า งๆ เพ่ือรองรับ            
การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑชต่าง ๆทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร 
เครื่องจักรกลและอุปกรณชการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑชที่รองรับกับบริบท      
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และสามารถน าไปประยุกตชใา้ในเาิง
พาณิายช พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองคชความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด 
เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใา้ประโยานชจากศูนยชเรียนรู้การเพิ่มประสิทศิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการศุรกิจเกษตร 
   6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑชยกระดับการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑชให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค 
รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอน                
การตรวจสอบที่รวดเรนว และมีราคาเหมาะสมรวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความ
เาื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
   7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑชการเกษตร 
โดยใา้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑช
เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใา้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรชเนนตทั้งในและต่างประเทศ การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงคชให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑช และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใา้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรคชในการออกแบบบรรจุภัณฑชให้มีความสวยงาม โดยค านึงถึง
ประโยานชต่อการใา้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมตลอดจนยกระดับการคุ้มครอง
ทรัพยชสินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
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   8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกสช
การเกษตร เพ่ิมประสิทศิภาพการให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มี
ความรวดเรนวและไม่เป็นภาระค่าใา้จ่ายในการท าศุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกสช
การเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจน
เตรียมความพร้อมของสถานที่เกนบรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑชเกษตรที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 
   เมื่อพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ประเดนน การเกษตร 
(พ.ศ. 2561 – 2580) สามารถเหนนได้ถึงความเาื่อมโยงและความสอดคล้องในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทศศาสตรชาาติ ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงจ าเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรทั้งพืาปศุสัตวช และประมง เพ่ือน ามาสู่โอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทาง
อาหารและพัฒนาคุณภาพาีวิตให้กับเกษตรกร 

 2.1.6 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกษตรประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 
  1) กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production Process) คือ การด าเนินการ
ก่อนที่จะมีการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องการจัดเตรียมวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ และ
ปริมาณที่เหมาะสมก่อนท าการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวช หรือท าประมง เา่น การวิจัย และพัฒนาพันศุชพืา 
หรือพันศุกรรมสัตวช การผลิตปุ๋ย และสารก าจัดแมลง การผลิตวัคซีน และยาส าหรับ  ปศุสัตวช รวมถึง
การเตรียมสถานที่ เงินทุน แรงงานคน และวัสดุอุปกรณชท้ังหมดที่ต้องใา้ในการด าเนินการ 
  2) กระบวนการผลิต (Production) คือการด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิตให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่พร้อมน าไปจ าหน่าย เา่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวช และ
การแปรรูปผลผลิตซึ่งปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศเข้ามาใา้เพ่ือเพ่ิ ม
ประสิทศิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรหมายถึง กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ เา่นการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตวช 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  3) กระบวนการหลังการหลังการผลิต (Post-Production Process) เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการผลิต และการแปรรูป เพ่ือส่งมอบสินค้า หรือบริการทางการเกษตรที่มี
คุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างประสบการณชที่ดี  และความพึงพอใจสูงสุด 
ประกอบด้วยการด าเนินการส าคัญ 3 เรื่อง คือ 
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   3.1) โลจิสติกสชขาออก เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า
ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้งการบริหารจัดการ
ขนส่ง การกระจายสินค้า และการเกนบรักษาสินค้าที่มีประสิทศิภาพเพ่ือให้สินค้ายังคงคุณภาพขณะที่
ส่งมอบหรือจ าหน่ายให้ผู้บริโภค 
   3.2) การขายและการตลาด ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างตราสินค้า การสร้าง
ภาพลักษณชของสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑช เพ่ือา่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักและจดจ า รวมถึงเกิด
ความมั่นใจในสินค้าและบริการ 
   3.3) การบริหารจัดการา่องทาง หรือพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าท้ังออนไลนชและ
ออฟไลนช อย่างมีประสิทศิภาพจะา่วยให้สินค้าเข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมา่องทางการขายที่
ตั้งเป้าหมายไว้บริการ (Service) เพ่ืออ านวยความสะดวก สร้างความประทับใจ และา่วยแก้ปัญหาที่
เกิดจากการใา้สินค้าหรือบริการ เา่น อ านวยความสะดวกขณะซื้อ และหลังจากซื้อสินค้า ให้บริการ
ข้อมูลเาิงเทคนิคในการน าสินค้าไปใา้งานอย่างมีประสิทศิภาพ และเกิดประโยานชสูงสุด รับค าติามและ
ความคิดเหนนเพ่ือน ากลับมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทยชความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค 
 2.1.7 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ ฉบับที่ 135  เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทศศาสตรชาาติและจะมีผลในการใา้เป็นกรอบเพ่ือ
ก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ โดยก าหนดหมุดหมายการพัฒนาจ านวน 13 ประการ ซึ่ง
เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ‘ขจัด’ เพ่ือ
สะท้อนประเดนนการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในา่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของ
ไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของยุทศศาสตรชาาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกสถานการณชการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศ
ในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเดนนที่มีลักษณะเาิงบูรณาการ 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรศรรมาาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ 
กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมาย
ทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิต ิดังนี้ 

                                           
5  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ ฉบับที่ 13. 

(Online).  เข้าถึงได้จาก :  https://www.nesdc.go.th/download/document/Yearend/2021/plan13.pdf 

(1 เมษายน 2565). 

https://www.nesdc.go.th/download/document/Yearend/2021/plan13.pdf
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  มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
  - หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศาั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
   มูลค่าสูง 
  - หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  - หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนตชไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
  - หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนยชกลางทางการแพทยชและสุขภาพมูลค่าสูง 
  - หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทศศาสตรชทางโลจิสติกสช
   ที่ส าคัญของภูมิภาค 
  - หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณชอิเลนกทรอนิกสชอัจฉริยะที่ส าคัญ
   ของโลก 
   มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
  - หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแขนง มีศักยภาพสูง
   และสามารถแข่งขันได้ 
  - หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้
   อย่างยั่งยืน 
  - หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
   คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
  มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารชบอนต่ า 
  - หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยศรรมาาติ
   และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  - หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยช
   การพัฒนาแห่งอนาคต 
  - หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทศิภาพ และตอบโจทยชประาาาน 
  เมื่อพิจารณาหมุดหมายทั้ง 13 ประการ พบว่าหมุดหมายที่ส าคัญและเก่ียวข้อง
กับด้านการเกษตรได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศาั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง  มีความเาื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย จาก 5 
เป้าหมาย ได้แก่ 
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   1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเาื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเาื่อมโยง
กับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
   2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้ก าลังคนมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
  3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นศรรม โดยให้เกิดการลดลงของ
ความเหลื่อมล้ าทั้งในเาิงรายได้และความม่ันคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคศุรกิจ และให้กลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนาั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น 
  4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยการใา้ทรัพยากรศรรมาาติในการผลิต
และบริโภคมีประสิทศิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
  5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ 
และภัยคุกคามทางไซเบอรช 
  เป้าหมายของหมุดหมายที่ 1 เมื่อพิจารณาความเาื่อมโยงกับยุทศศาสตรชาาติ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทศศาสตรชาาติ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 3) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพาีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
  ตัวาี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑชมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
  ตัวาี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทศิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า 537,000 บาทต่อ
ครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 1.3 พ้ืนที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 1.4 พ้ืนที่เพาะปลูกพืาที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ 
ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
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  ตัวาี้วัดที่ 2.1 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภาคใต้2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 2.3 น้ าไหลลงอ่างเกนบน้ าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 
ล้านลูกบาศกชเมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 2.4 ระบบาลประทานมีประสิทศิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 2.5 เกิดการใา้น้ าซ้ าในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตาลประทาน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่ 2.6 พ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง และเกิดระบบ
จัดการน้ าาุมาน จ านวน 4,000ต าบล เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะ
หุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยานชอย่างเหมาะสมและเป็นศรรม 
  ตัวาี้วัดที่ 3.1 จ านวนสหกรณชภาคเกษตรในาั้นที่ 1 ตามเกณฑชการจัดระดับ
ความเข้มแขนงสหกรณชเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่3.2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรในาั้นที่ 1 ตามเกณฑชการจัดระดับความ
เข้มแขนงกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวาี้วัดที่3.3 จ านวนวิสาหกิจาุมานในระดับดี ตามเกณฑชการจัดระดับความ
เข้มแขนงวิสาหกิจาุมานเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.2  สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่ง
แรกของประเทศไทย โดยถือก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้
ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตรช และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช  โดยมี
พระราาบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช พ.ศ. 2486 ฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันศช พ.ศ. 2486  
จากนั้นมีพระราาบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช พ.ศ. 2541 เป็นพระราาบัญญัติที่เป็นหน่วยงาน
ราาการฉบับสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541   
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 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามพระราาบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราากิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โดยมีผลบังคับใา้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  
โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาศิการ 
และจากการปรับปรุงกระทรวงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท าให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ
อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรช วิจัยและนวัตกรรม 

 2.2.1 แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2564 – 2567)  
  ปรัชญา 

  เป็นสถาบันที่มีปณิศานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้ 
เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วย  วิาาการ จริยศรรม และคุณศรรม ตลอดจน
เป็นผู้าี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณชที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะ
ของาาติ 
  วิสัยทศัน์ 
  มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของศาสตรชแห่งแผ่นดิน 
  พันธกิจ 
  1) สร้างองคชความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2) สร้างสมรรถนะก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของ
โลกในทุกา่วงวัย 
   3) สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพาีวิต สังคมและาุมาน 

 เป้าประสงค์  
1) งานวิจัย งานสร้างสรรคช และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับนานาาาติ และมีศักยภาพสามารถตอบโจทยชการพัฒนาทาง
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สัตวแพทยช และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

2)  บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงานที่
เปิดโอกาสให้ประาาานมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

3)  มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนศรรม และหลัก
ปรัาญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประาาานมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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  เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช มุ่งสร้างศาสตรช แห่งแผ่นดินเพ่ือความกินดีอยู่ดีของาาติ 

อัตลักษณ์ 
สร้างสรรคชศาสตรชแห่งแผ่นดินเพ่ือการกินดีอยู่ดีของาาติและของประาาคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

  กลยุทศชที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันศชระหว่าง
ศิษยชเก่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกาน  กลุ่มอุตสาหกรรม
เครือข่าย  และภาคประาาาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรตามความโดดเด่นของคณะ
และวิทยาเขต และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดาีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิาาการ 
รวมทั้งผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากร 
ศรรมาาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตรช พลังงานและวิทยาศาสตรชสุขภาพ แก่าุมานและสังคม 

