
 
 

บทที ่3 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

  

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ “การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) และโครงการศึกษาและประเมินเพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหน้า” มีหน้าทีที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
 

3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

การด าเนินงานในส่วนนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรและการประเมินผลที่ผ่านมา หรืองานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สวก.  
ให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา  เพื่อเป็นรากฐานให้นักศึกษาสามารถท างานวิจัยได้อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการออกแบบเคร่ืองมือ รวมทั้งหลักการ
ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มีการทบบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ เอกสารเกี่ยวกับ
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และโครงการการประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สวก. ที่จัดท าโดยมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทั้ง 2 คร้ัง  

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) หัวข้อ 2.1-2.2
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3.2 การประเมินผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. จ านวน 
40 โครงการ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 บทบาทหน้าที่หลักของ สวก. คือ การสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัย
การเกษตรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตร  ดังนั้น การศึกษาและประเมินผลกระทบ
โครงการวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนการวิจัย จึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ สวก.  

จากการด าเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี สวก.ได้มีการสนับสนุนงานวิจัยไปแล้วทั้งหมด 
247 โครงการ และมีการใช้งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยกว่า 1,300 ล้านบาท จาก
เงินกองทุนเร่ิมต้นทั้งหมด 3,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557) ซึ่งก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่างบประมาณดังกล่าวของ สวก.  เป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายสาธารณะ (Public 
Expenditure) ที่ประชาชนร่วมจ่ายทั้งในรูปภาษีและในรูปอ่ืนๆ เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะน า
เงินกองทุนไปใช้ประโยชน์ในโครงการอ่ืนๆ เป็นต้น  และเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ท าให้  สวก. จ าเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์
ให้กับภาคการเกษตร สามารถสร้างรายได้กลับมาให้กลับประเทศชาติ หรือสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนโดยรวมของประเทศ  ดังนั้น จึงมีการใช้หลักการการสร้างประโยชน์ดังกล่าวมา
เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลกระทบของโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สวก. ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ สวก. ในการด าเนินการสนับสนุนทุนการวิจัยและการบริหาร
จัดการการใช้เงินของประเทศและของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ยังมีการ
ใช้หลักการ Triple Bottom Line คือ การวิเคราะห์ผลกระทบใน 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากโครงการวิจัยของ สวก. นั้นมีความหลากหลายใน
หลายแง่มุม ทั้งลักษณะงานวิจัย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และอ่ืนๆ ท าให้หลายโครงการไม่สามารถสร้าง
ผลกระทบได้ครบทั้งสามด้าน ดังนั้น การประเมินจึงเป็นการประเมินตามศักยภาพของแต่ละ
โครงการแยกกันโดยอิสระ 

การประเมินผลกระทบโครงการวิจัยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจาก สวก. ได้แก่ 
ข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ทุกๆ 6 เดือน)  แบบประเมินผลของ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ สวก. และรายงานฉบับสมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม บางโครงการยังเป็นโครงการ
ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีเอกสารบางส่วนไม่ครบ การประเมินผลกระทบก็จะประเมินตามข้อมูล
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และเอกสารที่มีอยู่   นอกเหนือจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจาก สวก. แล้ว ยังต้องมีการหาข้อมูล
เพิ่มเติมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ต้นสังกัด  ผู้ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก. หรือข้อมูล
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกันมาประกอบการประเมินผลด้วย  ทั้งนี้ ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมายในส่วนนี้จะประกอบด้วยการเขียนบรรยายถึงเป้าหมายของโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา  และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนั้นๆ (เป็นการประเมินผลเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กล่าวไปข้างต้น) 

การคัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการประเมินผลกระทบของ สวก. นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ (1) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยภายในปีงบประมาณ 2555-2557 จ านวน 15 
โครงการ และ (2) โครงการที่เคยได้รับการประเมินจากคณะผู้วิจัย TDRI ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวก. ในรอบที่ผ่านมา (จากการประเมินการด าเนินงานของ สวก. รอบปีงบประมาณ 
2546-2551 จ านวน 10โครงการ และรอบปีงบประมาณ 2552-2554 จ านวน 15 โครงการ) รวม
ทั้งหมด  40 โครงการ 

ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยภายในปีงบประมาณ 2555-2557 

การประเมินผลกระทบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยภายในปีงบประมาณ 
2555-2557 มีเป้าหมายในการประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 3  ปีที่ผ่านมาว่ามีการใช้เงิน
งบประมาณของส านักงานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้สร้างผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจใน
ภาคเกษตรและในภาพรวมของประเทศ ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยการคัดเลือก
โครงการวิจัยนั้น จะเป็นการคัดเลือกโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงโดย สวก.  จ านวน 15 
โครงการ ดังนี ้

1. โครงการการเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราชีราลีโนนและแอฟฟินีคอลัมน์
ส าหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 

2. โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ ามันไปสู่เกษตรกร 

3. โครงการการขยายพันธุ์ของต้นแบบพันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต 

4. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดและการผลิตไข่มุกน้ าจืดเพื่อการพาณิชย์ 
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5. โครงการขยายผลเพื่อส ารวจและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุดตรวจส าเร็จรูปในการแยกเพศ
ปลาอะโรวาน่า 

6. โครงการขยายผลเพื่อทดสอบตลาดเคร่ืองล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์ 

7. โครงการขยายผลเพื่อส ารวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

8. โครงการศึกษาการบริหารศัตรูพืชของชุมชน 

9. โครงการการผลิตไหมแบบไม่เบียดเบียนส าหรับอาหารเสริมและเคร่ืองส าอาง 

10. การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดเพื่อการพาณิชย์ 

11. โครงการการพัฒนาตังถั่งเช่าจากหนอนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

12. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ าหมุนเวียน
เชิงพาณิชย์ 

13. โครงการการผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการค้า 

14. โครงการการเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดยการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

15. โครงการการศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ง
ทะเลของประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 โครงการที่เคยได้รับการประเมินจากคณะผู้วิจัย TDRI ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวก. ในรอบที่ผ่านมา 

เนื่องจากการประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาทั้ง  2 คร้ัง โครงการที่ได้รับ
เลือกมักเป็นโครงการที่ยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการเพิ่มเสร็จสิ้นแต่ยัง
ไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ดังนั้น การประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ เหล่านี้อาจยังไม่
ชัดเจน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมิน ท าให้การผลกระทบของโครงการ
ต่างๆ เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน
มา และก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  จึงเป็นการเหมาะสมที่จะมีการน าโครงการที่เคย
ประเมินผลกระทบแล้วกลับมาประเมินอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายชื่อโครงการ ดังนี้ 
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โครงการประเมินในรอบปีงบประมาณ 2546-2551  

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาแพะเน้ือพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์ 

3. โครงการวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และป้องกันโรคพืชในดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืช 

4. โครงการสื่อความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวประการังและพื้นที่
ใกล้เคียงทะเลอันดามัน 

5. โครงการการศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย 

6. โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ 

7. โครงการการผลิตการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกราม  และ Extra Small Virus (XSV) 

8. โครงการผลิตต้นพันธุ์รองเท้านารีโดยการเพาะเมล็ดในสภาวะปลอดเชื้อ 

9. โครงการการผลิตสารเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตกล้วยไม้ไคโตรซาน 0-80 และก าหนด
แผนการใช้ไคโตรซาน 0-80 ในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร 

10. โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด 

โครงการประเมินในรอบปีงบประมาณ 2552-2554 

1. โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค Macrobrachium rosenbergii Noda Virus 
(MrVN) และ Extra Small Virus (XSV) 

2. โครงการการพัฒนาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดปลวกในเชิงพาณิชย์ 

3. โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใย
ปาล์ม 
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4. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และต้าน
กิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ าตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้ง
และน้ าตาลรีดิวส์ 

5. โครงการผลิตข้าวมอลต์น่ึงวิตามินบีสูงทางการค้า 

6. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเร่ิมงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 

7. โครงการการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากร าสกัดน้ ามันเพื่อใช้ทาง
การเกษตร 

8. โครงการการพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส 

9. โครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของล าไย 

10.  โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็น
ชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

11. โครงการการผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp. 

