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การยางแห�งประเทศไทย จัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. 2566-2570 พิจารณา 
ถึงวัตถุประสงค1การจัดต้ังและให	สอดคล	องกับแผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 5 ป� พ.ศ.2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2566 ของ กยท. ประกอบด	วย 4 ยุทธศาสตร1 ได	แก�  
ยุทธศาสตร1ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมยางอย�างยั่งยืน ยุทธศาสตร1ท่ี 2 สร	างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร1ท่ี 3 พัฒนาสู�องค1กรแห�งความรู	ท่ีมีสมรรถนะสูง และยุทธศาสตร1ท่ี 4 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน
แก�องค1กร การจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ได	ใช	กระบวนการศึกษาการตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแผนยุทธศาสตร1ลูกค	าการมุ�งเน	นลูกค	า (Customer Management : CM) โดยมี
ผู	บริหาร และพนักงานท่ีรับผิดชอบแต�ละด	านท้ังองค1กร มาระดมความคิดวิเคราะห1ให	สอดรับและเชื่อมโยงแผน
แม�บทของ กยท. ในแต�ละด	าน พร	อมพิจารณาสภาพแวดล	อมภายใน ภายนอก และความต	องการของลูกค	า
และผู	รับบริการด	านต�างๆ ให	ครอบคลุมทุกเส	นทางการใช	บริการลูกค	าตาม Customer Journey Map ให	
ความสําคัญกับการติดต�อสื่อสารกับผู	ใช	บริการ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให	บริการ การวิเคราะห1
ข	อมูลลูกค	า CustomerAnalytics เพ่ือประมวลผลการให	บริการตามช�องทางต�าง ๆ และใช	ประโยชน1ในการ
ตอบสนองลูกค	าอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ การยางแห�งประเทศไทย ได	กําหนดแผนแม�บท
ด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. 2566-2570 มีวัตถุประสงค1เพ่ือเป\นกรอบทิศทางการพัฒนาในด	านต�างๆ เพ่ือ
เพ่ิมระดับความพึงพอใจ ตอบสนองความต	องการ และความคาดหวังของลูกค	าและตลาด กยท. ภายใต	
วิสัยทัศน1 “องค1กรนําด	านบริหารจัดการลูกค	าด	านยางพารา” แบ�งเป\น 3 ยุทธศาสตร1 ได	แก� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค#าและตลาด 
เป&าประสงค� 

   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร	างผูกพันสัมพันธ1ท่ีดีต�อลูกค	าและผู	รับบริการ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข	อมูลของลูกค	าและตลาดได	อย�างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจการให	บริการไม�น	อยกว�าร	อยละ 90 ในป� 2570 
กลยุทธ�ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพความพึงพอใจและผูกพันของ กยท. 

   แผนงาน/โครงการ 
- โครงการการพัฒนาช�องทางประชาสัมพันธ1การให	บริการลูกค	าและตลาดของ กยท. 
- โครงการรับฟbงความพึงพอใจของลูกค	าและตลาด  
- โครงการจัดการข	อร	องเรียน กยท. 

กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกค#าและตลาด 
แผนงาน/โครงการ 

- การจัดทําฐานข	อมูลลูกค	าและผลิตภัณฑ1การบริการของ กยท.  
- โครงการดําเนินการจัดประชุมเครือข�าย (ระดับประเทศ) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีมีมาตรฐานสากล 
เป&าประสงค� 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ1และการบริการให	มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร	างความม่ันใจและความน�าเชื่อถือให	กับผลิตภัณฑ1สินค	าและบริการ 
    สร	างมูลค�าให	กับลูกค	าและผู	รับบริการ 

บทสรุปผู#บริหาร  
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ตัวช้ีวัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ1/บริการตามมาตรฐานสากล 

     อย�างน	อย 5 ผลิตภัณฑ1/การบริการ ในป� 2570 
กลยุทธ� การยกระดับผลิตภัณฑ�และบริการตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล  

                                     (ตลาดกลางยางพารา โรงงาน และศูนย1บริการทดสอบรับรอง) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในด	านการบริการและสร	างความสัมพันธ1ลูกค	า 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร#างมูลค5าเพ่ิมผลิตภัณฑ�และบริการใหม5  
เป&าประสงค� 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ1และบริการของ กยท. ด	วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ1และบริการใหม� 

 ตัวช้ีวัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด	วยระบบดิจิทัล จํานวน 5 ระบบภายในป� 2570 

   2. สร	างผลิตภัณฑ1และการบริการใหม� 5 ผลิตภัณฑ1หรือบริการภายในป� 2570 
กลยุทธ�ท่ี 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ�และบริการด#วยระบบดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ 
 -โครงการพัฒนากระบวนการให	บริการผลิตภัณฑ1/บริการด	วยระบบดิจิทัล 

กลยุทธ�ท่ี 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการใหม5         
แผนงาน/โครงการ 
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ1และการบริการใหม�ของการยางแห�งประเทศไทย 
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บทท่ี ๓ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแม5บทด#านลูกค#าและตลาดของการยางแห5งประเทศไทย   
 3.1 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ     21
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 4.6 สภาพแวดล	อมในการแข�งขันของตลาดและผลิตภัณฑ1    49 
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บทท่ี 5 แผนแม5บทด#านลูกค#าและตลาด ป> พ.ศ. 2566 – 2570      
 5.1 วิสัยทัศน1และพันธกิจ        65 
 5.2 แผนแม�บทด	านลูกค	าและการตลาด ป� พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70    65 
 5.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร1ด	านลูกค	าและตลาดในการดําเนินงานด	านต�างๆ  66 
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ภาคผนวก  
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ข	อมูลการสํารวจความพึงพอใจผู	รับบริการของ กยท. และข	อร	องเรียนของ กยท.  79 
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ตารางการวิเคราะห1 internal factor analysis strategy :IFAS และ     96 
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1 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การยางแห�งประเทศไทย (กยท.) เป&นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ จัดต้ังโดย
พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค/ดังต�อไปนี้ 

 1. เป&นองค/กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย�างครบวงจร 
บริหารจัดการ เก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส�งเสริมและสนับสนุนให	ประเทศเป&นศูนย/กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ/ยางพารา  

2. ส�งเสริม สนับสนุน และจัดให	มีการศึกษา วิเคราะห/ วิจัย พัฒนา และเผยแพร�ข	อมูลและ
สารสนเทศเก่ียวกับยางพารา  

3. ส�งเสริม สนับสนุน และให	ความช�วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู	ประกอบกิจการยาง ด	านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 
และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิตให	ดีข้ึน 

4. ดําเนินการให	ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
5. ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนให	มีการปลูกแทนและการปลูกใหม� 

กยท. มุ�งเน	นการตอบสนองความต	องการและความคาดหวังของลูกค	า ซ่ึงมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการ
ดําเนินงานขององค/กร และเป&นเสียงสะท	อนสําคัญท่ีใช	ในการกําหนดกลยุทธ/ ทิศทาง แผนการดําเนินงานและ
แนวทางในการพัฒนาองค/กร 

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต	องการและความคาดหวังของลูกค	าและตลาดให	เกิดความพึงพอใจและ
เป&นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค/กร กยท. จึงได	จัดทํายุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและตลาดฉบับนี้ข้ึน  โดย
มุ�งหวังให	เป&นแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงองค/กรให	มีประสิทธิภาพ และยกระดับความพึง
พอใจของลูกค	าและการตลาดให	เพ่ิมข้ึน 
 
๑.๒  วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือวิเคราะห/การรับรู	 ความต	องการ และความคาดหวังในมุมมองของลูกค	า รวมถึงทัศนคติท่ีมีต�อ
ผลิตภัณฑ/สินค	าและบริการของ กยท. ท่ีดําเนินการอยู�ในปKจจุบัน และในอนาคต 
 ๒. เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ และยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและตลาดของ กยท. 
 ๓. เพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการดําเนินการด	านลูกค	าและตลาดของ กยท.  
 ๔. เพ่ือจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจําป� 
พ.ศ. ๒๕๖6 ซ่ึงใช	เป&นกรอบทิศทางการพัฒนาในด	านต�างๆ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจ ตอบสนองความ
ต	องการ และความคาดหวังของลูกค	าและตลาด 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1  



       

  
  
  

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 

2 

๑.3  วิธีการดําเนินงาน 
 ๑. แต�งต้ังคณะกรรมการด	านการบริหารงานผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า ของการยางแห�งประเทศไทย 
 2. การกําหนดทิศทางกระบวนการจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาดและการดําเนินงานให	บรรลุ
เปQาหมาย อาทิ แผนยุทธศาสตร/ 20 ป�  แผนยุทธศาสตร/ยางพาราระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560 – 2579)  แนวคิด
เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และ
ยุทธศาสตร/และแผนแม�บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวในระบบงานขององค/กร 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห/ข	อมูลองค/กรด	านลูกค	าและตลาด โดยครอบคลุมประเด็นต�างๆ 
อาทิเช�น นโยบายองค/กรด	านลูกค	าและตลาด การวิเคราะห/ SWOT/Tows Metrix การจําแนกกลุ�มลูกค	า และ
กลุ�มลูกค	าเปQาหมาย ผลิตภัณฑ/และบริการ  การวิเคราะห/ Customer Journey และ Touch point  
สภาพแวดล	อมในการแข�งขันของตลาดและผลิตภัณฑ/  

4. กําหนดประเด็นกําหนดมาตรฐานการให	บริการ และการวิเคราะห/สารสนเทศจากลูกค	า (Voice of 
Customer : VOC) เพ่ือเป&นฐานข	อมูลในการจัดทําด	านลูกค	าและตลาด 
 5. จัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท่ี
เก่ียวข	องในการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค	าให	สูงข้ึน 
 6. เผยแพร�สื่อสารแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ให	หน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง 
และลูกค	าท่ีสําคัญรับรู	 
 
1.4 ป$จจัยแห'งความสําเร็จ  
 1. คณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทย คณะผู	บริหารของการยางแห�งประเทศไทย มีส�วนสําคัญใน
การกําหนดยุทธศาสตร/และเปQาหมายอย�างเป&นรูปธรรมในยึดแนวนโยบายรัฐบาล ระบบงานท่ีมีความเก่ียวข	อง
ผลิตภัณฑ/การบริการ เพ่ือขับเคลื่อนบทบาทภารกิจด	านลูกค	าและตลาดของ กยท. 
 2. การสร	างวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน	นผู	รับบริการให	เป&นผู	มีจิตบริการ เปpดรับสิ่งใหม� เกิดความคิด ริเริ่ม
สร	างสรรค/นวัตกรรมใหม�ๆ ให	ตอบสนองต�อความต	องการและความคาดหวังของลูกค	าและผู	รับบริการ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช�น มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	 และมีการจัดการความรู	ให	กับบุคลากร ผู	รับบริการ และ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือให	พร	อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง และเปpดโอกาสให	แสดงความคิดเห็น
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให	ดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
          3. กยท. มีเครือข�าย คู�ค	า พันธมิตร ท่ีมีความเข	มแข็ง มีศักยภาพในการทํางานร�วมกัน เพ่ือผลักดันให	
บทบาทภารกิจด	านลูกค	าและตลาด 
 4.  กยท. มีการพัฒนาระบบข	อมูลสารสนเทศให	เข	าสู�ระบบดิจิทัล เช�น พัฒนาระบบดิจิตอล 
ท่ีออกแบบในรูปแบบ Mobile Application  ช�องทางสื่อสารระบบ Digital อาทิ Website Line เพ่ือนําเสนอ
ข�าวสารด	านยางพารา ท่ีสามารถเข	าถึงได	อย�างสะดวก รวดเร็ว ของลูกค	า ผู	รับบริการ สามารถนําข	อมูลไปใช	
ประโยชน/ได	อย�างถูกต	อง แม�นยํา และท่ัวถึง 
          5. มีช�องทางการรับฟKง การติดต�อสื่อสารของลูกค	าและผู	รับบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังเชิงรับ
และเชิงรุก เพ่ือสนองต�อความต	องการและความคาดหวังของลูกค	า ผู	รับบริการ อย�างมีคุณภาพ เช�น เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรผู	ประกอบการ มีการยกย�อง ประกาศเกียรติคุณ สร	างขวัญกําลังใจ เสริมสร	างการมี
ชื่อเสียงของลูกค	า และผู	บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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กระบวนการจัดทําแผนแม'บทลูกค+าและตลาดของ กยท. ประจําป. 2566-2570 

 

 

ผู+ส'งมอบ/กระบวนการก'อนหน+า ป$จจัยนําเข+า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ� ผู+รับมอบ/ผู+นําไปใช+ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - รัฐบาล  
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/ 
- นโยบายของ กยท. 
- กลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
กยท. 
- กลุ�มลูกค	า กยท. 

