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คํานํา
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศมุ ง พั ฒ นาโดยใช ฐ านความรู เ ป น ป จ จั ย
ผลักดันกระบวนการพัฒนาทั้งในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนมาถึงปจจุบัน เพื่อนําพาประเทศกาวสูความ
เจริญอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยอาศัยงานวิจัยในการสรางฐานความรูที่เปนระบบอยางตอเนื่อง
และพัฒนาบุคลากรดานวิจัย เพื่อเปนพลังตอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศหลาย ๆ ดาน
เพิ่มขึ้น ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพื่อการแขงขันในเวทีโลก
กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู
ความชํานาญในการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหมีรายไดที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอม
ที่ดี การที่จะพัฒนาเกษตรกรใหมีศักยภาพไดนั้น จําเปนตองใชการวิจัย ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการ
พั ฒ นา ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
สามารถตอบสนองกับความตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง เกิดผลงานที่เปนประโยชนตอ
องคกร กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทํากรอบและแนวทางการวิจัยสงเสริมการเกษตร (พ.ศ.
2550-2554) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ทิศทางการพัฒนาการเกษตรในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และยุทธศาสตรการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร รวมทั้งบทบาท ภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรมากําหนดเปนแนวทางในการ
ทําวิจัย เพื่อกอใหเกิดผลงานที่สามารถนําไปพัฒนางานทางดานสงเสริมการเกษตร หวังวา เอกสาร
ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยตาม
ภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานที่ ส ามารถนํ า ไปแก ป ญ หาและพั ฒ นางานส ง เสริ ม
การเกษตรตอไป

(นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน)
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
- การสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให เ ป น รากฐานที่ มั่ น คงของ
ประเทศ
- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
- การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน
แผนบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
- การวิจัยเพื่อการขจัดความยากจน
- การวิจัยเพื่อการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- การวิจัยเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
- การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การวิจัยเพื่อการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
บทบาทและภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
- ยุทธศาสตรเสริมสรางขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการ
สินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
- ยุทธศาสตรสงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร
- ยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
- ยุทธศาสตรสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตร
- ยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเครือขายเกษตรกร
- ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการและมีจิตสํานึกในการทํางาน
รวมกับเกษตรกร
- ยุทธศาสตรเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในองคกร
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สารบัญ
บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

การวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
- สถานการณการวิจัยสงเสริมการเกษตร
- ลักษณะงานวิจัยสงเสริมการเกษตร
แนวทางการวิจัยสงเสริมการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ชุมชนและองคกรเกษตรกร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสงเสริมการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
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บทที่ 1
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ให
ความสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอการเสริมสรางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเกิดผลการ
ปฏิบัติในระยะ 5 ปของแผน เริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ของประเทศ บูรณาการเชื่อมโยงระหวาง
แนวทางการบริหารจัดการทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอด
ทั้งแนวทางการเสริมสร างธรรมาภิ บาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืนใหกาวทันยุคโลกาภิวัฒน
นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย เพื่อการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สาระสําคัญ
ของแผนฯ 10 ประกอบดวย
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
โดยเรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศดานการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหม
พัฒนาการเรียนรูและบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ
2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
โดยสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชน มีการจัดการองคความรูอยางเปนขั้นตอนและครบ
วงจร มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน บมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการ
พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ รวมทั้งพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนดุลยภาพการพัฒนาในชุมชนขณะเดียวกันกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
เพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจกาวสูเศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสมดุลและเอื้อตอการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนองคความรู นวัตกรรมที่เขมแข็ง และโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
บริการโลจิสติกสและระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงเพียงพอและเทคโนโลยี รวมทั้งการ
พัฒนาระบบขอมูลและการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและสังคม
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4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
เสริมสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและ มีประสิทธิภาพกับการ
อนุรักษและทดแทนอยางเหมาะสม มีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสรางรายไดอยางตอเนื่องควบคูไปกับการ
คุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ตลอดจนดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน
โดยปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพคุณภาพและคลองตัวมากขึ้น มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในสังคม รวมทั้งเสริมสรางความเชื่อมั่นของประชาชนในการ
ดําเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางมุงเนนประโยชนสุขของชาติ
และประชาชนเปนสําคัญ

แผนบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลไดกํ าหนดแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผน ดิน
โดยการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถสรางความชัดเจนและทิศทางการดําเนินงานของทุก
สวนราชการเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขจัดความยากจน
ระดับประเทศ
ระดับชุมชน
ระดับบุคคล
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนงานวิจัยตอการพัฒนาประเทศทั้งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและเพื่อการแขงขันในเวทีโลก เสริมสรางวัฒนธรรมการวิจัยและสรางเครือขายนักวิจัยเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ
สาขา อีกทั้งเนนใหเกิดการวิจัยแบบบูรณาการที่ใหแผนการวิจัยทั้งหมด เกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบ เนนการ
วิจัยเปนกลุมกิจกรรม (Cluster) ที่กอใหเกิดผลเปนรูปธรรม เกิดผลลัพธที่กอประโยชนตอประเทศอยางชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2549) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 25502552) เพื่อมุงหมายใหเกิดการบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายรัฐ แผนปฏิบัติราชการ
แผนดินและใหสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่ เปนการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุก
ระดับ เกิดงานวิจัยที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติและเปาประสงคไวดังนี้
1. การวิจัยเพื่อการขจัดความยากจน โดยมีเปาประสงคดานการวิจัยสรางเสริมองคความรูเพื่อเปน
พื้นฐานสูการแกปญหาความยากจนอยางสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเปาประสงคดานการวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยของประเทศและสรางฐานความรูเพื่อการพัฒนาทุนทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสูความ
ผาสุก
3. การวิจัยเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได โดยมีเปาประสงคการวิจัยพัฒนา
ประสิทธิภาพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหมีรากฐานการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจที่
สมดุลและยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาประสงคดานการ
วิจัยพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบภายใตการมีสวนรวม
ของทองถิ่นและชุมชน
5. การวิจัยเพื่อการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยมีเปาประสงค ดานวิจัย พัฒนา
ฐานความรูและขีดความสามารถเพื่อพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในเวทีสากล
6. การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีเปาประสงค
ดานการวิจัยพัฒนาฐานความรูเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ และการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในทุกภาคสวน
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บทที่ 3
บทบาทและภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร มีพันธกิจดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ในการผลิต การจัดการสิ นค าเกษตรและให บริ การทางการเกษตรตามความตองการของเกษตรกร สงเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการทํางานที่ยึดประโยชนสุขของเกษตรกร และชุมชนเปนหลักโดยมีภาพ
หมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตอยู 3 ประการคือ
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2549)
1. เกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง หมายถึง เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพได
มาตรฐานตรงความตองการของตลาดและปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตอาหาร ที่สามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะมีผลทําใหเกษตรกรมีอาชีพและ
รายไดที่มั่นคง
2. ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง มีการรวมตัวกันดําเนินการของชุมชนอยางสม่ําเสมอ มีการบริหารจัดการ
ทั้งดานวิชาการ การหาปจจัยการผลิตและการดําเนินธุรกิจตลอดจนมีกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน
3. พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน หมายถึง เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการ
ดํารงชีวิตอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2548 ได มี ป ระกาศใช พ ระราชบั ญญั ติส ง เสริม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยให ก รมสง เสริ ม
การเกษตรเป น หน ว ยงานเจ า ภาพที่ จ ะประสานให เ กิ ด การทํ า งานแบบบู ร ณาการร ว มมื อ กั น ทํ า การส ง เสริ ม
สนับสนุนตามความตองการที่แทจริงของชุมชน มีเจตนารมณเพื่อใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางรายได การชว ยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการทุนของชุมชน เพื่อการ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พรอมสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ไปสูการเปนผูประกอบการในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรบรรลุวัตถุประสงคหลักสอดคลองกับพันธกิจและ
เปนไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาไว 8
ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2548)
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน มุงเนนเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการ

แนวทางการวิจัยสงเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2550 – 2554)