กลยุทศชที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น 
รองรับกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทศชที่ 3 สนับสนุนให้คณาจารยช นักวิจัย นิสิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นก าลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของาุมาน  สร้างการมีส่วน
ร่วมของาุมาน และสร้างาุมานต้นแบบ พัฒนาคุณภาพาีวิตความเป็นอยู่ของประาาานบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนยช และสถานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาสถานี
วิจัยของ มก.ให้เป็นศูนยชถ่ายทอดองคชความรู้   

กลยุทศชที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองคชความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช มี
ความเาี่ยวาาญ พัฒนาระบบสื่อสารสังคมในทุกศาสตรชและทุกด้านเพ่ือาี้น าประเทศ โดยมุ่งเน้นด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตรช ทรัพยากรศรรมาาติ วิศวกรรม พลังงาน
และวิทยาศาสตรชสุขภาพ เพ่ือใา้ในการเผยแพร่ ประาาสัมพันศช และถ่ายทอดสู่ประาาานและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
กลยุทศชที่ 1 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตรชเพ่ือให้มี

ความหลากหลายและมีมาตรฐานวิาาการในระดับสากล   
กลยุทศชที่ 2 พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าใน

เาิงพาณิายชและในเาิงนโยบาย สามารถตอบโจทยชที่เป็นประเดนนเด่นของไทย พร้อมทั้งตีพิมพชเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมสู่สาศารณะได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับาาติและระดับสากล 

กลยุทศชที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารยช บุคลากร
และนิสิตสู่สากล พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับการบริการนิสิตต่างาาติและบุคลากรต่างาาติ 
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กลยุทศชที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ทางการศึกษา และ
การวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  และส่งเสริมให้นิสิตาาวต่างประเทศมาศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ 
กลยุทศชที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ การมอบหมาย

ภาระงาน และการประเมินบุคลากรอย่างเป็นศรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งสร้าง 
Well-being การท างานอย่างมีความสุข 

กลยุทศชที่ 2 พัฒนาความสอดคล้องและความเาื่อมโยงกระบวนการท างาน          
แต่ละภารกิจ ทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทศิภาพของหน่วยงาน 

กลยุทศชที่ 3 สร้างจิตส านึกความเป็นไทยร่วมกับการอนุรักษชและท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนศรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน 

กลยุทศชที่  4 สร้างสรรคชนวัตกรรมเาิงสังคม เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนศรรมและภูมิปัญญาไทย 

กลยุทศชที่ 5 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
กลยุทศชที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างองคชกร ที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วนงาน 

เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทศิภาพ 
กลยุทศชที่ 2 การจัดระบบการเงินและบัญาี การบริหารงบประมาณ ที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีประสิทศิภาพและประสิทศิผล 
กลยุทศชที่ 3 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการขับเคลื่อน EdPEx 

อย่างเป็นรูปศรรม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (KU-IQA) 
กลยุทศชที่ 4 การติดตามประสิทศิภาพการถ่ายทอดแผ่นสู่การปฏิบัติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
กลยุทศชที่ 1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทศชที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยชสินทางปัญญา 
กลยุทศชที่ 3 พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพ่ิมประสิทศิภาพการใา้ทรัพยากรและ

ทรัพยชสินของมหาวิทยาลัย 
กลยุทศชที่ 4 เพ่ิมประสิทศิภาพการใา้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใา้สอย สิ่งปลูกสร้าง 

และทรัพยชสิน 
กลยุทศชที่ 5 การบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต อย่างฉับพลัน 
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 2.2.2 โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช

เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งโครงสร้าง            
การบริหารและโครงสร้างองคชกร ดังแผนภาพที่ 2-1 และแผนภาพที่ 2-2 

แผนภาพที่ 2-1  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 2-2  โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

 2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาวะแวดล้อม 
  การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นการวิเคราะหชสภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทศิพลต่อการยกระดับ
สินค้าเกษตรและอาหาร อันได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Treats) ตลอดจนเพ่ือ
ค้นหาศักยภาพ (Strengths) และจุดด้อยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชในการขับเคลื่อนการยกระดับ
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สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทศศาสตรชาาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  2.2.3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

    สภาพแวดล้อมในการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารจะถูก
วิเคราะหชหากการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารที่มีผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและ
อาหารของประเทศไทยด้วยเครื่องมือ PESTEL Analysis ทั้งปัจจัยระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังนี้  

    PESTEL Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะหชและประเมิน
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและศุรกิจ โดยมีการประเมินทั้งหมด 6 ปัจจัย ได้แก่  

ตารางท่ี 2-1 เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ 
 อุตสาหกรรมและธุรกิจ 

P E S T E L 
ปัจจัยด้าน
การเมือง
(Political 
Factor)  

ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 
(Economic 
Factor) 

ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factor) 

ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี
(Technological 
Factor) 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environment 
Factor) 

ปัจจัยด้าน
กฎหมาย  
(Law) 

การประเมิน
ด้านการเมือง
หรือนโยบาย
ต่างๆ ของ
ประเทศ รวมถึง
นโยบายของ
รัฐบาล 

การประเมิน
เศรษฐกิจหรือ
ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูป
ด้านอาหาร 

การประเมิน
ด้านสังคม 
ลักษณะของ
ประาากร 
วัฒนศรรม และ
พฤติกรรม  

การประเมิน
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

การประเมิน  
ด้านลักษณะทาง
ศรรมาาต ิ
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรศรรมาาติ 

การประเมิน
ด้านกฎหมาย
กฎระเบียบ 
และนโยบาย
ต่างๆที่ส่งผลต่อ
การยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

  
  ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor)  
  การเกษตรเป็นประเดนนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยถูกก าหนดไว้ ในแผนการพัฒนาประเทศทุกระดับ ได้แก่ ยุทศศาสตรชาาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติ 

  รัฐบาลก าหนดนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ าทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่ประาาาน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในยามปกติ  และภายใต้
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สถานการณชการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมการ การเกษตร 
เพ่ือให้เกษตรกรมีาีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดความยากจน
ของเกษตรกร การขจัดความหิวโหย ความมั่นคงในอาาีพเกษตร รวมถึงความมั่นคงของรายได้ของ
เกษตรกร จึงได้มีนโยบายตลาดน าการผลิต โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิายช กระทรวง
อุตสาหกรรม และภาคเอกานที่จะเข้ามาเพ่ิมา่องทางในการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ผลิต
สินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสหกรณช เกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจาุมาน และกลุ่มเกษตรกร      
ถือเป็นการใา้กลไกทาง 

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
  ภาคเกษตรนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยอย่างมาก เพราะมีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 
6.4 ล้านครัวเรือน และที่ดินท าการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40  ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่ภาค
เกษตรกลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑชมวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอัตราการเติบโตา้า
และมีความเปราะบางสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของประเทศ และยังเติบโตในอัตราที่า้ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตสินค้าเกษตราั้นน าของโลก หรือแม้แต่ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเาียหลายประเทศ 
           จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคเกษตรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเาิง
โครงสร้างครั้งส าคัญ เา่นเดียวกันกับทั่วโลก คือการลดลงของการใา้ก าลังแรงงาน ซึ่งทดแทนด้วย          
การเพ่ิมขึ้นของการใา้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราจะเหนนได้ว่ารูปแบบการเติบโตของ
ภาคเกษตรได้เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการขยายตัวเาิงปริมาณ เา่น ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก และการใา้
ปัจจัยการผลิตที่มากขึ้น เป็นต้น มาเป็นการเติบโตที่มาจากคุณภาพ หรือผลิตภาพมากขึ้น ในอดีต
ประเทศไทยเคยมีการขยายตัวของปัจจัยเาิงคุณภาพในระดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับตกลงมาอยู่ใน
ระดับต่ าอย่างต่อเนื่องจนถูกประเทศเพ่ือนบ้านแซงหน้า 
           ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ของเรายังคงท าการผลิตแบบเดิม ๆ 
โดยเฉพาะการปลูกพืาเาิงเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตต่ าแต่มีความเสี่ยงสูง (“high risk, low return”) 
โดยเฉพาะพืามหาานที่มีความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกสูง เกษตรกรต้องแบกรับ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีรายได้สุทศิต่ าและเปราะบาง ตลอดถึงมีหนี้สินจ านวนมาก สวนทาง
กับความพยายามของภาครัฐและงบประมาณท่ีได้ทุ่มลงไปในภาคเกษตรเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี 

 ปัจจัยด้านสังคม(Social Factor) 
 ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อประเทศอย่างยิ่งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า

จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  การเป็นรากฐานทาง
วัฒนศรรมที่ดีงาม การเป็นแหล่งรายได้ และความส าคัญต่อาีวิตและศุรกรรมทุกภาคส่วน  ของมนุษยช 
เนื่องจากภาคการเกษตรนั้นเป็นพ้ืนฐานของแหล่งวัตถุดิบและการผลิต หรือเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็น
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ส าหรับการด ารงาีพของมนุษยชนั่นเอง (Yotakong, 2011) อย่างไรกนตาม ภาคการเกษตรใน ก าลังเผาิญ
กับความท้าทายอย่างมากทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัย ภายในนั้นพบว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตร ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม แรงงาน
อายุ             40 ปีขึ้นไป และการลดลงอย่างรวดเรนวของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-39 ปี จนท าให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการใา้แรงงานต่างาาติมาทดแทนซึ่งมีความไม่แน่นอน  

 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technological Factor) 
 ประเทศไทย เราเหนนความตื่นตัวทั้งภาครัฐและภาคเอกานในการพัฒนา 

digital technology เพ่ือภาคเกษตรไทย ดังที่เหนนได้าัดจากตลาดแอปพลิเคาันเพ่ือการเกษตรที่มี
จ านวนมากในปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่ให้บริการไม่ครบวงจร คุณภาพไม่ดีนัก และยังมีผู้ใา้งานน้อย จาก
การสืบค้นแอปพลิเคาันใน Play store ด้วยค าค้นว่า “เกษตร” พบว่ามีแอปพลิเคาันของไทยที่เก่ียวข้อง
กับการเกษตรทั้งหมด 61 แอปพลิเคาัน (ณ พฤษภาคม 2562 ) แบ่งออกเป็นจากภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ 37 แอปพลิเคาัน และจากเอกาน 24 แอปพลิเคาัน โดยส่วนใหญ่เน้น การให้บริการ
เฉพาะด้านการส่งเสริมการท าเกษตรกรรม การให้ความรู้ และการให้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่             
แอปพลิเคาันด้านการตลาด การแบ่งปันทรัพยากร และการเงินยังน้อยมาก อีกทั้งไม่มีแอปพลิเคาัน  
ใดเลยที่ให้บริการครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม(Environment Factor) 
 ประเทศไทยส่งเสริมระบบเกษตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ต้ังอยู่บนกรอบแนวคิดของหลักปรัาญาเศรษฐกิจพอ เพียง ซึ่งหลักปรัาญานี้ประกอบด้วย 3 หลักการ 
และ 2 เงื่อนไข คือ หลักความพอประมาณ (Moderation) หลักความมีเหตุผล (Reasonableness) และ
หลักการมีภูมิคุ้มกัน (Immunity) ส่วน 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณศรรม 

