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 การยางแห่งประเทศไทย จัดท าแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด ปี 2564-2566  พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย ระยะ 7 ปี  
(พ.ศ.2564-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดได้ใช้กระบวนการศึกษาการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ลูกค้าการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Management : CM) โดยมีผู้บริหาร และพนักงานที่
รับผิดชอบแต่ละด้านทั้งองค์กร มาระดมความคิดวิเคราะห์ให้สอดรับและเชื่อมโยงแผนแม่บทของ กยท.  
ในแต่ละด้าน พร้อมพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการด้าน
ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการใช้บริการลูกค้าตาม Customer Journey Map ให้ความส าคัญกับการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า Customer 
Analytics เพ่ือประมวลผลการให้บริการตามช่องทางต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการตอบสนองลูกค้าอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  ในการนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดของการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2564-2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป้นกรอบทิศทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและตลาด กยท . ภายใต้วิสัยทัศน์  
“กยท.เป็นผู้น ำกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนยำงพำรำที่มีมำตรฐำนสำกล” แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรยกระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
   เป้าประสงค ์
   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้รับบริการของ กยท. 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  กลยุทธท์ี่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท.แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้าแผนงาน/โครงการ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
  เป้ำประสงค์ 

1.เพ่ือเพ่ิมยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด  กยท.สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์/การ

บริการ ในปี 2566 
กลยุทธ์ การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่มผลิตภณัฑ์บริกำรด้วยนวัตกรรม และพัฒนำตลำดและธรุกิจใหม่ 
  เป้ำประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผลิตภัณฑ์บริการของ กยท.มากขึ้น 
ตัวชี้วัด  1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยระบบดิจิทัล จ านวน 3 ระบบในปี 2566 

   2. สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธท์ี่ 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่  

           แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ประกอบ 3 ยุทธศาสตร์ 7  โครงการ  
           แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 โครงการ  
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง
โดยพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้ 

 1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร 
บริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา  

2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  

3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 
และการด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
5. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

กยท. มุ้งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินงานขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนส าคัญที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการ
ด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาองค์กร 

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและตลาดให้เกิดความพึงพอใจ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร กยท. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดฉบับนี้ขึ้น  
โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าและการตลาดให้เพิ่มข้ึน 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของลูกค้า รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของ กยท. ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต 
  ๒. เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ กยท. 
  ๓. เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการด าเนินการด้านลูกค้าและตลาดของ กยท.  
  ๔. เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 และแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจ ตอบสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและตลาด 
 
 
 
 
 

บทที่ 1  
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๑.๓  กรอบแนวคิด 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท า โดยอ้างอิงให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดในคู่มือ 
“ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นหลัก 
ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เพ่ือมุ่งเน้นให้
รัฐวิสาหกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาด และให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายในการ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาดอย่างเป็นระบบ 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

2. การจ าแนกลูกค้า 3. การรับฟังลูกค้า 
2.1 การจ าแนกลูกค้า 3.1 การรับฟังลูกค้า 

3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
และความภักดี 

4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 5. การจัดการความสัมพันธ์ 
4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 5.1 การสนับสนุนลูกค้า 

5.2 การสร้างความผูกพัน 
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน 

 
๑.๔  วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ของการยางแห่ง
ประเทศไทย 
  2. การก าหนดทิศทางกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดและการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี   แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579)  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย  ระบบการประเมินผลการดาเนิน
งานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และยุทธศาสตร์และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวในระบบงานขององค์กร 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                3. วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรด้านลูกค้าและตลาด โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิเช่น นโยบาย
องค์กรด้านลูกค้าและตลาด การวิเคราะห์ SWOT/Tows Metrix การจ าแนกกลุ่มลูกค้า และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการ  การวิเคราะห์ Customer Journey และ Touch point  สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์  

4. ก าหนดประเด็นก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และการวิเคราะห์สารสนเทศจากลูกค้า  
(Voice of Customer : VOC) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
  5. จัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น 

Module 2 : การบริหารจัดการลูกค้า 
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  6. เผยแพร่สื่อสารยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และลูกค้าที่ส าคัญรับรู้ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1. คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทย มีส่วนส าคัญใน
การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในยึดแนวนโยบายรัฐบาล ระบบงานที่มีมีความ
เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์การบริการ เพ่ือขับเคลื่อนบทบาทภารกิจด้านลูกค้าและตลาดของ กยท. 
 2. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการให้เป็นผู้มีจิตบริการ เปิดรับสิ่งใหม่ เกิดความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้รับบริการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
           3. กยท. มีเครือข่าย คู่ค้า พันธมิตร ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการท างานร่วมกัน เพ่ือผลักดันให้
บทบาทภารกิจด้านลูกค้าและตลาด 
  4.  กยท. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล เช่น พัฒนาระบบดิจิตอล 
ที่ออกแบบในรูปแบบ Mobile Application  ช่องทางสื่อสารระบบ Digital อาทิ Website Line เพ่ือน าเสนอ
ข่าวสารด้านยางพารา ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ของลูกค้า ผู้รับบริการ สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และท่ัวถึง 
          5. มีช่องทางการรับฟัง การติดต่อสื่อสารของลูกค้าและผู้รับบริการที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ เช่น เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการ มีการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ เสริมสร้างการมี
ชื่อเสียงของลูกค้า และผู้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
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กรอบแนวคิดการจัดท า เป้าหมาย และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
 
 

การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการทบทวนกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2564-2566  บริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจการยางแห่งประเทศไทยที่ส าคัญมีหลายประเด็น ซึ่งบริบทการพัฒนาและนโยบายต่างๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและถือเป็นโจทย์ส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนดบทบาทการด าเนินงานของการ
ยางแห่งประเทศไทยในอนาคต และมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ประกอบด้วย  
๒.๑ เป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)  
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) มีเป้าหมายในการพัฒนา
ทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย การด าเนินงานของ กยท.มีส่วนผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
8 เป้าหมาย โดย กยท. ส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ผลิตภัณฑ์และให้บริการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้าสู่การขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนไดต้ารางที่ 2.1 ต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.๑ ความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย กับ เป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย 

ข้อ 1. ขจัดความยากจน ส่งเสริมการปลูกแทนแบบผสมผสาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูปและการตลาดยางเพ่ือให้เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ดี  
มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 

ข้อ 2. ขจัดความอดอยาก สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

ส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบผสมผสาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีรายได้จากพืชอ่ืนเพิ่มข้ึน 

ข้อ 4. ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การให้ทุนการศึกษาเกษตรกรชาวสวนยาง 
ข้อ 8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมการผลิตยางให้ได้มาตรฐาน GAP, GMP ลดการใช้สารเคมี
และลด Waste ที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และนวัตกรรม 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริม
การแปรรูปยางโดยใช้หลัก Circular Economy 

ข้อ 10. ลดความเหลื่อมล้ า การจัดสวัสดิการให้กับชาวสวนยางมาตรา 49 (5) เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ชาวสวนยางมีความมั่นคงในอาชีพ 

ข้อ 11. สร้างรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 

ข้อ 12. การแก้ปัญหาโลกร้อน การด าเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 
 
 

บทที่ 2  
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2.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)  
     ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติและเพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
ตารางท่ี 2.๒ ความเชื่อมโยงภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภารกิจการยางแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ด้านความมั่นคง ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้
เพียงพอต่อการครองชีพ พัฒนาทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต 
ตลอดจนจัดสวัสดิการตามพ .ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการ 
อยู่ดีกินด ี

2) ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมการตลาดยางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3) ด้ าน ก าร พั ฒ น าแล ะ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์

ส่งเสริมทุนการศึกษาและสร้างนักวิจัยยางพารารุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกร
ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรให้เป็น Smart farmer และ Smart Group 
การสนับสนุน Start Up ในธุรกิจยางพารา 

4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

การจัดท าทะเบียนชาวสวนยาง เปิดโอกาสให้ชาวสวนยางทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

5) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการท าสวนยางอย่างยั่งยืน การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดภาวะก๊าซเรือนกระจก 
 

6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรและอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง เช่น 
การช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง ระบบประมูลยางผ่านตลาดกลางยางพารา 
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์องค์กรและเครือข่ายสังคมออนไลน์  
- การพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภบิาล 
                       ในสังคมไทย  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กยท. ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
2.4 นโยบาย Thailand 4.0 
 นโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า Value-Based 
Economy) เพ่ือน าประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าทางสังคม และกับดัก
ความไม่สมดุลในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
คนไทยทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ก าลัง
ประสบปัญหาความยากจนอย่างมาก รัฐบาลได้เน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้เป้าหมาย
หลักของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เพ่ือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่ มาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้การด าเนินงานของ
การยางแห่งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้
ถึง 5  กลุ่ม ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวน าในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย  
Thailand ๔.๐ ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทยกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย 
1. ยานยนต์แห่งอนาคต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อและอะไหล่รถยนต์ 
2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ดีและเชิงสุขภาพ 

ศูนย์เรียนรู้ยางพารา/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

3. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การปลูกพืชแซมยาง เทคโนโลยีด้านเขตกรรม ปรับปรุงพันธุ์ยาง 
สูตรปุ๋ย ระบบกรีด การจัดการโรคยาง การแปรรูปน้ ายาง ยางแท่ง 
ยางแผ่นรมควัน มาตรฐานยาง รายได้เสริมในสวนยาง 

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวลจากไม้ยางพารา 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีผลิตถุงมือยาง หุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

แผ่นรองเท้าชนิดส าเร็จรูป (Prefabricated Insole) หุ่นจ าลองส่วน
หัวจากยางพารา เพ่ือฝึกหัดท าหัตถการทางจักษุ เป็นต้น 

 
2.5 ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมี
รายได้มั่นคง ซึ่งสามารถแสดงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศ
ไทยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 2.4 
ตารางท่ี 2.4 ประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่เกี่ยวข้องกับ
การยางแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยาง
แห่งประเทศไทย 

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

การเพ่ิมรายได้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง  
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ
และมีขีดความสามารถในการท าธุรกิจ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปยาง ไม้ยางพารา 
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้ายางตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง/ไม้
ยางพารา 

4. การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

พัฒนาตลาดที่มีการซื้อขายและส่งมอบยางจริงให้เป็นตลาดที่ทั่ว
โลกใช้อ้างอิง 
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายยางทั้งในและต่างประเทศ 

5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยางพารา 
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพ่ือส่งเสริมการใช้
ยางภายในประเทศ 
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2.6 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุปการเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ได้ดังตารางที่ 2.5 
ตารางท่ี 2.4 การเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

 
- ก าหนดบทบาทและทิศทางด าเนินงานขององค์กรที่ขัดเจน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 
- ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  
- ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ  

 
- มีแผนลงทุนและการเบิกจ่ายที่ชัดเจนสอดคล้องกับบทบาท/ทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพ่ือความยั่งยืน  
ในระยะยาว  

 
- มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง (Cess)  
และมีแผนการแสวงหารายได้จากธุรกิจเดิมและโอกาสในธุรกิจใหม่  
- การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ควบคุมรายจ่ายและบริหารสินทรัพย์ 
(Asset) ขององค์กรให้เกิดประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐และ
แผน DE  

 
- กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง   
- พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล โดยปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการแปรรูปยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 
- จัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้
สาธารณะได้ใช้ร่วมกัน (Big Data)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

- บริหารจัดการองค์กร ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส
ในการด าเนินงานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีการปลูกฝังบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
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2.7 ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
                       State Enterprise Assessment Model : SE-AM ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM เป็นระบบที่
ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงาน (Key Performance Area) ได้แก่ 
 1.๑ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  เช่น  ยุทธศาสตร์ชาติ , นโยบายรัฐบาล ,  
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
 ๑.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Result) เช่น ผลการดาเนินงานตามภารกิจที่
ส าคัญ, แผนงานโครงการที่ส าคัญท่ีสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 
 2. ด้าน Core Business Enablers ประกอบด้วยการประเมินผล 8 ด้าน ได้แก่ 
 ๒.1 ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
 2.๒ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 ๒.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
 ๒.๔ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
 ๒.5 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ๒.6 ด้านการบริหารทุนมนุษย์  
 ๒.7 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 ๒.8 ด้านการตรวจสอบภายใน  
โดยการประเมินผลด้านที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ ๒.๔ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย  ส่วนที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 
2.8 แผนยุทธศาสตร์/ระบบงานที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย 
 2.8.1 แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นทิศทางในการ
ดาเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยกรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  
(พ.ศ. 2563 –2565) ได้ยึดวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และมี
ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่างๆ ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพของ 
กยท. และการด าเนินการเพ่ือรองรับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (Enables) ซึ่งแผนวิสาหกิจการยาง
แห่งประเทศไทยฉบับนี้มุ่งเน้นการหารายได้ การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” 
 พันธกิจ (Mission) 
 บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพ่ือยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และขีด 
ความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นผู้น าด้านยางพาราระดับโลก โดยจ าแนกพันธกิจเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
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             1) ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง 
ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2) ประชาชนและผู้บริ โภค สร้างความตระหนักและรับรู้คุณค่าของการใช้ยาง 
ธรรมชาติ แก่ประชาชน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคา 
ที่เป็นธรรม 
 3) เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 4) สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
                             5) ผู้ประกอบกิจการยาง ส่งเสริมการค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 6) องค์กรบริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน  มีสมรรถนะสู ง  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมาย 
           1) เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการ 
                  ประกอบอาชีพ 
          2) กยท. มีระบบการบริหารจัดการสวนยางในประเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 
                                   กับมาตรฐานการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและนวัตกรรมด้านยางพาราและ 
                                   ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          4) สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพ่ิม และ 
                                   มีความสามารถในการแข่งขัน 
          5) งานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราได้รับการต่อยอดและใช้ประโยชน์  
                                   ตอบสนอง ความต้องการทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 
 ยุทธศาสตร์องค์กร 
   การจัดล าดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศ ไทยแบ่งเป็น  
๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
 การพัฒนายางทั้งระบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการในระดับต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 เพ่ือยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การแปรรูปยางพารา และเพ่ิมการใช้ยางพาราในประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยียางพาราเป็นวัตถุดิบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
 เพ่ือให้องค์กรมีสภาพคล่องสูงขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
 เพ่ือเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือหลอมรวมพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมและวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้าง กยท. ให้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กยท. 
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องลูกค้าและผู้รับบริการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของ กยท. 
ในการสนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 2.8.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
          แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
การก าหนดทิศทาง การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน และมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย และแนวโน้มความต้องการในอนาคต สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการยาง
แห่งประเทศไทย โดยแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ ซึ่ง กยท. 
จะด าเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี ช่วงระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2565 โครงการรองรับ
ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการและการบริหาร การพัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการ  และการสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการสนับสนุนภารกิจของ กยท. 
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
                                                        ห่วงโซ่คุณค่าและแสวงหาโอกาสท าธุรกิจอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสารสนเทศส าหรับก ารบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กร 
                                                      สมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย  
                                                       นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย 
                                                       ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากร คุณภาพข้อมูล และกระบวนการด้าน 
                                                     เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน  
 เพ่ือการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่สอดรับตามหลักธรรมาภิบาลครอบคลุม 
ในด้านการบริหารทรัพยากร ด้านคุณภาพข้อมูลองค์กรและด้านการปรับปรุงกระบวนการบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามหลักสากล 
 โดยประเด็นความเชื่อมโยงเพ่ือตอบสนองยางพารา เพ่ือผลักดันการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาเพ่ือสอดรับการพัฒนารูปแบบการให้ผลิตภัณฑ์ การบริการให้มีความรวดเร็วและสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการบริการที่ดีสอด
รับการด าเนินการซึ่งกันและกัน  



 

  
  
  

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6  

 

12 

 2.8.3 แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลท่ีดีของ กยท. พ.ศ.2563-2565 
ทิศทางของการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรในระยะยาว ของ กยท.  