12. โครงการเคร่ืองคว้านเม็ดล าไยแบบกึ่งอัตโนมัติ 

13. โครงการการวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและ
สร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

14. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ าเชื้อโคนมแยกเพศเพื่อใช้ในการผสมเทียม 

15. โครงการการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในในการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพของวัสดุเหลือใช้
จากอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อผลิตกรดแกมมาอะมิโน 
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เนื่องจากโครงการวิจัยหลายโครงการยังเป็นโครงการที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และมีหลาย
โครงการที่มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
อ่ืนๆ ไว้  ทั้งยังมีโครงการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนแล้ว ดังนั้น จึงไม่สามารถน า
ตัวอย่างการประเมินผลและรายละเอียดของโครงการต่างๆ มาใส่ไว้ในรายงานฉบับนี้ได้ 

3.3 การรวบรวมข้อมูลองค์กรต่างประเทศที่มีภารกิจในการด าเนินงานคล้ายกับ สวก. 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนนี้ คือ การหาข้อมูลองค์กรที่มีภารกิจการด าเนินงาน
เหมือนหรือคล้ายกับ สวก. และแปลข้อมูลดังกล่าว  แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการสรุปแนวทางที่ สวก. 
ควรจะปฏิบัติตามในอนาคต 

องค์กรในต่างประเทศที่มีภารกิจในการด าเนินงานคล้ายกับ สวก. 

ในการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานในทศวรรษ
หน้า  มุมมองจากการเปรียบเทียบในแนวดิ่งตามกาลเวลาว่า สิ่งที่ สวก. เคยเป็นในอดีตและเป็นอยู่
ในปัจจุบันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับบทบาทที่สวก. ควร
เป็น (should be) และต้องเป็น (must be) ในอนาคตนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างเป็นค าแนะน าเชิง
นโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ดังนั้น สวก. จึงควรมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการด าเนินงาน
มากกว่ากรอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือแม้แต่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งในปี 
พ.ศ. 2546   

ด้วยเหตุนี้ สวก. และทางคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นสอดคล้องกันในการศึกษาเกี่ยวกับองค์กร
ที่มีการปฏิบัติภารกิจเหมือน หรือคล้ายกับ สวก.ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งใน
ด้านการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ สวก. ในอดีตและปัจจุบันกับ
องค์กรต่างๆ เหล่านี้  และยังเป็นประโยชน์ในการเสาะหาทางเลือกเพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ถึงทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ในอนาคต  รวมทั้ง สวก. อาจได้รับประโยชน์จากการน า
นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต 

จากการสืบค้นและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับองค์กรในต่างประเทศที่ภารกิจเหมือนหรือ
คล้ายกับ สวก. ในปัจจุบันยังไม่พบองค์กรที่มีภารกิจเหมือนกับ สวก. โดยสมบูรณ์ ดังนั้น การ
ทบทวนคร้ังนี้จึงพิจารณาเพียงองค์กรที่มีภารกินคล้ายกับ สวก. เช่น องค์กรที่เน้นให้การสนับสนุน
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งานวิจัยเชิงประยุกต์และให้ความสนใจกับการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้น าเสนอการ
ทบทวนเกี่ยวกับองค์กรเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 10 องค์กร ดังนี้ 

3.3.1 The National Institute of Food and Agriculture (NIFA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.3.2 National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญ่ีปุ่น 

3.3.3 Bureau of Agricultural Research (BAR) ประเทศฟิลิปปินส์ 

3.3.4 The Brazilian Corporation of Agricultural Research (Embrapa) ประเทศบราซิล 

3.3.5 Malaysia Agricultural Research and Development Institution (MARDI)       
ประเทศมาเลเซีย 

3.3.6 Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD)   ประเทศ
อินโดนีเซีย 