- ยุทธศาสตร/ชาติ 20 ป� 
- นโยบายคณะรัฐมนตรี 
- นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ 
- แผนยุทธศาสตร/รัฐวิสาหกิจ 
- พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย   
  พ.ศ.๒๕๕๘ 
- แผนวิสาหกจิ กยท.พ.ศ.2566-
2570 
- ระบบงานของ กยท. Work system 
- นโยบายและยุทธศาสตร/อื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข	อง 
  ยุทธศาสตร/ที่เกี่ยวข	อง 
  (ยุทธศาสตร/ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
   ยุทธศาสตร/การพัฒนาเทคโนโลย ี 
   ดิจิทัล 
   แผนแม�บททรัพยากรมนุษย/ 
   แผนการดําเนินงาน CG 
- กรอบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
 

เริ่มต	น 

แต�งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารงานผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า 

รวบข	อมูล/จัดกลุ�มลูกค	าและตลาดของ กยท. 

สํารวจความต	องการ/ความคาดหวังของลูกค	า 

วิเคราะห/สภาพแวดล	อมภายในและภายนอกองค/กร 

วิเคราะห/สภาพแวดล	อมการบริหารจัดการลูกค	าและตลาด 

กําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ วัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/ 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ เปQาประสงค/ ตัวชี้วัด กลยุทธ/ 
แผนงาน 

จัดทําร�างแผนแม�บทด	านบริหารลูกค	าและตลาดของ กยท. 
ร�างแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาดของ 

กยท. ประจําป� 2566-2570 
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ผู+ส'งมอบ/กระบวนการก'อนหน+า ป$จจัยนําเข+า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ� ผู+รับมอบ/ผู+นําไปใช+ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย  

คณะอนุฯ นวัตกรรม พจิารณา 

คณะกรรมการฯ กยท. เพื่อทราบ 

เผยแพร�แผนแม�บทด	านบริหารลูกค	าและตลาดของ กยท. 

ติดตาม กํากับ รายงานผล 

ประเมินผลแผนการดําเนินงาน 

สิ้นสุด 

หัวหน	าส�วนงาน/หน�วยงาน 
พนักงาน/ลูกจ	าง 
กลุ�มลูกค	าและตลาด กยท. 

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาดของ กยท. 
ประจําป� 2566-2570 

ไม�ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 
ผ�าน 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
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ข+อมูลองค�กร 
 

2.1 ความเป;นมาของการยางแห'งประเทศไทย 
 การยางแห�งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) เรียกโดยย�อว�า “กยท.” จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผลใช	บังคับเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558  โดย
เกิดจากการควบรวม 3 หน�วยงานด	านยางพารา คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห/การทําสวนยาง (สกย.) 
องค/การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) กรมวิชาการเกษตร มีสํานักงานใหญ�ต้ังอยู�เลขท่ี  
67/25 ถนนบางขุนนนท/ แขวงบางขุนนนท/ เขตบางกอกน	อย กรุงเทพมหานคร 10700  
 กยท. มีสถานะเป&นนิติบุคคลและเป&นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ ทําหน	าท่ีเป&น
องค/กรกลางในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบครบวงจร ให	การส�งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยาง เพ่ือให	เกิดความเข	มแข็ง และม่ันคง 
อุตสาหกรรมยางของประเทศได	รับการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปและการตลาด  
มีขีดความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึนและเชื่อมโยงกันตลอดห�วงโซ�อุปทานและห�วงโซ�คุณค�ายางพารา 
 
2.2 วัตถุประสงค�ของการยางแห'งประเทศไทย  
 พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา ๘ กําหนดให	 กยท. มีวัตถุประสงค/ดังต�อไปนี้ 
  2.2.1 เป&นองค/กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย�าง 
ครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส�งเสริมและสนับสนุนให	ประเทศเป&นศูนย/กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ/ยางพารา 
  2.๒.2 ส�งเสริม สนับสนุน และจัดให	มีการศึกษา วิเคราะห/ วิจัย พัฒนา และเผยแพร�ข	อมูล 
และสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 
  2.2.๓ ส�งเสริม สนับสนุนและให	ความช�วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง และผู	ประกอบกิจการยาง ด	านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด  
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิตให	ดีข้ึน 
  2.2.4 ดําเนินการให	ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
  2.2.5 ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนให	มีการปลูกแทนและการปลูกใหม� 
 
2.3 บทบาทและอํานาจหน+าท่ีของการยางแห'งประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 9 กําหนดให	 กยท. มีอํานาจกระทํากิจการ
ต�าง ๆ ภายในขอบเขตแห�งวัตถุประสงค/ตามมาตรา 8 ดังต�อไปนี้ 
  2.3.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของระบบผลผลิตและระบบตลาดเพ่ือให	
เกิดประโยชน/สูงสุดแก�เกษตรกรชาวสวนยางและผู	ประกอบกิจการยาง 
  2.3.2 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา 
  2.3.3 ส�งเสริมและสนับสนุนให	เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ�มจัดต้ังเป&นสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางเพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเก่ียวกับยางพาราตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

บทท่ี 2  
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  2.3.4 ส�งเสริม สนับสนุนและให	ความร�วมมือกับประเทศผู	ผลิตยางพาราและองค/การระหว�าง
ประเทศเก่ียวกับยางพารา 
  2.3.5 ส�งเสริมและจัดให	มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา 
  2.3.6 ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป&นหรือต�อเนื่องเพ่ือให	บรรลุวัตถุประสงค/ของ กยท. ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา 10 เพ่ือให	บรรลุวัตถุประสงค/ตามมาตรา 8  และอํานาจกระทํากิจการตามมาตรา 9  
ให	 กยท. มีอํานาจหน	าท่ีกระทํากิจการดังต�อไปนี้ด	วย 
 1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต�าง ๆ 
 2) ก�อต้ังสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
 3) ทําความตกลงและร�วมมือกับองค/การหรือหน�วยงานท้ังในประเทศและต�างประเทศใน
กิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค/ของ กยท. 
 4) เข	าร�วมกิจการหรือเข	าร�วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงค/ของ กยท. 
 5) กู	ยืมหรือให	กู	ยืมเงินเพ่ือประโยชน/ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค/ของ กยท. 
 6) จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา 
 7) เรียกเก็บค�าธรรมเนียม ค�าบํารุง ค�าตอบแทนหรือค�าบริการในการดําเนินการ 
 8) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเป&นหรือต�อเนื่องเพ่ือให	บรรลุวัตถุประสงค/ของ กยท. 
 การเข	าร�วมกิจการหรือการเข	าร�วมทุนตาม 4) และการกู	ยืมหรือการให	กู	ยืมตาม 5) ท่ีมีวงเงิน 
ไม�เกินห	าสิบล	านบาท ให	เป&นไปตามหลักเกณฑ/ท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 
2.4 แหล'งท่ีมาของรายได+ของการยางแห'งประเทศไทย  
 พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 9 มาตรา 12 กยท.  
อาจมีรายได	ดังต�อไปนี้ 
  2.4.1 ทุนของ กยท. ตามมาตรา ๑๑ ซ่ึงประกอบด	วยเงินและทรัพย/สินท่ีได	รับโอนมาเป&น 
ทุนประเดิมตามมาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 70 เฉพาะท่ีไม�ได	โอนเป&นของกองทุนตามมาตรา 44 และ
เงินหรือทรัพย/สินท่ีมีผู	อุทิศให	หรือเป&นของ กยท. 
  2.4.2 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให	ตามความเหมาะสมเป&นคราว ๆ เพ่ือดําเนินกิจการ
หรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
  2.4.3 เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค/กรอ่ืนรวมท้ังจากต�างประเทศหรือองค/การระหว�างประเทศ 
  2.4.4 ค�าธรรมเนียม ค�าบํารุง ค�าตอบแทน ค�าบริการ หรือรายได	จากการดําเนินการหรือการลงทุน 
  2.4.5 ดอกผลของเงินหรือทรัพย/สินของ กยท. 
 
2.5 กองทุนพัฒนายางพารา  
 2.5.1 ตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 43 ให	จัดต้ังกองทุนข้ึน
กองทุนหนึ่งใน กยท. เรียกว�า “กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค/เพ่ือเป&นค�าใช	จ�ายในการสนับสนุน 
และส�งเสริมการพัฒนายางพารา 
 การใช	จ� าย เ งินกองทุนให	กระทําอย� าง ท่ัว ถึงและมีประสิทธิภาพโดยคํานึ ง ถึงประโยชน/ 
ของเกษตรกรชาวสวนยางเป&นหลัก  
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 2.5.2 การจัดสรรเงินกองทุน ตามมาตรา 49 คณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทยจะจัดสรรเงิน
จากกองทุนตามจํานวนและเพ่ือเป&นค�าใช	จ�ายในแต�ละป�งบประมาณ ดังต�อไปนี้ 
 ๑) จํานวนไม�เกินร	อยละสิบ เป&นค�าใช	จ�ายในการบริหารกิจการของ กยท. 
 ๒) จํานวนไม�เกินร	อยละสี่สิบ เป&นค�าใช	จ�ายในการส�งเสริม สนับสนุนและให	ความช�วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 
 ๓) จํานวนไม� เ กินร	อยละสามสิบห	า เป&นค�าใช	จ� ายในการส�งเสริม สนับสนุน และ 
ให	ความช�วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู	ประกอบกิจการยางในด	านการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข	องกับยางพาราและ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางข้ันต	น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ/ยาง อุตสาหกรรมไม	ยาง การพัฒนายางพาราท้ัง
ระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 ๔) จํานวนไม�เกินร	อยละห	า เป&นค�าใช	จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนด	านการเงิน วิชาการ
การศึกษาวิจัย และการค	นคว	าทดลองเก่ียวกับยางพาราในอันท่ีจะเกิดประโยชน/ในการบริหารจัดการยางพารา
อย�างครบวงจร 
 ๕) จํานวนไม�เกินร	อยละเจ็ด เป&นค�าใช	จ�ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ๖) จํานวนไม�เกินร	อยละสาม เป&นค�าใช	จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
ภาพท่ี 1 แสดงสัดส'วนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพาราตาม พ.ร.บ.กยท. มาตรา 49 (1) - (6) 

 
 การบริหารและจัดสรรเ งินจากกองทุนให	 เป&นไปตามข	อบังคับ ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะต	องคํานึงถึงสัดส�วนท่ีเหมาะสมและเป&นประโยชน/ต�อการพัฒนา
ยางพารา รวมท้ังการใช	จ�ายเพ่ือประโยชน/ตามวัตถุประสงค/ในการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗ 
 ในกรณีท่ีป�งบประมาณใดมิได	จัดสรรเงินเต็มตามจํานวนท่ีกําหนดไว	สําหรับค�าใช	จ�ายในแต�ละ
ประเภทตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินในส�วนท่ีเหลือไปเป&นค�าใช	จ�ายในประเภทอ่ืนซ่ึงมิใช�
ค�าใช	จ�ายตาม (๑) ได	ตามความเหมาะสมและจําเป&น 
 ในกรณีท่ีเงินกองทุนจัดสรรตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยังไม�เพียงพอ ให	รัฐต้ังรายจ�าย
เพ่ิมเติมในงบประมาณประจําป�ตามความจําเป&น 
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2.6 โครงสร+างของการยางแห'งประเทศไทย 
 โครงสร	างของการยางแห�งประเทศไทย (ภาพท่ี 2) ประกอบด	วยคณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทย
จํานวน 15 คน โดยมีประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู	ซ่ึงมีความรู	 ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ/สูงทางด	านการเกษตร วิทยาศาสตร/ อุตสาหกรรมหรือการบริหาร ส�วนกรรมการโดยตําแหน�งมี
จํานวน 6 คน ได	แก� ผู	แทนกระทรวงการคลัง ผู	แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ ผู	แทนกระทรวงพาณิชย/ 
ผู	แทนกระทรวงมหาดไทย ผู	แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู	แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สําหรับกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 7 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู	แทน
เกษตรกร จํานวน 3 คน ผู	แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 2 คน ผู	แทนผู	ประกอบกิจการยางซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญด	านการค	า จํานวน 1 คนและผู	แทนผู	ประกอบกิจการยางซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด	านการผลิต
อุตสาหกรรมยางจํานวน 1 คน โดยมีผู	ว�าการการยางแห�งประเทศไทยเป&นกรรมการและเลขานุการ 
 ท้ังนี้คณะกรรมการมีอํานาจหน	าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการ กยท. และ 
มีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได	 
 สําหรับการบริหารของการยางแห�งประเทศไทยประกอบด	วยผู	ว�าการการยางแห�งประเทศไทย และ
รองผู	ว�าการฯ จํานวน 3 คน ได	แก� รองผู	ว�าการด	านบริหาร รองผู	ว�าการด	านธุรกิจและรองผู	ว�าการปฏิบัติการ 
ทําหน	าท่ีช�วยกํากับดูแลท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
 