  นอกเหนือจากเกษตรอินทรียชแล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลาย
ระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพ่ือพยายามน าเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตร
ที่เน้นความส าคัญด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค ระบบที่ต้องการสร้างความมั่นคง
ให้กับการผลิตและเกษตรกร และระบบที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษชสิ่งแวดล้อม และ               
บางระบบ/แนวทางกนเป็นระบบที่พบเฉพาะแต่ในประเทศไทย เา่น เกษตรปลอดสารพิษ 

 อย่างไรกนตาม ภายใต้โลกที่กังวลเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งกนคือเกษตรกร ผู้ผลิตและ
แปรรูปในภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนจ าหน่ายและผู้ส่งออก จึงต้องให้ความส าคัญกับการท าเกษตรที่
เป็นมิตรต่อโลก และการตรวจสอบย้อนกลับ และเน้นการผลิตในเาิงคุณภาพ มากกว่าการเน้นปริมาณ 
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 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 
 ภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารนั้น              

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบทางการเกษตรไปจนถึงการแปรรูป การขนส่ง และการตลาดก่อนจะถึงมือ
ผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรทราบ  
มีกฎหมายและข้อบังคับใดบ้างที่ผู้ผลิตอาหารควรให้ความส าคัญ และควรศึกษาไว้ ดังนี้ 

 1. พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2561 : กฎหมายที่ก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือควบคุม
และส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ประาาาน โดยครอบคลุมสินค้า
เกษตรทั้งพืา สัตวช ประมง และมีข้อก าหนดในการควบคุมกิจกรรมอ่ืนที่ต่อเนื่องจากการผลิตสินค้า
เกษตร อาทิ การขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา โรงฆ่าสัตวช เป็นต้น ก ากับโดย 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งาาติ (มกอา.) 

 2.  พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ .ศ. 2550  : เป็นกฎหมายที่ ก ากับดูแล
สุขอนามัยพืา โดยก าหนดหลักเกณฑชและวิศีการน าเข้าและส่งออกสินค้าพืาให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพืาที่น าเข้ามาในประเทศ รวมการส่งออก
พืาไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีกรมวิาาการเกษตร เป็นหน่วยงานก ากับดูแล 

 3.  พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 : กฎหมายข้อก าหนดให้มี                
การปฏิบัติตามพันศกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองคชการระหว่างประเทศ และเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวชน้ าให้เกิดความยั่งยืน โดยค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะ
ยาว และการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ และสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตวชน้ าที่ได้จาก            
การเพาะเลี้ยง ทั้งท่ีมีคุณภาพและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน ก ากับดูแลโดยกรมประมง 

 4.  พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 : กฎหมายที่ใา้เกี่ยวข้องกับอาหาร
มากที่สุด คือ เครื่องหมาย อย. ที่ก ากับโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ดูแลการ
ควบคุมคุณภาพของอาหาร คุ้มครองผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นที่การขออนุญาต การตรวจสอบ การขึ้น
ทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของการโฆษณาเก่ียวกับอาหาร 

 5.  พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่ าสัต ว์และจ าหน่ายเนื้ อสัตว์ พ .ศ .
2559 : กฎหมายที่สร้างระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตวช และการขนส่ง
เนื้อสัตวช รวมถึงการา าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตวช เพื่อการจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตวชที่ถูกสุขอนามัย โดยมี             
กรมปศุสัตวชเป็นหน่วยงานก ากับดูแล 
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 6.  พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : และเพ่ือให้มีหน่วยงาน
หลักที่เป็นกลไกในการก าหนดนโยบาย และก าหนดยุทศศาสตรชด้านอาหารในมิติด้านคุณภาพ           
ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงอาหาร และการศึกษาด้านอาหารโดยครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน และมีประสิทศิภาพในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหาร ทั้งภายในและตลาดต่างประเทศ 

 ดังนั้นจะเหนนว่า สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องเข้าใจ ไม่เพียงมาตรการ
กฎระเบียบในประเทศ แต่ยังต้องติดตามและท าความเข้าใจ  “มาตรการที่ไม่ใา่ภาษี” ในตลาด
ต่างประเทศในกลุ่มอาหารด้วย เพราะแนวโน้มจะเป็นความท้าทายใหม่ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารใน
ทุกระดับจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน 

 
ตารางท่ี 2-2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL analysis 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 
ปัจจัยด้านการเมือง 
(Political Factor)  
 

O1: การเกษตรเป็นประเดนนส าคญัใน
การพัฒนาประเทศ 
 

T1: โรคระบาด 
T2: รัฐจัดสรรงบประมาณไมเ่พียงพอใน
กาสร้างผลผลิตและผลงาน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
(Economic Factor 

O2: นโยบาย BCG ของรัฐบาล 
O3: อาจารยช นักวิจัยสามารถ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลิตภณัฑชได้
ทั่วโลก 

T3: ความผันผวนทางด้านราคาสินค้า
เกษตร 
T4: ความเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและโลกตลอดเวลา 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนศรรม 
(Social Factor) 
 

O4: มีการบรโิภคอาหารสุขภาพได้รับ
ความนิยมสูงขึ้น 
O5: การเข้าถึงาุมานเพื่อถ่ายทอด
องคชความรู้ในทุกภูมิภาค 

T5: ความเหลื่อมล้ า และการเข้าถงึ
ต่างกันตามรายได้ และกลุ่มอาาีพ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
(Technological Factor) 
 

O6: พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 
O7: สามารถน าองคชความรู้ทาง
การเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่มาจัดตั้งเป็น
ฐานความรู ้
O8: ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
Internet of Things 

T6: ผู้บรโิภคบางกลุ่มยังขาดการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 2-2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL analysis (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Factor) 
 

O9: นโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพษิ และลดการใา้สารเคม ี

T7: ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง และภาวะ
โลกร้อน 

ปัจจัยด้านกฎหมาย (Low) 
 

O10: มีกฎหมายเพื่อก ากับดูแล
มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร 

T8: การบังคับใา้กฎหมายที่ไมจ่ริงจังและ
ไม่ครอบคลุม 

 
  2.2.3.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
   McKinsey 7-s Framework เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกหนึ่ง
านิดที่สามารถน ามาา่วย ในการวิเคราะหชสภาพแวดล้อมภายในองคชกร ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถูกคิดค้น
ขึ้นมา โดย Peters and Waterman ที่ปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในปี ค.ศ. 1978 ซึ่ง 
ต่อมาแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกน ามาตีพิมพชไว้ในหนังสือที่ าื่อว่า In Search of Excellence ซึ่งเป็น 
หนังสือที่ขายดีเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. 1982 โดยหลักการของแนวคิดนี้ คือ ต้องการน าเสนอกรอบ  
การประเมินองคชการในด้านประสิทศิภาพขององคชการที่มาจากความสัมพันศชของปัจจัยองคชประกอบ  
ต่าง ๆ ทั้ง 7 ปัจจัยที่อยู่ภายในองคชการ ดังนี้ 
   S1 – วิสัยทัศนช พันศกิจ แผนยุทศศาสตรช (Strategy) คือ แผนงานที่
องคชกรจัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อน ภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศนช เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปและยุทศวิศีที่จะา่วยให้องคชกรสามารถรักษาหรือสร้างเสริม
ความได้เปรียบในการ แข่งขันในระยะยาว รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณชท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเรนว  
  S2 - คุณค่าหรือค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ วิถีความคิด ความเาื่อ 
ความคาดหวังด้านแนวการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่องคชกรให้คุณค่าต่อการท างานร่วมกันของบุคลากร
ทุกระดับ ทุกคนอย่างสอด ประสานไปในทิศทางที่มุ่งบรรลุเป้าหมายขององคชกร  
  S3 - ภาวะผู้น าองคชกร (Style) ของผู้บริหาร คือ รูปแบบการบริหาร
ของผู้บริหารระดับสูงภายใน องคชกรและปฏิสัมพันศชระหว่างทีมผู้บริหารระดับต่าง ๆ และภาพลักษณช
เาิงค่านิยมองคชกร (Symbolic of Core Values)  
  S4 – การบริหารทรัพยากรมนุษยช (Staff) คือ ความเหมาะสมของ
ระบบหรือ แนวปฏิบัติด้านการบริหาร จัดการบุคลากรว่าสามารถสนับสนุนกลยุทศช และสอดคล้องกับ
องคชประกอบอื่น ๆ หรือไม่ 37 
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   S5 – ความสามารถและทักษะ (Skill) คือ แผนงานการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะความสามารถของ บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนช กลยุทศช และเป้าหมาย
ขององคชกร รวมถึงทักษะและ สมรรถนะใหม่ที่ควรพัฒนา (Re -skills & skills & Up skills) เพ่ือา่วย
ให้บุคลากรปรับตัวกับลักษณะ งาน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
  S6 – กระบวนการท างานภายใน (System) คือ กระบวนการ 
ขั้นตอน และระเบียบวิศีปฏิบัติด้าน  ต่างๆ วิศีการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององคชกร 
รวมถึงแนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบและผลลัพศชที่ได้  
  S7 - โครงสร้างองคชการ (Structure) คือ โครงสร้างการจัดการ
องคชกรว่าประกอบด้วยหน่วยงานใด แต่ละหน่วยงานมีความสัมพันศชระหว่างกันและมีสายการรายงาน
หรือการบังคับบัญาาอย่างไร โดยโครงสร้างองคชกรมักแสดงในรูปแบบผังแบ่งส่วนงาน (Organization 
Chart) การวิเคราะหชสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช โดยใา้ 7S มีดังนี ้

ตารางท่ี 2-3  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย Mckinsey 7’s Framework 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 
กลยุทศชองคชกร (Strategy) S1: มีแผนยุทศศาสตรช 12 ปี  