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการกากับดูแลกิจการที่
ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอันส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กยท. ให้เป็นที่
ยอมรับ และเชื่อถือจากทั้งภายในและระดับนานาชาติ เนื่องจากพันธกิจของ กยท. มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้ปลูกยางพันธ์ดี จนถึงการส่งเสริม 
สนับสนุนการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพารา  
 ยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานในการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กยท. กับ รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคน เก่ง ดี มีสุข 

โดยประเด็นความเชื่อมโยงเพ่ือการบริหารกิจการ ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริการด้วยระบบของ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และผู้บริการ  
   ๒.8.๒ แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
   เพ่ือให้ระบบการจัดการ ความรู้และการเรียนรู้ของ กยท. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ พนักงานในองค์กรมีองค์ความรู้ที่สนับสนุนการตัดสินใจและ
สอดคล้องต่อความต้องการใช้งานตามภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาฐานความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กยท. ให้เป็น 

                                           องค์กรแห่งการเรียนรู้  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และ 
                                          การสร้างนวัตกรรม  
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 โดยประเด็นความเชื่อมโยงเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาและ 
แบ่งปันความรู้การตัดสินใจที่ด าเนินการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า และตลาด  
ของ กยท. เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาท
ภารกิจได้อย่างยั่งยืน 
 2.8.4 ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2564 - 2565 
 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย เป็นหุ้นส่วน
ความส าเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราของประเทศ การยางแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น ประกอบด้วย  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยน าการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส าคัญของการด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งค านึงถึงความต้องการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นแรงผลักดันและเป็นเสียงสะท้อนที่ส าคัญให้  
การยางแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นปรับปรุงองค์กรเพ่ือยกระดับการผลิตและให้บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างตรงจุด โดยสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสื่อสารถึงเป้าหมายกระบวนการและผลการด าเนินงานควบคู่ไปกับการรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนอย่างครอบคลุม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                              มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตามระดับความส าคัญและผลกระทบที่มีต่อ
กัน ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นในการบริหารจัดการโดยอ้างอิงจากกระบวนการตามมาตรฐาน ( ISO ๙๐๐๑ : 
๒๐๑๕) เพ่ือให้มีกระบวนการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 
 โดยประเด็นความเชื่อมโยงการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท. ภายใต้
กรอบการประเมินในหัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ที่มุ่งการพัฒนาระบบการจัดการส่วนได้ส่วน
เสียที่มีลูกค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การผลิตและให้บริการที่ดี มี
คุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. แนวทางการการด าเนินงานระบบคุณภาพด้านบริการลูกค้าและระบบตลาด 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (2553) ได้ด าเนินการภายใต้
แนวนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งมั่นในการปรับปรุงให้รัฐวิสาหกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น และขยายกิจกรรมของ
รัฐวิสาหกิจให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพยายามปรับปรุงการด าเนินงาน 
รวมทั้งการบริหารงานเพ่ือให้การลงทุน  เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศอย่างแท้จริง ปี 2538  คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบให้น าระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบแรงจูงใจ
ของพนักงานและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในการบริหารจัดการระบบประเมินผล ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผล 
 รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งในด้านการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  พร้อมทั้งยกระดับความ
อยู่ดีมีสุขให้ประชาชนในประเทศ ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังจึงมุ่งมั่นในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
รัฐวิสาหกิจให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในตลาดโลกและมีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยกระดับความความพึงพอใจผู้รับบริการให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น 
 



 

  
  
  

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6  

 

14 

 
บทที่ 3 

การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการลูกค้าและตลาด 
 
 

3.1 การนิยามลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้าขององค์กร 
 
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทหน้าที่การบริหาร
จัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ พร้อมนี้ส่งเสริม 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ในด้านต่างๆ 
ด้านความรู้ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรมยาง การตลาด และการประกอบธุรกิจ 
มีความมุ่งมั่นให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านสินค้า และผลิตภัณฑ์บริการ  
 ทั้งนี้ ภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจตามกฎหมาย แผนวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
และแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 -2569 ได้ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
ของการยางแห่งประเทศไทย ไดน้ิยามไว้ ดังนี ้
                    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคล
ที่ส าคัญทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับหรือส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ต่อการยางแห่งประเทศไทย 
รวมทั้ง องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่ส าคัญทั้งหมดในอนาคตที่มีโอกาสได้รับหรือส่งผล
กระทบทั้งทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ต่อการยางแห่งประเทศไทย 
 ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า (Customer) หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของการยางแห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึง ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอดีต ลูกค้าใน
อนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่  
  1) ลูกค้าด้านส่งเสริม คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยไม่ได้ช าระเงินให้แก่
การยางแห่งประเทศไทย  ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางผู้ รับการปลูกแทน  เกษตรกรผู้รับการอบรม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เกษตรกรชาวสวนยางผู้รับเงินสวัสดิการของ กยท. สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กยท.  ผู้ประกอบการยาง/พ่อค้าท่ีรับซื้อยางจากตลาดยางพารา กยท.   
และนักวิชาการ 
 2) ลูกค้าด้านพาณิชย์ คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยช าระเงินให้แก่การยาง
แห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ที่ส่งออกยางพาราที่จ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออก  ผู้ประกอบการกิจการยางที่ซื้อยาง
จาก กยท.  ลูกค้าหรือประชาชนทั่วซื้อผลิตภัณฑ์ยางของ กยท. 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  
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๓.2 สารสนเทศทางการตลาด 
 จากสถานการณ์ข้อมูลด้านสารสนเทศทางการตลาดด้านยางพาราของไทยมีดังนี้ 
 3.2.1 พื้นที่ปลูกยาง และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของไทย ปี 2563 

ภาค 
พ้ืนที่ปลูกยาง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

จ านวน (ไร่) สัดส่วน (ร้อยละ) (กก./ไร)่ 
เหนือ 1,377,911 6.16 181 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,279,297 23.62 223 
กลางและตะวันออก 2,406,263 10.76 203 
ใต ้ 13,291,917 59.46 258 

รวม 22,355,388 100.00 239 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)  

 ในปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด 22,355,388 ไร่ โดยภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกยางมาก
ที่สุดคือ ภาคใต้ มีพ้ืนที่ปลูกยางจ านวน 13,291,917 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกยางจ านวน 5,279,297 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของ
พ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด ภาคกลางและตะวันออก มีพ้ืนที่ปลูกยางจ านวน 2,406,263 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.76 ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้ งหมด และภาคเหนือ 1 ,377 ,911 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.16 ของพ้ืนที่ 
ปลูกยางท้ังหมด  
  
 3.2.2 แนวโน้มการผลิต การใช้ การส่งออกยางธรรมชาติและสต๊อกยางของไทย  

หน่วย: ตัน 
ปี ปริมาณการผลิต 1 ปริมาณการส่งออก 2 ใช้ในประเทศ 1 สต๊อกยาง 3 

2554 3,569,033 2,952,381 486,745 361,557 
2555 3,778,010 3,121,332 505,052 516,675 
2556 4,170,431 3,664,941 520,628 502,855 
2557 4,323,975 3,770,649 541,003 516,756 
2558 4,473,370 3,749,470 600,491 642,895 
2559 4,347,000 3,805,400 617,268 671,168 
2560 4,429,000 4,097,000 653,241 708,386 
2561 4,973,412 4,455,000 661,084 661,340 
2562 4,851,400 3,978,000 774,200 832,402 
2563 4,613,836 3,785,133 692,000 804,909 
2564* 4,673,201 3,783,000 623,000 

 หมายเหตุ* ข้อมูลคาดการณ์ 
ที่มา 1 ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กองวิจัยเศรษฐกิจยาง 
 2 กรมศลุกากร 
 3 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
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 ด้านปริมาณการผลิต ในภาพรวมช่วงปี 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางเพ่ิมขึ้น
จาก 3,569,033 ตัน ในปี 2554 เป็น 4,613,836 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.27 
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 3.04 ต่อปี  
 ด้านการส่งออก ในภาพรวมช่วงปี 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกยางเพ่ิมขึ้นจาก 
2,952,381 ตัน ในปี 2554 เป็น 3,783,000 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.21 เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนเทา่กับร้อยละ 3.09 ต่อปี 
 ด้านการใช้ในประเทศ ในภาพรวมช่วงปี 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ในประเทศ
เพ่ิมขึ้นจาก 486,745 ตัน ในปี 2554 เป็น 692,000 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42.17 
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 4.23 ต่อปี 
            

3.2.3 โครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
          หน่วย : ล้านบาท 
 

อุตสาหกรรมยางกลางน ้า

ยางแปรรูปและยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ยาง % เพ่ิม

2556 512,897 321,646 191,251

2557 460,402 254,308 206,094 7.76

2558 419,475 212,878 206,597 0.24

2559 428,588 209,593 218,995 6.00

2560 551,298 300,207 251,091 14.66

2561 500,675 237,739 262,935 4.72

2562 476,038 203,220 272,818 3.76

สัดส่วนปี 2562 100.00 42.69 57.31 เฉล่ีย 6.19

รวมปี
อุตสาหกรรมยางปลายน ้า

 
ที่มา : กรมศุลกากร 
 

ไทยมีมูลค่าการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางใกล้ 500,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2562 มูลค่าการ
ส่งออก 476,038 ล้านบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมยางกลางน้ า ยางแปรรูปและยางสังเคราะห์ มีมูลค่า 
203,220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.69 อุตสาหกรรมยางปลายน้ า ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่า 272,818 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 57.31 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางปลายน้ า สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี เฉลี่ย 
ตั้งแต่ปี 2557 – 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.19 ต่อปี  
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3.2.4 ข้อมูลมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยแยกตามชนิด ปี 2558-2562 
 

รหัสฮาร์โมไนซ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 % ปี 2562

4003 ยางรีเคลม 111 291 382 632 666 0.24

4004 เศษตัดของใช่ไมไ่ด้เป็นยาง 40 31 54 40 97 0.04

4006 ยางอันวัลแคไนซ์ 109 115 82 87 101 0.04

4007 ด้ายยางยืด 8,290 8,218 9,977 9,216 9,102 3.34

4008 ยางปูพื น 1,198 1,241 1,185 1,262 1,185 0.43

4009 ท่อยาง 9,942 10,675 11,800 12,522 11,604 4.25

4010 สายพาน 4,288 4,963 5,402 5,048 4,077 1.49

4011 ยางยานพาหนะ 116,412 125,295 148,753 158,524 173,190 63.48

4012 ยางหล่อดอก 2,890 2,985 3,329 2,602 2,885 1.06

4013 ยางใน 3,185 3,027 2,964 2,779 2,654 0.97

4014 ถุงยางอนามัย 5,007 4,895 5,419 5,746 6,740 2.47

4015 ถุงมือ 32,758 33,444 35,718 38,131 37,257 13.66

401692 ยางลบ 25 27 35 37 29 0.01

401693 ปะเก็นและโอริง 3,058 3,693 3,869 4,024 3,788 1.39

4016993 ยางรัดของ 2,252 2,143 2,456 2,307 2,019 0.74

4016อ่ืน+4017 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 17,030 17,951 19,669 19,979 17,425 6.39

รวม 206,597 218,995 251,091 262,935 272,818 100.00  
โครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย วิเคราะห์จากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่าง ๆ 

ในปี 2562 พบว่า ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะ เป็นอันดับ 1 มีมูลค่า 173,190 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 63.48 รองลงมาเป็นถุงมือ มูลค่า 37,257 คิดเป็นร้อยละ 13.66 ท่อยาง มูลค่า 11,604 
คิดเป็นร้อยละ 4.25 ยางยืดมูลค่า 9,102 คิดเป็นร้อยละ 3.34 และถุงยางอนามัย มูลค่า 6,740 คิดเป็น
ร้อยละ 2.47 ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนทุกปี มีตลาดที่ส่งออกไปกว่า 210 ประเทศ  
 
         3.2.5 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติแยกรายประเทศผู้ซื้อปลายทาง 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเทศ ยางแท่ง 
ยางผสม

(Mixtures) 
น้ ายางข้น 

ยางแผ่น
รมควัน 

ยาง 
คอมปาวด์ 

น้ า 
ยางสด 

อื่นๆ รวม 

จีน 22,271  65,357  13,749  3,304  1,962  - 286  106,928  
มาเลเซีย 906  2  18,415  - 167  406  652  20,548  

สหรัฐอเมริกา 4,304  - 472  3,232  1,577  - 2  9,587  
ญี่ปุ่น 3,229  2  102  4,842  66  - 47  8,290  

เกาหลีใต ้ 2,797  - 747  508  4  - 32  4,089  
อินเดีย 1,649  119  132  483  1,307  - 4  3,693  
ตุรก ี 1,801  - 482  865  9  - 12  3,168  

บราซิล 1,216  - 349  1,175  13  - - 2,753  
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ประเทศ ยางแท่ง 
ยางผสม

(Mixtures) 
น้ ายางข้น 

ยางแผ่น
รมควัน 

ยาง 
คอมปาวด์ 

น้ า 
ยางสด 

อื่นๆ รวม 

สเปน 643  - 40  987  598  - 21  2,290  
ไต้หวัน 242  9  154  1,258  251  - 115  2,029  
อื่นๆ 8,797  49  4,433  3,530  1,534  - 217  18,560  
รวม 47,856  65,538  39,074  20,184  7,487  406  1,389  181,934  

 
ปี 2563 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของประเทศไทย อยู่ที่ 181,934 ล้านบาท ส่งออกไปยัง

ตลาดหลัก ได้แก่ จีน มูลค่า 106,928 ล้านบาท (58.77%) รองลงมา มาเลเซีย มูลค่า 20,548 ล้านบาท 
(11.29%) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 9,587 ล้านบาท (5.27%) ฯลฯ 
 
 
3.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้าการให้บริการของ กยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ผลิตภัณฑ์/สินค้าการให้บริการตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 ผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริม/บริการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ งานส่งเสริมปลูกแทน การจัดสวัสดิการ/แหล่งเงินทุน  ระบบตลาดยางพารา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารวิชาการ และบริการทดสอบ/มาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์ด้านเชิงพาณิชย์ คือ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่
ก าหนด รวมถึงการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมในส่วนสวนยาง โรงงาน และทรัพย์สินอ่ืนของ กยท. 
และการพัฒนาธุรกิจใหม่ในส่วนการจัดหา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงทางการเงินแก่
องค์กร อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารานอกราชอาณาจักร  การประกอบธุรกิจซื้อขาย
ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เป็นต้น 
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ราย ไร่ ราย ราย (1)+(2) ราย ไร่ ราย (3)+(4) ไร่ (1)+(4) กลุ่ม ราย ราย