2.7 ระบบงานของการยางแห'งประเทศไทย (WORK SYSTEM)  
 ในกระบวนการบร ิหารจ ัดการองค/กรสม ัยใหม �จะต 	องมีการจ ัดทําหร ือทบทวนระบบงาน 
เพื่อขับเคลื่อนหรือรองรับการดําเนินงานให	บรรลุวัตถุประสงค/ทางยุทธศาสตร/และเปQาหมายขององค/กร  
ซ่ึง กยท. ได	จัดทําระบบงาน (work system) โดยวิเคราะห/จาก ห�วงโซ�คุณค�า Value Chain ตามกิจกรรม
การดําเนินงานขององค/กร (ภาพที่ 2)  สําหรับระบบงาน (work system) ของการยางแห�งประเทศไทย 
ประกอบด	วยสามส�วนหลักท่ีเชื่อมโยงกัน ส'วนแรก คือ Leader System หรือระบบนําองค/กรเป&นระบบท่ี
กําหนดนโยบายทิศทางการดํา เน ินงานขององค /กร และกํากับด ูแลเพื ่อให 	การ ดํา เน ินงานเป &นไป 
ตามเปQาหมาย ประกอบด	วย ระบบกํากับดูแลองค/กร ระบบการวางแผนกลยุทธ/และระบบการควบคุม  
ส'วนที่สอง Core System ระบบหลัก คือ กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององค/กรตาม 
ทิศทางที่ Leader System กําหนด  ประกอบด	วยระบบงานวิจัยและพัฒนายาง ระบบงานส�งเสริม
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยาง และระบบการดําเนินธุรกิจ ส'วนท่ีสาม 
Support System ระบบสนับสนุนเป&นกระบวนการที่ช�วยสนับสนุนให	การดําเนินงานหลักภายในองค/กร
และกระบวนการส�วนอ่ืน ๆ ของ Leader System และ Core System เป&นไปอย�างราบรื่น มีความสะดวก
คล�องตัว ประกอบด	วยระบบบริหารทรัพยากรมนุษย/ ระบบพัฒนาความรู	สู �นวัตกรรม ระบบงานดิจิทัล 
ระบบงานการเงินระบบการบริหารทรัพย/สินและระบบงานกฎหมาย 
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ภาพท่ี 2 โครงสร+างของการยางแห'งประเทศไทย  

 
ภาพท่ี 3 แสดงห'วงโซ'คุณค'าของการยางแห'งประเทศไทย 
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          กิจกรรมต	นน้ํา ได	แก� การบริหารจัดการพ้ืนท่ี การวิจัยและพัฒนา ด	านยางพารา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ เช�น พันธุ/ยาง การจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกให	เหมาะสม ส�งเสริมการปรับปรุงพัฒนาดิน คําแนะนําการใส�
ปุ�ย การปQองกันและกําจัดโรคยาง การเก็บเก่ียวผลผลิต ให	มีคุณภาพได	มาตรฐานยางตามท่ีกําหนดในแต�ละชนิด 
สนับสนุนอาชีพเสริมหรือกิจกรรมสร	างรายได	 และสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจน
สวัสดิการท่ีจําเป&นในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 กิจกรรมกลางน้ํา ได	แก� การพัฒนา ด	านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง เพ่ือเพ่ิมคุณค�าให	กับผลิตภัณฑ/  
การตรวจ สอบผลิตภัณฑ/ การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการส�งออก 
 กิจกรรมปลายน้ํา ได	แก� การพัฒนา ด	านการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข�งขัน และการ
ส�งเสริมด	านการขาย การพัฒนาระบบโลจิสติกส/ ด	วยการเลือกทําเลท่ีต้ังให	เหมาะสม เพ่ือลดต	นทุนใน  
การขนส�งวัตถุดิบหรือการส�งออกผลิตภัณฑ/ 
 

ภาพท่ี 4 ระบบงานของการยางแห'งประเทศไทย (WORK SYSTEM) 
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2.8 กลุ'มผู+มีส'วนได+ส'วนเสียของการยางแห'งประเทศไทย  
จากการทบทวนระบบงานของการยางแห�งประเทศไทย (Work System) และ จากการทบทวน

กระบวนการดําเนินงานด	วยเครื่องมือ SIPOC ของทุกกองภายในองค/กรโดยละเอียด กยท.จึงได	ทบทวนการ
กําหนดกลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย โดยเพ่ิมกลุ�มสื่อมวลชน 1 กลุ�ม กลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียมีท้ังหมด 7 กลุ�ม 
ประกอบไปด	วย  
            ๑) หน�วยงานเชิงนโยบาย หมายถึง หน�วยงานท่ีมอบนโยบาย และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบาย เช�น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ/, 
สํานักงบประมาณ, สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ฯลฯ  
   2) พันธมิตร หมายถึง หน�วยงาน องค/กรหรือกลุ�มบุคคล ท่ีตกลงทํางานร�วมกับองค/กร หรือ
สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุเปQาประสงค/ ร�วมกัน หรือเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยท่ัวไปมักเป&น
ความร�วมมือท่ีเป&นทางการและไม�เป&นทางการ เพ่ือจุดมุ�งหมาย หรือจุดประสงค/เฉพาะเจาะจง เช�น เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค/เชิงกลยุทธ/ โดยปกติ การเป&นพันธมิตรมักมีการกําหนดช�วงเวลา และมีความเข	าใจอย�างชัดเจนใน
บทบาทและผลประโยชน/ท่ีทําร�วมกัน  
   3) คู�ค	า หมายถึง หน�วยงาน นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีตกลงทํางานร�วมกับองค/กรเพ่ือส�งมอบ
ผลิตภัณฑ/หรือบริการเฉพาะอย�าง และได	รับค�าตอบแทนหรือผลประโยชน/อย�างชัดเจน เช�น บริษัทจําหน�าย
เครื่องมืออุปกรณ/ บริษัทจําหน�ายสารเคมี วัสดุปลูกทางการเกษตร บริษัทจําหน�ายโปรแกรม/อุปกรณ/ด	าน IT 
บริษัทผู	รับเหมา  
   ๔) ลูกค	า หมายถึง หน�วยงาน องค/กร กลุ�มบุคคล หรือบุคคลท่ีใช	 สินค	าหรือบริการเก่ียวกับ
ยางพาราจากการยางแห�งประเทศไทย โดยแบ�งกลุ�มลูกค	าออกเป&น ลูกค	าเชิงสังคม และลูกค	าเชิงพาณิชย/  
   ๕) พนักงานการยางแห�งประเทศไทย หมายถึง ผู	บริหาร พนักงาน ลูกจ	าง และเจ	าหน	าท่ีทุก
ระดับของ การยางแห�งประเทศไทย  
   ๖) ชุมชน และสังคม หมายถึง ชุมชน หมายถึง กลุ�มบุคคลท่ีได	รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของการยางแห�งประเทศไทยโดยตรง ได	แก� ชุมชนบริเวณรอบโรงงานของการยางแห�งประเทศไทย 
และ ชุมชนบริเวณรอบของตลาดการยางแห�งประเทศไทย สังคม หมายถึง กลุ�มชุมชนท่ีได	รับผลกระทบจาก
การดําเนินของการยางแห�งประเทศไทยท้ังทางตรงและทางอ	อม  
   7) สื่อมวลชน หมายถึง บุคคลผู	ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือบุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�า
จะเป&นนิติบุคคลหรือไม�ก็ตามท่ีประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ซ่ึงทําหน	าท่ีเป&นสื่อกลางในการนําข�าวสาร สาร 
และเนื้อหาสาระทุกประเภท ไปสู�มวลชนเพ่ือสาธารณะ ไม�ว�าจะอยู�ในรูปสื่อสิ่งพิมพ/ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน/ สื่อดิจิทัล หรือในรูปอ่ืนใดท่ีสามารถสื่อความหมายให	ประชาชนทราบได	เป&นการท่ัวไป 
 
2.9 ทิศทางการดําเนินงานของ กยท. 
 การยางแห�งประเทศไทยได	ทบทวนวิสัยทัศน/ โดยได	กําหนดกรอบการดําเนินงานในช�วงป� 2566-
2570 ภายใต	วิสัยทัศน/ “บริหารยางพาราเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน” ซ่ึงมีเปQาหมายท่ีใกล	เคียงกับวิสัยทัศน/ของคู�
เทียบ คือ คณะกรรมการยางมาเลเซีย Malaysia Rubber Board ท่ีกําหนดว�า To be a leading 
organization in all areas of the rubber industry for the benefit of society “เป&นองค/กรชั้นนําใน
อุตสาหกรรมยางทุกด	านเพ่ือประโยชน/ของสังคม ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต�อการบรรลุวิสัยทัศน/และการดําเนินงาน
ตามพันธกิจขององค/กร จึงมีการพิจารณากําหนดตาม Guiding Principles ดังนี้ 



       

  
  
  

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 

12 

   1. การสนับสนุนให+ประเทศเป;นศูนย�กลางการผลิตยางธรรมชาติอย'างย่ังยืน มุ�งเน	นการนํา
หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ซ่ึงสอดคล	องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป&นรากฐานในการปรับ
โครงสร	างการผลิตยางของประเทศเพ่ือใช	ทรัพยากรอย�างคุ	มค�า โดยคํานึงถึงการอนุรักษ/สิ่งแวดล	อม ควบคู�กับ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค�าจากยางธรรมชาติและยกระดับสินค	ายางให	เป&นสินค	าระดับพรีเม่ียม 
มุ�งสนับสนุนให	ไทยเป&นแหล�งผลิตยางท่ีมีระบบการจัดการสมัยใหม�ท่ีได	มาตรฐาน ท้ังนี้ กยท. มีหน�วยงานวิจัย
คือ สถาบันวิจัยยาง ฝ�ายวิจัยอุตสาหกรรมยาง ฝ�ายเศรษฐกิจยาง ซ่ึงครอบคลุมท้ังทางด	านการผลิต การแปรรูป 
การตลาดและสังคมยางพารา โดยมีเครือข�ายวิจัยและหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข	องท่ีสามารถร�วมวิจัย ต�อยอด
งานวิจัย ไปสู�การใช	ประโยชน/ ท้ังในเชิงพาณิชย/และเชิงสังคม ซ่ึงปKจจุบัน กยท.ได	สนับสนุนงบประมาณวิจัยท้ัง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีพร	อมใช	จํานวนมาก อาทิ ถนนยางพารา บล็อค
ยางปูพ้ืน หุ�นจําลองทางการแพทย/ ยางปูพ้ืนสระน้ําและคอกปศุสัตว/ เป&นต	น  
   2. การสร+างภาพลักษณ�และส'งเสริมการใช+ยางธรรมชาติ มุ�งสร	างการรับรู	และสร	างคุณค�า
ของการใช	ยางธรรมชาติต�อประชาชนและผู	บริโภค โดยใช	จุดเด�นด	านภาพลักษณ/การทําสวนยางอย�างยั่งยืน 
คุณภาพวัตถุดิบ ความหลากหลายในการผลิตท่ีสอดคล	องกับความต	องการของตลาด โดยใช	กลไกหน�วยงาน 
ท้ังส�วนกลางและภูมิภาคและการมีส�วนร�วมของชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคีเครือข�ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู	และส�งเสริมภาพลักษณ/ท้ังในประเทศ และระดับนานาชาติ  
   3. การยกระดับรายได+และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มุ�งเน	นการถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ี
สอดคล	องกับความต	องการของเกษตรกรและสภาพพ้ืนท่ี โดยเน	นเพ่ิมผลิตภาพต�อหน�วย (Productivity) 
มากกว�าการขยายพ้ืนท่ี และสร	างรูปแบบการผลิตท่ียั่งยืน การส�งเสริมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�า เกษตร
ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานรองรับ เช�น GAP และเกษตรอัจฉริยะท่ีมีการนําเทคโนโลยีไปประยุกต/ใช	ในสวนหรือ
แปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยไม�หวังพ่ึงดินฟQาอากาศเพียงอย�างเดียว พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให	เป&น Smart 
Farmer รวมท้ังพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เช�น ข	อมูลสารสนเทศด	านยางพารา ส�งเสริมการรวมกลุ�มเพ่ือ
บริหารจัดการการผลิต การตลาดและแลกเปลี่ยนความรู	ประสบการณ/ร�วมกัน (ร�าง) แผนยุทธศาสตร/การ
บริหารจัดการผู	มีส�วนได	ส�วนเสียของการยางแห�งประเทศไทย   
  4. การดําเนินงานเพ่ือสร+างความเข+มแข็งให+กับสถาบันเกษตรกร มุ�งเน	นให	สถาบัน
เกษตรกรมี การรวมกลุ�มโดยสมัครใจ เสียสละเพ่ือส�วนรวม และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ สามารถวางแผน
การตลาดและจัดทําแผนธุรกิจท่ีน�าเชื่อถือ มีการลงทุนต�อยอดธุรกิจอย�างต�อเนื่อง สถาบันเกษตรกรมีความ
เข	มแข็ง เป&นแหล�งจ	างงานเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได	ในชุมชน  
      5. การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันให+ผู+ประกอบกิจการยาง มุ�งเน	น
การเข	าถึง แหล�งเงินทุน การลดข้ันตอนหรืออุปสรรคทางการค	า การถ�ายทอดนวัตกรรมท่ีสอดคล	องกับความ
ต	องการ ของผู	ประกอบกิจการยางและสามารถแข�งขันได	ในเชิงพาณิชย/ รวมท้ังการให	บริการท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว และโปร�งใส  