(พ.ศ. 2560-2571) และ 
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี  
(พ.ศ. 2564-2567) 
S2: มก.ได้รับการก าหนดกลุ่มเป็น
กลุ่มวิจัยแนวหน้าระดับโลก 
(Global and Frontier Research) 
ด้านเกษตรและอาหาร 

W1: ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในการก าหนด 
ค่าเป้าหมายและตัวา้ีวัด 
W2: ไม่มีฐานข้อมลูศิษยชเก่าเพื่อ
สนับสนุนและร่วมมือ 

ค่านิยม (Shared Value) S3: มีการก าหนดค่านยิมอย่าง
าัดเจน 
S4: า่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

W3: ขาดการส่งเสริมการ
ประาาสมัพันศชค่านิยมและการ
สร้างจุดหมายร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

รูปแบบการบริหาร และความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร (Style) 

S5: การมอบอ านาจในการ
บริหารงานอย่างาัดเจน 

W4: การบังคับบัญาาท่ีมลี าดับขั้น
าัดเจน ขาดความยืดหยุ่น 
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ตารางท่ี 2-3  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย Mckinsey 7’s Framework (ต่อ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 
การจัดการบุคลากร (Staff) S6: บุคลากรมีองคชความรู้ที่

หลากหลาย 
S7: บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
S8: บุคลากรมีความสามารถในการ 
ปรับตัวและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม ่
S9: การแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 
กลุ่มวิาาการและกลุ่มสนับสนุน 
าัดเจน 

W5: แผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลยังไม่ไดม้ีการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง 
 

ความโดดเด่น ความเา่ียวาาญ  
การผลิต การขาย หรือให้บริการ
ขององคชกร (Skill) 

S10: มีการบรูณาการองคชความรูท้ั้ง
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั  
การบริการวิาาการและ 
การท านุศิลปะ และวัฒนศรรม  
S11: ผลผลิตจากงานวิจัยและ
บริการวิาาการไดร้ับการยอมรับ 
S12: บุคลากรมีความรู้และ
เาี่ยวาาญเฉพาะทาง 

W6: ข้อจ ากัดของระเบียบ 
W7: ขาดการส่งเสริมและยกระดบั
ผลผลติที่เกิดจากการบริการ
วิาาการแก่เกษตรกรในาุมานให้
เป็นเาิงการค้า 
W8: งบวิจัยส่วนใหญ่มาจาก
รัฐบาลไม่มีกองทุนเพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 
W9: ฐานข้อมูลที่ใา้การตัดสินใจ
กระจัดกระจายขาดความเา่ือมโยง 

ระบบในการด าเนินงานขององคชกร 
(System) 

S13: มีการระบุภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีาัดเจน และมีกฎหมายรองรบั 

W10: ขาดความคล่องตัวและ
ความเป็นเอกภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างองคชกร (Structure) S14: โครงสร้างเป็นไปตามกฎหมาย 
พระราาบัญญัต ิ
S15: มีวิทยาเขต ส่วนงาน 
หน่วยงาน ศูนยช สถานฝีึกนสิิต 
สถานีวิจัย กระจายอยู่ในทุกภูมภิาค  

W11: การใา้ประโยานชจาก
ทรัพยชสินและพื้นท่ียังไม่คุม้
ประโยานช 
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2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
 จากการวิเคราะหชสภาวะแวดล้อมภายนอกองคชกรจากเครื่องมือ PESTEL และวิเคราะหช
สภาพแวดล้อมภายในองคชกรจากกรอบแนวคิด Mckinsey 7’s Framework ข้างต้นแล้ว เมื่อน ามา 
วิเคราะหชสภาพแวดล้อมทางยุทศศาสตรชโดยใา้กรอบแนวคิด (SWOT Analysis) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-4  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1: มีแผนยุทศศาสตรช 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571) และ
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 
S2: มก.ได้รับการก าหนดกลุ่มเป็นกลุ่มวิจัยแนวหน้า
ระดับโลก (Global and Frontier Research)  
ด้านเกษตรและอาหาร 
S3: มีการก าหนดค่านยิมอย่างาัดเจน 
S4: า่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
S5: การมอบอ านาจในการบรหิารงานอย่างาัดเจน 
S6: บุคลากรมีองคชความรู้ที่หลากหลาย 
S7: บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
S8: บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและ 
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม ่
S9: การแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็นกลุม่วิาาการและ 
กลุ่มสนับสนุนาัดเจน 
S10: มีการบรูณาการองคชความรูท้ั้งด้านการเรยีน        
การสอน การวิจยั การบริการวิาาการและ 
การท านุศิลปะ และวัฒนศรรม  
S11: ผลผลิตจากงานวิจัยและบรกิารวิาาการได้รับ 
การยอมรับ 
S12: บุคลากรมีความรู้และเา่ียวาาญเฉพาะทาง 
S13: มีการระบุภารกิจ อ านาจหนา้ที่าัดเจน และมี
กฎหมายรองรับ 
S14: โครงสร้างเป็นไปตามกฎหมาย พระราาบญัญัติ 
S15 มีวิทยาเขต ส่วนงาน หน่วยงาน ศูนยช สถานีฝึกนสิิต 
สถานีวิจัย กระจายอยู่ในทุกภูมภิาค 

W1: ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในการ
ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวา้ีวัด 
W2: ไม่มีฐานข้อมลูศิษยชเก่าเพื่อสนับสนุนและร่วมมือ 
W3: ขาดการส่งเสริมการประาาสมัพันศชค่านิยมและ
การสร้างจุดหมายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
W4: การบังคับบัญาาท่ีมลี าดับขั้นาัดเจน ขาดความ
ยืดหยุ่น 
W5: แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังไม่ได้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
W6: ข้อจ ากัดของระเบียบ 
W7: ขาดการส่งเสริมและยกระดบัผลผลติที่เกิดจาก
การบริการวิาาการแก่เกษตรกรในาุมานให้เป็นเาิง
การค้า 
W8: งบวิจัยส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลไมม่ีกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
W9: ฐานข้อมูลที่ใา้การตัดสินใจกระจัดกระจายขาด
ความเาื่อมโยง 
W10: ขาดความคล่องตัวและความเป็นเอกภาพเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
W11: การใา้ประโยานชจากทรัพยชสินและพื้นที่ยังไม่คุ้ม
ประโยานช 
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ตารางท่ี 2-4  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

โอกาส (opportunities) ภัยคุกคาม (Treats) 
O1: การเกษตรเป็นประเดนนส าคญัในการพัฒนาประเทศ 
O2: นโยบาย BCG ของรัฐบาล 
O3: อาจารยช นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจยัและ
ผลิตภณัฑชได้ทั่วโลก 
O4: มีการบรโิภคอาหารสุขภาพได้รับความนยิมสูงขึ้น 
O5: การเข้าถึงาุมานเพื่อถ่ายทอดองคชความรู้ในทุก
ภูมิภาค 
O6: พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
O7: สามารถน าองคชความรู้ทางการเกษตรทีม่ีอยู่ใน พ้ืน
ที่มาจัดตั้งเป็นฐานความรู ้
O8: ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีInternet of Things 
O9: นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสรมิการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ และลดการใา้สารเคม ี
O10: มีกฎหมายเพื่อก ากับดูแลมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมอาหาร 

T1: โรคระบาด 
T2: รัฐจัดสรรงบประมาณไมเ่พียงพอในการสร้าง
ผลผลติและผลงาน 
T3: ความผันผวนทางด้านราคาสินค้าเกษตร 
T4: ความเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และโลกตลอดเวลา 
T5: ความเหลื่อมล้ า และการเข้าถงึต่างกันตามรายได้ 
และกลุม่อาาีพ 
T6: ผู้บรโิภคบางกลุ่มยังขาดการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 
T7: ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง และภาวะโลกร้อน 
T8: การบังคับใา้กฎหมายที่ไมจ่ริงจังและไม่ครอบคลุม 

 

 2.3.1 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
  2.3.1.1  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 
    ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบวิเคราะหชเพ่ือหาค่าถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก และส่งต่อให้กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ซึ่งมีต าแหน่ง
เป็นนักวิเคราะหชนโยบายและแผนา านาญการและา านาญการพิเศษ จ านวน 5 คน เพื่อให้คะแนนถ่วง
น้ าหนักรายประเดนนมีความสมบูรณช โดยก าหนดให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งสรุป
ได้ดังตาม ตารางที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-5  ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน  

         คนที่ 
 
รายการปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

S1: Strategy 0.20 0.20 0.15 0.20 0.25 0.20 
S2: Shared Value 0.10 0.10 0.10 0.15 .0.10 0.11 
S3: Style 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.16 
S4: Staff 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 
S5: Skills 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.19 
S6: System 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.11 
S7: Structure 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

   จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเรียงล าดับจากมาก -น้อยได้ ได้แก่ กลยุทศชขององคชกร 
(Strategy) ความโดดเด่น ความเาี่ยวาาญ การผลิต การขาย หรือให้บริการขององคชกร (Skills) 
รูปแบบการบริหาร และความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (Style) การจัดการบุคลากร (Staff) และปัจจัย         
ที่มีผลเท่ากันได้แก่ ระบบในการด าเนินงานขององคชกร (System) โครงสร้างองคชกร (Structure) 
ค่านิยม (Shared Value) 

ตารางท่ี  2-6  ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก  

         คนที่ 
 
รายการปัจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

P: Political Factor 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.13 
E: Economic Factor 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20 0.23 
S: Socio-cultural Factor 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.16 
T: Technological Factor 0.20 0.25 0.25 0.20 0.20 0.23 
E: Environmental Factor 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 
L: Law Factor 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 
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   จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญ ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ Economic Factor 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนศรรม (Socio-cultural 
Factor) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) 
และปัจจัยด้านกฎหมาย (Law Factor) 

  2.3.1.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 

 ผู้ศึกษาได้สอบถามและสัมภาษณชผู้บริหารที่มีส่วนในการก าหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และนักวิชาการในสาขาด้านการเกษตรและสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย จ านวน 10 คน เพ่ือ
ประเมินประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เป็นล าดับ
คะแนนจาก “1” คือมีผลกระทบน้อยที่สุดและ “5” มีผลกระทบมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปคะแนน
เฉลี่ยได้ดังตารางท่ี 2-7 และตารางท่ี 2-8  

ตารางท่ี 2-7  คะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 
S1: Strategy 4.10 S1 3.30 W1 