3.3.7 The Agri-Food & Biosciences Institute (AFBI) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
 (สหราชอาณาจักร) 

3.3.8 The Rural Research and Development Corporations (RDCs) ประเทศออสเตรเลีย 

3.3.9 The Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ประเทศจีน 

3.3.10 The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ประเทศอินเดีย 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบองค์กรในประเทศต่างๆ ที่มีภารกิจคล้าย สวก. ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งมี
ทั้งองค์กรที่สนใจงานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และองค์กรที่เน้น การ
แก้ปัญหาการเกษตร ของประเทศ (ทั้งในกรณีปัญหาที่เร่งด่วนและกรณีที่เตรียมรับมือกับสิ่งที่
อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่สามารถและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า)  ในด้านการพัฒนา
บุคลากร ก็มีบางองค์กรที่มีบทบาทคล้ายกับ สวก . เซ่นในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตร ซึ่งมีการให้ทุนวิจัยทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้ง
โครงการอบรมระยะสั้นอ่ืนๆ และทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การสืบค้นและทบทวนที่ผ่านมา ไม่พบตัวแบบที่เป็น best practice ที่ สวก. 
ควรต้องน ามาเป็นต้นแบบในการปรับทิศทางการท างานในอนาคต 
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ตารางที่ 3.1  เปรียบเทียบองค์กรในประเทศต่างๆ ที่มีภารกิจคล้าย สวก. 

No. ชื่อองค์กร ประเทศ สังกัดองค์กร 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ขอบเขตงานวิจัย พันธกิจ/หน้าท่ี และแนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 

1 
The National Institute of Food and 
Agriculture (NIFA) 
(http://www.nifa.usda.gov/) 

สหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตร 
การให้ทุน

วิจัย 
งานวิจัยพ้ืนฐาน
งานวิจัยประยุกต ์

พันธกิจของ NIFA คือ การเป็นผู้น าในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหารของ
ประเทศและโลก โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนการศึกษา และโครงการขยายผล/
ส่งเสริม (extension) แก่มหาวิทยาลัยในระบบ Land-Grant และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ   
คณะกรรมการของ NIFA มีความคาดหวังว่า NIFA จะสามารถสร้างผลส าเร็จและ
สร้างผลกระทบให้กับวิทยาศาสตร์การเกษตร   อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงใน
ที่สุดจะเป็นแรงสนับสนุนให้กับภาคการเกษตรของประเทศ 
NIFA ไม่ได้เป็นองค์กรที่ท างานวิจัยเอง แต่เป็นองค์กรที่ให้เงินสนับสนุนแก่มลรัฐ
และองค์กรท้องถิ่น  

2 
National Agriculture and Food 
Research Organization (NARO) 
(http://www.naro.affrc.go.jp/) 

ญี่ปุ่น 
กระทรวงเกษตร 

ป่าไม้ และ
ประมง 

การให้ทุน
วิจัย 

การท าวิจัย 
งานวิจัยประยุกต ์

NARO มีพันธกิจในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆ  
นอกจากนี้ NARO ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกร และสร้างความ
ร่วมมือในการท างานวิจัย หรือเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับภาคเอกชน 
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No. ชื่อองค์กร ประเทศ สังกัดองค์กร 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ขอบเขตงานวิจัย พันธกิจ/หน้าท่ี และแนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 

3 
Bureau of Agriculture Research 
(BAR) 
(http://www.bar.gov.ph/) 

ฟิลิปปินส ์
กระทรวงเกษตร
และประมง 

การให้ทุน
วิจัย 

งานวิจัยประยุกต ์

BAR มีหน้าที่ 
- ส่งเสริมและก าหนดนโยบายการวิจัยด้านการเกษตรและประมงของประเทศ
ฟิลิปปินส์  
- จัดสรรทุนการวิจัยให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และผลักดันการใช้ผลงานวิจัย
ในวงกว้าง  
- ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและบุคคลากรของการวิจัยในภาคเกษตร 

4 
The Brazilian Corporation of 
Agricultural Research (Embrapa) 
(https://www.embrapa.br) 

บราซิล รัฐวิสาหกิจ การท าวิจัย งานวิจัยประยุกต ์

Empraba  เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเกษตร ซ่ึงมีเป้าหมายในการท างาน
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมส าหรับการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาองค์ความรู้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์  
กระบวนการ หรือบริการส าหรับภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังท าการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร  

5 

Malaysia Agricultural Research 
and Development Institution 
(MARDI) 
(http://www.mardi.gov.my/) 