  6. องค�กร บริหารจัดการองค/กรให	มีความม่ันคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต/ใช	
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
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���� ตําแหน'งทางยุทธศาสตร�ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� ความเช่ือมโยงระหว'างความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร�และความท+าทายทางยุทธศาสตร� 
กับตําแหน'งทางยุทธศาสตร�  

ความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร� ประเด็น  
SA1 กยท. มีหน�วยงานภูมิภาคท่ีครอบคลุมแหล�งปลูกยางท้ังประเทศ มีการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล และมีกลไกของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางท้ังระบบ  
SA2 กยท. มีสถานะการเงินท่ีม่ันคงและมีงบประมาณของตนเองในการสนับสนุนเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยางตามภารกิจท่ีกําหนดไว	ในพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย 
พ.ศ.2558  

SA4 กยท. มีองค/ความรู	และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและส�งเสริมด	านยางพารา
ท้ังระบบครบวงจรท้ังต	นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

เชื่อมโยงกับเปQาหมายตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะสั้น ด	านปรับโครงสร	างการผลิตและ
การตลาดยางของประเทศตามโมเดล BCG Model เปQาหมายตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะกลางส�งเสริมการ
ลงทุน ด	านยางพาราการวิจัยและนวัตกรรมโดยเน	นอุตสาหกรรมปลายน้ําเพ่ือสร	างมูลค�าเพ่ิม ลดการปล�อยก�าซ
เรือนกระจกและของเหลือใช	จากกระบวนการผลิตยางพารา การส�งเสริม Start up และพัฒนาธุรกิจใหม�ด	าน
ยางพารา ตลอดจนสร	างเครือข�ายเชื่อมโยงตลอดห�วงโซ�อุปทาน และเปQาหมายตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะยาว 
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สนับสนุนอุตสาหกรรมยางในประเทศให	เข	มแข็ง มีตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศรองรับพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค	ายางให	ได	มาตรฐานสากล  

ความท+าทายทางยุทธศาสตร� ประเด็น  
SC1 ขาดการจัดทําแผนงาน โครงการท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร/

สําคัญขององค/กร  
SC2 ขาดการปรับปรุงโครงสร	างองค/กรและอัตรากําลังให	สอดคล	องกับระบบงานตอบสนองผู	

มีส�วนได	ส�วนเสียรวมท้ังภารกิจใหม�ๆอย�างมีประสิทธิภาพ  
SC4 ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค/กรและ

สนับสนุนการตัดสินใจของผู	บริหาร  
SC5 การพัฒนาองค/กรสู�การเป&นองค/กรท่ีมีสมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับตําแหน�งทางยุทธศาสตร/

ระยะกลาง ท่ีสนับสนุนให	 กยท. ได	รับการพัฒนาเป&นองค/กรดิจิทัลและเป&นองค/กรนําในระดับภูมิภาค  
SC6 ขาดประสิทธิภาพในการสร	างรายได	จากสินทรัพย/และบริการขององค/กรให	สามารถ

แข�งขันได	ในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงกับตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะสั้นตามเปQาหมาย ใช	สินทรัพย/ท่ีมีอยู�ให	คุ	มค�า  
SC7 ขาดการส�งเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ/ปลายน้ําและโครงการลงทุนขนาดใหญ�เพ่ือเพ่ิมการใช	

ยางในประเทศ เชื่อมโยงกับตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะยาว เปQาหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางในประเทศ
ให	เข	มแข็ง มีตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศรองรับ 

 
���� สรุปการเช่ือมโยงระหว'างตําแหน'งทางยุทธศาสตร�ระยะส้ัน กลาง ยาวกับความท+าทายทาง

ยุทธศาสตร�และความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร� 

เป̂าหมายตําแหน'งทางยุทธศาสตร� 
ประเด็นความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร�

ท่ีตอบสนองเป̂าหมายตําแหน'งทาง
ยุทธศาสตร� แต'ละระยะ 

ประเด็นความท+าทายทางยุทธศาสตร�ท่ี
ตอบสนองเป̂าหมายตําแหน'งทาง

ยุทธศาสตร�แต'ละระยะ 
เปQาหมายตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ระยะ
สั้ น ป รั บ โ ค ร ง ส ร	 า ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาดยางของประเทศตามโมเดล 
BCG Model โดยเน	นการขยายการ
จัดการสวนยางอย�างยั่งยืนควบคู�ไปกับ
เพ่ิมรายได	แก�เกษตรกร การส�งเสริมให	
เกษตรกรเป&น Smart Farmer ได	รับ
การรับรองมาตรฐานแหล�งผลิตและ
สินค	ายาง จัดตั้งองค/กรแห�งความรู	และ
วางแผนกําลังคนให	สอดคล	องกับความ
ต	องการ บริหารจัดการองค/กรด	วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและใช	สินทรัพย/
ท่ีมีอยู�ให	คุ	มค�า 

SA1  กยท .  มี หน� วย งานภู มิ ภ าค ท่ี
ครอบคลุมแหล�งปลูกยางท้ังประเทศ มี
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมีกลไก
ของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางท้ังระบบ 
SA2 กยท. มีสถานะการเงินท่ีมั่นคงและ
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ งต น เ อ ง ใ น ก า ร
สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู	ประกอบกิจการยางตามภารกิจท่ี
กําหนดไว	ในพระราชบัญญัติการยาง
แห�งประเทศไทย พ.ศ.2558 
SA4 กยท.มีองค/ความรู	และบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการวิจัยและส�งเสริม
ด	านยางพาราท้ังระบบครบวงจรท้ังต	น
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
 
 

SC6 ขาดประสิทธิภาพในการสร	าง
รายได	จากสินทรัพย/และบริการของ
องค/กรให	สามารถแข�งขันได	ในเชิงธุรกิจ 
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เป̂าหมายตําแหน'งทางยุทธศาสตร� 
ประเด็นความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร�

ท่ีตอบสนองเป̂าหมายตําแหน'งทาง
ยุทธศาสตร� แต'ละระยะ 

ประเด็นความท+าทายทางยุทธศาสตร�ท่ี
ตอบสนองเป̂าหมายตําแหน'งทาง

ยุทธศาสตร�แต'ละระยะ 
เป̂าหมายตําแหน'งทางยุทธศาสตร�
ระยะปานกลาง เป&นองค/กรแห�งความรู	
ด	 า น ย า งพ า ร า  โ ด ย เ น	 น ส� ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ล า ย นํ้ า เ พ่ื อ ส ร	 า ง
มูลค� า เ พ่ิม  ส� ง เสริมการลงทุนและ
อุตสาหกรรม เ ก่ีย ว เ น่ือ งตลอดจน
โครงสร	างพ้ืนฐาน รองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยางในประเทศโดยให	
ความสํา คัญกับกระบวนการผลิต ท่ี
สะอาด ลดการใช	ทรัพยากร ลดการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกและของเหลือใช	
จากกระบวนการผลิตยางพารา การ
ส�งเสริม Start up และพัฒนาธุรกิจใหม�
ด	านยางพารา ตลอดจนสร	างเครือข�าย
เช่ือมโยงตลอดห�วงโซ�อุปทาน 

SA1  กยท .  มี หน� วย งานภู มิ ภ าค ท่ี
ครอบคลุมแหล�งปลูกยางท้ังประเทศ มี
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมีกลไก
ของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางท้ังระบบ 
SA2 กยท. มีสถานะการเงินท่ีมั่นคงและ
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ งต น เ อ ง ใ น ก า ร
สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู	ประกอบกิจการยางตามภารกิจท่ี
กําหนดไว	ในพระราชบัญญัติการยาง
แห�งประเทศไทย พ.ศ.2558 
SA4 กยท.มีองค/ความรู	และบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการวิจัยและส�งเสริม
ด	านยางพาราท้ังระบบครบวงจรท้ังต	น
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

SC1 ขาดการจัดทําแผนงาน โครงการท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร/สําคัญขององค/กร 
SC2 ขาดการปรับปรุงโครงสร	างองค/กร
และอัตรากําลังให	สอดคล	องกับ
ระบบงานตอบสนองผู	มสี�วนได	ส�วนเสีย
รวมท้ังภารกิจใหม�ๆอย�างมีประสิทธิภาพ 
SC4 ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดก ารอ งค/ ก รและส นับส นุนกา ร
ตัดสินใจของผู	บริหาร 
SC5 พัฒนาองค/กรสู�การเป&นองค/กรท่ีมี
สมรรถนะสูง 

เป̂าหมายตําแหน'งทางยุทธศาสตร�
ระยะยาว สร	างรายได	เกษตรกรให	
เติบโตอย�างมั่นคง พัฒนาอุตสาหกรรม
ยางในประเทศให	เข	มแข็ง ลดข	อจํากัด
ทางการค	า และมีขีดความสามารถใน
การแข�งขันในตลาดโลก เป&นต	นแบบ 
การบริหารจัดการยางธรรมชาติอย�าง
ยั่ งยืน ส� งเสริมตลาดสินค	ายางจาก
กระบวนการผลิตท่ียั่งยืน ตรวจสอบได	 
ตามมาตรฐานสากล 

SA1  กยท .  มี หน� วย งานภู มิ ภ าค ท่ี
ครอบคลุมแหล�งปลูกยางท้ังประเทศ มี
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมีกลไก
ของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางท้ังระบบ 
SA2 กยท. มีสถานะการเงินท่ีมั่นคงและ
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ งต น เ อ ง ใ น ก า ร
สนับสนุนเกษตรกร 
SA4 กยท.มีองค/ความรู	และบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการวิจัยและส�งเสริม
ด	านยางพาราท้ังระบบครบวงจรท้ังต	น
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

SC7 ขาดการส�งเสรมิการวิจยัผลิตภัณฑ/
ปลายนํ้าและโครงการลงทุนขนาดใหญ�
เพ่ือเพ่ิมการใช	ยางในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

  
  
  

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 

16 

���� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ขององค�กร 
เป�าหมาย วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� เป�าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

เป&นองค/กรต	นแบบในการยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางท้ังระบบอย�าง
ยั่งยืน 

SO1 ส�งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก และ
เสรมิสร	างศักยภาพการผลิตและ
การตลาดยางอย�างยั่งยืนตามแนวทาง 
BCG Model 

- ส ว น ย า ง เ ก ษ ต ร ก ร มี ผ ลิ ต ภ า พ 
(Productivity) เพ่ิมข้ึน และเกษตรกรมี
รายได	ไม�ต่ํากว�าต	นทุนการผลิตและเส	น
ความยากจน 
- มูลค�าสินค	ายางและผลิตภัณฑ/ยางใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน เกษตรกรชาวสวนยาง
เข	 า ถึงแหล� ง เ งินทุนและสวัสดิการ
เพ่ิมข้ึน 
- เกษตรกรมีการรวมกลุ�มบริหารจัดการ
ทางการผลิตและการตลาดและมีการ
บริหารจัดการตามแนวทางสวนยาง
ยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
- อุ ตสาหกรรมยางพารามี ก า ร ใช	
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ	มค�า ลด
ผลกระทบสิ่งแวดล	อมและการปล�อย
ก�าซเรือนกระจก 
- เกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยางมี
ตลาดรองรับผลผลิตยางจากสวนยาง
และกระบวนการแปรรูปยางอย�างยั่งยืน 

มี เ ทค โน โลยี และน วัตกรรมยาง ท่ี
สามารถนําไปใช	ประโยชน/ในเชิงพาณิชย/
และเชิงสังคม 

So2 เพ่ิมมูลค�ายางด	วยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

- ต	นทุนการผลิตยางของเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการ
ยางลดลง 
- มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปประยุกต/ใช	ประโยชน/ได	ไม�น	อย
กว�าป�ละ 4 เรื่อง (สําหรับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร 
- ผู	ประกอบกิจการยาง และด	านการ
บริหารจัดการองค/กร/ตลาด 
- มี ก า รล ง ทุนด	 านห	 อ งปฏิ บั ติ ก า ร
ทดสอบรับรองสินค	า มาตรฐานยาง
เพ่ิมข้ึน 
- เกิด Start up ด	านยางพาราไม�น	อย
กว�าป�ละ 1 ราย 
- เ กิดตลาดและช� องทาง จํ าหน� า ย
ผลิตภัณฑ/ยางใหม�ๆเพ่ิมข้ึน 
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มีโครงสร	างองค/กรท่ีกะทัดรัด สอดคล	อง
กับภารกิจและสร	างความพึงพอใจแก�
ผู	ใช	บริการ 

So3 ปรับปรุงโครงสร	างองค/กรและการ
บริหารจัดการภาครัฐให	ตอบสนอง
ภารกิจและผู	ใช	บริการอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