1 ภาคเหนอื 45,197 498,517 6,836 52,033 53,696 750,305 105,729 1,248,822 113 14,169 49

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 365,535 4,386,108 35,930 401,465 110,165 1,409,630 511,630 5,795,737 464 82,380 157

3 ภาคกลางและภาคตะวันออก 74,975 1,468,424 24,659 99,634 20,025 488,630 119,659 1,957,054 83 63,067 35

4 ภาคใต้ 689,079 9,005,528 194,434 883,513 272,176 3,788,830 1,155,689 12,794,358 452 189,279 214

รวม 1,174,786 15,358,577 261,859 1,436,645 456,062 6,437,395 1,892,707 21,795,971 1,112 348,895 455

ท่ี
ผู้ประกอบกิจการยาง

ภาค
สถาบันเกษตรกร

รวมเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

(3)
คนกรีด (2)เกษตรกรฯมีเอกสารสิทธ์ิ (1) รวมท้ังหมดเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ (4)

 
 

ผลิตภัณฑ์บรกิาร/ผู้รับบริการ 
บริการ/ความต้องการและ

ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให้บริการ 
วิธีการสื่อสาร 

ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ 
ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกแทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดสวัสดกิาร
การตลาด การวิจัย งานวิชาการ และ
การรับรองมาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย 
เก ษ ต รกร  ส ถ าบั น เก ษ ต รก ร  ผู้
ประกอบกิจการยางยาง  นักวิจั ย 
นักวิชาการ 

 
บริการส่งเสริมด้ านเงินทุน 
ถ่ ายทอดองค์ความรู้  และ
บริการวิชาการ การรับรอง
มาตรฐานด้านยางพารา ที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว 

 
1. ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ในส านั ก งาน ใหญ่ แล ะ
ภูมิภาค  
2. การใช้บริการโดยตรง
ในส านักงานใหญ่ 
3 . ลงพื้ นที่ /หน่ วยงาน
เคลื่อนที ่
4.สารสื่อออนไลน์ 
 
 

 
1.อบรมสัมมนาและ
ประชุม/พบปะพูดคุย/ 
2.โทรศัพท์ /สื่ อสาร
ออนไลน์ 
3. การสื่อสารผ่าน
ตัวแทนหรือ
อาสาสมัครของ กยท. 

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
ประกอบด้วย การบริการทดสอบ การ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และธุรกิจ
ยางพารา 
กลุ่มเป้าหมาย 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ
ยางที่ส่งออกยางออกราชาอาณาจกัร 
ผู้ประกอบกิจการยางท่ีรับซื้อยาง 
หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้าท่ีซื้อ
ผลิตภณัฑ์ยางพารา 
 

 
ก ารบ ริ ก ารก ารที่ ส ะ ด วก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนออกในการ
ออกใบรับรอง/อนุญาต รักษา
มาตรฐานการให้บริการที่ดี 
ยางและผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าง มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล 

 
1. ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ในส านั ก งาน ใหญ่ แล ะ
ภูมิภาค  
2. การใช้บริการโดยตรง
ในส านักงานใหญ่ 
3 . ลงพื้ นที่ /หน่ วยงาน
เคลื่อนที ่
 

 
1.อบรมสัมมนาและ
ประชุม/พบปะพูดคุย/ 
2.โทรศัพท์ /สื่ อสาร
ออนไลน์ 
3.เอกสารราชการ 
3. การสื่อสารผ่าน
ตัวแทนหรือ
อาสาสมัครของ กยท. 

 
3.4 สารสนเทศลูกค้า  
 การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และตลาดสามารถแบ่งการด้าน
สารสนเทศลูกค้าและตลาด ที่ผ่านมาได้เป็นดังนี้  

3.4.1) กลุ่มลูกค้าด้านส่งเสริม 
   1)การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง  
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รายการ ราย เน้ือท่ี (ไร่)
1. ยาง 143,555 1,393,832
2. ไม้ยืนต้น 25,354 204,108
3. ปาล์มน ้ามัน 23,660 239,734
4. แบบผสมผสาน 7,041 61,959

รวม 199,610 1,899,632

กยท. มีสมาชิกการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2558  
เกษตรกรชาวสวนยางจ านวน 1,436,645 ราย รับแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 
456,062 ราย รวมจ านวนเกษตรกร 1,892,707 ราย  สถาบันเกษตรกร จ านวน 1,112 กลุ่ม  
และผู้ประกอบกิจการยาง 455 ราย โดยลักษณะของผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จะได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนตามกฎหมายตั้งไว้ อาทิ การส่งเสริมการปลูกแทน การเงิน  การจัดสวัสดิการ การตลาด หรือการ 
แปรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    2) ผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน 
         กยท.  ด าเนินการส่งเสริมการปลูกแทนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยางในการปลูกแทนยางพารา และนิติ
บุคคล โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา โดยปัจจุบัน กยท.สนับสนุนการปลูกแทนอัตราไร่ละ 
16,000 ไร่ ได้แก่ การปลูกแทนด้วยยาง  ไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ปาล์มน้ ามัน และแบบ
ผสมผสาน  โดยมีข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ระหว่างการปลูกแทนจ านวน  199,610 ราย เนื้อที่ 
1,899,631.80 ไร่ 

         ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ระหว่างปลูกแทน ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง กับ กยท. 
 กยท. จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ การปรับปรุงคุณภาพการ
ผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา ผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่ายางพารา และ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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รายการ ปี 2562 ปี 2563

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 40 90

ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ 41 27

ตลาดกลางยางพารายะลา 11 16

ตลาดกลางยางพาราสงขลา 58 88

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 28 47

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 16 26

ตลาดกลางยางพาราเชยีงราย - 7

ตลาดกลางยางพาราระยอง - 31

จ านวนท้ังส้ิน (ราย) 194 332

 ตารางท่ี 3.2 ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของการยางแห่งประเทศไทย  

แผนงาน/โครงการ ปี 2562 ปี 2563 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร  21,546 ราย 50,551 ราย 

 
 
    4) ผู้รับบริการด้านตลาดยางพารา 
 กยท.ด าเนินการให้มีการบริการด้านการตลาดยางพาราโดยมีจุดบริการตลาด 6 แห่ง

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพ่ือให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มค้าเป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ
กิจการยางพาราในการซื้อขายยาง กลไกการในราคาอ้างอิง มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเป็นธรรม  

 
 

 
 

 
 
 
            
 
 
 
 

ตารางที่ 3.3 ข้อมูลจ านวนผู้ซื้อในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ปี 2562-2563  
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รายการ ปี 2562 ปี 2563

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 222 219

ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ 94 85

ตลาดกลางยางพารายะลา 63 55

ตลาดกลางยางพาราสงขลา 243 237

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 224 268

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 127 124

ตลาดกลางยางพาราเชยีงราย 1

ตลาดกลางยางพาราระยอง 34

จ านวนท้ังส้ิน (ราย) 973 1,023      

ราย วงเงิน ราย วงเงิน

การกู้ยืมเงิน  1,147    54,857,900    1,149    56,648,000   

การชว่ยเหลือประสบภัยพิบัติ  8,535    25,605,000    4,798    14,394,000   

เสียชวิีต 8,677    26,030,000    8,067    24,201,000   

รวมท้ังส้ิน 18,359 106,492,900 14,014 95,243,000  

รายการ
ปี 2562 ปี 2563

 
         ตารางที่ 3.4 ข้อมูลจ านวนผู้ขายในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ปี 2562-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
      
  6) ผู้รับบริการจัดสวัสดิการการยางแห่งประเทศไทย 
  กยท. มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 ตามมาตร 49(5) โดยจัดให้มีสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยางและสนับสนุนเงินทุน  
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพเสริม การช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ  หรือเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.5 ข้อมูลการจัดสวัสดิการของ กยท. ปี 2562-2563  
 
 
 
 
 
 
 
   7) การวิจัยและพัฒนา  
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      กยท.ด าเนินการจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
เพ่ือมีความสอดคล้องกับประเด็นแผนวิสาหกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตยางพารา การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตารางที่ 3.6 ข้อมูลการให้ทุนวิจัยยางพาราปี 2562-2563 
 
 
 
 
 
    8) ผู้รับบริการรับรองมาตรฐาน 
     กยท. มีระบบกระบวนการจัดท าและรับรองมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีส าหรับสวนยางพารา
และการรวบรวมน้ ายางสด ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) รวมถึงในกระบวนการปฏิบัติ
ที่ดีและเหมาะสมโดยใช้หลักการปฏิบัติเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ตามมาตรฐาน Good Manufacturing 
Practices, (GMP) ยางแผ่นรวมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถมีวิธีการจัดการสวนยางได้อย่างถูกต้อง ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
 

3.4.2 กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์   
      1) ผู้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักร   
 กยท.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกโดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยาง

ออกนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียกกันว่าเงินสงเคราะห์ (Cess) จากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการยางที่ส่งออกยาง 
เพ่ือน ารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 

ทุนงานวิจัย ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวม 
ปี 2562 (เรื่อง) 31 17 21 69 
ปี 2563 (เรื่อง) 46 8 34 88 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ านวน (ราย) 233 195 197

ปริมาณ (ตัน) 4,568.95 4,070.85 3,846.76

รายได้จัดเก็บ (บาท) 9,137,896,746 8,141,693,116 7,693,524,338

 
 
 
 
 
 
 
     
 ตารางท่ี 3.7 ข้อมูลการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา ปี 2561-2563 
 

 
 
 
  
 2) ลูกค้าและผู้รับบริการการซื้อขายยาง การบริการเชิงพาณิชย์ของ กยท.  
     กยท.เป็นหน่วยงานที่สามารถประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่องค์กร  
จากทรัพย์ที่มีอยู่เดิม สวนยาง โรงงาน และทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการซื้อขายยางจากการแปรรูปในส่วน 
ของตนเองกองจัดการโรงงาน (ยางแท่ง และน้ ายางข้น) กองจัดการโรงงานไม้ยาง (ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา)  
รวมถึงการซื้อยางผลิตภัณฑ์ยาง หมอนยางพารา รวมถึงธุรกิจด้านบริการให้แก่กลุ่มลูกค้า ภาคเอกชน  
ผู้ประกอบกิจการยาง และภาคเอกชน  
3.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของสินค้า 
     และผลิตภัณฑ์ 
      เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) 
หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่จับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ด้านราคา (Price) ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการหรือผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) สภาพแวดล้อมในการน าเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 
จะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) ด้านส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้
เกิดทัศนคติและพฤติกรรม ด้านบุคคล (People) การคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation ) เป็น
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และ ด้านกระบวนการ (Process) เป็น
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการ
ให้บริการอย่างถูก ต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์การบริการตามการ
จ าแนกกลุ่มลูกค้าเป็น 2 แบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ 
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 ประเด็น การวิเคราะห ์
Product - ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ 

ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกแทน การส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง การบริหารจัดการตลาดยาง การจัด
สวัสดิการ การให้บริการวิจัยและพัฒนา การให้บริการ
จัดท าและรับรองมาตรฐาน การให้บริการถ่ายทอด
งานวิจัย การเผยแพร่ความรู้การสร้างความร่วมมือด้าน
ยางพารา   

-ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
ได้แก่วิเคราะห์ ทดสอบ บริการงานวิจัยและ
พัฒนา บริการที่ปรึกษาจ าหน่ายยางแปรรูปจาก
โรงงาน กยท. ผลิตภัณฑ์ยาง (หมอนยางพารา ที่
นอน)การจัด เก็บค่ าธรรม เนี ยมการส่ งออก
ยางพารา (CESS)   

Price - ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ  
  คุณ ค่ าก าร ให้ บ ริ ก า รห รื อผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าค า 
ในส่วนการส่งเสริมและบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ทางด้านวิชาการ การเงิน และพัฒนาคุณภาพผลิต
ระบบการปลูกแทน  แปรรูป การตลาด  สร้างมูลค่า
ในองค์ความรู้ที่ได้รับให้มีความสามารถการแข่งขัน
ได้มากขึ้น  และยกระดับรายได้และองค์ความรู้ไป
เพิ่มมูลค่าของลูกค้า/บริการ 
 

-ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
การก าหนดราคาด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
1. วิเคราะห์ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
ราคาเป็นไปมาตรฐานสากล และเพิ่มการเข้าถึง
ลูกค้าผู้รับบริการให้มีโอกาสได้รับเครื่องมือท่ีได้รับ
มาตรฐานสากล 
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ยาง ราคาที่เป็นไปตาม
กลไกตลาด ใช้ราคาตลาดกลางเป็นเกณฑ์และ
คุณภาพโดยการแข่งขันที่เป็นธรรม 
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา 
(CESS)  เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และตามกฎหมายที่ก าหนด 

Place กยท. มีช่องทางการให้บริการลูกค้าที่มีความหลากหลาย อาทิ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทางการรับฟัง
ลูกค้า ช่องทางการเข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกลูกค้า และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
1. หน่วยรับบริการ ได้แก่ กยท.ส านักงานใหญ่  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัด 8 แห่ง ศูนย์บริการทดสอบรับรอง 4 แห่ง 
2. ช่องทาง 02 4332222  
3. ช่องทางผ่าน Didital/Online ได้แก่ Raot.co.th  
4. ช่องทางการ Physical ได้แก่ กยท.ส านักงานใหญ่  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  ส านักงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัด 8 แห่ง  สหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่ืนๆ 
     โดย กยท.พิจารณาตามความคาดหวังจากลูกค้าผู้รับบริการในด้านช่องทางการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิตอลที่มากขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีและความต้องการของลูกค้า
ผู้รับบริการที่ต้องการเข้าถึงได้ทุกท่ีแบบ Realtime  

Promotion ผลิตภณัฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ  
กยท.เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะส่งเสรมิ 
เน้นการบริการส่งเสรมิความรู้ ความเข้าในการ
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาการ การเงิน การ
แปรรูป และการตลาด  
เพื่อส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู ้หรือรูปแบบการ
ผลิตไปใช้สรา้งรายได้ มลูค่าเพิ่มการประกอบอาชีพ 

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
การขายผลิตภัณฑ์ของ กยท. ด าเนินการภายใต้
ข้อก าหนดกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติภายใต้หลัก
การค้าที่เป็นธรรมทางด้านการตลาดสินค้าแต่ละ
ชนิด โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นหลัก โดย
ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์บาง
ประการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ได้มากข้ึน  
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ประเด็น การวิเคราะห ์
People - ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ 

  มีบุคลากรมีความรู้และความเช่ียวชาญด้าน
ยางพาราค่อนข้างมาก ท าหน้าที่ การส่งเสริม
สนับสนุนในหน่วยบริการที่มีจุดบริการทั่วประเทศ 
อีกทั้งได้มีการพัฒนาองค์ให้ความรู้ด้านวิชาการ 
และการบริการตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวังลูกค้า และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

-ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
1. วิเคราะห์ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านบรกิารทดสอบยาง มีการ
อบรมความรู้ตามมาตรฐานการทดสอบเป็นประจ าทุกปี  
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ยาง  
  บุคลากรมีความรู้ความช านาญการขายผลิตภัณฑ์แปร
รูป ผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีการให้ความรู้ตลอดทั้งปี  
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา 
(CESS)  บุคลากรมีความพร้อมด าเนินการโดยใช้ระบบ
ดิจิตอล เข้าร่วมด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Process ผลิตภัณฑ์เชิงส่งเสริม/บริการ  
กยท. น าความต้องการความคาดหวังของลูกค้า
ผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าถึงรูปแบบบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น และตรงตามความ
ต้ อ งการโดยใช้ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  มาส่ งมอบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร  ให้ เป็ น ไป อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
1. วิเคราะห์ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
กระบวนงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีระบบ
ติดตาม Tracking สินค้าบริการแต่ละชนิดให้ทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ยาง  
    กยท.มีกระบวนการแจ้งรูปแบบวิธีการอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งซื้อสินค้า การส่งสินค้า รับ
สินค้า และรับประกันสินค้า เพื่อให้ลูกค้า/บริการมี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรมฯ 
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา 
(CESS)  กยท.มีระบบเทคโนโลยีดิจติอลอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานเครือข่ายระบบสารสนเทศกลางที่มี
ประสิทธิภาพ 

Physical 
Evidence 

กยท. มีช่องทางการให้บริการลูกคา้ ผู้บริการ (Touching Point) หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ เพื่ออ านวยความสะดวกและรองรับแต่ละกลุม่ เช่น  
 1. หน่วยรับบริการ ได้แก่ กยท.ส านักงานใหญ่  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  ส านักงา นตลาดกลางยางพารา
จังหวัด 8 แห่ง ศูนย์บริการทดสอบรับรอง 4 แห่ง 
2. ช่องทาง 02 4332222  
มีการส ารวจความพอใจของลูกค้าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในแต่ละส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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3.6 สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์ 
    การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขันด้วย 5 Forces Analysis 
 

รายการ/ผลิตภัณฑ์
สินค้าบริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข้าตลาดของ
คู่แข่งรายใหม ่

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อ านาจต่อรอง
ของผู้ป้อนปัจจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อ านาจต่อรอง
ของลูกค้า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค้าทดแทน 

การส่งเสริมการ
ปลูกแทน 

ต่ า-ตามพรบ.กยท.
จัดสรรวงเงินเพื่อ
สนับสนุนการปลูก
แทนให้เกษตรกร
ไว้ซึ่งใช้
งบประมาณ
ค่อนข้างสูง คู่แข่ง
รายใหม่ ไม่มี 

ปานกลาง- การ
จัดหาปัจจยัการ
ผลิตก าหนดให้มี
หลายรูปแบบท า
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต่ า- กยท.มี
บทบาทภารกิจ
ตามที่กฏหมาย
ก าหนดหน่วยงาน
เดียว 

ต่ า-ลูกค้าไม่มี
ทางเลือกในระบบ
การสนับสนุน 
ปลูกแทน
ยางพาราจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ต่ า-ลูกค้าไม่มี
ทางเลือกในระบบ
การสนับสนุน 
ปลูกแทน
ยางพาราจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

การถ่ายเทคโนโลยี
ยางพารา 

ปานกลาง- ตาม
พรบ.กยท. ให้มี
หน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนฯ แต่
หน่วยงานอ่ืน
สามารถ
ด าเนินการได้ 

ต่ า- ปัจจัยการ
ผลิตบางส่วนมี
ราคาตามกลไก
ตลาด แต่ กยท.มี
ความพร้อมในการ
ด าเนินการ
กิจกรรมที่มีอยู่  
 

ปานกลาง- 
มหาวิทยาลัย  
อปท. ภาครัฐอื่นๆ 
สนับสนุนบางส่วน
แต่ไม่ครอบคลมุ
กับพ้ืนท่ีทั้งหมด 

ต่ า- กยท.มี
สถานท่ีในแหล่ง
ปลูกยางท่ัว
ประเทศ ส่วน
หน่วยงาน/
สถาบันอื่น มี
เฉพาะจุด 

ต่ า- กยท. ความ
พร้อมด้าน
ยางพารา  
ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า 

การบริหารจัดการ
ตลาดยาง 

ปานกลาง- กยท. 
ถือว่าเป็นตลาด
หลักของประเทศ 
แต่มีตลาด
ภาคเอกชนแต่ละ
พื้นที่เปิดเพื่อซื้อ
ยางท าการผลิต
เฉพาะ 

ปานกลาง- กยท.
สนับสนุนเงินทุน
การบริหารตลาด
และสร้างความ
เชื่อมั่นด้าน
คุณภาพราคา 
ส่วนภาคเอกชนมี
ความคล่องตัว 
รวดเรจ็การท า
ธุรกิจ ส่งของ ณ 
โรงงาน 

สูง- กยท.
ด าเนินการ
ประมาณร้อยละ 
20 ของปริมาณ
ยางในภาครัฐ แต่
ภาคเอกชน
โดยรวมประมาณ
ร้อยละ 80  

ปานกลาง-ลูกค้า
ผู้ขายอาศัยกลไก
ในระบบท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐานของ
ภาครัฐ ส่วน
ภาคเอกชนลด
ต้นทุนภาคการ
ขนส่ง 

ปานกลาง-
สามารถเปิดการ
รับซื้อ ณ โรงงาน
ภาคเอกชนได ้
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รายการ/ผลิตภัณฑ์
สินค้าบริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข้าตลาดของ
คู่แข่งรายใหม ่

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อ านาจต่อรอง
ของผู้ป้อนปัจจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อ านาจต่อรอง
ของลูกค้า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค้าทดแทน 

การให้บริการวิจัย
และพัฒนา 

 
 

ปานกลาง –กยท.
มีแหล่งเงินทุนตาม
กฎหมายก าหนด 
แต่ในปัจจุบันมี
หน่วยงานอ่ืน 
ที่ให้ทุน/บริการ
งานวิจัย
เช่นเดียวกัน 

ปานกลาง- 
กระบวนการให้
ความรู้/พัฒนา
จ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ยางพาราที่
หลากหลาย อาจ
ไม่ได้เข้าร่วม
ตามที่ก าหนด 

ปานกลาง-กยท.
เป็นหน่วยงาน
บริการดา้น
ยางพารา ครบ
วงจร  แต่ยังมี
หน่วยงานอ่ืน
หน้าท่ีในเฉพาะ 
อาทิ เทคโนโลยี
การผลิต  

ปานกลาง- กยท. 
มีข้อมูลวิจัยด้าน
ต้นน้ า แต่
เนื่องจากเป็นองค์
ความรู้ที่พัฒนาวง
กว้างสามารถ
เลือกใช้หน่วยงาน
อื่นๆ เช่นเดียวกัน 
 

ปานกลาง-
สามารถใช้ข้อมูล
ในการบริหาร
จัดการยางพารา 
หน่วยงานภาครัฐ
การศึกษาอื่นได ้

การให้บริการจัดท า
และ 

รับรองมาตรฐาน 

ปานกลาง-กยท.มี
ภารกิจด้าน
ยางพาราตาม
กฏหมายก าหนด 
ซึ่งการให้การ
รับรองต้องไดร้ับ
จากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

ปานกลาง-  
กยท.รับรอง
มาตรฐานเฉพาะที่
ได้รับตาม
กฎหมายและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่
ให้อ านาจไว ้

ปานกลาง-
มาตรฐานด้าน
ยางพาราการผลติ 
กยท.จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  
ส่วนภาคแปรรูป
จะเป็นตาม
หน่วยงานอ่ืนๆ 
รับผิดชอบโดยตรง 

ปานกลาง-ลูกค้า
สามารถเลือกรับ
บริการมาตรฐาน
จากภาครัฐหรือ
เอกชนอ่ืนๆ ได้ 
แต่อาจจะไม่ได้รับ
การสนับสนุน
เหมือนกับ กยท. 

สูง-กยท.รับรอง
มาตรฐานเฉพาะที่
ได้รับตาม
กฎหมายและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่
ให้อ านาจไว้ ซึ่ง
สามารถไปขอ
รับรองจากภาครัฐ
หรือเอกชนอ่ืนได้ 

การจัดสวสัดิการ ต่ า-ตาม 
พรบ.กยท. 
สนับสนุนเงินทุน/
ความช่วยเหลือ
เฉพาะด้าน 

ต่ า-การจัดสรร
งบประมาณ
ส าหรับใช้การจดั
สวัสดิการเป็นไป
ตาม พรบ.กยท. 
 

ปานกลาง-กยท.
ด าเนินการ
บางส่วนตาม
กฏหมายก าหนด 
แต่ลูกค้าสามารถ
เลือกผ่าน
หน่วยงานอ่ืนได้ 

ปานกลาง-กยท.
ด าเนินการ
บางส่วนตาม
กฏหมายก าหนด 
แต่ลูกค้าสามารถ
เลือกผ่าน
หน่วยงานอ่ืนได้  

ปานกลาง-กยท.
ด าเนินการ
บางส่วนตาม
กฏหมายก าหนด 
แต่ลูกค้าสามารถ
เลือกผ่าน
หน่วยงานอ่ืนได ้

ระบบการด าเนิน
ธุรกจิ 

วิเคราะห์ ทดสอบ 
บริการงานวิจัย

และพัฒนา บริการ
ที่ปรึกษา 

ต่ า-กยท.มี
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
เครื่องมือ ระบบ
การทดสอบด้าน
ยางพารายางแห้ง 
น้ ายางข้น แต่ราย
อื่นไม่คุ้มค่า
เนื่องจากใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง  

ปานกลาง-
เครื่องมือ 
เครื่องจักร บริการ
มีลักษณะเฉพาะ
การทดสอบการ
ซ่อมบ ารุง จัดหา
ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก 

ปานกลาง- กยท.
ถือเป็นหน่วยงาน
บริการหน่วย 
หนึ่งในหน่วยงาน
ภายในประเทศ ที่
มีบริการอาทิ กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ สวทช. วว.
เป็นต้น 
 

ปานกลาง- ลูกค้า
ผู้รับบริการ 
สามารถ เลือกรับ
บริการจาก กยท 
หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศ 
อาทิ กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ สวทช. วว.
เป็นต้น ได ้

ต่ า-การรับรอง
มาตรฐานมีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้
เครื่องมือการ
ทดสอบรับรองที่
ได้รับมาตรฐานที่
ก าหนด 
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รายการ/
ผลิตภัณฑ์สินค้า

บริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข้าตลาดของ
คู่แข่งรายใหม่ 

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อ านาจต่อรอง
ของผู้ป้อนปัจจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อ านาจต่อรอง
ของลูกค้า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค้าทดแทน 

จ าหน่ายยางแปร
รูปจาก 

โรงงาน กยท. 
 

ปานกลาง- สินค้า
ยางพาราถือเป็น
สินค้าโภคภณัฑ์
ของไทย การเข้า
มาแปรรูปในตลาด
ต้องมีใบอนุญาต
ตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้
งบประมาณมาก 

สูง-การผลิตใน
ปัจจุบัน กยท.ถือ
เป็นผู้เล่นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เนื่องจากผู้ป้อน
วัตถุดิบมีทางเลือก
การส่งมอบ
ค่อนข้างหลาย
หลาย 

สูง-ระบบตลาด
สินค้ายางพารา
ภายในประเทศมี
การแข่งขันจาก
บริษัทรายใหญ่
ภายในประเทศท่ี
ควบคุมต้นทุนการ
ผลิต ผลผลติ 
การตลาดภาพรวม 

สูง-การผลิตใน
ปัจจุบัน กยท.ถือ
เป็นผู้เล่นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เนื่องจากลูกค้า
ทางเลือกการส่ง
ค่อนข้าง
หลากหลาย 

สูง-การผลิตใน
ปัจจุบัน กยท.ถือ
เป็นผู้เล่นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เนื่องจากผู้ป้อน/
ผู้รับซื้อมีทางเลือก
การส่งมอบ/ 
ซื้อค่อนข้าง
หลากหลาย 

การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ส่งออกยางพารา 

(CESS)   

ต่ า-กยท.เป็น
หน่วยงานเดียวท่ี

ท าหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 

ต่ า-กยท.เป็น
หน่วยงานเดียวท่ี

ท าหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 

ต่ า-กยท.เป็น
หน่วยงานเดียวท่ี

ท าหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 

ต่ า-กยท.เป็น
หน่วยงานเดียวท่ี

ท าหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 

ต่ า-กยท.เป็น
หน่วยงานเดียวท่ี

ท าหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 

 
 
3.7  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจผ่าน 
       เครื่องมือ PESTEL Analysis ทั้ง 6 มิติ   
 
 

รายการ การวิเคราะห ์
Political         - นโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ยางพาราได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีความเข้มแข็ง และมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ เป็น
ร้อยละ 35 ปี 2579  และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็น 800,000 ล้านบาทในปี 2579 
        - นโยบายการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ เพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร  
โดยเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต  
ให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 

Economy        - การเจริญเติบโตความเป็นเมืองมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์การสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นท าให้ลูกค้า/ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วด้านคมนาคมขนส่ง การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะและโอกาสการค้าการลงทุน  
       - การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เป็นไป
ประเทศคู่ค้าด้านยางพาราหลักของไทยท าให้กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานยางพารา กระทบต่อการความ
มั่นคงรายได้ของลูกค้า/ด้านธุรกิจยางพารา 
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รายการ การวิเคราะห ์
Social        - การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรจะมีสดัสว่นผู้สงูอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทย มีสัดส่วน

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในโลก โดยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 
      - การเข้าสู่สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตร/ชาวสวนยางมีความรวดเร็วและรุนแรง เป็นปัจจัยลดทอน
ผลิตภาพแรงงานในภาคการเกษตรและเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลิตภาพ
ของภาคการเกษตร/ลูกค้าผู้รับบริการของ กยท 

Technology          การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics), บ ล็ อก เชน  (Blockchain), อิ น เทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง  ( Internet of Things) 
ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ  (Artificial Intelligence and Automation), วัสดุล้ าสมั ย 
(Advance Materials), และการผลิตแบบเพิ่ ม (Additive Manufacturing – 3D Printing) รวมถึง
ระบบการเกษตรแบบอัจฉริยะ  

Environment        - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ภาวะโลกร้อน มี
โอกาสจะมีบางพื้นที่มีภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจะเกิดถี่ขึ้น หรืออาจมีพายุที่บ่อยและมีความรุนแรงข้ึน 
ตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี โดยภาคการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอื่น 
        - การพัฒนาระบบการเกษตรกรที่ให้ความส าคญัเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
และระบบจัดการพลังงาน GREEN ENERGY  

LEGAL         - มุ่งเน้นกฎหมายการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญการค้ากับความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรในระดับสากล อาทิ มาตรฐานการจัดการสวนยางยั่งยืน FSC GMP 
        - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ ประชาชนจะได้รับ
บริการภาครัฐดิจิทัลที่ดีขึ้น เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีจัดท ากระบวนการหรือ
การด าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน 