4.40 S2 3.10 W2 
S2: Shared Value 4.30 S4 3.20 W3 
S3: Style 3.90 S5 3.20 W4 
S4: Staff 4.20 S6 3.50 W5 

4.10 S7   
4.00 S8   
3.80 S9   

S5: Skills 4.00 S10 3.40 W6 
4.20 S11 3.30 W7 
4.40 S12 3.70 W8 

  3.60 W9 
S6: System 3.90 S13 3.3 W10 
S7: Structure 4.60 S15 3.4 W11 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.15  3.36  
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ตารางท่ี 2-8  คะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Treats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 
P: Political Factor 4.60 O1 3.90 T1 

  4.40 T2 
E: Economic Factor 4.60 O2 4.30 T3 

4.50 O3 4.40 T4 
S: Socio-cultural Factor 4.60 O4 4.50 T5 

4.60 O5   
T: Technological Factor 4.60 O6 4.00 T6 

4.50 O7   
4.50 O8   

E: Environmental Factor 4.50 O9 4.00 T7 
L: Law Factor 4.50 O10 4.00 T8 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.55  4.19  

    จากตารางที่ 2-7 และ 2-8 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่ามีผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร โดยปัจจัยที่เป็นเาิงบวกได้แก่จุดแขนง 
(Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีปัจจัยเป็นบวก (+) และปัจจัยที่ เป็นเาิงลบ ได้แก่ 
จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Treats) มีปัจจัยเาิงลบ(-) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแขนงได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.15 และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -
3.36 ซึ่งสรุปผลได้ว่าองคชกรมีปัจจัยที่เป็นจุดแขนง +0.79 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้
คะแนนรวมเฉลี่ย +4.55 และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.19 ซ่ึงสรุปได้ว่าปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส 0.36 

  2.3.1.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร 

   ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักและก าหนดค่าน้ าหนักของ
คะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2-9 
และ 2-10 โดยคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความส าเรนจของ
การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและ
อาหารรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า  ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใา้ในการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 2-9 และ 2-10 
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ตารางท่ี 2-9  สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัย
ภายใน 

ค่า
น้ าหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย*น้ าหนัก 
สรุปผล Strengths 

(2) 
Weaknesses 

(3) 
Strengths 

(2)*(1) 
Weaknesses 

(3)*(1) 
S1: Strategy 0.20 4.25 3.20 0.85 0.64 0.21 
S2: Shared Value 0.11 4.30 3.20 0.47 0.35 0.12 
S3: Style 0.16 3.90 3.20 0.62 0.51 0.11 
S4: Staff 0.12 4.03 3.50 0.48 0.42 0.06 
S5: Skills 0.19 4.20 3.50 0.80 0.67 0.13 
S6: System 0.11 3.90 3.30 0.43 0.36 0.07 
S7: Structure 0.11 4.60 3.40 0.51 0.37 0.14 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.16 -3.32 +0.84 

ตารางท่ี 2-10  สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย
ภายนอก 

ค่า
น้ าหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย*น้ าหนัก 
สรุปผล Opportunities 

(2) 
Threats 

(3) 
Opportunities 

(2)*(1) 
Threats 
(3)*(1) 

P: Political Factor 0.13 4.60 4.15 0.60 0.54 0.06 
E: Economic Factor 0.23 4.55 4.35 1.05 1.00 0.05 
S: Socio-cultural   
Factor 

0.16 4.60 4.50 0.74 0.72 0.02 

T: Technological 
Factor 

0.23 4.53 4.00 1.04 0.92 0.12 

E: Environmental 
Factor 

0.15 4.50 4.00 0.68 0.60 0.08 

L: Law Factor 0.10 4.50 4.00 0.45 0.40 0.05 
รวมคะแนนเฉลี่ย +4.56 -4.18 0.38 

  จากตารางที่ 2-9 และ 2-10 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักแล้วพบว่า 
ปัจจัยที่เป็นจุดแขนงได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.16 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -
3.32 ซึ่งสรุปผลได้ว่าองคชกรมีปัจจัยที่เป็นจุดแขนง +0.84 ในขณะที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้
คะแนนรวมเฉลี่ย +4.56 และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.18 สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็น
โอกาส +0.38 
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  2.3.1.4  การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
   เมื่อน าเอาข้อมูลการวิเคราะหชปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้

ถ่วงน้ าหนักคะแนนแล้ว มาระบุต าแหน่งในกราฟเรดาหชที่ plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน กนจะสามารถระบุ ต าแหน่งทางยุทศศาสตรช (Strategic Position) ขององคชกรท าได้โดยใา้
แนวคิด TOWS Matrix ซ่ึง สามารถแบ่งต าแหน่งทางยุทศศาสตรชได้เป็น 4 พื้นที่ที่มีความหมายต่างกัน 
ดังนี้  

   1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองคชกรมีจุดแขนงที่สอดคล้องกับโอกาส 
องคชกรประเภทนี้จึง ควรก าหนดทิศทางและกลยุทศชเาิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเาิงยุทศศาสตรช 

    2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวม
ภายในองคชกรมีจุดอ่อนที่ ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองคชกรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทศชเาิงแก้ไข            
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองคชกร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแขนงในการแข่งขัน  

   3)  S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองคชกรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จาก
จุดแขนงภายใน แม้ว่า ปัจจัยภายนอกจะไม่เอ้ือต่อการเติบโตกนตาม องคชกรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทศช
เาิงป้องกัน เพ่ือใา้ จุดแขนงขององคชกรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส  

   4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เหนนถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตใน
อนาคต ดังนั้น องคชกรที่อยู่ใน ต าแหน่งทางยุทศศาสตรชนี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทศชเาิงรับ โดยแก้ไข
จุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ที่เป็นปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

   จากข้อมูลการวิเคราะหชที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัย ภายใน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเรดาหช เพ่ือแสดง
ต าแหน่งทางยุทศศาสตรช (Strategic Position) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ปรากฏดังแผนภาพที่ 2-3 

แผนภาพที่ 2-3  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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    จากแผนภาพที่ 2-3 แสดงให้เหนนถึงต าแหน่งทางยุทศศาสตรชของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชมีต าแหน่งทางยุทศศาสตรชต่อการยกระดับ
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีจุดแขนงและโอกาสสอดคล้องกัน ดังนั้น การก าหนดกลยุทศชจึงควรก าหนด
ทิศทางเป็นกลยุทศชเาิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเาิงยุทศศาสตรช 
  2.3.1.5  การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

   การก าหนดกลยุทศชในการด าเนินการ หรือ WAYs จะได้จาก               
การวิเคราะหชสภาวะแวดล้อมทางยุทศศาสตรชทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ ๕ อันดับแรก 
ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix มีรายละเอียดแสดงดังตารางนี้ 

ตารางท่ี 2-11  การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง(Strengths) 
S2: มก.ได้รับการก าหนดกลุ่มเป็น
กลุ่มวิจัยแนวหน้าระดับโลก 
(Global and Frontier 
Research) ด้านเกษตรและอาหาร 
S4: า่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
S10: มีการบรูณาการองคชความรูท้ั้ง
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั  
การบริการวิาาการและ 
การท านุศิลปะ และวัฒนศรรม  
S11: ผลผลิตจากงานวิจัยและ
บริการวิาาการไดร้ับการยอมรับ 
S15 มีวิทยาเขต ส่วนงาน หน่วยงาน 
ศูนยช สถานีฝึกนสิิต สถานีวิจัย 
กระจายอยู่ในทุกภมูิภาค 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W2: ไม่มีฐานข้อมลูศิษยชเก่าเพื่อ
สนับสนุนและร่วมมือ 
W6: ข้อจ ากัดของระเบียบ 
W7: ขาดการส่งเสริมและยกระดบั
ผลผลติที่เกิดจากการบริการ
วิาาการแก่เกษตรกรในาุมานให้
เป็นเาิงการค้า 
W8: งบวิจยัส่วนใหญ่มาจากรัฐบาล
ไม่มีกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
W9: ฐานข้อมูลที่ใา้การตัดสินใจ
กระจัดกระจายขาดความเา่ือมโยง 
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ตารางท่ี 2-11  การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) กลยุทธ์แก้ไข (W-O) 
O1: การเกษตรเป็นประเดนนส าคญั
ในการพัฒนาประเทศ 
O3: อาจารยช นักวิจัยสามารถ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลิตภณัฑช
ได้ทั่วโลก 
O4: การบริโภคอาหารสุขภาพไดร้บั
ความนิยมสูง 
O6: พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 
O8: ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
Internet of Things 

S2: O1 สรา้งรายได้ต่อยอดเาิงพาณาิยช
จากผลงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
S11: O3 สร้างตลาด Online จาก
เครือข่ายนักวิจัยท่ัวโลกและ
ประาาสมัพันศชเปิดตลาดสินค้าเกษตร
และอาหาร 
S10: O6 พัฒนาผลผลติหรือ
ผลิตภณัฑชที่ไดจ้ากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และรับรองเป็นสินค้ามา
มาตรฐานและพร้อมจ าหน่าย 
S15: O8 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ าโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต การแปรรูป          การรับรอง
มาตรฐานหารปลอดภยั ตลอดจน
จัดหาตลาดหรือา่องทางการจ าหนา่ย 
S4:  O4 สร้างและพัฒนาแพลท
ฟอรชมการเข้าถึงสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

W2: O3 รวบรวมศษิยชเก่าจากทัว่โลก
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเพื่อา่วยในการ
ขยายตลาดและประาาสัมพันศช 
W6: O6 สร้างระเบียบโดยใา้อ านาจ
สภามหาวิทยาลยั ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจาก
งานวิจัยเป็นอุตสาหกรรมเาิงพาณิายช 
W7: O4 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑช
จากงานบริการวิาาการและวิจยัให้
เป็นเาิงพาณิายชเพื่อตอบสนองตลาด
ผู้บริโภคสินค้าสุขภาพ 
W8: O1 ใา้ขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลยัในการจัดตั้งกองทุน 
วิจัยหรือหาแหล่งทุนวิจัยและบริการ
วิาาการที่นอกเหนือจาก  
งบประมาณรัฐ 
W9: O8 พัฒนาฐานข้อมูลแบบ 
รวมศูนยชข้อมลูที่ส่วนกลาง เพือ่ 
การวิเคราะหชทางการตลาดและ 
การตัดสินใจแบบ Rail time 

ภัยคุกคาม (Treats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
T2: รัฐจัดสรรงบประมาณไมเ่พียงพอ
ในการสร้างผลผลติและผลงาน 
T4: ความเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกจิ
ของประเทศและโลกตลอดเวลา 
T5: ความเหลื่อมล้ า และการเข้าถงึ
ต่างกันตามรายได้ และกลุ่มอาาีพ 
T6 ผู้บรโิภคบางกลุ่มยังขาด 
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
T7: ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง และ
ภาวะโลกร้อน 