มีโครงสร	างและบุคลากรท่ีสอดคล	องกับ
วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ มีช�องทาง
สื่อสารกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียครบถ	วน 
- การตอบสนองข	อร	องเรียน ความ
ต	องการของผู	ใช	บริการเป&นระบบ และมี
ระสิทธิภาพ 
- เป&นต	นแบบในการบริหารจัดการด	าน
ยางพาราท้ังระบบครบวงจร 

เพ่ือให	กยท.มีความมั่นคงทางการเงิน So4 บรหิารจัดการรายได	 รายจ�ายและ
สินทรัพย/องค/กรให	เกิดประโยชน/สงูสุด 

-เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บ
ค�าธรรมเนียมส�งออกยาง 
- จัดตั้งบริษัทลูกดําเนินธุรกิจ 
- บริหารจัดการสินทรัพย/องค/กรโดยมี
แผนดําเ นินงานอย�างเป&นระบบ ใช	
ประโยชน/ได	คุ	มค�า เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข�งขันทางธุรกิจและแสวงหา
โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ ใ ห ม� ท้ั ง ใ น แ ล ะ
ต�างประเทศ 

เ พ่ื อ เ ป& น อ ง ค/ ก ร ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ท่ี ทั น ส มั ย 
สอดคล	องกับการเปลี่ยนแปลง 

S05 ประยุกต/ใช	เทคโนโลยีใน
กระบวนการดําเนินงานขององค/กรอย�าง
เป&นระบบ และครอบคลมุ 

กยท.มีเทคโนโลยดีิจิทัลในการบรหิาร
จัดการองค/กรและให	บริการผู	เก่ียวข	อง
ท่ีครอบคลุมระบบงานสําคัญสอดคล	อง
กับประเทศไทย 4.0 และเปQาหมาย
ยุทธศาสตร/ชาติด	านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือเป&นองค/กรสมรรถนะสูง มีบุคลากร
ท่ีมีทักษะเหมาะสมกับภารกิจและพร	อม
รับการเปลี่ยนแปลง 

S06 พัฒนาบุคลากรให	มีสมรรถนะสูง 
มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) 
พร	อมรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความรู	
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี เ พี ย งพ อ ต� อ ก า ร
ขับ เ ค ลื่ อ น ภ า ร กิ จ อ ง ค/ ก ร อ ย� า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรได	รับการพัฒนา ความรู	
ความสามารถอย�างต�อเน่ือง มีทักษะ
ห ล า ก ห ล า ย  มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานให	บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
- บุคลากรมีความภักดีต�อองค/กร มี
ความพึงพอใจในการทํางานและมี
เส	นทางความก	าวหน	าในอาชีพท่ีชัดเจน 

-ลูกค	าและผู	มีส�วนได	ส�วนเสียมีความ 
พึงพอใจต�อการดําเนินงานของกยท. 

S07 ยกระดับความสัมพันธ/กับลูกค	า
และผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

- ลูกค	ามีความภักดีต�อสินค	าและบริการ
ของกยท. 
- ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียมีช�องทางสื่อสารกับ
องค/กร และได	รับการตอบสนองความ
ต	องการ มีเครือข�ายความร�วมมือตลอด
ห�วงโซ�อุปทาน 
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กยท.เป&นหน�วยงานหลักด	านการจัดการ
องค/ความรู	และเผยแพร�ความรู	ด	าน
ยางพาราแก�เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
ผู	ประกอบกิจการยาง นักวิชาการและ
ผู	สนใจท้ังในและต�างประเทศ  

S08 เป&นแหล�งองค/ความรู	ด	าน
ยางพาราท่ีสามารถยกระดับรายได	 
สร	างความเข	มแข็งและขีดความสามารถ
การแข�งขันของยางท้ังระบบ  

เป&นแหล�งรวบรวมองค/ความรู	ด	 าน
ยางพาราตลอดห�วงโซ�อุปทาน เป&น
แหล�งเผยแพร�ข	อมูล เ ชิงประจักษ/ ท่ี
สามารถนําไปประยุกต/ใช	ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและ
การจัดการด	านยางพารา  

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู	
ประกอบกิจการยางมีความพึงพอใจใน
การให	บริการของกยท.  

S09 มีระบบการกํากับดูแลท่ีด ีโปร�งใส 
ตรวจสอบได	 ตามหลักธรรมาภิบาล  

กยท มีการบริหารจัดการองค/กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได	  

 
2.10 วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร�ขององค�กร 

วิสัยทัศน� (Vision) 
“บริหารยางพาราเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
บริหารจัดการยางพาราท้ังระบบอย�างยั่งยืน เพ่ือสร	างมูลค�าเพ่ิม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร	างความ 

เข	มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�การเป&นองค/กรชั้นนาด	านยางพาราระดับโลก โดยจําแนก 
พันธกิจเป&น 6 ด	าน ดังนี้ 

    1) ประเทศ สนับสนุนให	ประเทศเป&นศูนย/กลางการผลิต การค	า นวัตกรรมยางอย�างยั่งยืน 
    2) ประชาชน และผู	บริโภค สร	างการรับรู	คุณค�าของการใช	ยางธรรมชาติต�อประชาชน และผู	บริโภค 
    3) เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
    4) สถาบันเกษตรกร สร	างความเข	มแข็ง และมีการบริหารจัดการธุรกิจอย�างมืออาชีพ 
    5) ผู+ประกอบกิจการยาง ส�งเสริมการค	า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
    6) องค�กร บริหารจัดการองค/กรให	มีความม่ันคงทางการเงินเพ่ิมข้ึน เป&นองค/กรแห�งความรู	 

และมีสมรรถนะสูง โดยใช	เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 

ค'านิยมและวัฒนธรรมองค�กร 
      การยางแห�งประเทศไทย ได	ทบทวนค�านิยมและวัฒนธรรมองค/กรป� 2565 เพ่ือให	สอดคล	อง

กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ/ โดยปรับปรุงค�านิยมเดิม จาก “RAOT” และกําหนดค�านิยมองค/กรท่ีจะใช	เป&น
บรรทัดฐานสาหรับบุคลากรได	นําไปเป&นหลักปฏิบัติร�วมกันเพ่ือขับเคลื่อนองค/กรให	บรรลุเปQาหมายขององค/กร 
คือ “RUBBER” ดังนี้  

R : Rules ถูกต	องตามกฎเกณฑ/ 
U : Unity เป&นนาหนึ่งใจเดียวกัน 
B : Be Innovation สร	างสรรค/นวัตกรรมใหม� 
B : Beyond service ใส�ใจการให	บริการ 
E : Expertise เชี่ยวชาญงานในหน	าท่ี 
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ 
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เป̂าหมาย 
1) เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง มีรายได	คุ	มค�ากับการผลิตและมี

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
                   2) กยท. มีระบบการบริหารจัดการยางท้ังระบบอย�างยั่งยืน สอดคล	องกับมาตรฐานการเกษตร 
สมัยใหม�ท่ีเป&นมิตรกับสิ่งแวดล	อม 
 3) อัตราการขยายตัวของมูลค�าการลงทุนด	านยางพาราในประเทศและมูลค�าส�งออกผลิตภัณฑ/ 
ยางพาราเพ่ิมข้ึน 

        4) สถาบันเกษตรกร ผู	ประกอบกิจการยางมีความเข	มแข็ง และมีความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึน 
        5) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด	านยางพาราท่ีหลากหลายและสามารถนาไปใช	ประโยชน/ 

ในเชิงพาณิชย/และสังคมตรงตามความต	องการของผู	ใช	ท้ังภาคต	นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
        6) กยท. มีระบบบริหารจัดการองค/กรท่ีทันสมัย มีความม่ันคงทางการเงินเพ่ิมข้ึน และเติบโต

อย�างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดองค�กร 
        1) มูลค�าการส�งออกผลิตภัณฑ/ยางพาราเพ่ิมข้ึน เป&น 450,000 ล	านบาทในป� 2570 

        2)  ผลการดําเนินงานของ กยท. ผ�านเกณฑ/ระดับ 4 ภายในป� 2570 
 
2.11 ยุทธศาสตร�องค�กร 

การจัดลําดับยุทธศาสตร/ของแผนวิสาหกิจการยางแห�งประเทศไทยฉบับนี้ดําเนินการให	สอดคล	องกับ
วิสัยทัศน/และพันธกิจโดยให	ความสําคัญกับบทบาทของ กยท. เชิงมหภาคหรือภาพรวมยางท้ังระบบสู�ระดับ 
จุลภาคหรือระดับองค/กร แบ�งเป&น 4 ยุทธศาสตร/ ได	แก�  
            ยุทธศาสตร/ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมยางอย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร/ท่ี 2 สร	างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร/ท่ี 3 พัฒนาสู�องค/กรแห�งความรู	ท่ีมีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ท่ี 4 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงินแก�องค/กร  

 
2.12 ป$จจัยย่ังยืน 
 ปKจจัยยั่งยืนจัดเป&นปKจจัยนําเข	ารายการหนึ่งในการวิเคราะห/สถานภาพองค/กร โดยกยท.ใช	กรอบการ
วิเคราะห/ตามเครื่องมือ Triple Bottom Line กําหนดความยั่งยืนองค/กรเป&น 3 ด	าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล	อม ภายใต	การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาและการเติบโตท่ีมีความสมดุลระหว�างความสําเร็จ
ในเชิงเศรษฐกิจขององค/กร สังคม ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียมีความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต�อ
สิ่ งแวดล	อมอยู� ในระดับ ท่ีน	 อย ท่ีสุ ด  คํ านึ ง ถึ งความต	องการ  ความกังวล  ความคาดหวั งของผู	 มี 
ส�วนได	ส�วนเสีย และถ�ายทอดไปสู�แผนการดําเนินงานและการกําหนดเปQาหมายขององค/กรตลอดห�วงโซ�อุปทาน 
 จากการรวบรวมความเห็นของส�วนงาน/หน�วยงานตามหนังสือฝ�ายยุทธศาสตร/องค/กร ด�วนท่ีสุดท่ี กษ 
2908.01/0084 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2564  สรุปประเด็นปKจจัยยั่งยืนของ กยท. มีดังนี้ 
 - ภาวะผู	นําและวิสัยทัศน/ท่ีสอดคล	องกับศักยภาพองค/กร (การบริหารจัดการองค/กร) 
 - คุณภาพและมาตรฐานของสินค	าและบริการ (ด	านสังคม) 
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 - ความม่ันคงทางการเงินขององค/กร (เศรษฐกิจ) 
 - ความสามารถในการวิจัยและพัฒนายางอย�างต�อเนื่องเป&นระบบครบวงจร (เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล	อม) 
 - พนักงานและระบบงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตอบสนองผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย รองรับกับการแข�งขันและ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ/อย�างมีประสิทธิภาพ (การบริหารจัดการองค/กร) 
 - การดําเนินงานด	วยความโปร�งใส ตรวจสอบได	 มีธรรมาภิบาล 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแม'บทด+านลูกค+าและตลาดของ กยท. 
 

3.1 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ 
State Enterprise Assessment Model : SE-AM ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM เป&นระบบท่ีส�งเสริมให	
รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล	อมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข�งขัน ความต	องการของผู	ใช	บริการ 
และ บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกรอบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ แบ�งออกเป&น 2 ส�วน ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงาน (Key Performance Area) ได	แก� 
  1.๑ การดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ เช�น ยุทธศาสตร/ชาติ, นโยบายรัฐบาล, แผนยุทธศาสตร/
ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
  ๑.๒ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ (Key Result) เช�น ผลการดําเนินงานตามภารกิจท่ีสําคัญ, 
แผนงานโครงการท่ีสําคัญท่ีสะท	อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 
 2. ด	าน Core Business Enablers ประกอบด	วยการประเมินผล 8 ด	าน ได	แก� 
  ๒.1 ด	านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค/กร  
  2.๒ ด	านการวางแผนเชิงกลยุทธ/  
  ๒.3 ด	านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
  ๒.๔ ด+านการมุ'งเน+นผู+มีส'วนได+ส'วนเสียและลูกค+า  
  ๒.5 ด	านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ๒.6 ด	านการบริหารทุนมนุษย/  
  ๒.7 ด	านการจัดการความรู	และนวัตกรรม 
  ๒.8 ด	านการตรวจสอบภายใน  

โดยการประเมินผลด	านท่ีเก่ียวข	องในหัวข	อ ๒.๔ ด	านการมุ�งเน	นผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า  
ได	อ	างอิงหลักการแนวคิดท่ีเป&นสากลของกระบวนการ สร	างความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย AA1000 
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ/การประเมินรางวัลคุณภาพแห�งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห�งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ  
The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ท่ีเป&นต	นแบบรางวัลคุณภาพแห�งชาติท่ี
ประเทศต�างๆ หลายประเทศท่ัวโลกนําไปประยุกต/ใช	 โดยการสร	างความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและ
ลูกค	ามีเปQาหมายให	รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	าอย�างเป&นระบบ 
กล�าวคือ ให	รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู	 คาดการณ/ ถึงความต	องการความคาดหวัง ข	อกังวล และทัศนคติของผู	
มีส�วนได	ส�วนเสีย และลูกค	า และใช	สารสนเทศเหล�านี้เพ่ือกําหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร	าง
ความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	 ส�วนเสียและลูกค	าแต�ละกลุ�มได	อย�างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงานอย�างเป&นระบบ ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นท่ีมีสาระสําคัญ 
ของผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ/ ตลอดจนความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือบรรลุ ผลลัพธ/ทางด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม ภายใต	หลักธรรมา 
ภิบาลท่ีดี และพัฒนาสู�ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 