 
3.8  การวิเคราะห์คู่แข่ง 
  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่ในภาคส่วนของการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558 
ไม่มีหน่วยงานท าหน้าที่บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพารา เมื่อพิจารณาจากภาคการผลิตทั้งในส่วน
ของสวนยางและโรงงาน ภาคการจัดจ าหน่ายในส่วนของตลาดยางพาราเป็นไปตามหน้าที่ในการบริหารเพ่ือใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปเพ่ือการรักษาเสถียรภาพราคายางเพ่ือลด
ภาระงบประมาณให้กับภาครัฐ รวมถึงการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของประเทศไทย 
ในรูปแบบหนึ่งเท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์เพ่ือการแข่งขันกับภาคเอกชนภายในประเทศไทย 

เนื่องจาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 9 (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
และมาตรา 10 เพ่ือให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
ซึ่งปัจจุบัน กยท. ได้ส ารวจทรัพย์สินทั้งหมดของ กยท. รวมถึงการจัดท าแผนบริหารทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่
ของ กยท. โดยมีหน่วยธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด า เนินงานซึ่งการด าเนินงานของหน่วย
ธุรกิจไม่ได้มีการแข่งขันกับภาคเอกชนในการด าเนินงานด้านธุรกิจแต่เป็นไปเพ่ือการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานยางพาราเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทั้งด้านการผลิตและด้านราคา แต่เนื่องจากสภาวะทางสถานะทางการเงิน
ทั้งภาครัฐและองค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการลดการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐและการสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง การจัดท าแผนงบประมาณทางการเงินของ กยท. ได้มีรูปแบบการ
บริหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแต่คงยังไม่เพียงพอจึงต้องมีการจัดท า 
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แผนธุรกิจเพ่ือหารายได้ในการบริหารการด าเนินงาน ซึ่งหากด าเนินงานด้านธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้วอาจอยู่
ในฐานะผู้เล่นรายหนึ่งในธุรกิจยางพารา ซึ่ง กยท. อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดตั้งบริษัทลู กเพ่ือเข้ามา
ด าเนินงานด้านธุรกิจแทน กยท. ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างการบริหารงานของ กยท. รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของอุตสาหกรรมยางต่อไป 
     การยางแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์คู่เทียบหน่วยงานที่มีการด าเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนี้  
       
  กลุ่มผลติภัณฑ์/บริการด้านส่งเสริม 
 

ผลิตภัณฑ์/บรกิาร กลุ่มลูกค้า คู่เทียบ 
การส่งเสริมการปลูกแทน  เกษตรกรชาวสวนยาง นิติบุคคล กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา เกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยาง 

 กรมวิชาการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การบริหารจัดการตลาดยาง กลุ่มผู้ขาย 
เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
ผู้ประกอบกิจการยาง 
พ่อค้า 
กลุ่มผู้ซ้ือ 
ผู้ประกอบกิจการยาง ภาคเอกชน 
พ่อค้าที่รับซื้อยาง 

โรงงานแปรรูปยางพารา 
บ.ไทยฮั้วยางพารา 
บ.ศรีตรังฯ 
บ.วงศ์บัณฑิตฯ 
บ.เซาแลนด์รับเบอร์ 
บ.ไทยรับเบอร์ 
บ.นอร์ทอีสรับเบอร์ 
อื่นๆ  

การจัดสวสัดิการ เกษตรกรชาวสวนยาง ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 
ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย์  
สหกรณ์การเกษตร 

การให้บริการวิจัยและพัฒนา เกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยาง 
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมน้ ายางข้นไทย 
สภาอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย 
นักวิชาการด้านยางพารา 
นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) 
กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์/บรกิาร กลุ่มลูกค้า คู่เทียบ 
การให้บริการจัดท าและ 

รับรองมาตรฐาน 
เกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยาง 
โรงงานแปรรูปยางพาราภาคเอกชน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ  
กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 
กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ 
 

ผลิตภัณฑ์/บรกิาร กลุ่มลูกค้า คู่เทียบ 
ระบบการด าเนินธุรกิจ 

วิเคราะห์ ทดสอบ บริการงานวิจยัและ
พัฒนา บริการที่ปรกึษา 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยางแปรรูปยาง 
ผู้ประกอบผลติผลิตภัณฑย์าง 
นักวิชาการด้านยางพารา 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
หน่วยวิเคราะห์ทดสอบเอกชน 
หน่วยเครื่องมือกลางของ
มหาวิทยาลยั 

ซ้ือขายยางแปรรูปจาก 
โรงงาน กยท. และ 

ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป 

ผู้ประกอบการผลิตผลติภณัฑ์ยาง 
สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลติภณัฑ์ยาง 
พ่อค้าคนกลางขายซื้อขายยางพารา 
หน่วยงานภาครัฐ  
(กรมทางหลวง กรมชลประทาน) 
บริษัทต่างประเทศ 

ผู้ประกอบกิจการยาง 
แปรรูปยาง 
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมน้ ายางข้นไทย 
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตหมอนยางพารา 
สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตฯ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออก
ยางพารา (CESS)   

ผู้ที่ส่งออกยางพาราที่จ่ายเงิน Cess   
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมน้ ายางข้นไทย 

กรมศุลกากร 
กรมวิชาการเกษตร 
 

 
3.9 การวิเคราะห์ Customer Journey และ Touch point 
        การยางแห่งประเทศไทยมีการบริหารจัดการการจ าแนกลูกค้าโดยมีการก าหนดวงจร   
การรับบริการ/ส่งเสริม  การท าธุรกิจในเชิงพาณิชย์ของลูกค้า ซึ่งเป็นกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเป็นลูกค้าของการยางแห่งประเทศไทย การมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กับองค์กร โดยการยางแห่ง
ประเทศไทยก าหนดวงจรการท าธุรกิจ ดังภาพ 
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Customer Journey และ Touch point การยางแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Customer Journey คือ ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้รับบริการของ กยท. ทั้งด้านการ
ให้บริการ และสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การรู้จัก/รับรู้สินค้าหรือบริการ, ค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการ ไปจนถึง
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และกลับมาใช้ซ้ า/ซื้อซ้ า หรือแม้กระทั่งช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละ
ธุรกิจจะมีรายละเอียด Customer Journey ที่แตกต่างกันตามสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยมีรายละเอียดทั่วไป
ตามกระบวนการของ Customer Journey ดังนี้  

๑. รู้จัก/รับรู้ (Aware) คือ การที่ลูกค้าพบเห็นสินค้าหรือโฆษณา จากช่องทาง/สื่อฯ ต่างๆ 
รวมถึงการแนะน าจากคนที่รู้จัก  

๒. การสืบคน้ข้อมูลสินค้า/บริการ (Interest) คือ การที่ลูกค้าเริ่มสนใจสินค้าหรือบริการ แล้ว
ค้นหาข้อมูลสินค้า/บริการ จาก Website, สมัครเป็น Fan page หรือจาก Search Engine รวมถึง Social Media 
และ Reviews เพ่ือรู้รายละเอียดเพิ่มเติมและน าไปสู่การปิดการขาย  

๓. ตัดสินใจซื้อ (Service) คือ ลูกค้าอยากท่ีจะซื้อสินค้าหรือบริการ โดยอาจจะซื้อจากทาง 
Website หรือหน้าร้าน หรือช่องทางที่ลูกค้าสะดวก  

๔. ซื้อซ้ า/สนับสนุน (Advocate) คือ การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประทับใจในสินค้าหรือ
บริการ แล้วยินดีที่จะซื้อสินค้าหรือบริการอีก รวมไปถึงการช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
โดยการบอกต่อ 

Touch point คือ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทุกช่องทางที่สามารถรับรู้และ
สร้างประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งมี ๓ ประเภท ดังนี้  

๑. Company Create Touch Point คือ การสื่อสารที่ให้ข้อมูลข่าวสารแนะน าคุณสมบัติ
(Attribute) และประโยชน์  (Benefit) ต่างๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการจะได้รับ เช่น การใช้สื่ อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่สร้างออกมาให้เห็นถึงความโดดเด่นและสร้างการดึงดูดลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ อย่างชัดเจน  

๒. Intrinsic Touch Point คือ การที่ตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ได้รับความรู้สึกถึงความคุ้มค่า ความชอบ ความน่าเชื่อถือ และความประทับใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถ
สัมผัสได้เมื่อได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ว  
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๓. Ambience Touch Point คือ การสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม ในขณะที่ใช้สินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นการเสริมความรู้สึก อารมณ์ ที่บรรยากาศโดยรอบท าให้เกิดความความประทับใจมากยิ่งขึ้น เช่น สาถน 

 
3.10 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการและข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย  

  กยท. มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ภายใต้การความเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อม ที่มีทั้งประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ กยท. มีการ
ส ารวจความพึงพอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนงาน
การท างาน และการให้บริการด้านต่างๆ ของ สกย.และทราบความต้องการ ปัญหา  ข้อเสนอแนะในการบริการ
ของ สกย. และตอบสนองของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ตามหลักการประเมิน
รัฐวิสาหกิจ และความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะน าดังกล่าว เพื่อมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้อง
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ตามภารกิจของ กยท. ดังนี้  
         

รายการ ที่มา ความต้องการความคาดหวังปี 2563 
ลูกค้า/รับบริการ แบบ

ส ารวจ 
 

๑. การด าเนินงานด้านส่งเสริมเกษตรกร สถาบัน และผู้ประกอบกิจการ 
๑.๑ ขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตร 
๑.๒ ต้องการให้เพ่ิมจุดบริการและจานวนพนักงานภาคสนามในการให้บริการ
เกษตรกร 
๑.๓ ต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร 
๑.๔ ต้องการได้รับความรู้เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพทั้งการทาสวนยางและ
การประกอบอาชีพเสริมอ่ืน  
๒. การด าเนินงานวิจัย 
๒.๑ ควรเป็นเนื้อหาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย 
๒.๒ เนื้อหางานวิจัยไม่ทันสมัย ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพต้นยางในอนาคต  
๒.๓ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การกรีดยาง ใส่ปุ๋ยต้นยาง ให้มีอายุ
ยาวนาน และการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน โดยมีพ่ีเลี้ยงทุกๆเดือน 
๓. การด าเนินงานด้านตลาด 
๓.๑ ผู้ใช้บริการด้านตลาดยางมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในประเด็นข้อมูลข่าวสารที่
ทันท่วงที ในหลากหลายช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะราคายาง  และ 
สถานที่ให้บริการควรมีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านี้ 
๓.๒ ผู้ใช้บริการซื้อขายยางกับหน่วยธุรกิจมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี ทั้งความสะดวกในการติดต่อ ความถูกต้องของข้อมูล 
และการตอบข้อสงสัย 
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ปีงบประมาณ จ านวน (เร่ือง)
2560 60
2561 52
2562 51
2563 42
รวม 205

 
   

5) ข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย 

 กยท. ได้ด าเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ โดยได้มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบถึงกระบวนการให้บริการ คู่มือการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน หรือกระบวนการจัดการตามบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท. อันจะน าไปสู่การบริหารงาน
และจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยในปี 2563 ในรูปแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563  
 ผลการศึกษาฯ  ปี 2560-2563 : พบว่าเกษตรกร สถาบันเกษตร ผู้ประกอบกิจการยาง บริษัท 
คู่ค้าที่ท าการติดต่อซื้อขายร่วมกันกับ กยท. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และเจ้าหน้า กยท. ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 การร้องทุกข์/ร้องเรียนมากที่สุดในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.27 
รองลงมาปี งบประมาณ 2561 จ านวน 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.37  ปี งบประมาณ 2562 จ านวน  
51 เรื่อง คิดเปน็ร้อยละ 24.88 และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.48 ตามล าดับ       

 คุณภาพการให้บริการ  มีข้อร้องเรียนจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.42 ประกอบด้วย  
เรื่อง การให้บริการของพนักงานพูดจาไม่สุภาพ ไม่เต็มใจในการให้บริการ ให้ข้อมูลแก่เกษตรกร ที่ ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกจากพนักงาน และการด าเนินการมีความล่าช้า เป็นต้น โดย  กยท.
จ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางวิธีการบริหารจัดการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ผู้บริการ ให้เป็นตามความ
คาดหวังต่อไป 
             ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
              1) เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันการร้องเรียนสู่ช่องทางอ่ืน เมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนแล้ว ไม่
ว่าจะเป็น กยท. ส านักงานใหญ่ หรือในส่วนภูมิภาค ผู้เกี่ยวข้องควรเร่งด า เนินการไกล่เกลี่ย เพ่ือเยียวยา  
ลดความรุนแรงของการร้องเรียน และเร่งทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 
               2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน วุฒิภาวะทางอารมณ์รวมถึงศิลปะใน
การสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและ 
ผู้รับสาร เมื่อพนักงานมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  จะส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ในเรื่องคุณภาพ  
การให้บริการเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน 
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               3) พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ร้องสามารถ
ตรวจสอบสถานะการด าเนินการได้ด้วยตนเอง และมีช่องทางส าหรับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งผลการด าเนินการให้ 
ผู้ร้องทราบได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
3.11 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาการให้บริการของลูกค้า  
  กยท.ได้ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและตลาดของ กยท. 
(Gap Analysis) เพ่ือจัดท าแผนลูกค้าและตลาดของ กยท.ปี 2564-2566 ได้พิจารณาองค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจากสารสนเทศเสียงลูกค้าปี 2563 
2) การบรรลุแผนวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย ระยะ 7 ปี  
3) แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง 
4) แนวโน้มการบริหารของลูกค้าและการด าเนินกิจการธุรกิจในอนาคต 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าว ท าให้ทราบถึงความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และ 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงาน รวมถึงแผนงาน/โครงการที่รองรับปัจจุบัน พบว่าช่องว่างใน
การปรับปรุงงานบริการลูกค้าและตลาดของ กยท. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านต่างๆ  
ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และการให้บริการในอนาคต 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความเข้าใจของลูกค้า 
1.1) ขาดการเก็บข้อมูลการบริการในกระบวนงานการทั้งในเชิงส่งเสริมและเชิงพาณิชย์ 
1.2) ขาดการปรับปรุงการให้บริการผ่านแบบดิจิทัลตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
1.3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกค้ายังไม่ทั่วถึง 

2) ด้านบุคลากร 
2.2) ขาดความพร้อมด้านพฤติกรรมและทักษะการด าเนินงานแบบดิจิทัล 
2.2) ขาดความพร้อมด้านการบริการและตอบสนองการบริการผ่านระบบดิจิทัล 

3) ด้านกระบวนการ 
3.1) กยท. มีระบบกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน 
3.2) กยท. ขาดการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ และลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้เกิดช่องว่าง
การให้บริการพ้ืนที่ 
3.3) กยท. ขาดระบบการจัดการข้อมูลการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

4) ด้านเทคโนโลยี  
4.1) กยท.ขาดการบูรณาฐานข้อมูลลูกค้าด้านส่งเสริมและพาณิชย์ 

                          4.2) กยท.ขาดการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านลูกค้าและตลาด 
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๒.๒.๓ การวิเคราะห์ (SWOT Analsis) 
 จุดแข็ง (S : Strengths)  จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