S2: T2 จัดท าข้อเสนอโครงการใน
ลักษณะโครงการต่อเนื่อง 3-5 ปี โดย
ใา้จุดเน้นเาิงยุทศศาสตรชที่รัฐก าหนด 
S4: T6 ใา้เครือข่ายเกษตรกรใน
ภูมิภาคทีม่หาวิทยาลัยถ่ายทอด
เทคโนโลยีและมผีลงานประจักษช เป็น
า่องทางผู้บริโภคที่ยังเข้าไม่ถึงระบบ
สารสนเทศ  
S15: T7 ส่งเสรมิและถา่ยทอดองคช
ความรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
การป้องกันการเสยีหายจากผลผลติ
ทางด้านการเกษตร 
S11: T4 รักษามาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร 
S10: T5 จัดท าฐานองคชความรู้ เพือ่
เข้าถึงข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหาร
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 

W2: T5 จัดท าฐานข้อมูลศิษยชเก่า 
เพื่อประาาสมัพันศชให้เข้าถึงทุก กลุ่ม
รายได ้
W6: T4 ปรับปรุงระเบยีบให้ทันกับ
การเปลีย่นแปลง 
W7: T7 ส่งเสริม และให้ความรู้กรณี
ผลผลติเกิดจากภัยศรรมาาต ิ
W8: T2 จัดท าข้อเสนอโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
W9: T6 จัดท าแผนการตลาดส าหรับ
ผู้บรโิภคทีเ่ข้าไม่ถึงสารสนเทศ อาทิ  
ทีวี แผ่นพับ เป็นต้น 



 
 

 
บทที่ 3 

แผนขององค์กร 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคชเพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทศศาสตรชาาติ 
ประเดนนการเกษตร และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชที่มี
ผลกระทบต่อการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติ
ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) จากการประมวลรายงานการศึกษาในอดีต และการวิเคราะหชสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า
การยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยในอนาคตจะเผาิญความเสี่ยงในหลายมิติทั้ง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ จึงต้องให้
ความส าคัญต่อการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบาย และแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของไทยอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างรายได้เพ่ือ
รักษาฐานรายได้และสร้างรายได้เพ่ิมสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยให้มีเสถียรภาพยั่งยืน 

3.1  ชื่อแผน 

 แผนปฏิบัติการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของไทยอย่างยั่งยืน 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

3.2  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชสามารถยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพ่ือความมั่นคงของไทยอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ ให้เป็นกลไก
หลักของประเทศในการลดความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ประาาานได้อย่าง
มั่นคง บนความยั่งยืนของทรัพยากรอันหลากหลายของประเทศ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทศศาสตรชาาติ 
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 3.2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 
  1) วิสัยทัศน์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรช วิจัยและนวัตกรรม “เป็น
องคชกรน าเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตรช วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับ
สากล และเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาาาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2580” 
  2) วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตรชแห่งแผ่นดิน” 

 3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
  1) สร้างองคชความรู้และสังคมต้นแบบแห่งการเรียนรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่าุมานเพ่ือยกระดับคุณภาพาีวิต สังคมและาุมาน 
  2) สร้างรายได้จากการต่อยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goal) 
  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรทั้งเกษตร         
   อัตลักษณชพ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และ 
   เกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
    มหาวิทยาลัยสู่าุมานเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
   เป้าประสงค์ที่ 1.2  การพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง 
    มูลค่าเพ่ิมตอบสนองผู้บริโภค 
   เป้าประสงค์ที่ 1.3 การตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานอาหาร 
    ปลอดภัย 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพ่ือสร้าง
   รายไดก้ารต่อยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาาาติอย่างยั่งยืน   
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 การสร้างและยกระดับผู้ประกอบการสินค้าด้านการเกษตร 
   เป้าประสงค์ที่ 2.2  การสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   เป้าประสงค์ที่ 2.3  การบูรณาการองคชความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต 
    และบัณฑิต 
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3.3  แนวทางในการด าเนินการ (WAYs)  

 การก าหนดกลยุทศชในการด าเนินการ หรือ WAYs ซึ่งได้จากการวิเคราะหชสภาวะ
แวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วย
เครื่องมือ TOWS Matrix  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชมีต าแหน่งทางยุทศศาสตรชต่อการยกระดับ
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีจุดแขนงและโอกาสสอดคล้องกัน ดังนั้น การก าหนดกลยุทศชจึงควรก าหนด
ทิศทางเป็นกลยุทศชเาิงรุก เพ่ือใา้โอกาสในการรักษาความได้เปรียบและส่งเสริมจุดแขนงในเาิง
ยุทศศาสตรช ดังตารางที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1  ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส และแนวทางเชิงรุก 

ความสัมพันธ์
ของจุดแข็งและ

โอกาส 

แนวทางเชิงรุก 

S2: O1 สร้างรายได้ต่อยอดเาิงพาณิายชจากผลงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
S4:  O4 สร้างและพัฒนาแพลทฟอรชมการเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน 
S10: O6 พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑชที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับรองเป็น

สินค้ามามาตรฐานและพร้อมจ าหน่าย 
S11: O3 ใา้ประโยานชจากเครือข่ายจากศิษยชเก่าและนักวิจัยทั่วโลกประาาสัมพันศช เปิด

ตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
S15: O8 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าโดยเริ่ม

ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การรับรองมาตรฐานหารปลอดภัย 
ตลอดจนจัดหาตลาดหรือา่องทางการจ าหน่าย 

 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย  เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังตารางที่ 3-2 
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ตารางท่ี 3-2  สรุปเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 และนวัตกรรมของ
 มหาวิทยาลยัสู่าุมานเพื่อ
 ผลิตสินค้าเกษตร 

จ านวนผลผลติการเกษตรที่
เกิดจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อ
จ าหน่าย 

1.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 
1.1.2  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและ
 คุณภาพ 
 

1.2 การพัฒนาและแปรรูป
 สินค้าเกษตรเพื่อสร้าง
 มูลค่าเพิม่ตอบสนอง
 ผู้บริโภค 

ร้อยละของผลผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้รับการแปรรูปเพื่อ
จ าหน่าย 
 

1.2.1 ใา้เทคโนโลยีส่งเสริมการผลิต
 และแปรรูป  
1.2.2 สร้างระบบการตรวจสอบ
 คุณภาพผลผลติ 

1.3 การตรวจสอบคณุภาพ
 และรับรองมาตรฐาน
 อาหารปลอดภัย 

ร้อยละสินค้าการเกษตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเพื่อ
จ าหน่าย 

1.3.1 สร้างมาตรฐานและให้การ
 รับรองมาตรฐาน 
1.3.2 สร้างรูปแบบและการบรรจุภณัฑช 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้จากศุรกิจการเกษตร 
เน้นการเกษตรคุณภาพสูง และปลอดภัยเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การเกษตร 

ตารางท่ี 3-3  สรุปเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
2.1  การสร้างและยกระดับ
 ผู้ประกอบการสินคา้
 ด้านการเกษตร 

จ านวนผู้ประกอบการศุรกจิ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

2.1.1  สร้างผู้ประกอบการรายใหม่
 เพิ่มขึ้น 
2.1.2  ยกระดับผู้ประกอบการ 
 รายเดิม 

2.2  การสร้างรายได้จาก
 สินค้าเกษตรและอาหาร 
 ปลอดภัย 

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การจ าหน่ายสินค้าเกษตรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

2.2.1  สร้างการประาาสัมพันศช
 ภายในประเทศและระดับโลก 
2.2.2 สร้างศูนยชจ าหน่ายสินค้า 

2.3 การบูรณาการองคช
 ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้
 ของนิสิตและบัณฑิต 

จ านวนนิสิต ผู้บัณฑิต 
ผู้สนใจเรียนรู้ฝึกงาน 
 

2.3.1 สร้างศูนยชเรียนรู้ในการ 
 บูรณาการศาสตรชของ 
 ทุกสาขา 
2.3.2  สร้างต้นแบบสาศิตเพ่ือ 
 การฝึกงานและอาาีพ 
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3.4  มาตรการ เครื่องมือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Means) 

 จากยุทศศาสตรช และกลยุทศชที่ได้จากข้อ 3.3 สามารถน ามาจัดท าแผนงาน โครงการ            
ได้ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่าุมานเพ่ือ
ผลิตสินค้าเกษตร 

ตารางท่ี 3-4 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 1 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพื้นถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตร

ปลอดภัย  เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงคชที่ 1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่าุมานเพื่อผลิตสินค้าเกษตร 
กลยุทศชที่ 1.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่าุมาน 
แผนงานที่ 1.1.1.1 แผนการส ารวจจุดเด่นและความต้องการของาุมาน 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. ส ารวจจุดเด่นของ
าุมานและความ
ต้องการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

เพื่อส ารวจความ
ต้องการาุมาน 
หรือความ
ต้องการผู้รบั 
การถ่ายทอด 

จ านวนเรื่อง
หรือความ
ต้องการที่
สอดคล้องกับ
าุมาน 

100 100 100 100 100 อาจารยชหรือ
นักวิจัย 

แผนงานที่ 1.1.1.2 การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการาุมาน 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดท าฐานข้อมูล
รวบรวมจุดเด่นและ
ความต้องการถ่ายทอด 
 

เพื่อวางแผน 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่
สอดคล้องต่อ
ความต้องการ
ของาุมาน 

ร้อยละของ
ความส าเรนจ
ของฐานข้อมลู
ความต้องการ
ของาุมาน 

90 95 100 100 100 อาจารยชหรือ
นักวิจัย 
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ตารางท่ี 3-4 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 1 (ต่อ) 

กลยุทศชที่ 1.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร 
แผนงานที่ 1.1.2.1 การจดัท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่าุมาน 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. จัดท าโครงการและ
กิจกรรมความร่วมมือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
าุมาน 
 

เพื่อก าหนด
และวางแผน
โครงการ
กิจกรรมที่จะ
ถ่ายทอด 

จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมที่
ถ่ายทอดหรือ
ความร่วมมือ 

100 100 100 100 100 อาจารยชหรือ
นักวิจัย 

แผนงานที่ 1.1.2.2 การสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดหาเทคโนโลยี
และเครื่องมือที่
สนับสนุนการถ่ายทอด 
 