บทท่ี 3  
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วัตถุประสงค/การประเมินการมุ�งเน	นผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า 
1. เพ่ือศึกษาและเรียนรู	ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	าท้ังในปKจจุบันและอนาคต นําไปสู�การ

ตอบสนองต�อความต	องการและความคาดหวังของผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	าทุกกลุ�ม สร	างโอกาสใหม�ทาง
การตลาด และสร	างผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคม ภายใต	ข	อกําหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข	อง 

2. เพ่ือให	รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	าท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และก�อให	เกิดการบูรณาการเข	ากับการกํากับดูแลขององค/กร กลยุทธ/ และการบริหารจัดการ
ในทุกระดับเพ่ือพัฒนาการดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง และเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน ซ่ึงนําไปสู�การ
พัฒนาธุรกิจ อย�างยั่งยืนท่ัวท้ังองค/กร 
3.2 กรอบแนวคิด 
 การจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยอ	างอิงให	สอดคล	อง
กับหลักเกณฑ/ด	าน Core Business Enablers เกณฑ/ประเมินการมุ�งเน	นลูกค	าและตลาดในคู�มือ “ระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให	ทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑ/ประเมินต้ังแต�ป� ๒๕๖๓ เป&นหลัก ระบบ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เพ่ือมุ�งเน	นให	รัฐวิสาหกิจ
นําไปประยุกต/ใช	ในการสร	างความสัมพันธ/กับลูกค	าและตลาด และให	รัฐวิสาหกิจมีเปQาหมายในการจัดการ
ความสัมพันธ/กับลูกค	าและตลาดอย�างเป&นระบบ 
 

 
 

1. ยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและตลาด 
1.1 ยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและตลาด 

2. การจําแนกลูกค	า 3. การรับฟKงลูกค	า 
2.1 การจําแนกลูกค	า 3.1 การรับฟKงลูกค	า 

3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ 
และความภักดี 

4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ/และบริการ 5. การจัดการความสัมพันธ/ 
4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ/และบริการ 5.1 การสนับสนุนลูกค	า 

5.2 การสร	างความผูกพัน 
5.3 การจัดการข	อร	องเรียน 

 
3.3 กรอบแนวทางนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข+อง  

การยางแห�งประเทศไทย ได	ดําเนินการทบทวนกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข	องเพ่ือนํามาใช	ประกอบการ
จัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด พ.ศ. 2566-2570 บริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายสําคัญท่ี
เก่ียวข	องกับภารกิจการยางแห�งประเทศไทยท่ีสําคัญมีหลายประเด็น ซ่ึงบริบทการพัฒนาและนโยบายต�างๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่องและถือเป&นโจทย/สําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดบทบาทการดําเนินงานของการยาง
แห�งประเทศไทยในอนาคต และมีส�วนเก่ียวข	องต�อการส�งมอบผลิตภัณฑ/และบริการ ประกอบด	วย  

 

Module 2 : การบริหารจัดการลูกค+า 
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        ๑) เป̂าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)  
  เปQาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ระยะ ๑๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) มีเปQาหมายในการ
พัฒนาท้ังหมด ๑๗ เปQาหมาย การดําเนินงานของ กยท.มีส�วนผลักดันให	บรรลุเปQาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
8 เปQาหมาย โดย กยท. ส�งเสริมสนับสนุนในการใช	ผลิตภัณฑ/และให	บริการเพ่ือสร	างความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	
ส�วนเสียและลูกค	าสู�การขับเคลื่อนตามเปQาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได	ตารางท่ี 2.1 ต�อไปนี้ 
ตารางท่ี 3.๑ ความเช่ือมโยงผลิตภัณฑ�และบริการท่ีสําคัญของการยางแห'งประเทศไทย กับ เป̂าหมายของ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป̂าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs) 

ผลิตภัณฑ�และบริการท่ีสําคัญของการยางแห'งประเทศไทย 

ข	อ 1. ขจัดความยากจน ส�งเสริมการปลูกแทนแบบผสมผสาน ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูปและการตลาดยางเพ่ือให	เกษตรกรใช	ยางพันธุ/ดี  
มีผลผลิตต�อไร�สูงข้ึนและมีการแปรรูปเพ่ิมมูลค�า 

ข	อ 2. ขจัดความอดอยาก สร	างความ
ม่ันคงทางอาหาร 

ส�งเสริมการปลูกสวนยางแบบผสมผสาน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียว และมีรายได	จากพืชอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

ข	อ 4. ส�งเสริมโอกาสในการเรียนรู	 การให	ทุนการศึกษาเกษตรกรชาวสวนยาง 
ข	อ 8. ส�งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

ส�งเสริมการผลิตยางให	ได	มาตรฐาน GAP, GMP ลดการใช	สารเคมี
และลด Waste ท่ีส�งผลกระทบสิ่งแวดล	อม 

ข	อ 9. ส�งเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน
และนวัตกรรม 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ/ยาง ส�งเสริม
การแปรรูปยางโดยใช	หลัก Circular Economy 

ข	อ 10. ลดความเหลื่อมล้ํา การจัดสวัสดิการให	กับชาวสวนยางมาตรา 49 (5) เพ่ือเสริมสร	าง
ให	ชาวสวนยางมีความม่ันคงในอาชีพ 

ข	อ 11. สร	างรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

ส�งเสริมการจัดการสวนยางอย�างยั่งยืน 

ข	อ 12. การแก	ปKญหาโลกร	อน การดําเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

2) ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป. (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)  
       ยุทธศาสตร/ชาติ เป&นเปQาหมายในการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช	
เป&นกรอบในการจัดทาแผนต�างๆ ให	สอดคล	องและบูรณาการอันจะก�อให	เกิดเป&นพลังผลักดันร�วมกันไปสู�
เปQาหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว	ในยุทธศาสตร/ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึงยุทธศาสตร/ชาติระยะ 
๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป&นยุทธศาสตร/ชาติท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให	ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน/ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป&นประเทศพัฒนาแล	ว ด	วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป&นคติพจน/ประจําชาติว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต�อผลประโยชน/แห�งชาติและ
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในช�วงระยะเวลาของยุทธศาสตร/ชาติจะมุ�งเน	นการสร	าง
สมดุลระหว�างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม โดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด	วย ๖ ยุทธศาสตร/ ดังนี้  
 
 
 



       

  
  
  

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 

24 

ตารางท่ี 3.๒ ความเช่ือมโยงภารกิจของการยางแห'งประเทศไทยกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป. 
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป. ภารกิจการยางแห'งประเทศไทยท่ีสนับสนุนการบรรลุเป̂าหมายของ

ยุทธศาสตร�ชาติ 
1) ด	านความม่ันคง ส�งเสริมและให	ความช�วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต	ให	มีรายได	

เพียงพอต�อการครองชีพ พัฒนาทักษะและถ�ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต 
ตลอดจนจัดสวัสดิการตามพ.ร.บ.การยางแห�งประเทศไทยเพ่ือให	เกิดการ 
อยู�ดีกินดี 

2) ด	านการสร	างขีด
ความสามารถในการแข�งขัน 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางให	เป&นผลิตภัณฑ/ท่ีมี
มูลค�าเพ่ิมสอดคล	องกับความต	องการของตลาดและส�งเสริมการตลาดยางท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศ 

3) ด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างทรัพยากรมนุษย/ 

ส�งเสริมทุนการศึกษาและสร	างนักวิจัยยางพารารุ�นใหม� การพัฒนาเกษตรกร
ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรให	เป&น Smart farmer และ Smart Group 
การสนับสนุน Start Up ในธุรกิจยางพารา 

4) ด	านการสร	างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

การจัดทําทะเบียนชาวสวนยาง เปpดโอกาสให	ชาวสวนยางท้ังท่ีมีเอกสารสิทธิ์
และไม�มีเอกสารสิทธิ์มาข้ึนทะเบียนและแจ	งข	อมูลกับการยางแห�งประเทศไทย
เพ่ือเข	าถึงแหล�งเงินทุนและให	การช�วยเหลือในด	านต�างๆ  

5) ด	านการสร	างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป&นมิตร
ต�อสิ่งแวดล	อม 

ส�งเสริมการทําสวนยางอย�างยั่งยืน การดําเนินงานด	านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (eco-efficiency) ของการยางแห�งประเทศไทยเพ่ือลดมลพิษต�อ
สิ่งแวดล	อมและลดภาวะก�าซเรือนกระจก 
 

6) ด	านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การประยุกต/ใช	เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค/กรและอํานวยความ
สะดวกในการให	บริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู	ประกอบกิจการยาง เช�น 
การชําระค�าธรรมเนียมส�งออกยาง ระบบประมูลยางผ�านตลาดกลางยางพารา 
การเผยแพร�ข	อมูลสารสนเทศผ�านเว็บไซต/องค/กรและเครือข�ายสังคมออนไลน/  
- การพัฒนาระบบการให	บริการให	มีความโปร�งใสเชื่อถือได	 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เป&นแผนระดับท่ี 2 โดยประเทศไทยได	จัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกมาต้ังแต�ป� พ.ศ.2504 และจัดทําเป&นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป� 
มาอย�างต�อเนื่อง ปKจจุบันอยู�ระหว�างการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2565) และกําลังจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-
2570) ซ่ึงเป&นแผนฉบับแรกท่ีจัดทําข้ึนตามกรอบยุทธศาสตร/ชาติ ท่ีมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ/
ท้ังใน และนอกประเทศเพ่ือนําไปสู�การบรรลุเปQาหมายในมิติต�าง ๆ ภายใต	ยุทธศาสตร/ชาติอย�างเป&นรูปธรรม  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 นั้น มีเปQาหมายการพัฒนาประเทศ ในระยะ 
5 ป� โดยยึดแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resillence ความยืดหยุ�นท่ีมุ�งเน	นการลดความ
เปราะบางต�อความเปลี่ยนแปลง รองรับเปQาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติและโมเดลเศรษฐกิจ 
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BCG พิจารณาองค/ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติต�างๆ ท�ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความ
เชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร/ชาติอย�างรอบด	าน กําหนดเปQาหมายหลัก 5 ประการได	แก� 1) ปรับโครงสร	าง
การผลิตสู�เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม� 3) การมุ�งสู�สังคมแห�งโอกาสและความ
เป&นธรรม 4) การเปลี่ยนผ�านสู�ความยั่งยืน 5) เสริมสร	างความสามารถของประเทศในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต	บริบทโลกใหม� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 13 
ประกอบด	วย 4 มิติ  13 หมุดหมาย ดังนี้  
              มติท่ี 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป̂าหมาย 
  หมุดหมายท่ี 1) ไทยเป&นประเทศชั้นนําด	านสินค	าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค�าสูง 
  หมุดหมายท่ี 2) ไทยเป&นจุดหมายของการท�องเท่ียวท่ีเน	นคุณภาพและความยั่งยืน  
  หมุดหมายท่ี 3) ไทยเป&นฐานการผลิตยานยนต/ไฟฟQาท่ีสําคัญของโลก 

หมุดหมายท่ี 4) ไทยเป&นศูนย/กลางทางการแพทย/และสุขภาพมูลค�าสูง 
หมุดหมายท่ี 5) ไทยเป&นประตูการค	าการลงทุนและยุทธศาสตร/ทางโลจิสติกส/ท่ีสําคัญของภูมิภาค

 หมุดหมายท่ี 6) ไทยเป&นฐานการผลิตอุปกรณ/อิเล็กทรอนิกส/อัจฉริยะท่ีสําคัญของโลก 
 มิติท่ี 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

  หมุดหมายท่ี 7) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีเข	มแข็ง มีศักยภาพสูงและ
สามารถแข�งขันได	  

หมุดหมายท่ี 8) ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน�าอยู� ปลอดภัย เติบโตได	อย�างยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 9) ไทยมีความยากจนข	ามรุ�นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ	มครองทางสังคม

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 มิติท่ี 3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 
  หมุดหมายท่ี 10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร/บอนตํ่า 
  หมุดหมายท่ี 11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 มิติท่ี 4 มิติป$จจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายท่ี 12) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ�งเรียนรู	อย�างต�อเนื่อง ตอบโจทย/การพัฒนา
แห�งอนาคต 
  หมุดหมายท่ี 13) ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย/ประชาชน 