๑.   กยท. เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรเดียวของ
ประเทศไทยที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
ครบวงจร และเป็นหน่วยงานเดียวที่ท าหน้าที่
จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง เพื่อน ามาใช้ใน
การบริหารกิจการองค์กรและจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามกองทุนพัฒนายางพารา  

1.  กฎระเบยีบบางอย่างยังเป็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานทางด้านธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าและการบริการ  
 

2. กยท. มีหน่วยงานการบริการ/ส่งเสริมลูกค้า
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบ
กิจการยางในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราทั่วประเทศ 

2. โครงสร้างและอตัราก าลังยังไมเ่พียงพอต่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีิจิทัล 
ด้านบริการ และธรุกิจ 

3 กยท. เป็นหน่วยงานท่ีไดร้ับการยอมรับของ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ
ยาง หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ 

3 
 
 

กยท. ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทาง 
ธุรกิจ  

4 พรบ.การยางแห่ งประเทศไทย พ .ศ .2558  
ที่สามารถให้ท าธุรกิจได้ 
 

4 การจัดการสารสนเทศยังไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความสามารถ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ กยท. ในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

5  กยท. มีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยที่
มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดา้น
ส่งเสริมการปลูกยางและวิจัยพัฒนายางซึ่ ง
ได้เปรียบคู่แข่งขันรายใหม่ประกอบกับการส่งเสริม
และวิจัยพัฒนายาง 

5. ขาดการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก สร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี รวมถึงการให้บริการของ 
กยท. แก่กลุ่มผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้เสีย 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง อย่างท่ัวถึง  

6  มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน
ยางพารา 
 
 
 
 
 
 

6 ลูกค้ า  กยท . มี ห ลากหลายทั้ งภ าครั ฐ 
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและ
เอกชน ซึ่ งมีความต้องการแตกต่ างกัน 
ขณะที่ กยท. มีบุคลากรและทรัพยากรจ ากัด
รวมทั้งมีปัจจัยบางประการที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิ การเคลื่อนไหวของราคายาง 
ซึ่ งส่ งผ ล ต่ อ ขี ด ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร
ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

7. กยท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านยางพาราของ
ประเทศ สนับสนุนการติดต่อ และค้นหาข้อมูล 
และการเข้าถึงการบริการได้ 
 
 
 

7 ในการด าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. ลูกค้า
มีอ านาจต่อรองสูง เนื่องจากสามารถหาซื้อ
ยางที่  กยท. ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ใน
ประเทศได้โดยง่าย และมีความยืดหยุ่นทาง
การค้ามากกว่า 

8  เนื่องจาก กยท. เป็นหน่วยงานของรัฐ การ
ด าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. ได้รับความเชื่อถือ
จากลูกค้าว่าจะเป็นไปตามข้อตกลง ไม่บิดพลิ้ว
สัญญาซื้อขาย 
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 โอกาส (O : Opportunities)  อุปสรรค (T : Threats) 

๑ 
 
 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
และส่ งเสริมการใช้ยางในประเทศ รวมทั้ ง 
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด ไมส่ามารถ
สนับสนุนภารกิจของ กยท. ได้อยา่งเพียงพอ 

2. กระแสอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมจากท่ัวโลก ช่วยกระตุ้น
การบริโภคสินค้าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

2 เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู้ประกอบ
กิจการยาง ที่รับบริการ/ส่งเสริมสนับสนุน มี
พฤติกรรมความคาดหวังต่อการบริการ/
ส่งเสริมที่สูงขึ้น 

3 ผลกระทบจากโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ช่วยกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้เพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือและสาธารณสุข เช่น ถุงมือยาง 
หน้ากากอนามัยที่มีส่วนผสมยางพารา 

3 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี มีผลกระทบระบบการค้าและ
การ 
บริหารและรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง 

4 พฤติ กรรมการบ ริ โภ คสิ น ค้ าและบริ ก าร ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
และผลกระทบโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีมากขึ้นช่วย
ส่งเสริมระบบการค้าออนไลน์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

4 ราคายางมีความผันผวนไม่แน่นอน 

5 มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา ช่วยส่งเสริมการ
พึ่งตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงแก่
เกษตรกร 

5 มีโรคยางชนิดใหม่ๆ ที่ส่ งผลกระทบต่อ
ผลผลิตยางพารา 

6 ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสมกับการปลูก
ยางพาราของโลก และมีผลผลิตจากยางพารา
อันดับหนึ่งของโลก 

6 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว 
จากผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ส่งผลให้การด าเนินงานด้าน
ธุรกิจของ กยท. มีการแข่งขันด้านราคา
ค่อนข้างรุนแรงและเสียเปรียบภาคเอกชน 
ตลอดจนประเทศที่มีต้นทุนต่ ากว่า เช่น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 

7 การขยายตัวของประชากรโลกเพิ่มขึ้น ท าให้ความ
ต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7 กยท. เป็นหน่ วยงานของรัฐ จึ งต้องให้
ความส าคัญกับนโยบาย และการด าเนิน
โค ร งก า รด้ า น ย า งพ า ร า ข อ งรั ฐ บ า ล 
โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอาจท าให้ กยท. 
ไม่สามารถด าเนินภารกิจเพื่อพึ่งพาตนเองได้
อย่างเต็มที ่
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3.12 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  
            การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
องค์กร และการบริหารจัดการลูกค้าและตลาดของการยางแห่งประเทศไทย มีประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
 

ล าดับที ่ ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ผลิตภัณฑ์/บรกิาร 
1 การปรับตัวรองรับการเปลีย่นแปลงและสภาวะวิกฤติตา่งๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานองค์กร 
เชิงสังคม/พาณิชย์ 

2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
คาดหวังการให้บริการและสินค้าของลูกค้า/ผูร้ับบริการ 

เชิงสังคม/พาณิชย์ 

3 การพัฒนาสรา้งองค์ความรู้บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีดา้นการบริการ/ผลิตภณัฑ์สินคา้  เชิงสังคม/พาณิชย์ 
4 การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมลูองค์กรเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางธุรกจิ เชิงสังคม/พาณิชย์ 
5 การปรับโครงสร้างการบริหารงานและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ

การจัดตั้งการบริษัทลูก/ร่วมทุน 
เชิงสังคม/พาณิชย์ 

 
3.13 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages)  

การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอกองค์กร และการบริหารจัดการลูกค้าและตลาดของการยางแห่งประเทศไทย ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ 
ภารกิจ และความเชื่อมโยงกับการก าหนดสมรรถหลักขององค์กร  มีประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับที่ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) ผลิตภัณฑ์/บริการ 
1 การบริหารจัดการด้านยางพารา ตามพระราชบัญญตัิการยางแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2558 สามารถด าเนินการไดท้ั้งระบบครบวงจร 
เชิงสังคม/พาณิชย์ 

2  กยท. มีหน่วยงานบริการในพื้นทีป่ลูกยางพาราทั่วประเทศ รองรับการให้บริการ
กับลูกค้า/บริการไดม้ีประสิทธิภาพ 

เชิงสังคม/พาณิชย์ 

3 กยท.มีเครือข่ายลูกค้าบริการ/ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบ
กิจการยางครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพาราและหน่วยงานทั้งในประเท ศ และ
ต่างประเทศ 

เชิงสังคม/พาณิชย์ 

4 บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านสง่เสริมการปลูกยางและวจิัยพัฒนายาง 
ซึ่งได้เปรียบคู่แข่งขันรายใหม่ 

เชิงสังคม/พาณิชย์ 

 
3.14 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลุยทธ์ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ความสามารถในการแข่งขัน และการได้เปรียบทางธุรกิจ /การบริการ 
ลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะก าหนดทิศทางระยะยาว และเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากร สรุปได้ดังนี้  
 

ล าดับที่ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
1 การยกระดับความความพึงพอใจของลูกค้า 
2 เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มของผลิตภัณฑแ์ละบริการด้วยนวตักรรม 
3 การพัฒนาตลาดและธุรกิจใหม ่
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แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 

 
 

4.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
  วิสัยทัศน์ 
     กยท.เป็นผู้น าการพัฒนาสินค้าและบริการด้านยางพาราที่มีมาตรฐานสากล 

 
 พันธกิจ 

 เพ่ือยกระดับความความพึงพอใจของลูกค้า 
 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
  เพ่ือพัฒนากระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
      เพ่ือส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า 

 
4.๒  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด ของหน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖6 (ระยะ 3 ปี) ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหลักเกณฑ์ตามระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านลูกค้าและตลาด น ามาก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความพึงพอใจการให้บริการ  
   เป้าประสงค์ 
   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท. 
   แผนงาน/โครงการ 

-โครงการการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการลูกค้าและตลาดของ กยท. 
- โครงการรับฟังความพึงพอใจของลูกค้าและตลาด  
-โครงการจัดการข้อร้องเรียน กยท. 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า 
แผนงาน/โครงการ 

- การจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์การบริการของ กยท.  
 
 
 

บทที่ 4  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ 

   เป้าประสงค์ 
1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
    สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการตามมาตรฐานสากล 
            อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์/การบริการ ในปี 2566 

 กลยุทธ์การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล 
แผนงาน/โครงการ 

- แผนงานการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล  
                                     (ตลาดกลางยางพารา โรงงาน และศูนย์บริการทดสอบรับรอง) 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในด้านการบริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม  
   เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

          ตัวชี้วัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยระบบดิจิทัล จ านวน 3 ระบบภายในปี 2566 

   2. สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในปี 2566 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้วยระบบดิจิทัล 
แผนงาน/โครงการ 
 -โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการด้วยระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่         
แผนงาน/โครงการ 
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ของการยางแห่งประเทศไทย 

 
4.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดในการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ในการก าหนดทิศทางกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (3) 
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4) แผนวิสาหกิจ กยท. และ (5) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ของ กยท. 
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แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564-2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ของ กยท. ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์การผลิตภัณฑ์ยางพารา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ (HPO) 
ภายใต้แผนดังกล่าวยังได้ก าหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุม

หลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่ การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา การพัฒนาตลาดยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงการสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ เพ่ือต่อยอดจากธุรกิจเดิม และ  
การจัดตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564 – 2566 กับแผนวิสาหกิจของ     
การยางแห่งประเทศไทย และแผนงานของ กยท. 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  

ในแผนวิสาหกิจ กยท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับความ 
พึงพอใจของลูกค้า 

๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ
และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและ
ผู้รับบริการ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับรู้และ
ความพึงพอใจของ กยท. 
กลยุทธ์ที่ 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการลูกค้า 
 

S1 พัฒนายางพาราทั้งระบบ 
S2  ศู น ย์ ก ล า งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางพารา 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  

ในแผนวิสาหกิจ กยท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
และการบริการที่
เป็นเลิศ 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และการบริการให้มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร้างความมั่นใจและความ
น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการ 
 

การยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริการตาม
มาตรฐานสากล 
 
 

S2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 
S4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วย
นวัตกรรม 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ
ของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบ
ดิจิทัล 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บริการใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยระบบดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

S2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 
S3 สร้างความม่ันคงทางการ
เงินแก่องค์กร 
S4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 
 
 
4.4 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดของ กยท. ปี 2564-2566  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความพึงพอใจการให้บริการ 
  เป้าประสงค์ 
  ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 
กลยุทธ ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้
และความพึงพอใจของ กยท. 
1) โครงการการพัฒนาช่องทาง
ประชาสมัพันธ์การให้บริการลูกคา้และ
ตลาดของ กยท. 
 

 
 
เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับรู้
ข้อมูลผลิตภัณฑส์ินค้าและ
บริการของ กยท. 

 
 

ช่องทาง 
การรับรู ้

 
 

5 
ช่องทาง 

 
 

6 
ช่องทาง 

 
 

7 
ช่องทาง 

2) โครงการรับฟังความพึงพอใจของ
ลูกค้าและตลาดของ กยท. 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้รับบริการ 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

3) โครงการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าและ
ผู้รับบริการของ กยท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ร้อยละการ
จัดการ 

ข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 
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กลยุทธ์/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธภิาพระบบบริหาร
จัดการลกูค้า 
4) โครงการพัฒนาฐานข้อมลูลูกคา้ 

 
 
เพื่อพัฒนาการจัดการ
ฐานข้อมูลลูกคา้และ
ผลิตภณัฑ์ของ กยท.และ
สามารถจัดการข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
มีฐานข้อมูล
กลุ่มลูกค้า
ของ กยท. 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีมาตรฐานสากล  
2. เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
ตัวชี้วัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการตามมาตรฐานสากล 
           อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์/การบริการ ในปี 2566 
 

กลยุทธ์/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์: การยกระดับผลิตภัณฑแ์ละ
บริการตามมาตรฐานสากล 
5) โครงการยกระดับคณุภาพมาตรฐาน
การบริการตามมาตรฐานสากล  

 
 
เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐาน
กระบวนการจดัการ
ผลิตภณัฑ์บริการตาม
มาตรฐานสากล ให้เกิดความ
เชื่อมั่นของลูกค้า 

 
 

ได้รับรอง
มาตรฐานสากล 

 
 

2 แห่ง 

 
 

3 แห่ง 
 

 
 

4 แห่ง 
 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในด้านการบริการและสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในด้านการบริการและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
ยกระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้าต่อ
องค์กร 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม 
  เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

ตัวชี้วัด  1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยระบบดิจิทัล จ านวน 3 ระบบในปี 2566 
                      2. สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ ในปี 2566 
 

กลยุทธ์/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ เสรมิศักยภาพผลิตภัณฑแ์ละ
บริการผ่านระบบดิจิทัล 
7) โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ผ่านระบบดิจิทลั 

เพื่อพัฒนากระบวนการและ
สนับสนุนการบริการให้เป็น
ความต้องการความคาดหวัง
ของลูกค้าผ่านระบบดิจิทัล
ของ กยท. 