5

สินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพไดมาตรฐาน ทั้งผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ
แปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและสงออก โดยใชตลาดนําการผลิต และประยุกตใชเทคโนโลยีทันสมัย
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นภายใตการใชทรัพยากรอยางคุมคา และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบ
เตือนภัยดานการระบาดของศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนลดรายจาย สรางรายได ขยาย
โอกาส โดยสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ใชภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนใหมีรายไดเสริมภายใตกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกษตรกรพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร มุงเนนสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกรให
มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมวิสาหกิจชุมชน สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร/ชุมชนใหดําเนินงาน
ตามวิสาหกิจชุมชน ประสานความรวมมือกับภาคีสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
เสริมสรางการเรียนรูในการบริหารทุนของชุมชน และสนับสนุนองคกรเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตร พัฒนาขอมูล
ขาวสารและบริการทางการเกษตรที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร สรางชองทางที่เกษตรกรสามารถเขาถึงได
อยางสะดวก รวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ ทั้งในสวนของการใหบริการ ณ จุดใหบริการและใหบริการในลักษณะเคลือ่ นที่
ไปหาเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเครือขายเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร
และชุมชนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเกิดเครือขายการพัฒนาการเกษตรของทุกภาคสวนและในทุกระดับ โดย
เนนการจัดการความรู ปรับกระบวนการทํางานสงเสริมที่เอื้อตอการเรียนรู
การทํางานในลักษณะบูรณาการ
และเชื่อมโยงเครือขาย โดยยึดเกษตรกร พื้นที่และสภาพแวดลอมการทํางานเปนหลัก
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการและมีจิตสํานึกในการทํางานรวมกับเกษตรกร
โดยพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทํางานอยางมืออาชีพตามสาขาวิชาชีพและพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกการทํางานรวมกับเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 8 เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในองคกร โดยบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร
ใหเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได บริหารงานบุคคลโดยใชหลักคุณธรรม
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จากพันธกิจ และการกําหนดยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร ที่สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาตามนโยบายของชาติ รวมทั้งภารกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนสูการขับเคลื่อนกลยุทธการ
สงเสริมการเกษตร เพื่อใหบรรลุเปาหมายประสงคที่วางไว สรุปการทํางานของกรมสงเสริมการเกษตร ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรและองคกร โดยสรางเสริมการบริหารจัดการที่ดีในองคกร ปรับเปลี่ยนระบบและ
วิธีการทํางานใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ มีความคลองตัว รวดเร็ว ประหยัด ทันตอเหตุการณ รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการ
มีจิตสํานึกตอการทํางานรวมกับเกษตรกร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดผลไดตามเปาหมายนั้น ขึ้นอยูกับ
คุ ณ ภาพแผนงาน/โครงการและความสามารถ ของเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร รวมทั้ ง ทรั พ ยากรและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้ออํานวย
2. พัฒ นาเกษตรกร/องคก รเกษตรกร โดยส ง เสริม การพั ฒ นาองคก รเกษตรกร ให มี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและกิจการ ไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดวิสาหกิจชุมชนในที่สุด
โดยเริ่มพัฒนาพื้นฐานเพื่อสรางความพรอมในการเรียนรูและเกิดการตอยอดของการพัฒนา โดยการประยุกตและ
ผลักดัน และเมื่อบรรลุเปาหมายไดแลว จะเปนตัวชี้นํากอใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึงโดยการขยายผล
3. พัฒนากระบวนการเรียนรูและขอมูล โดยพัฒนาวิธีการและระบบการถายทอดความรูดาน
การเกษตร เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และพัฒนาเครือขายการเกษตรการพัฒนาดาน
ขอมูลเพื่อนําเขาสูระบบสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน และสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร เชื่อมโยงฐานการผลิตและการตลาด เพื่อใชขอมูลการตลาดนําการผลิต อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการทางการเกษตรที่ตรงตามความตองการของเกษตรกร
4. ประยุ ก ต เ ทคโนโลยี เ พื่อ การเพิ่ม ผลิ ต ภาพทางการเกษตร โดยการค น หาวิ ธี ก ารพั ฒ นาหรื อ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อถายทอดใหเกษตรกรเปาหมายมีความรู ความสามารถในการผลิตสินคา
เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพของสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ผลผลิตมีความปลอดภัย
ตอผูบริโภค เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อสรางโอกาส
ทางการตลาดสินคาเกษตรใหมากขึ้น
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บทที่ 4
การวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
สถานการณการวิจัยสงเสริมการเกษตร
จากฐานข อ มู ล ผลงานวิ จั ย ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร (2549) พบว า การวิ จั ย ส ง เสริ ม
การเกษตรสวนใหญเปนผลงานวิจัยของแตละบุคคล ซึ่งไมคอยมีความโดดเดนที่จะกอใหเกิดองคความรูในการ