4) นโยบาย Thailand 4.0 
  นโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป&นส�วนหนึ่งของยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ โดยมุ�งเน	นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร	างทางเศรษฐกิจจากเดิมมาสู�ระบบเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน	นการสร	างมูลค�า Value-Based 
Economy) เพ่ือนําประเทศไทยหลุดพ	นจากกับดักรายได	ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ําทางสังคม และกับดัก
ความไม�สมดุลในการพัฒนา เปQาหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
คนไทยทุกกลุ�มให	ดีข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มคนท่ียังต	องการเติมเต็มศักยภาพ ผู	ด	อยโอกาส หรือผู	ท่ีกําลัง
ประสบปKญหาความยากจนอย�างมาก รัฐบาลได	เน	นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห�งอนาคต ภายใต	เปQาหมาย
หลักของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร	าง เพ่ือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป&นส�วนใหญ� 
มาสู�ระบบเศรษฐกิจท่ีเน	นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังนี้การดําเนินงานของการยาง
แห�งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ�มอุตสาหกรรมเปQาหมายของประเทศได	ถึง      
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5  กลุ�ม ซ่ึงสามารถใช	เป&นตัวนําในการสร	างความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียเพ่ือช�วยขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand ๔.๐ ดังตาราง 

 ตารางท่ี 3.3 ความเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ�และบริการท่ีสําคัญของการยางแห'งประเทศไทยกับ
กลุ'มอุตสาหกรรมเป̂าหมาย 

กลุ'มอุตสาหกรรมเป̂าหมาย ผลิตภัณฑ�และบริการท่ีสําคัญของการยางแห'งประเทศไทย 
1. ยานยนต/แห�งอนาคต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/ยางล	อและอะไหล�รถยนต/ 
2. อุตสาหกรรมท�องเท่ียวกลุ�มรายได	
ดีและเชิงสุขภาพ 
 

ศูนย/เรียนรู	ยางพารา/ท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

3. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การปลูกพืชแซมยาง เทคโนโลยีด	านเขตกรรม ปรับปรุงพันธุ/ยาง 
สูตรปุ�ย ระบบกรีด การจัดการโรคยาง การแปรรูปน้ํายาง ยางแท�ง 
ยางแผ�นรมควัน มาตรฐานยาง รายได	เสริมในสวนยาง 

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวลจากไม	ยางพารา 
5. อุตสาหกรรมการแพทย/ครบวงจร เทคโนโลยีผลิตถุงมือยาง หุ�นยางพาราฝ�กการช�วยฟ��นคืนชีพ (CPR) 

แผ�นรองเท	าชนิดสําเร็จรูป (Prefabricated Insole) หุ�นจําลองส�วน
หัวจากยางพารา เพ่ือฝ�กหัดทําหัตถการทางจักษุ เป&นต	น 

5) ยุทธศาสตร�ยางพาราระยะ 20 ป. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร/ยางพารา ระยะ 20 ป� (พ.ศ.2561-2580) เม่ือวันท่ี  
3 ธันวาคม 2562 ซ่ึงประกอบด	วย 5 ยุทธศาสตร/ ภายใต	วิสัยทัศน/ ประเทศผู	ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมี
รายได	ม่ันคง ซ่ึงสามารถแสดงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข	องกับภารกิจและอํานาจหน	าท่ีของการยางแห�งประเทศ
ไทยจําแนกตามยุทธศาสตร/ท่ีเก่ียวข	องได	ดังตาราง 

ตารางท่ี 3.4 ประเด็นสําคัญของยุทธศาสตร�ยางพารา ระยะ 20 ป. (พ.ศ.2561-2580) ท่ี
เก่ียวข+องกับการยางแห'งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร�ยางพาราระยะ 20 ป. ประเด็นท่ีเก่ียวข+องกับภารกิจและอํานาจหน+าท่ีของ 
การยางแห'งประเทศไทย 

1. การสร	างความเข	มแข็งให	กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

การเพ่ิมรายได	ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง  
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให	มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ
และมีขีดความสามารถในการทําธุรกิจ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปยาง ไม	ยางพารา 
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค	ายางตลอดห�วงโซ�
อุปทาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับยาง/ไม	
ยางพารา 

4. การพัฒนาตลาดและช�องทางการจัด
จําหน�าย 

พัฒนาตลาดท่ีมีการซ้ือขายและส�งมอบยางจริงให	เป&นตลาดท่ีท่ัว
โลกใช	อ	างอิง 
สนับสนุนการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายยางท้ังในและต�างประเทศ 
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ยุทธศาสตร�ยางพาราระยะ 20 ป. ประเด็นท่ีเก่ียวข+องกับภารกิจและอํานาจหน+าท่ีของ 
การยางแห'งประเทศไทย 

5. การพัฒนาปKจจัยสนับสนุน การปรับปรุงแก	ไขและบังคับใช	กฎหมายท่ีเก่ียวข	องกับยางพารา 
เน	นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพ่ือส�งเสริมการใช	
ยางภายในประเทศ 

 6) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ระยะ 5 ป. (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ/ได	ร�วมกับหน�วยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีวิสัยทัศน/ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีรายได	เพ่ิมข้ึนไม�น	อยกว�าร	อยละ 10 ต�อป�”  

พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีดังนี้ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให	มีความม่ันคง 
2. พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ/ให	เติบโตอย�างมีเสถียรภาพ 
3. วางแผนการผลิตด	วยหลักการตลาดนําการผลิต 
4. บริหารจัดการสินค	าเกษตรตลอดห�วงโซ�อุปทานอย�างมีประสิทธิภาพ 
5. ส�งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนํามาใช	ประโยชน/ได	จริง 
6. ส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล	อมอย�างสมดุลและยั่งยืน 
7. พัฒนาโครงสร	างพ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่งอํานวยความสะดวกให	มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เป̂าประสงค� มีดังนี้ 
1. เกษตรกรกินดีอยู�ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
2. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ/ วิสาหกิจชุมชน กลุ�มเกษตรกร) มีความเข	มแข็ง และเป&น

ผู	ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให	ดีข้ึน และปรับตัวได	ทันตาม

สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด	วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม� 

4. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป&นมิตรกับสิ่งแวดล	อมอย�างยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป̂าหมาย มีดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ/มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. รายได	เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึน 
4. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ/ วิสาหกิจชุมชน กลุ�มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล 

ตัวช้ีวัดและค'าเป̂าหมาย มีดังนี้ 
 1. อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ/มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึนไม�น	อยกว�าร	อยละ 3.0 ต�อป� 

2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนไม�น	อยกว�าร	อยละ 1.0 ต�อป� 
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3. รายได	เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมข้ึนไม�น	อยกว�าร	อยละ 10 ต�อป� 
4. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ/ วิสาหกิจชุมชน และกลุ�มเกษตรกร) ท่ีข้ึนทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ/มีความเข	มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ/มีความเข	มแข็งในระดับ 1 และ 2 
อย�างน	อยร	อยละ 95 (2) วิสาหกิจชุมชน/กลุ�มเกษตรกรมีความเข	มแข็ง อย�างน	อยร	อยละ 30 

5. ครัวเรือนเกษตรได	รับประโยชน/จากการบริหารจัดการน้ํารวม 2,576,015 ครัวเรือน 
 กยท. ได	ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจท่ีสอดคล	องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/ ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีมุ�งเน	นการสร	างความเข	มแข็งให	แก�
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยาง สนับสนุนปKจจัยการผลิตผ�านระบบปลูกแทนยาง 
ตามมาตรา 49 (2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให	เกษตรกรกู	ยืม อุดหนุนและส�งเสริมการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด ตามมาตรา 49 (3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง การส�งเสริมมาตรฐาน 
GAP, GMP รวมท้ัง FSC รวมท้ังสนับสนุนงานวิจัยและถ�ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีสิ้นสุดให	กับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และผู	ประกอบกิจการยาง ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข	ามาประยุกต/ใช	 เพ่ือความคล�องตัว 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค/กรและให	บริการเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยางให	เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน 

 7) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
 นายอลงกรณ/ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ แถลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 2564 ว�า ตามนโยบาย “5 ยุทธศาสตร/เฉลิมชัย” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ�อน รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/ ท่ีมุ�งกระตุ	นการสร	างเศรษฐกิจรากฐานให	กับประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงได	
ดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร/ชาติ โดยมุ�งเน	นภาพรวมในด	านต�าง ๆ ตลอดจนมีความมุ�งม่ันท่ีจะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคเกษตรกรรม จึงจําเป&นต	องมีกลยุทธ/
และยุทธศาสตร/บริหารการพัฒนาท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได	 จึงได	วางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 5 
ยุทธศาสตร/ และ 15 นโยบายหลัก เพ่ือเป&นเครื่องมือสําคัญในการบริหารสู�เปQาหมายดังกล�าว ได	แก�  
 5 ยุทธศาสตร� ประกอบด+วย 
 1. ตลาดนําการผลิต 
 2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0 
 3. 3’S (Safety – Security – Sustainability) 
 4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร – พาณิชย/ทันสมัย” 
 5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร/พระราชา 
 15 นโยบายหลัก ประกอบด+วย 
 1. ตลาดนําการผลิต 
 2. การสร	างความเข	มแข็งให	แก�สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 

 3. การส�งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู	ประกอบการ และStart up 
 4. การส�งเสริมเกษตรพันธสัญญา 
 5. การพัฒนาศูนย/เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 
 6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส/ด	านการเกษตร 
 7. การบริหารจัดการน้ําอย�างเป&นระบบ 
 8. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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 9. การส�งเสริมศูนย/เรียนรู	การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค	าเกษตร 
 10. การประกันภัยพืชผล 
 11. การส�งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 12. การยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขัน 
 13. การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 
 14. การพัฒนาฐานข	อมูล Big Data 
 15. การประกันรายได	ของเกษตรกร 

 8)  แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กําหนดให	มีการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2566 - 2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) เพ่ือรองรับรับเปQาหมายของยุทธศาสตร/ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 โดยกรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ 
  1. แนวนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใต	ยุทธศาสตร/ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  1.1 ยุทธศาสตร/ด	านความม่ันคง  
  รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานและบริการสาธารณะให	มีความม่ันคงในด	านเศรษฐกิจ
และสังคม ต้ังแต�ระดับชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล และมีความจําเป&นต	องรับมือกับภัยคุกคาม ท้ังในด	าน
โครงสร	างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ ท่ีอยู�อาศัย อาหาร ยา และเวชภัณฑ/ รวมท้ังความม่ันคงเร�งด�วนในการ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร/ 
 1.2 ยุทธศาสตร/ด	านการสร	างความสามารถในการแข�งขัน  
  รัฐวิสาหกิจมีส�วนในการสร	างความสามารถในการแข�งขันของประเทศท้ังในด	าน
โครงสร	างพ้ืนฐาน โลจิสติกส/ และดิจิทัล โดยคํานึงถึงการใช	ทรัพยากรร�วมกัน (Synergy) การร�วมลงทุน
ระหว�างรัฐกับเอกชน (Public – Private Patnership : PPP) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช	นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเพ่ิมศักยภาพของผู	ประกอบการ และสร	างมูลค�าเพ่ิมใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการท�องเท่ียว 
 1.3 ยุทธศาสตร/ด	านการพัฒนาและสร	างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ 
  รัฐวิสาหกิจมีการส�งเสริมพัฒนากําลังคนให	มีสมรรถนะสูง และมีทักษะสอดคล	อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการสร	างภาพแวดล	อมท่ีเอ้ือสนับสนุนต�อการพัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 
 1.4 ยุทธศาสตร/ด	านการสร	างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   รัฐวิสาหกิจมีการส�งเสริมโครงสร	างเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายศูนย/กลาง
ความเจริญท่ีสร	างความเป&นธรรม ลดความเลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.5 ยุทธศาสตร/ด	านการสร	างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป&นมิตรกับสิ่งแวดล	อม 
  รัฐวิสาหกิจมีการส�งเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป&นมิตรกับสิ่งแวดล	อม 
รวมถึงนําโมเดลเศรษฐกิจสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช	ในการดําเนินงาน 
 1.6 ยุทธศาสตร/ด	านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  รัฐวิสาหกิจมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีระบบธรรมาภิบาล  
มุ�งผลสัมฤทธิ์ตอบสนองความต	องการของประชาชน 
 ภายใต	ร�างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 มีการกําหนดกรอบการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจรายสาขาให	สอดคล	องกับหมุดหมายต�างๆของร�างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 13 
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โดยการยางแห�งประเทศไทยได	รับการจัดให	อยู�ในกลุ�มรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรมีความเชื่อมโยงในการเป&น
หน�วยงานหลักสนับสนุนหมุดหมายท่ี 1 การเกษตรมูลค�าสูง 
 2. บทบาทและกรอบภารกิจของสาขาเกษตรคือการดําเนินภารกิจในเชิงส�งเสริม เพ่ิมมูลค�า 
และขีดความสามารถการแข�งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร	างศักยภาพด	านการผลิต และตลาดสินค	าเกษตร  
เพ่ือยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิตให	กับเกษตรกร และชุมชน รวมถึงสร	างความเข	มแข็งเศรษฐกิจฐานรากให	ยั่งยืน 