มีระบบ
บริการ
ดิจิทัล 

1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ 

กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
8) โครงการพัฒนาธรุกิจและการบริการ
ใหม่ของการยางแห่งประเทศไทย 

 
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สินค้ าและการบริการให้มี
ค ว าม ห ล าก ห ล าย แ ล ะ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า 

 
มีผลติภณัฑ์

สินค้า/
บริการ 

 
1 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

 
1 

ผลิตภณัฑ์/
บริการ 

 
1 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 
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การถ่ายทอดยุทธศาสตรด์้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ 
 

5.1 แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ 
 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและการตลาด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๖ ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและหน่วยธุรกิจ 
เป็นผู้ประสาน รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อคิดเห็นและก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
และการตลาด โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  การ
ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ดังนี้ 
 การถ่ายทอด ก าหนดให้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้ 
และเข้าใจ แบ่งเป็นการถ่ายทอดภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 4.1 การถ่ายทอดภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดเป็นการถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดและกลยุทธ์ แก่บุคลากรการยางแห่งประเทศ
ไทยทุกระดับ เป็นกลไกส าคัญในสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านลูกค้าและการตลาดสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ทราบถึงทิศทางในการ
ด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการด าเนินงานของ การยางแห่ง
ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกป ี

 5.2 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาว 
สู่การปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยถ่ายทอดแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และมีการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานะองค์กร ได้แก่ งบประมาณ 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน และอัตราก าลัง รูปแบบการถ่ายทอดแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านด้านลูกค้าและการตลาดประจ าปี ให้บุคลากรใน
องค์กรทราบ เพ่ือรับทราบและน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยถ่ายทอดครบทุกแผนและตัวชี้วัด เผยแพร่ผ่าน
หนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนงาน และเผยแพร่ ในระบบ Intranet รวมทั้งชี้แจงหรือประชุมร่วมกับส่วนงานที่ 
เกี่ยวข้องโดยตรง 

      2) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและการตลาดประจ าปี ให้ลูกค้าทราบ  
โดยอาจเลือกเฉพาะแผนหรือโครงการที่ เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซด์  
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ขององค์กรและผ่านคณะกรรมการ/คณะท างานรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการต่างๆโดยมีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจแผนฯอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 การติดตามเป็นกระบวนการและวิธีการในการก ากับการปฏิบัติงานโครงการ /แผนงาน 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดของ การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิง

บทที่ 5  
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ปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  กระบวนการท างานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านด้านลูกค้าและการตลาดปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

 การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA : Plan Do Check Act) เป็นกระบวนการในการ
เปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนที่ก าหนด การก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็น
การประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

 ทั้ งนี้ จะได้มี การทบทวนกระบวนการถ่ายทอด  ติดตาม  และการประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 รอบเวลาการติดตามและประเมินผล  ส าหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ดังนี้
 ๑. ระยะเวลาตามไตรมาส เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานรายแผนงาน/โครงการ  
 ๒. ระยะสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เพ่ือทบทวนปรับแผนงานโครงการสาหรับการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 ๓. ระยะสิ้นสุดปีของแผนฯ (ปี ๒๕๖๖) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

และเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายเพื่อการจัดท าแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น  ท าให้ การยางแห่งประเทศไทย มีขอบเขต 

รอบเวลา กรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน  เพ่ือก ากับ 
ประสานงาน เร่งรัด และดูแลให้หน่วยงาน คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป ี๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

5.2 การมีส่วนร่วมของลกูค้า 

 การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางให้ลูกค้าได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการพร้อมทั้งสื่อสารให้ได้รับทราบรายละเอียดส าคัญของแผน
และโครงการส าคัญต่างๆ  ผ่านการให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  ช่องทางการติดต่อในองค์กร 

 ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ และมีการก าหนดคณะกรรมการ/คณะท างานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ หน่วยธุรกิจ ในการรวบรวมและประเมินผลความต้องการเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงานที่มีต่อ 
ลูกค้าในกรณีจ าเป็น อาทิเช่น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการสื่อสารใน Touch Point เป็นต้น 
 

5.3 การรายงานผลการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าและตลาด 
 การยางแห่งประเทศไทยมีแนวทางให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานในระดับ
องค์กร ระดับส่วนงาน ต่อคณะกรรมการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ
ออฟไลน์และผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อยเดือนไตรมาสละครั้ง รวมถึงรายงานไว้ในรายงานประจ าปี โดยมี
หน่วยธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมเนื้อหาประเด็นความต้องการ ความคาดหวังจากกลุ่มต่างๆ 
ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม เพ่ือน ามาสื่อสาร ทั้งนี้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการทุกปี เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการลูกค้าและตลาดให้มีความ
เหมาะสมต่อไป  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564  
  
  แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ในส่วนนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความพึงพอใจการให้บริการ  
   เป้าประสงค์ 
   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท. 
   กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
    สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการตามมาตรฐานสากล 
            อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์/การบริการ ในปี 2566 

 กลยุทธ์การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม  

   เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

          ตัวชี้วัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยระบบดิจิทัล จ านวน 3 ระบบภายในปี 2566 

   2. สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในปี 2566 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้วยระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่         

 
  การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 มีการก าหนดยุทธศาสตร์/ แผนงาน/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 ดังนี้ 
 
 

บทที่ 6  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท่ีรับผิดชอบ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
กลยุทธ์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท .
 1)โครงการการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการลูกค้าและตลาดของ กยท. ตัวช้ีวัดผลผลิต :

    1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริการด้านประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ สผอ./กปผ. 6,500,000 บ.
    2. ด าเนินการกิจกรรมการช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ของ กยท.ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง
    Digital  - ส่ือสารสนเทศเว็ปไซต์ สกย.  - เคร่ือข่ายเว็บไซต์ของข่าวพันธมิตร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
   Physical  - ส่ือวิทยุ/ส่ือพิมพ์ ส่ือวิทยุท้องถ่ิน  ป้ายประกาศ อ่ืนๆ  ลูกค้าและผู้รับบริการได้รับ
    3. วิเคราะห์และสรุปผล พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคปรับปรุง/ทบทวนการด าเนินงาน ข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง -
    4. รายงานผลงานโครงการฯ เพียงพอ
 2) โครงการรับฟังความพึงพอใจของลูกค้าและตลาดของ กยท. ตัวช้ีวัดผลผลิต : ทุกส่วนงาน ไม่ใช่งบประมาณ
      1. สามารถวิเคราะห์ รวบรวม ลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานได้ครบถ้วน  ส ารวจความพึงพอใจลูกค้า
      2.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและบริการ ด้านเชิงส่งเสริม/พาณิชย์ 2 กลุ่ม
      3. ด าเนินการรับฟังความพึงพอใจลูกค้าและบริการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
      4. สรุปประเมินการการความพึงพอใจและบริการ ปี 2564 ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80
3) โครงการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
    1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเรียนของลูกค้า ตัวช้ีวัดผลผลิต : ฝทม. ไม่ใช่งบประมาณ
    2. ก าหนดแนวทางการจัดการข้อเรียน ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียน
    3. ด าเนินการจัดการและติดตามผลข้อร้องเรียน ร้อยละ 100
    4. รายงานผลการด าเนินการข้อร้องเรียน ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
        (รายไตรมาส/ปี) กยท.มีบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า
 4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า ตัวช้ีวัดผลผลิต : ทุกส่วนงาน ไม่ใช่งบประมาณ
     1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลลูกค้าเชิงส่งเสริมและเชิงพาณิชย์ กยท.  ได้ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเชิงส่งเสริม
     2.  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล /เชิงพาณิชย์ กยท. 1 ระบบ
     3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านลูกค้าของ กยท. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4. รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน ระยะเวลาการเรียกใช้ข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา หน่วยงาน งบประมาณ

2563 2564ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท่ีรับผิดชอบ (บาท)

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา หน่วยงาน งบประมาณ

2563 2564ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย

ท่ีมีเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นเลิศ
กลยุทธ์: การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล

 5) โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดผลผลิต : ฝศย./ฝอย./กจร. 1,000,000 บ.
     โรงงานแปรรูปยาง กยท. ตลาดยางพารา กยท  ได้รับรองมาตรฐานสากล หน่วยธุรกิจ
     .มาตรฐานการทดสอบ กยท.  มาตรฐานการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ จ านวน 2 แห่ง
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
       มีระบบบริหารจัดการท่ีประสิทธิภาพ

และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม
กลยุทธ์ เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริหาร
๖) โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ตัวช้ีวัดผลผลิต : ฝทส. ไม่ใช้งบประมาณ
     1) วางกรอบแนวทาง รวบรวม วิเคราะห์กระบวนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล   มีระบบบริการดิจิทัล 
     2) ก าหนดระบบการให้บริการแก่ลูกค้า ผ่านระบบดิจิทัล อย่างน้อย 1 ช่องทาง/ระบบ
     3) ด าเนินการการให้บริการแก่ลูกค้า ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4) ติดตามและควบคุมการบริการลูกค้า   เพ่ือให้กระบวนการให้บริการ
     5) สรุปผลการด าเนินงาน ระยะเวลาของบริการท่ีลดน้อยลง
กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่
๗) โครงการพัฒนาธุรกิจและการบริการใหม่ของการยางแห่งประเทศไทย ตัวช้ีวัดผลผลิต : หน่วยธุรกิจ 100,๐๐๐ บ.
     1) วางกรอบแนวทาง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ มีผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย
     2) ก าหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ 1 ผลิตภัณฑ์/บริการ
     3) ด าเนินการให้บริการ/จ าหน่ายแก่ลูกค้า ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4) ติดตามการด าเนินงานบริการ/จ าหน่ายแก่ลูกค้า ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์/บริการ
     5) สรุปผลการด าเนินงาน

18,600,000 บ.



 

  
  
  

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.256๕  
  
  แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ในส่วนนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความพึงพอใจการให้บริการ  
   เป้าประสงค์ 
   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท. 
   กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
    สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการตามมาตรฐานสากล 
            อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์/การบริการ ในปี 2566 

 กลยุทธ์การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม  

   เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ กยท. ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพื่อตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

          ตัวชี้วัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยระบบดิจิทัล จ านวน 3 ระบบภายในปี 2566 

   2. สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในปี 2566 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้วยระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่         

    
  การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 มีการก าหนดยุทธศาสตร์/ แผนงาน/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6 ดังนี้ 
 

บทที่ 7  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท่ีรับผิดชอบ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
กลยุทธ์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท.
 1)โครงการการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการลูกค้าและตลาดของ กยท. ตัวช้ีวัดผลผลิต :

    1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริการด้านประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ สผอ./กปผ. 5,000,000 บ.
    2. ด าเนินการกิจกรรมการช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ของ กยท.ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องทาง
    Digital  - ส่ือสารสนเทศเว็ปไซต์ สกย.  - เคร่ือข่ายเว็บไซต์ของข่าวพันธมิตร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
   Physical  - ส่ือวิทยุ/ส่ือพิมพ์ ส่ือวิทยุท้องถ่ิน  ป้ายประกาศ อ่ืนๆ  ลูกค้าและผู้รับบริการได้รับ
    3. วิเคราะห์และสรุปผล พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคปรับปรุง/ทบทวนการด าเนินงาน ข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง -
    4. รายงานผลงานโครงการฯ เพียงพอ 
 2) โครงการรับฟังความพึงพอใจของลูกค้าและตลาดของ กยท. ตัวช้ีวัดผลผลิต : ทุกส่วนงาน ไม่ใช่งบประมาณ
      1. สามารถวิเคราะห์ รวบรวม ลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานได้ครบถ้วน  ส ารวจความพึงพอใจลูกค้า
      2.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและบริการ ด้านเชิงส่งเสริม/พาณิชย์ 2 กลุ่ม
      3. ด าเนินการรับฟังความพึงพอใจลูกค้าและบริการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
      4. สรุปประเมินการการความพึงพอใจและบริการ ปี 2564 ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80
3) โครงการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
    1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเรียนของลูกค้า ตัวช้ีวัดผลผลิต : ฝทม. ไม่ใช่งบประมาณ
    2. ก าหนดแนวทางการจัดการข้อเรียน ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียน
    3. ด าเนินการจัดการและติดตามผลข้อร้องเรียน ร้อยละ 100
    4. รายงานผลการด าเนินการข้อร้องเรียน ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
        (รายไตรมาส/ปี) กยท.มีบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า
 4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า ตัวช้ีวัดผลผลิต : ทุกส่วนงาน ไม่ใช่งบประมาณ
     1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลลูกค้าเชิงส่งเสริมและเชิงพาณิชย์ กยท.  ได้ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเชิงส่งเสริม
     2.  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล /เชิงพาณิชย์ กยท. 1 ระบบ
     3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านลูกค้าของ กยท. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4. รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน ระยะเวลาการเรียกใช้ข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย
ระยะเวลา

หน่วยงาน งบประมาณ
2564 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท่ีรับผิดชอบ (บาท)

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย
ระยะเวลา

หน่วยงาน งบประมาณ
2564 2565

ท่ีมีเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นเลิศ
กลยุทธ์: การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล

 5) โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดผลผลิต : 1,000,000 บ.
     โรงงานแปรรูปยาง กยท. ตลาดยางพารา กยท  ได้รับรองมาตรฐานสากล ฝศย./ฝอย./กจร.
     .มาตรฐานการทดสอบ กยท.  มาตรฐานการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ จ านวน 3 แห่ง หน่วยธุรกิจ
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
       มีระบบบริหารจัดการท่ีประสิทธิภาพ

และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในด้านธุรกิจบริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ฝทม. 300,000 บ.
    1. วิเคราะห์ความต้องการและการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัดผลผลิต :
    2. ขออนุมัติด าเนินการ   พัฒนาบุคลากรได้ตาม
    3. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ ธุรกิจ โครงการร้อยละ 100
        และทักษะการบริการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
    4. ติดตามและประเมินผลโครงการ  บุคลากรสามารถน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์การบริการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม
กลยุทธ์ เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริหาร
7) โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ตัวช้ีวัดผลผลิต : ฝทส. 14,000,000 บ.
     1) วางกรอบแนวทาง รวบรวม วิเคราะห์กระบวนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล   มีระบบบริการดิจิทัล 
     2) ก าหนดระบบการให้บริการแก่ลูกค้า ผ่านระบบดิจิทัล อย่างน้อย 1 ช่องทาง/ระบบ
     3) ด าเนินการการให้บริการแก่ลูกค้า ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4) ติดตามและควบคุมการบริการลูกค้า   เพ่ือให้กระบวนการให้บริการ
     5) สรุปผลการด าเนินงาน ระยะเวลาของบริการท่ีลดน้อยลง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท่ีรับผิดชอบ (บาท)

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย
ระยะเวลา

หน่วยงาน งบประมาณ
2564 2565

กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่
8) โครงการพัฒนาธุรกิจและการบริการใหม่ของการยางแห่งประเทศไทย ตัวช้ีวัดผลผลิต : หน่วยธุรกิจ 5,000,000 บ.
     1) วางกรอบแนวทาง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ มีผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย
     2) ก าหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ 1 ผลิตภัณฑ์/บริการ
     3) ด าเนินการให้บริการ/จ าหน่ายแก่ลูกค้า ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :
     4) ติดตามการด าเนินงานบริการ/จ าหน่ายแก่ลูกค้า ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์/บริการ
     5) สรุปผลการด าเนินงาน



     

  
  
  

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6  
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กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ลูกค้ำและตลำดของ กยท. ปี 2564-2566  
  การยางแห่งประเทศไทยก าหนดกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ลูกค้าอย่างเป็น
ระบบ โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช้ SIPOC Model เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงเป้าหมาย ขอบเขต และ  
เข้าใจกระบวนการรวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  Supplier ผู้ส่งมอบกระบวนกำรก่อนหน้ำ   
       รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นโยบายของผู้ รับบริการของ กยท. และกลุ่มลูกค้า  
เพื่อมาพิจารณาแนวทางการด าเนินงานประกอบให้ตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว 
  Input ปัจจัยน ำเข้ำ   
       สิ่งที่น ามาพิจารณาภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายคณะรัฐมนตรี  นโยบายกระทรวงเกษตรฯ แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 แผนวิสาหกิจ กยท. 7 ปี พ.ศ.2564-2570 ระบบงานของการยาง
แห่งประเทศไทย (Work System) นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการแผนงานได้อย่างตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างบูรณาการ 
   Process กระบวนกำร 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นบริหารงานผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อท า
หน้าท่ีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
    2. ได้จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ลูกค้า โดยมีผู้บริหารและ
พนักงานทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน  
เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจการ 
      3. จัดท าร่างยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและตลาดของ 
กยท. โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการก ากับ
กิจการที่ดีฯ และคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบต่อไป 
  Output ผลผลิต แผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2566  
เพื่อบริการจัดการลูกค้าและตลาดและลดช่องว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าและการตลาดให้ลดลง  
อันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและการตลาดให้เพิ่มขึ้น 
  Customer ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดอย่างเป็นระบบ ผ่านทาง
พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความส าคัญการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติของลูกค้าผู้รับบริการของ กยท. เพื่อสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการ และให้ลูกค้าและผู้รับบริการได้รับทราบแนวทางการมีส่วนร่วม ในฐานะหุ้นส่วนด้าน
ยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป  



 
 
 ตารางความเชือ่มโยงกับแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทของ กยท. 
 