มาเลเซีย กระทรวงเกษตร การท าวิจัย งานวิจัยประยุกต ์

MARDI มีหน้าที่ 
-  ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร  
- ให้ค าปรึกษา และบริการทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร และ 
- สร้างความร่วมมือการภาคธุรกิจในการท าการวิจัยร่วมกัน  หรือเป็นการอนุญาตใช้
สิทธิในการวิจัยต่างๆ 
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No. ชื่อองค์กร ประเทศ สังกัดองค์กร 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ขอบเขตงานวิจัย พันธกิจ/หน้าท่ี และแนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 

6 

Indonesian Agency for 
Agricultural Research and 
Development (IAARD) 
(http://en.litbang.deptan.go.id/) 

อินโดนเีซีย กระทรวงเกษตร การท าวิจัย งานวิจัยประยุกต ์

IAARD ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการวิจัยทางด้านนวัตกรรมการเกษตร
ระดับโลก  
พันธกิจ  
- ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีและค าแนะน าทางนโยบายในภาคการเกษตร 
- พัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการวิจัยด้านการเกษตรและการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางการเกษตร  
- สร้างเครือข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ   
- พัฒนาบทบาทขององค์กรในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ  

7 
The Agri-Food & Biosciences 
Institute (AFBI) 
(http://www.afbini.gov.uk/) 

ไอร์แลนด์ 
เหนือ 

(สหราช
อาณาจักร)  

องค์กรอิสระ
ภายใต้กระทรวง

เกษตร 
การท าวิจัย 

งานวิจัยพ้ืนฐาน
งานวิจัยประยุกต ์

AFBI มีหน้าที่ในการด าเนินการวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ให้กับองค์กร
ภาครัฐ องค์กรสาธารณะ และบริษัทเอกชน  
ในปัจจุบัน AFBI ได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรวิจัยอื่นๆ เพื่อ
ขยายขอบเขตบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สุขภาพสัตว์  อาหาร  ส่ิงแวดล้อม และ
ชีววิทยา 
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No. ชื่อองค์กร ประเทศ สังกัดองค์กร 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ขอบเขตงานวิจัย พันธกิจ/หน้าท่ี และแนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 

8 

The Rural Research and 
Development Corporations (RDCs) 

 

ออสเตรเลีย 
กระทรวงเกษตร
และกลุ่มธุรกิจ
การเกษตร 

การให้ทุน
วิจัย 

งานวิจัยประยุกต ์

RDCs เป็นองค์กรหลักของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ในการท าหน้าที่ให้เงินทุน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภาคชนบทของประเทศออสเตรเลีย โดยขอบเขตการ
ด าเนินงานทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมประมง และ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและอุตสาหกรรม
เกษตร ประมง และป่าไม้ (The Agriculture, Forestry and Fisheries industries หรือ 
AFF) องค์กรมีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคชนบท รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเกษตรผ่านการลงทุนในด้านที่มี
ความส าคัญ 

9 
Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS) 
(http://www.caas.cn/en/) 

จีน กระทรวงเกษตร การท าวิจัย 

งานวิจัยพ้ืนฐาน
งานวิจัยประยุกต์
(เน้นงานวิจัย
ประยุกต)์ 

CAAS เป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรในประเทศจีนที่มีหน้าที่ในการด าเนินงาน
วิจัยทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพื่อค้นหาเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ   
CAAS มีเป้าหมายในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศและให้การสนับสนุน
เศรษฐกิจในชนบท รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   
CAAS ได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระ
จากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือในการวิจัยภาค
การเกษตร 
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No. ชื่อองค์กร ประเทศ สังกัดองค์กร 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ขอบเขตงานวิจัย พันธกิจ/หน้าท่ี และแนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 

10 
The Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR) 
 

อินเดีย กระทรวงเกษตร 
การให้ทุน

วิจัย 

งานวิจัยพ้ืนฐาน
งานวิจัยประยุกต ์

 

การประสานงาน วางแนวทาง และจัดการการวิจัยและการศึกษาในภาคการเกษตร
ของประเทศ ซ่ึงรวมไปถึงพืชสวน ประมง และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ ปัจจุบัน 
ICAR มีสถาบันวิจัยภายใต้การดูและทั้งหมด 99 สถาบัน และมี 53 มหาวิทยาลัย
การเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซ่ึงได้รับเงินทุนสนบัสนุนจาก  