เพื่อหาแหล่ง
ทุนในการ
สนับสนุน
เทคโนโลยีและ
เรื่องมือ 

ร้อยละของ
ความส าเรนจ
ในการจัดหา
เทคโนโลยี
และเครื่องมือ 

90 90 90 90 90 อาจารยชหรือ
นักวิจัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย  เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ที่  2 การพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตอบสนองผู้บริโภค 

ตารางท่ี 3-5 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพื้นถิ่น เกษตรแปรปลอดภัย  
เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงคชที่ 1.2 การพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตอบสนองผู้บริโภค 
กลยุทศชที่ 1.2.1 สร้างเทคโนโลยีส่งเสริมการผลิตและแปรรูป 
แผนงานที่ 1.2.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริง 
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ตารางท่ี 3-5 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 2 (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. โครงการหรือ
กิจกรรมต้นแบบในการ
ด าเนินจริงของ
โครงการที่เกิดเป็น
รูปศรรม 
 

เพื่อขยายผล
ของการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
อย่างเป็น
รูปศรรม 

ร้อยละของ
โครงการหรือ
กิจกรรมที่
เป็นรูปศรรม 

90 90 90 95 100 อาจารยชหรือ
นักวิจัย 

แผนงานที่ 1.2.1.2 การประกวดและการให้รางวัล 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การประกวดผลผลิต
ที่เกิดจากการ
ด าเนินการของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

เพือ่ประเมิน
ประสิทศิผล
และผลลัพศช
ของการ
ถ่ายทอด 

ร้อยละของ
ผลผลติที่มี
ประสิทศิผล
และน าไป 
ต่อยอด 
ขยายผลได ้

90 90 95 95 100 ส่วนงานท่ี
นักวิจัยสังกัด 

กลยุทศชที่ 1.2.2 สร้างระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
แผนงานที่ 1.2.2.1 แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต 
 

เพื่อคัดเลือก
ผลผลติและ
ตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต 

ร้อยละของ
ผลผลติที่ผ่าน
การตรวจสอบ
คุณภาพ 

100 100 100 100 100 สถาบันหรือคณะ 
ศูนยช ท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

แผนงานที ่1.2.2.2 การท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑชสินค้าเกษตร 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. จัดท าฐานข้อมูล
สินค้าเกษตรที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
 

เพื่อน าผลผลติ
เกษตรที่ผา่น
คุณภาพไปขึ้น
ทะเบียนสินคา้
คุณภาพ 

ร้อยละของ
ความส าเรนจ
ของฐานข้อมูล
สินค้าเกษตรที่
ผ่านการ
ตรวจสอบ 

80 90 100 100 100 สถาบันหรือ
คณะ ศูนยช ท่ีมี
หน้าท่ี
ตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย  เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ตารางท่ี 3-6 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 3  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1  

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณชพื้นถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตร
ปลอดภัย  เกษตราีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงคชที่ 1.3 การตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
กลยุทศชที่ 1.3.1 สร้างมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐาน 
แผนงานที่ 1.3.1.1 การก าหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การก าหนด
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้า
เกษตรประเภทอาหาร 
 

เพื่อรับรอง
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
อาหาร
ปลอดภัยที่
ผ่าน
มาตรฐาน 

100 100 100 100 100 ศูนยชรับรอง
มาตรฐาน 
อาหาร
ปลอดภัย มก. 

แผนงานที่ 1.3.1.2 การขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การออกใบรับรอง
มาตรฐานโดย มก. 
 

เพื่อรับรอง
อาหาร
ปลอดภัย
ก่อนจ าหน่าย
สู่ผู้บริโภค 

ร้อยละของ
ความเาื่อมั่น
ในการ
รับรอง
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัย
ของ มก. 

100 100 100 100 100 ศูนยชรับรอง
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัย มก. 
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ตารางท่ี 3-6 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 3 (ต่อ) 

กลยุทศชที่ 1.3.2 สร้างรูปแบบและการบรรจุภัณฑช 
แผนงานที่ 1.3.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑชหรือแปรรูป 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การพัฒนา
ผลิตภณัฑชการเกษตรที่
เป็นต้นน้ า 
 

เพื่อเพ่ิม
มูลค่าจาก
พัฒนา
ผลิตภณัฑช
หรือแปรรูป 

ร้อยละของ
ผลิตภณัฑชที่
ได้รับการ 
แปรรูปหรือ
พัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพิม่ 

95 100 100 100 100 คณะ สถาบัน
ส านัก 

แผนงานที่ 1.3.2.2 การพัฒนาการบรรจุภัณฑช 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การออกแบบบรรจุ
ภัณฑชที่เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑช 

เพื่อออกแบบ
บรรจภุัณฑชที่
สวยงาม โดด
เด่นและเป็น
เอกลักษณช 

ร้อยละ 
การพึงพอใจ
ในการ
ออกแบบ
บรรจ ุ

90 95 95 95 95 คณะและ
สถาบัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้การ
ต่อยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาาาติอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การสร้างและยกระดับผู้ประกอบการสินค้าด้านการเกษตร 
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ตารางท่ี 3-7 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้การต่อยอดเาิงพาณิายชจาก

งานวิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาาาติอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าประสงคชที่ 2.1 การสร้างและยกระดับผู้ประกอบการสินค้าด้านการเกษตร 
กลยุทศชที่ 2.1.1 สร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 
แผนงานที่ .1.1.1 แผนการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การสร้าง
ผู้ประกอบการจาก
เกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ
รายใหม่จาก
เกษตรกร 

ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ
รายใหม่จาก
เกษตรกร 

50 60 70 80 90 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

แผนงานที่ .1.1.2 การอบรมส่งเสริมทักษะเกษตรกรรายใหม่ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การเพิ่มทักษะ
เกษตรกรรายใหม่ 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ผู้ประกอบการ
รายใหม ่

ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ
รายใหม่จาก
เกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่ม
ทักษะ 

100 100 100 100 100 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

กลยุทศชที่ 2.1.2 ยกระดับผู้ประกอบการรายเดิม 
แผนงานที่ 2.1.2.1 แผนการยกระดับผู้ประกอบการรายเดิม 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การยกระดับ
ผู้ประกอบการราย
เดิม 

เพื่อวางแผน
เพิ่มทักษะ
ผู้ประกอบการ
รายเดิม 

ร้อยละของ
ความส าเรนจ
ตามแผนใน
การยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายเดิม 

90 90 90 90 90 คณะ สถาบัน 
ส านัก 
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ตารางท่ี 3-7 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 1 (ต่อ) 

แผนงานที่ 2.1.2.2 การอบรมเพิ่มทักษะผู้ประกอบการรายเดิม 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การอบรมเพิ่ม
ทักษะผู้ประกอบการ
รายเดิม 
 

เพื่ออบรมเพิ่ม
ทักษะแก่
ผู้ประกอบการ
รายเดิม 

ร้อยละ
ผู้ประกอบการ
รายเดิมที่เข้า
ร่วมโครงการ
อบรมเพิ่ม
ทักษะ 

80 80 80 80 80 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้การต่อ
ยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาาาติอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 2  การสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ตารางท่ี 3-8 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้การต่อยอดเาิงพาณิายชจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาาาติ
อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงคชที่ 2.2 การสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
กลยุทศชที่ 2.2.1 สร้างการประาาสัมพันศชท้ังภายในและนานาาาติ 
แผนงานที่ 2.2.1.1 การจัดท าแผนศุรกิจ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดท าแผนศุรกิจ 
 

เพื่อวางแผน
ศุรกิจ การ
จ าหนา่ย
สินค้าเกษตร 

ร้อยละของ
ความส าเรน
จตามแผน
ศุรกิจ
เกษตร 

90 90 90 90 90 คณะ 
สถาบัน 
ส านัก 
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ตารางท่ี 3-8 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 2 (ต่อ) 

แผนงานที่ 2.2.1.2  การประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากฐานศิษย์เก่าและ
เครือข่ายวิจัยท ่ัวโลก 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การสร้างเครือข่ายจาก
ฐานศิษยชเก่าและเครือข่าย
นักวิจัยทั่วโลก 
 

เพื่อสร้างฐาน
ลูกค้าท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
ประเทศ
ประเทศท่ัว
โลก 

ร้อยละ
จ านวน
ศิษยชเก่า
และ
เครือข่าย
นักวิจัยทั่ว
โลกท่ีเป็น
ลูกค้าและ
บอกต่อ 

90 90 90 90 90 คณะ 
สถาบัน 
ส านัก 

กลยุทศชที่ 2.2.2 สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
แผนงานที่ 2.2.2.1 การเปิดศูนยชจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การเปิดศูนยชจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อเป็น
ศูนยชกลาง
จ าหน่าย
สินค้าท้ังใน
และนอก
ประเทศ 

ร้อยละของ
รายได้
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม  

20 30 40 50 60 คณะ 
สถาบัน 
ส านัก 

แผนงานที่ 2.2.2.2 การจัดท าแผนการตลาด Online 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การส่งเสริมการตลาด 
online 
 
 

เพื่อใา้
เทคโนโลยีใน
การส่งเสริม
ตลาด 

ร้อยละของ
สั่งซื้อสินค้า
ออนไลนช 

50 50 50 50 50 คณะ 
สถาบัน 
ส านัก 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพ่ือสร้างรายไดก้ารต่อ
ยอดเาิงพาณิายชจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาาาติอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณาการองคชความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและบัณฑิต 

ตารางท่ี 3-9 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้การต่อยอดเาิงพาณิายชจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาาาติ
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงคชที่ 2.3 การบูรณาการองคชความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและบัณฑิต 
กลยุทศชที่ 2.3.1 สร้างศูนยชเรียนรู้ในการบูรณาการศาสตรชของทุกสาขา 
แผนงานที่ 2.3.1.1 จัดท าฐานองคชความรู้ให้นิสิตเพื่อการเรียนรู้ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดท าฐานข้อมูล
บูรณาการองคชการเรียนรู้
ในสาขาต่าง ๆ 
 

ถ่ายทอด ร้อยละ
ขององคช
ความรู้ที่
ได้รับ
การบูรณา
การ 

60 70 80 90 90 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

แผนงานที่ 2.3.1.2 การประาาสัมพันศชเปิดเป็นศูนยชการเรียนรู้ในระดับนานาาาติ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การประาาสัมพันศช
เปิดเป็นศูนยชการเรียนรู้
ในระดับนานาาาต ิ

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการพัฒนา
คน 

จ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูล
การเรยีนรู้
จากทุก
า่องทาง 
(ล้านคน) 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 มหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี 3-9 มาตรการ แผนงาน โครงการ กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ าแนกตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และเป้าประสงค์ที่ 3 (ต่อ) 