ยุทธศาสตร์ลกูค้าและตลาด กยท.  
พ.ศ.2564-2566 

แผนวิสาหกิจ กยท. ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความพึง
พอใจการให้บริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนายางทั้ง
ระบบด้วย BCG Model  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศูนย์กลางผลติภณัฑ์
ยางพารา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์
มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัยตาม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจั ดการและ
ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น สู่ 
องค์กรดิจิทัล    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์และการบริการที่เป็นเลศิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ศูนย์กลางผลติภณัฑ์
ยางพารา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔  พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมลูค่าเพิม่
ผลิตภณัฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ศูนย์กลางผลติภณัฑ์
ยางพารา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สรา้งความมั่นคง
ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ลูกค้าเชิงสังคม ลูกค้าเชิงพาณิชย์

(ราย) (ราย)

1 ผู้รับการปลูกแทน 199,610         

2 ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,551           

3 ผู้รับบริการตลาด (ผู้ซ้ือ/ผู้ขาย) 1,996            

4 การจัดสวัสดิการเกษตรกร 14,014           

5 ทุนการวิจัย/การให้บริการ 88                

6 การรับรองมาตรฐาน GMP

7 ผู้ส่งออกยาง 195

8 ลูกค้ายาง กยท. 52

266,259       247               

รายการท่ี

รวม

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้รับบริกำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย ในปี 2563  
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1. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชำวสวนยำง ปี 2563  
 การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ให้
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้รับการบริการด้านความรู้ ก่อให้เกิดทักษะในการประกอบอาชีพการท า 
สวนยาง สร้างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการท าสวนยางให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
     กยท. โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จึงได้ท าการส ารวจความพึงพอใจโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

หลักสูตร 
จ ำนวนตัวอย่ำงประชำกรที่ท ำกำรส ำรวจ 

(รำย) 
1. การกรดียางอย่างถูกวิธีเพื่อเพ่ิมผลผลิต 435 
2. การป้องกันโรคและศัตรยูาง 432 
3. การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา 520 
4. การปรับปรุงคณุภาพผลผลติยางพาราตามเทคโนโลยี
การจัดการสวนยาง 460 
5. การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 475 
6. การปรับปรุงเทคนิคกรีดยางอยา่งถูกวิธีเพื่อเพ่ิม
ผลผลติ 460 

รวม 2,782 
 

 1.2) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  
 

 
 

ด้าน 

หลักสตูร 

 
ค่าเฉลี่ย 

การกรีดยาง
อย่างถูกวิธี
เพื่อเพ่ิม
ผลผลติ 

การใช้ปุ๋ยเพื่อ
ปรับปรุงดินใน
สวนยางพารา 

การปรับปรุง
เทคนิคกรีด
ยางอย่างถูก
วิธีเพื่อเพ่ิม
ผลผลติ 

การปรับปรุง
คุณภาพผลผลติ
ยางพาราตาม
เทคโนโลยีการ
จัดการสวนยาง 

การป้องกัน
โรคและศัตรู

ยาง 

การจัดการ
สวนยางอย่าง

ยั่งยืน 

1. เนื้อหาของ
กิจกรรม 

99.20 95.72 97.96 96.30 93.56 97.36 96.68 

2. สถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

96.66 94.00 95.74 93.58 92.34 94.42 94.46 

3. เจ้าหน้าที ่ 99.30 99.00 99.48 98.30 99.30 97.98 98.89 
4. คุณภาพ 99.08 98.36 99.14 97.66 97.78 99.26 98.55 
ค่าเฉลี่ย 98.56 96.77 98.08 96.46 95.75 97.26 97.15 

 
 

ข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของ 

กำรยำงแห่งประเทศไทย ปี 2563 และข้อร้องเรียนของกำรยำงแห่งประเทศไทย 



     

  
  
  

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6  

 

 
2. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง ปี 2563  
 การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค์ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือบรรเทารความเดือดร้อนกรณีสวนประสบภัย 
เสียชีวิต เงินกู้ยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

     กยท. โดยฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จึงได้การส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการให้แก่เกษตรชาวสวนยาง ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

รำยกำร 
จ ำนวนตัวอย่ำงประชำกรที่ท ำกำรส ำรวจ 

(รำย) 
เกษตรกรชาวสวนยาง 3,807 ราย 

 

 2.2) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  
 

รำยกำร ระดับ ร้อยละ 
1.ด้านบุคลากรให้บริการ มากที่สุด 95.43 
2.ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด 87.02 
ภำพรวม มำกที่สุด 94.93 

(ค่ำเฉลี่ย 4.52) 
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3. ข้อมูลกำรส ำรวจควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนตลำดกลำงยำงพำรำ กยท. ปี 2563 
 
 การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการแผนงาน/โครงการงานบริการตลาดกลางยางพารา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางการจ าหน่ายยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
เพ่ือยกระดับราคายางให้สูงขึ้น สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นไปตามกลไกตามระบบตลาด
อย่างเสรี โดยได้เปิดด าเนินการ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ 
 กยท. โดยฝ่ายเศรษฐกิจยาง จึงได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านตลาดกลาง
ยางพารา ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1) จ านวนตัวอย่างประชากรผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกลางกลาง
ยางพารา กยท.  

หน่วยงำน 
จ ำนวนตัวอย่ำงประชำกรที่ท ำกำรส ำรวจ 

(รำย) 
1. สตก.จ.สงขลา 367 
2. สตก.จ.สุราษฏรธ์านี 224 
3. สตก.จ.นครศรีธรรมราช 159 
4. สตก.จ.ยะลา 107 
5. สตก.จ.หนองคาย 108 
6. สตก.จ.บุรีรัมย ์ 294 

รวม 1,259 
  

3.2 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 

สตก.จ. 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

กำรให้บริกำร บุคลำกร สิ่งที่ปรับปรุง 

1.สงขลา 4.77 4.77 4.75 การให้ข้อมูลขา่วสาร 
ประชาสัมพันธ ์

เปิดเผยข้อมูลผู้ประมูล และ
ประชาสัมพันธ์รหัสผู้ขายในยางแผ่นดิบ 

2.สุราษฏร์ธาน ี 4.23 4.80 4.77 ห้องสุขามีน้อย/ไม่มีที่นั่ง เพิ่มห้องสุขา /มีหอ้งพักผู้ซ้ือผู้ขาย 
3.นครศรีธรรมราช 4.64 4.66 4.64 สิ่งอ านวยความสะดวก จุดบริการน้ าดื่ม ขยายเวลาลงทะเบียน 

แจ้งให้ผู้ประมูลยางแผ่นรมควันทราบ 
4.ยะลา 4.61 4.69 4.80 แจ้งข้อมูลราคายางรายวัน มีช่องทางการแจ้งราคารายวัน 
5.หนองคาย 4.70 4.76 4.66 สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสุขาเพื่อใช้บริการ 
6.บุรีรัมย์ 4.76 4.71 4.78 การให้บริการขอ้มูลข่าสาร

การประชาสัมพันธ์ฯ 
แจ้งราคายาง ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ 

อย่างรวดเร็ว ชอ่งทางออนไลน์/
ออฟไลน์ 

รวม 4.62 4.73 4.73   
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4. ข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรวิชำกำรที่มีสถำบันวิจัยยำงของ กยท. ประจ ำปี 2563 

 การยางแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยยาง ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อ
สถาบันวิจัยยาง ในฐานะหน่วยงานให้บริการความรู้ ข้อมูลด้านวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 

 4.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ประเภทการจัดเวทีการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างสวนยางแบบผสมผสานสู่เกษตรกรโดยมีพ่ีเลี้ยง  
   

รำยกำร ระดับ ร้อยละ 
1.ด้านกระบวนการ 4.38 87.6 
2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.25 85 
3.ด้านคุณภาพการให้บริการวิชาการ 4.32 86.4 
4. ด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 4.59 91.8 
5. ด้านวิทยากร/ผู้น าเสนอ 4.37 87.4 
6. ด้านความคิดเห็นต่อระบบพ่ีเลี้ยง 4.51 90.2 
7. ด้านความคิดเห็นต่อโครงการฯ 4.56 91.2 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 88.59 
   ข้อเสนอแนะและความต้องการ ต้องการให้เพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพ่ิ ม
ระยะเวลาในการอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างสวนยาง  
 

4.2 การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการประเภท วารสาร 

   
รำยกำร ระดับ ร้อยละ 

1.ด้านรูปแบบของวารสารยางพารา 4.50 90 
2.ด้านเนื้อเรื่อง เนื่อหาสาระ และภาษา 4.38 87.6 
3.ด้านการให้บริการ 4.20 84 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.38 87.2 
   ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเนื้อหาด้านวิชาการการท าสวนยางพาราแบบผสมผสาน โรคยางพาราชนิดใหม่ 
ปรับปรุงการจัดส่งวารสารยางพาราค่อนข้างช้า เนื้อหาในวารสารยางพารา  
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5. ข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรและผลกำรทดสอบ  
     ห้องปฏิบัติกำรศูนย์บริกำรทดสอบรับรองภำคกลำง 

 การยางแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายอุตสาหกรรมยาง ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
และผลการทดสอบห้องปฏิบัติการศูนย์บริการทดสอบรับรองภากลาง มีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากลักษณะของการบริการทั้งหมด เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งลักษณะการ
บริการที่ผู้ขอรับบริการพอใจมาก ได้แก่ สถานที่รับ-ส่ง ตัวอย่าง ซึ่งมีจุดสังเกต หาง่าย บรรยากาศ สถานที่
สะอาดตา ความชัดเจนในการตอบข้อซักถามและการให้ค าแนะน า เจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอ ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อขอรับบริการ วิธีการทดสอบทันสมัย ตรงตามความต้องการ การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางใน
การให้บริการ การได้รับผลการทดสอบตรงเวลา การน าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมการ
วิเคราะห์ทดสอบ 
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6. ข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำผู้รับซื้อยำง ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 

   การยางแห่งประเทศไทย โดยหน่วยธุรกิจ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับ ที่
รับซื้อขายยางจากการแปรรูปในส่วนกองจัดการโรงงาน (ยางแท่ง และน้ ายางข้น) กองจัดการโรงงานไม้ยาง 
(ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา) รวมถึงการซื้อยางผลิตภัณฑ์ยาง หมอนยางพารา รวมถึงธุรกิจด้านบริการให้แก่ 
กลุ่มลูกค้า ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการยาง และภาคเอกชน  

 ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร/ลูกค้ำผู้ซื้อยำงของ กยท. 

   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ บริษัท/ลูกค้ำ ระดับ ร้อยละ 

1 นายวิเชียร เกษมสถิตวงศ์ ระดับมาก ๘๐ 
2 บจก.ไทยชวน รับเบอร์ ระดับมาก 75 
3 นายองอาจ  ร่มโพธิ์หยก ระดับมาก 70 
4 บจก.ไทยตรัง รับเบอร์ ระดับมาก 75 
5 บจก.ลูกยาง รับเบอร์ กรุ๊ป ระดับมาก 80 
6 นายสุนทร  ดีวงกิจ ระดับมาก 95 
7 บจก.ฟาร์มาแคร์ ระดับมาก 100 
8 บจก.พาโก รับเบอร์เทรดดิ้ง ระดับมาก 70 
9 บจก.ฮั้วเซิ่งไทย ระดับมาก 90 

10 บมจ.ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ ระดับมาก 90 
11 บจก.อี.คิว.รับเบอร์ ระดบัมาก 75 

เฉลี่ยรวม ระดับมำก 81.82 
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ปีงบประมาณ จ านวน (เร่ือง)
2560 60
2561 52
2562 51
2563 42
รวม 205

 

7) ข้อร้องเรียนของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

 กยท. ได้ด าเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ โดยได้มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบถึงกระบวนการให้บริการ คู่มือการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน หรือกระบวนการจัดการตามบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท. อันจะน าไปสู่การบริหารงาน
และจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยในปี 2563 ในรูปแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563  
 ผลการศึกษาฯ  ปี 2560-2563 : พบว่าเกษตรกร สถาบันเกษตร ผู้ประกอบกิจการยาง บริษัท 
คู่ค้าที่ท าการติดต่อซื้อขายร่วมกันกับ กยท. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และเจ้าหน้า กยท. ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 การร้องทุกข์/ร้องเรียนมากที่สุดในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.27 
รองลงมาปีงบประมาณ 2561 จ านวน 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.37  ปีงบประมาณ 2562 จ านวน  
51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.88 และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.48 
ตามล าดับ  
          กำรวิเครำะห์ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ในปี 2563  จ ำนวน 42 เรื่อง 
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      คุณภาพการให้บริการ  มีข้อร้องเรียนจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.42 ประกอบด้วย  
เรื่อง การให้บริการของพนักงานพูดจาไม่สุภาพ ไม่เต็มใจในการให้บริการ ให้ข้อมูลแก่เกษตรกร ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกจากพนักงาน และการด าเนินการมีความล่าช้า เป็นต้น โดย  กยท.
จ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางวิธีการบริหารจัดการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ผู้บริการ ให้เป็นตามความ
คาดหวังต่อไป 
             ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
              1) เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันการร้องเรียนสู่ช่องทางอ่ืน เมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนแล้ว ไม่
ว่าจะเป็น กยท. ส านักงานใหญ่ หรือในส่วนภูมิภาค ผู้เกี่ยวข้องควรเร่งด า เนินการไกล่เกลี่ย เพ่ือเยียวยา  
ลดความรุนแรงของการร้องเรียน และเร่งทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 
               2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน วุฒิภาวะทางอารมณ์รวมถึงศิลปะใน
การสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและ 
ผู้รับสาร เมื่อพนักงานมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  จะส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ในเรื่องคุณภาพ  
การให้บริการเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน 
               3) พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ร้องสามารถ
ตรวจสอบสถานะการด าเนินการได้ด้วยตนเอง และมีช่องทางส าหรับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งผลการด าเนินการให้ 
ผู้ร้องทราบได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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