นอกจากนี้ ICAR ยังมีการเปิดรบัข้อเสนองานวจิัยเพื่อคน้หาทางออกของปัญหา
เร่งด่วนทางด้านการเกษตรผ่านโครงการ NFBSFARA 

ICAR ยังมีเป้าหมายในการหารายได้จากการน าเทคโนโลยีและความรู้ถ่ายทอดให้กบั
ภาคเอกชนโดยอาจอยู่ในรูปการอนุญาตใหใ้ช้สิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้านนี ้ICAR จึงได้สร้างความร่วมมือในการท าวิจัยกับภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ที่มา:  สรุปโดยคณะผู้วิจัย  
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3.4 การรวบรวมสถิติการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนการศึกษา ทุนอบรมและ
ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตลอด 10 ป ี

ในช่วงระยะเวลาระหว่างการประเมินผลในแต่ละรอบ ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ สวก. อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นในการ
ประเมินผลในคร้ังนี้จ าเป็นต้องมีข้อมูลในการด าเนินการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 
และเอกสารอ่ืนๆ เช่น รายงานทางการเงิน ทั้งในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ประเมินผล (พ.ศ. 2555-
2557)  รวมถึงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้ง สวก. เพื่อให้การประเมินผลทั้งในระยะ 3 ปี และ 10 ปี
เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะ โดยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนนี้คือ  การรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3.5 การออกแบบแบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร 
เช่น ผู้ได้รับทุนวิจัย ผู้ได้รับทุนการศึกษา ผู้บริหารส านักงาน คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร คอบช. (คณะกรรมการบริหารการวิจัยแห่งชาติ) เป็นต้น 

แบบสอบถามเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือที่จะถูกใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. 
ในคร้ังนี้ โดยจะใช้ในการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพ  และด้านการพัฒนาองค์กรของ สวก. 
รวมทั้งอาจมีส่วนช่วยให้เห็นภาพว่า สวก. มีการด าเนินงานเป็นอย่างไรจากบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้อาจมีส่วนช่วยในการชี้ประเด็นในด้านการวางบทบาทการด าเนินงานของ 
สวก. ในภายภาคหน้าอีกด้วย  ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนนี้เป็นการร่างประเด็นที่ควรจะถาม
หรือประเด็นที่น่าสนใจ และร่างแบบสอบถามที่จะน าไปใช้ในการประเมินผล 

3.6 การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สวก. เช่น ผู้อ านวยการ สวก. 
รองผู้อ านวยการ สวก.  หัวหน้าส านักต่างๆ ใน สวก. เป็นต้น 

ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในคร้ังนี้นอกจากงานด้านเอกสารต่างๆ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษายังได้รับมอบหมายให้เข้าไปสัมภาษณ์และผู้คุยกับบุคลากรภายใน สวก. ทั้งนี้การสัมภาษณ์
ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจระบบการท างานของ สวก.   แนวความคิดในการด าเนินงาน  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคในการท างาน รวมถึง
บทบาทที่ สวก. ก าลังเป็นและควรจะเป็นในอนาคตจากมุมองภายในองค์กรเอง ในการปฏิบัติสหกิจ
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ศึกษาในคร้ังนี้ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ สวก. รอง
ผู้อ านวยการ สวก. และ บุคลากรในฝ่ายต่างๆ 

3.7 การเข้าสัมมนาและช่วยเหลือในการจัดการประชุมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

นอกจากการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ แล้ว นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษายังได้รับ
มอบหมายให้ช่วยเหลืองานสัมมนา รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และหน่วยงานภายนอก ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เพิ่มพูนความรู้
นอกเหนือจากงานวิจัยที่ท าอยู่  

3.8 การช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม CSR ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
อยู่เป็นประจ า ทั้งในรูปแบบการทัศนศึกษา การสอนพิเศษให้กับนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ เอง หรือ 
เยาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยในส่วนงานกิจกรรม CSR ที่ได้ร่วมช่วยเหลือนั้น คือ การพาเยาวชน
ในชุมชนใกล้เคียงไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพราน ซึ่งท าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

 

 

 