กลยุทศชที่ 2.3.2 สร้างต้นแบบสาศิตเพื่อการฝึกงานและอาาีพ 
แผนงานที่ 2.3.2.1 จัดท าต้นแบบสาศิตการบูรณาการองคชความรู้ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดท าต้นแบบ
สาศิตองคชความรู้ 
 

เพื่อท า
ต้นแบบการ
เรียนรูส้ าหรับ
นิสิต บัณฑิต 
และผูส้นใจ 

จ านวน
ต้นแบบ
สาศิตการ
เรียนรู ้

10 15 20 25 30 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

แผนงานที่ 2.3.2.2 การจัดท าแผนการรับฝึกปฏิบัติและส่งเสริมอาาีพ 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดท าแผนการฝึก
ปฏิบัติจริงและส่งเสริม
อาาีพ 
 

เพื่อวางระบบ
การฝึกปฏิบัติ
จริงและการ
ส่งเสริมอาาีพ 

จ านวน
นิสิต 
บัณฑิต 
และ
ผู้สนใจ 

100 150 200 250 300 คณะ สถาบัน 
ส านัก 

 

3.5  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 3.5.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
  ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนที่ยุทศศาสตรช (Strategic map) ของการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยก าหนดเป้าประสงคชในแต่ละมิติ ตามกรอบการประเมินผลการ
พัฒนาการปฏิบัติราาการ ในแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราาการ (กพร.) ซึ่ง
จ าแนกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 3-1 และแสดงกรอบความเาื่อมโยงแผนปฏิบัติการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ตามแผนภาพที่ 3-2 ไดด้ังนี้  
  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เป้าประสงคช
ที่แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคชและเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยานชต่อประาาาน และผู้รับบริการ  
 



59 

 
 

  เป้าประสงค์ 
  R.1 การสร้างและยกระดับผู้ประกอบการสินค้าด้านการเกษตร 
  R.2 การสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Save the customer) เป้าประสงคช
ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 
  เป้าประสงค์ 
  S.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่าุมานเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
  มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) 
เป้าประสงคชที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยองคชกรต้องการทรัพยากร (นอกเหนือ
บุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทศิผลตามพันศกิจ 
  เป้าประสงค์ 
  M.1 การพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตอบสนองผู้บริโภค 
  M.2 การตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity building) เป้าประสงคชที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององคชกรในการด าเนินงานตามยุทศศาสตรช 
  เป้าประสงค์ 
  C.1 การบูรณาการองคชความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและบัณฑิต 
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แผนภาพที่ 3-1  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 3.5.2  กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
แผนภาพที่ 3-2  กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 
เพื่อผลติสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

กลไก/ 
แผนงาน 

1.1.1  
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ ์

1. แผนการส ารวจ
จุดเด่นและความ

ต้องการ 
ของชุมชน 

2. การจัดท า
ฐานข้อมูลความ
ต้องการชุมชน 

1.1 จ านวนผลผลิตการเกษตรท่ีเกิดจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม 

เพื่อจ าหน่าย 
ตัวชี้วดั 

1.การสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตรทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภยั 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรปู และเกษตรอัจฉริยะ เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ 

ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร/์ 
วัตถปุระสงค ์มก. 

2. การสร้างและพัฒนาคนด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้จากการต่อยอดเชงิ
พาณิชย์จากงานวิจยัและนวัตกรรมในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัใน

ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

1.2 การพัฒนาและแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตอบสนองผู้บริโภค 

1.2 ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตร 
ท่ีได้รับการแปรรูป 

เพื่อจ าหน่าย 

1.1.2 
ส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตแลละ

คุณภาพ 

1.2.2 
สร้างระบบ

การตรวจสอบ
คุณภาพ
ผลผลิต 

1.3.2  
สร้าง 

รูปแบบและ
การบรรจุ

ภัณ ์ 

2.1.1  
สร้าง

ผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มข้ึน 

2.2.1 
สร้างการ

ประชาสัมพันธ ์
ในประเทศและ 
นานาชาติ 

2.2.2 
สร้างรายได้

จากการ
จ าหน่าย

สินค้าเกษตร 

2.3.2 
สร้างต้นแบบ

สาธิตเพื่อ 
การ  กงานและ

อาชีพ 

1. การ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่
การปฏิบัติจริง 

2. การ
ประกวดและ
การให้รางวัล 

 

1. แผนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

2. ท าฐาน 
ข้อมูล

ผลิตภัณ ์ 

1. การก าหนด
มาตรฐานความ

ปลอดภัย 
2. การข้ึน

ทะเบียนรับรอง
มาตรฐาน 

1. แผนการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ 

รายใหม่ 
2. การอบรม 
ส่งเสริมทักษะ

เกษตรกรรายใหม่ 

1.การจัดท าแผน
ธุรกิจ 

2. ประชาสัมพันธ์
จากฐานศิษย์เก่า

และ 
เครือข่ายวิจัย 

ท่ัวโลก 

1. แผนการ
ยกระดับ 

ผู้ประกอบการ
เดิม 

2. การอบรม
เพิ่มทักษะ

ผู้ประกอบการ
เดิม 

1.จัดต้นท าแบบ
สาธิตองค์ความรู้ 
2. แผนการรับ
  กงานและ

ส่งเสริมอาชีพ 

2.2 การสร้างรายได้ 
จากสินค้าเกษตรและ 

อาหารปลอดภัย 

2.3 การบูรณาการองค์ความรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 

นิสิตและบัณ ิต 

1.3 ร้อยละสินค้าการเกษตรท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

เพื่อจ าหน่าย 

2.3 จ านวนนิสิต  
บัณ ิต ผู้สนใจเรียนรู้  กงาน 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

2.1 การสร้างและยกระดับ
ผู้ประกอบการสินค้า 

ด้านการเกษตร 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรเพิ่มข้ึน 

2.2 ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 
จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้

มาตรฐาน 

1.2.1 
สร้าง

เทคโนโลยี
ส่งเสริม 

การผลิตและ 
แปรรูป 

1.3.1  
สร้างมาตรฐาน

และให้ 
การรับรอง
มาตรฐาน 

2.3.1 
สร้างศูนย์เรียนรู้
ในการบูรณาการ

ศาสตร์ของ 
ทุกสาขา 

 

1. การจัดท าแผน 
การถ่ายทอด 
เทคโนโลย ี

2.การสนับสนุน 
เทคโนโลยีและ 

เคร่ืองมือ 
 

1. การพัฒนา
ผลิตภัณ ์ 
หรือแปรรูป 

2. การ
พัฒนาการ
บรรจุภัณ ์ 

 

1. การเป ด
ศูนย์จ าหน่าย

สินค้า  
2. จัดแผน

ส่งเสริมตลาด 
Online 

1.จัดท า
ฐานข้อมูลองค์

ความรู้ 
2. การ

ประชาสัมพันธ์
เป ดศูนย์  

 



 
 

 

 
บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตรช วิจัย และนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการก าหนดกลุ่มอุดมศึกษาเาิงยุทศศาสตรช 
(Strategic Focus) เป็นกลุ่ม   “การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)”
ในสาขา และในสาขาเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตรช  สัตวแพทยศาสตรช เทคนิค
การสัตวแพทยช สาศารณสุขศาสตรช วิศวกรรมศาสตรช เศรษฐศาสตรช บริหารศุรกิจ สังคมศาสตรช 
มนุษยศาสตรช และสาขาอ่ืน ๆ ที่สามารถบูรณาการหลักสูตรและองคชความรู้ของศาสตรชต่าง ๆ ที่มี
ความเาี่ยวาาญ ที่เกี่ยวข้อง เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีคณะ สาขาวิาาที่มีความโดดเด่น มีาื่อเสียง 
และผลงานเป็ นที่ ยอมรับ ในระดั บนานาาาติ  และเป็ นความได้ เปรี ยบเาิ งยุ ทศศาสตรช  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชมีแผนยุทศศาสตรชการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ระยะเวลา15 ปี (พ.ศ. 
2560-2574) ซึ่งแผนดังกล่าวยังใา้เป็นแนวทางและอ้างอิง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ควรได้มี
การจัดท า และปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ระยะเวลา15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) เพ่ือให้
ทิศทางแผนสอดคล้องกับยุทศศาสตรชาาติ  20 ปี  รวมทั้ ง มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช  (พ.ศ. 2564-2567)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชสามารถขับเคลื่อน
ผลงานเพ่ือตอบสนองยุทศศาสตรชาาติได้มากยิ่งขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีวิทยาเขต คณะ ศูนยช 
สถานี กระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาค จึงเป็นความได้เปรียบเาิงภูมิศาสตรช และมีความเาี่ยวาาญในทาง
การเกษตรหลายสาขาเกษตร ควรเป็นผู้าี้น าการพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศ โดยอาจท า
การประเมินผลการด าเนินงานทางด้านการเกษตรของรัฐบาล การให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศ
ทางการด าเนินงานเาิงวิาาการหรือเาิงนโยบายนโยบายแก่ภาครัฐ เพ่ือให้เหนนภาพเกิดความยั่งยืนด้าน
การเกษตร ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประาาาน 
 3. จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปย่างรวดเรนว มหาวิทยาลัย -
เกษตรศาสตรชควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลองคชความรู้ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี และใา้ประโยานชจากเทคโนโลยี ในการและพัฒนาการน าผลผลิตจากผลงานวิจัย และ
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บริการวิาาการที่โดดเด่นและต่อยอดได้ น ามาต่อยอดเาิงพาณิายช เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับาุมาน 
ผู้ประกอบการ และการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย 
และบริการวิาาการ นอกเหนือจากการได้รับการจัดสรรโครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่
สอดคล้องกับยุทศศาสตรชาาติและเพ่ือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารของประเทศให้ยั่งยืน  
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนยชตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในทุกสาขาด้านการเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการจัดท าห้องปฏิบัติการวิจัย และใา้เครื่องมืออุปกรณชต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย และความมั่นคง           
ในการสร้างความเข้มแขนงด้านการเกษตรและอาหารให้ประเทศไทยในระดับนานาาาติ 
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชควรบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณช  ให้มีความใกล้าิดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณชมีภารกิจหลักในการ
เข้าถึงเกษตรกรและาุมาน จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถใา้องคชความรู้สนับสนุนและต่อยอด
ผลผลิตจากเกษตรกรพ้ืนบ้านเพ่ือการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาและแปรรูปสินค้า การ
รับรองมาตรฐาน จ าหน่ายสินค้าผ่านตลาด online ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช ที่มีความ
หลากหลาย และสนับสนุนเป็นสินค้า premium ในระดับนานาาาติ 
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