เสริ ม สร า งผลลั พ ธ ใ ห ส ามารถนํ า ไปปรั บ ใช ป ระโยชน ห รื อ แก ป ญ หาการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การเกษตรใน
สถานการณจริงได ผลงานวิจัยจึงนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรมีนอย ทั้งนี้ เนื่องจากยัง
มีการกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการวิจัยรวมกันในแตละระดับ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคไมเทาที่ควร
แมวาในอดีตที่ผานมา กรมฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและ ยุทธศาสตรงานวิจัยสงเสริมการเกษตร เพื่อใชเปน
แนวทางไว แ ล ว ก็ ต าม อี ก ทั้ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณโดยเฉพาะด า นการวิ จั ย มี น อ ยและจั ด สรรภายใต
งบดําเนินการ จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนางานวิจัย
กรมสงเสริมการเกษตรมีภารหนาที่ในการพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู ทักษะ และประสบการณดาน
การเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรใหมีรายไดที่มั่นคง สงผลใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ การที่จะดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเพื่อใหบรรลุผลตามพันธกิจนั้น กระบวนการวิจัยก็นับเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญที่ชวยในการขับเคลื่อน โดยการทําวิจัยเพื่อประยุกต เทคโนโลยี วิชาการ คนหารูปแบบ จัดกระบวนการ
ถายทอด พัฒนาเทคนิค วิธีการ ติดตอสื่อสาร เพื่อใหเกิดการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดําเนินงานสงเสริมให
มีสมรรถนะดานการทําวิจัยอยางมืออาชีพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรและชุมชน มีความรู ความสามารถ
เปนผูประกอบการดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ลักษณะงานวิจัยสงเสริมการเกษตร
การวิจัยทางสงเสริมการเกษตรเปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคน เนนทางพฤติกรรม-ศาสตร โดยใช
ระเบียบวิธีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และกําหนดแนวทางวิธีการพัฒนาพฤติกรรมในดานความรู
ทัศนคติ ทักษะและประสบการณของบุคคล เปาหมาย ทั้งที่เปนปจเจกบุคคล กลุม/องคกร ชุมชนและสังคมให
สามารถดําเนินการตอบสนองตอความจําเปนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้ งาน
ส ง เสริ ม การเกษตรมุ ง เนน การพัฒ นาเกษตรกรทั้ งดา นเศรษฐกิ จ และสัง คม ซึ่ ง จะต องค น หาในแง เ นื้อ หาที่
เหมาะสมกับพื้นที่และแนวทางขยายผลใหเกิดประสิทธิภาพตอชุมชน โดยจะพัฒนาเกษตรกรใหรูจักคิด ปฏิบัติ
และสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด ดังนั้น การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร จึงมีเปาหมายสําคัญ 3 ประการคือ
1. วิจัยเพื่อคนหาแนวทางปรับปรุง ดัดแปลงและแกไขเทคโนโลยีที่
นํามาจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นปรับใหเหมาะสมนําไปสงเสริมแกชุมชนเกษตรกร
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและคุมคาการลงทุน
ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารการสงเสริมการเกษตร
2.1 ดานการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร เพื่อศึกษา
และพัฒนาเนื้อหา สาระ รูปแบบ ระบบการบริหารจัดการ พรอม
ทั้ง การประเมิน ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ประสิทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ปญหาขัดของและแนวทางแกไข
2.2 ดานบุคลากรดําเนินการสงเสริม เพื่อศึกษาและพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพและความสามารถในการดํ า เนิน งานตามหนา ที่ข อง
เจาหนาที่
2.3 วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ กระบวนการ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ถายทอดวิชาการเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
กระบวนการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและพัฒนา
วิทยาการเทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาพื้นบาน
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3. วิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกร การวิจัยเพื่อคนหาและทําความเขาใจ
ในตัวเกษตรกรและพฤติกรรมของเกษตรกร รวมทั้ง
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร ปรับปรุงและ
พัฒ นาเกษตรกรให รูจั ก คิด ริ เ ริ่ม และปฏิ บัติ ต ามหลั ก การศึ ก ษา
เรียนรูในกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระดับทองถิ่น อันจะ
ทําใหการสงเสริมการเกษตรบรรลุเปาหมายอยางแทจริง
เพื่อใหการวิจัยดานสงเสริมการเกษตรบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตนนั้น ลักษณะการวิจัย จึงควรเนน
การทําวิจัย ดังนี้
 ลักษณะการวิจัยที่เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR) โดยพิจารณาทําวิจัยในงานที่เปนนโยบาย เพื่อนําผลไปใชปรับปรุงแกปญหาการทํางานและพัฒนางาน
โครงการ
 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ (Research & Development : R&D) เปนงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
ของงานในลักษณะการเปลี่ยนกระบวนทัศนหรือเพื่อการเลือกระบบใหมที่กาวหนาหรือเหมาะสมกวาเดิม
 การวิจัยเชิงสํารวจและอธิบาย (Explore & Explain) เปนกระบวนการหาคําตอบ เชิงระบบของ
ปรากฏการณปญหาและเหตุผล คําอธิบาย เชน การทําโพลลตาง ๆ
 การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป น การวิ จั ย เพื่ อ ค น หาคํ า ตอบเชิ ง อธิ บ าย
ปรากฏการณอยางมีเหตุผล
 การวิจัยในงานประจํา (Action Research) หลักการสําคัญคือหารูปแบบการทํางานที่ดีกวาเดิม
เปนตัวตั้ง และใชการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยที่ชัดเจนเปนตัวตาม มีการประมวลขอมูลอยางนาเชื่อถือ ซึ่งจะได
ขอสรุปใหมเปนประโยชนตองานที่ปฏิบัติ
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บทที่ 5
แนวทางการวิจัยสงเสริมการเกษตร

เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป โดย
ใหสวนราชการจัดทําแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหนวยงานการวิจัย
ตาง ๆ โดยดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามแนวคิดการบริหารจัดการงบประมาณ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงระบบการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตรรัฐบาลและเชื่อมตอ
ยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการวิจัยของประเทศสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของสังคมและกาวทันการเปลี่ยนแปลง สงผลใหงานวิจัยโดยรวมมีเปาหมาย
และทิศทางที่ชัดมากขึ้น ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการวิจัยสงเสริมการเกษตร จึงได
พิจารณาเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (ป พ.ศ. 2548-2552) และเชื่อมตอยุทธศาสตร
การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ โดยใหมีความสอดคลองกับแนวทางดําเนินงาน
ของกรมสงเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตร (ป พ.ศ. 2549-2552) เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการดําเนินการวิจัยของกรมสงเสริมการเกษตร กอใหเกิดผลงานที่เปน
ประโยชนในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร ซึ่งกรอบและแนวทางการวิจัยการสงเสริม
การเกษตร ป พ.ศ. 2550-2554 ประกอบดวย 6 ประเด็น แตละประเด็นจะมีความมุง
หมายและแนวทางในการดําเนินงานวิจัยดังนี้
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1. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
ความมุงหมาย
การศึกษาวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูล รูปแบบและองคความรู เพื่อใชกําหนดแนวทาง เปาหมายการ
ปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการงบประมาณ และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหเปนผูชํานาญการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานตามโครงการที่สอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

แนวทาง
1. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลกรในกระบวนการสงเสริมการเกษตร
2. วิจยั การปรับโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงานใหม เพื่อรองรับยุทธศาสตร/นโยบาย
ของรัฐ
3. ศึกษาการเพิ่มศักยภาพงานสงเสริมการเกษตรที่สอดคลองกับการพัฒนาองคกรแนวใหม
4. ศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําแผนงาน/โครงการที่มุงผลสัมฤทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร
5. วิจัยประเมินผลโครงการบูรณาการของกรมสงเสริมการเกษตร เชน โครงการสงเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน การประมวลผลการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ เปนตน
6. ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในสายงานนักวิชาการเกษตรและ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
7. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปปฏิบัติ
8. ศึกษาการบริหารจัดการศูนยเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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2. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ชุมชนและองคกรเกษตรกร
ความมุงหมาย
วิเคราะหสภาพปญหา ความสามารถของเกษตรกร/ชุมชน เพื่อใหไดขอมูลรูปแบบและองคความรู
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาความรู ทักษะแกเกษตรกร/ชุมชนใหเปนผูชํานาญการในแตละสาขาอาชีพอยางตอเนือ่ ง
รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพของชุมชนและองคกรเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สามารถนําความรู ภูมิปญญา ทรัพยากร
ที่มีอยูในชุมชนมาบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบการ

แนวทาง
1. ศึกษากลยุทธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. ศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การศึกษารูปแบบและกระบวนทัศนในการสรางเสริมศักยภาพชุมชนใหสอดคลองกับสังคม
และเศรษฐกิจปจจุบัน
4. ศึกษากระบวนการพัฒนาองคกรเกษตรและสรางเครือขายเกษตรกร
5. ศึกษาความสามารถในการบริหารจัดการกลุมและเครือขายกิจกรรมการผลิตและการตลาด
6. ศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชน และการบริหารจัดการความรูภูมิปญญาและทรัพยากรใน
ชุมชน
7. วิจัยเพื่อสงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร
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3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสงเสริมการเกษตร
ความมุงหมาย
ศึกษา พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระวิธีการสงเสริมการเกษตร เพื่อไดได
ขอมูล รูปแบบและองคความรู เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการการสงเสริมการเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคนิคการถายทอดความรูการเกษตรแกเกษตรกรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แนวทาง
1. รูปแบบบริหารและการจัดการที่เหมาะสมสําหรับโครงการสงเสริมการเกษตร
2. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี/การจัดการความรูดานการเกษตร
และเคหกิจเกษตรแกเกษตรกร
3. ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร
4. ศึกษาและพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับเกษตรกร
ในแตละพื้นที่
5. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อและโสตทัศนูปกรณแตละชนิดที่ใชในการสงเสริมการเกษตร
6. ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใชศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเปนกลไกการถายทอด
7. ความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ ที่มีตอระบบสงเสริมการเกษตรที่ใชอยูและที่ควรจะเปน
8. ศึกษากระบวนการเรียนรูของเกษตรกรในการอนุรักษและพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มีประสิทธิภาพ
9. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการใหบริการ ณ จุดบริการโดยใชกลไก เชน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน และการใหบริการในลักษณะคลินกิ เคลื่อนที่
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4. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
ความมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูล รูปแบบ และองคความรู ระบบการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การจัดวางระบบ
ฐานขอมูล สารสนเทศ และภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร ทั้งดานการผลิต การตลาด การจําหนาย ดาน
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว และการเขาถึงขอมูลอยางทัดเทียมกัน

แนวทาง
1. การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรในแตละพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนา
2. ศึกษาวิเคราะหสถานการณการผลิต การตลาดสินคาเกษตร และแนวโนมความตองการ
เพื่อการวางแผนการผลิตในอนาคต
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางและระบบสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
4. พัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางวิธีการเขาถึงแหลงขอมูล และฐานขอมูลการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
6. ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับใชกับงานสงเสริมการเกษตร
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5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร
ความมุงหมาย
วิจัยพัฒนาการใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหไ ดขอมูล รูปแบบ และองคความรู เพื่อการ
ประยุกตเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค สอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งสามารถแขงขันกับสินคาเกษตรที่มีศักยภาพทางตลาดสูงทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการจัดระบบการใชที่ดินอยางเหมาะสมและใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม

แนวทาง
1. วิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. วิจัยพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรดานการขนสง การเก็บรักษาและรวบรวม
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
3. วิจัยกระบวนการสงเสริมธุรกิจและการใหบริการดานโลจิติกส
4. วิจัยระบบการผลิตเกษตรอินทรีย/ระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5. ศึกษาการบริหารจัดการฟารมของชุมชน
6. ศึกษาความหลากหลายการจัดการและประโยชนของสินคาเกษตรไทยแก
ผูบริโภคชาวตางประเทศ
7. ศึกษากระบวนการผลิตพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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6. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
ความมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูล รูปแบบ และองคความรูในการสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคามาตรฐานสินคา ให
ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและการนําผลผลิตเกษตรไปผลิตเปนพลังงานทดแทน

แนวทาง
1. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่นและกระบวนการบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
2. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรตามระบบความปลอดภัยดานอาหาร
3. วิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลคามาตรฐานสินคาที่ผลผลิตสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มจากโซการผลิตสินคาเกษตร
5. วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
6. ศึกษาความตองการ/พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาเกษตรไทย
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