3.4 แผนยุทธศาสตร�/ระบบงานท่ีสําคัญของการยางแห'งประเทศไทย 
 (1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การยางแห'งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 

วิสัยทัศน� 
    “บริหารจัดการยางพาราท้ังระบบด	วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือก	าวสู�องค/กรนําด	านยางพารา” 

   พันธกิจ 
  1. บริหารการให	บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด	วยมาตรฐานสากล 

  2. บริหารคุณภาพข	อมูลสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ 
   3. ประยุกต/เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริการ 
  4. บริหารทรัพยากรและทุนมนุษย/ให	สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ยุทธศาสตร�ด+านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด+วย 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการองค/กร และ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจสู�องค/กรสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย/ด	วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร�ท่ี3 : พัฒนาสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการและงานวิจัยเพ่ือ

ขับเคลื่อนสู�องค/กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : บริหารจัดการข	อมูลและพัฒนากระบวนการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 : พัฒนาโครงสร	างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยด	านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (2) แผนแม'บทการจัดการความรู+ การยางแห'งประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
  วิสัยทัศน� 
  “กยท. เป&นองค/การแห�งความรู	 (Knowledge Organization) ด	านยางพาราท้ังระบบ” 

 พันธกิจ 
 ๑. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ส�งเสริมให	มีความรู	และนวัตกรรมด	านยางพารามาใช	

เพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ๒. ผู+ประกอบกิจการยาง : ส�งเสริมให	มีความรู	และนวัตกรรมด	านยางพารามาใช	 
เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข�งขัน ให	ผู	ประกอบกิจการยาง 

 ๓. ประเทศ : ส�งเสริมและสนับสนุนให	ประเทศเป&นศูนย/กลางความรู	และนวัตกรรม 
ด	านยางพารา 

 ๔. องค�กร : ส�งเสริมและสนับสนุนให	องค/กรนําความรู	และนวัตกรรมมาใช	ประโยชน/ 
                           ในการปฏิบัติงาน 

  ยุทธศาสตร�ด+านการจัดการความรู+  
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : พัฒนาฐานความรู	เพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ�งปKนความรู	อย�างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู	 ของ กยท. ให	เป&นองค/การแห�ง 
                         ความรู	 (Knowledge Organization) 

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : เสริมสร	างค�านิยมและวัฒนธรรมการใฝ�เรียนรู	 มีความคิดสร	างสรรค/ 
                                            สู�การสร	างนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : สร	างองค/ความรู	และนวัตกรรมเพ่ือมุ�งเน	นลูกค	าและตลาด 
(3) แผนการดําเนินงานด+านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กยท. ป. 2565 - 2570 

วิสัยทัศน�  
ทิศทางท่ีองค/กรต	องการมุ�งไปสู� สิ่งท่ีองค/กรต	องการจะเป&น หรือภาพลักษณ/ท่ีองค/กร

ต	องการให	ผู	อ่ืนรับรู	ในอนาคต โดย กยท. ต้ังเปQาไว	ว�าภายในป� พ.ศ.2570 กยท. จะต	องเป&น “องค/กรชั้นนํา
ด	านยางพาราระดับโลก” 

ยุทธศาสตร�ด+านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : เสริมสร	างบุคลากรขององค/กรให	เกิดความตระหนักใน 

การดําเนินงานด	วยความซ่ือสัตย/สุจริตโปร�งใส และมีคุณธรรม  
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาระบบการดําเนินงานด	านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค/กร

ให	เป&นไปตาม มาตรฐานสากล  

 (4) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ� ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖5) 
 สํานักตรวจสอบภายใน (สตส.) กําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ เปQาหมาย และกลยุทธ/ของ สตส. 

ให	สอดคล	องกับยุทธศาสตร/ของการยางแห�งประเทศไทย (กยท.) เพ่ือให	การตรวจสอบภายในภายใต	ขอบเขต 
การปฏิบัติงานท่ีระบุไว	ในกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ กยท. ให	บรรลุ
เปQาประสงค/ท่ีกําหนดไว	 

วิสัยทัศน�  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐาน ช�วยเพ่ิมคุณค�าการดําเนินงานของ กยท. 

ให	สามารถบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร/อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พันธกิจ 
1. สร	างมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภายในให	ทัดเทียมระดับสากล และให	ความเชื่อม่ัน

ว�า การดําเนินงานของ กยท. มีความโปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. สามารถก	าวทันการเปลี่ยนแปลงของ กยท. ท้ังในเชิงยุทธศาสตร/และกระบวนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือให	การตรวจสอบภายในสอดรับกับการดําเนินงานของ กยท. 
3. สนับสนุนให	นักวิชาการตรวจสอบภายในเพ่ิมพูนความรู	ความสามารถท้ังด	านการ

ตรวจสอบ และภารกิจหลักขององค/กรอย�างต�อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค/กร 
4. บริการให	คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค�าแก� กยท. และเกษตรกรชาวสวนยาง 
5. สร	างเสริมจริยธรรมของ สตส. 

ยุทธศาสตร�ด+านการตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพ นตส. 

1.1 นตส. มีความรู	ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
  2.1 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตรวจสอบ 
  2.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู�มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2.3 มีการพัฒนา/ปรับปรุงช�องทางการสื่อสารด	านการให	คําปรึกษา 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.1 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.2 ภาพลักษณ/ของ สตส. ได	รับการยอมรับและการให	ความเชื่อม่ัน 

(5) แผนยุทธศาสตร�บริหารจัดการผู+มีส'วนได+ส'วนเสียของ กยท. ประจําป. 2564 – 256๖ 
  วิสัยทัศน� 
 “การยางแห� งประเทศไทยเป&นหุ	นส� วนความสํ า เร็ จของผู	 มีส� วนได	ส� วนเสีย 
ด	านยางพาราของประเทศ” 

 พันธกิจ 
 1) สร	างการมีส�วนร�วมระหว�างการยางแห�งประเทศไทยและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพด	านการบริหารจัดการเพ่ือสร	างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
 ๓) เสริมสร	างความสัมพันธ/ท่ีแข็งแกร�งร�วมกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย เพ่ือแสวงหาโอกาส
และบรรลุเปQาหมายร�วมกัน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  

เป̂าประสงค� 
1. เพ่ือสร	างฐานข	อมูลและระบบงานด	านผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรในการสื่อสารสร	างความสัมพันธ/ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

ตัวช้ีวัด 
มีระบบงานฐานข	อมูลผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 2 ระบบ ภายในป� 2566 

กลยุทธ� 
1. พัฒนาระบบงานในการบริหารจัดการกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย  
2. พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : สร	างความผูกพันกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย  
เป̂าประสงค� 

1. เพ่ือสร	างพันธมิตรและเครือข�ายความร�วมมือ 
2. เพ่ือสร	างความไว	ใจและความน�าเชื่อถือให	แก�ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
3. เพ่ือสร	างความเข	าใจ ลดความขัดแย	งกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

ตัวช้ีวัด 
ระดับความผูกพันของผู	มีส�วนได	ส�วนเสียไม�น	อยกว�าร	อยละ 80 ภายในป� 2566  
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กลยุทธ� 
 1. พัฒนาระบบการติดต�อสื่อสารกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
 2. ยกระดับการสร	างความสัมพันธ/กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

(6) แผนบริหารจัดการนวัตกรรม การยางแห'งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2565 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : เสริมสร	างวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน	นนวัตกรรม  

1. ยกระดับความรู	ความสามารถของบุคลากรด	านนวัตกรรม  
2. เสริมสร	างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน	นนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : สร	างสรรค/งานวิจัยและนวัตกรรม จากความรู	สู�การใช	ประโยชน/  
 1. สร	างสรรค/พัฒนานวัตกรรมจากองค/ความรู	เพ่ือมุ�งเน	นลูกค	าและตลาด  
 2. การถ�ายทอดนวัตกรรมสู�การนําไปใช	ประโยชน/แก�ลูกค	า 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : พัฒนากระบวนการนวัตกรรมเพ่ือผลักดันผลงานไปสู�การใช	ประโยชน/   
 1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการคิดริเริ่ม สร	างสรรค/และการพัฒนานวัตกรรม 
 2. สร	างความม่ันคงทางการเงินแก�องค/กรด	วยนวัตกรรม 

3. สนับสนุนด	านโครงการ 

 (7) แผนแม'บทด+านทรัพยากรบุคคลการยางแห'งประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)         
(ฉบับปรับปรุงป. 2565) 

ยุทธศาสตร�ด+านทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ�มุ'งสู'การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ/ท่ี 1 กําหนดกลยุทธ/และแผนงานด	าการบริหารทุนมนุษย/ท่ีสอดคล	องกับ

ยุทธศาสตร/ กยท. และระบบงานท่ีสําคัญ 
กลยุทธ/ท่ี 2 กําหนดโครงสร	างองค/กรแบะบริหารอัตรากําลังให	สอดรับกับภารกิจขององค/กร 
กลยุทธ/ท่ี 3 พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน/ 
กลยุทธ/ท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส'งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ'งสู'องค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
กลยุทธ/ท่ี 1 เสริมสร	างการเรียนรู	และพัฒนาอย�างเป&นระบบและต�อเนื่อง 

 กลยุทธ/ ท่ี  2 วางแผนการสืบทอดตําแหน�ง การบริหารคนเก�ง และเส	นทาง
ความก	าวหน	าในสายอาชีพ 
 กลยุทธ/ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร	างความสามารถพิเศษขององค/กร 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาการส่ือสารด+านทรัพยากรบุคคลให+มีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีสมดุลอย'างย่ังยืน 
   กลยุทธ/ท่ี 1 ส�งเสริมค�านิยมและวัฒนธรรมองค/กร ความผูกพันองค/กร และคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีสมดุล 
   กลยุทธ/ท่ี 2 ส�วเสริมความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล	อม 
   กลยุทธ/ท่ี 3 พัฒนาบทบาทและช�องทางการสื่อสารด	าน HR ให	มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช+ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนการดําเนินงาน 
   กลยุทธ/ท่ี 1 พัฒนาการให	บริการด	านทรัพยากรบุคคลด	วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
3.5 แนวทางการการดําเนินงานระบบคุณภาพด+านบริการลูกค+าและระบบตลาด 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได	ดําเนินการภายใต	แนวนโยบายของรัฐบาลได	
มุ�งม่ันในการปรับปรุงให	รัฐวิสาหกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน และขยายกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจให	มีบทบาทมากยิ่งข้ึน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพยายามปรับปรุงการดําเนินงาน รวมท้ังการบริหารงานเพ่ือให	การ
ลงทุน  เกิดคุณประโยชน/แก�ประเทศอย�างแท	จริง ป� 2538  คณะรัฐมนตรีได	มีมติเห็นชอบให	นําระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงเข	ากับระบบแรงจูงใจของพนักงานและการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในการบริหารจัดการระบบประเมินผล ได	กําหนดให	มีคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังมอบหมายให	สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทําหน	าท่ี
เป&นฝ�ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผล 
 รัฐวิสาหกิจเป&นองค/กรท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีช�วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศต้ังแต�อดีตจนถึง
ปKจจุบัน โดยเป&นเครื่องมือในการสนองนโยบายต�าง ๆ ของภาครัฐ ท้ังในด	านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
ช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร	างรายได	ให	แก�ประเทศ  พร	อมท้ังยกระดับความอยู�ดีมีสุขให	ประชาชนใน
ประเทศ ด	วยตระหนักถึงความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังจึงมุ�งม่ันในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค/กร และประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของรัฐวิสาหกิจให	ทัดเทียม
มาตรฐานสากล สามารถก	าวไปสู�เวทีการแข�งขันในตลาดโลกและมีความพร	อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และยกระดับความความพึงพอใจผู	รับบริการให	มีความสอดคล	องกับแนวทางดังกล�าวข	างต	น 
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การวิเคราะห�องค�กรด+านการบริหารจัดการลูกค+าและตลาด 
 

4.1 การนิยามลูกค+าและการแบ'งกลุ'มลูกค+าขององค�กร 
  การยางแห�งประเทศไทย (กยท.) เป&นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทหน	าท่ีการบริหารจัดการ
ยางพาราท้ังระบบครบวงจร ภายใต	พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค/เพ่ือ
ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห/ วิจัย พัฒนา และเผยแพร�ข	อมูลองค/ความรู	 พร	อมนี้ส�งเสริม 
สนับสนุนและให	ความช�วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู	ประกอบกิจการยาง ในด	านต�างๆ 
ด	านความรู	ด	านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรมยาง การตลาด และการประกอบธุรกิจ 
มีความมุ�งม่ันให	บริการ ส�งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานประกอบธุรกิจ เพ่ือให	เกิดความเชื่อม่ัน พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน มุ�งเน	นตอบสนองความต	องการของทุกกลุ�มลูกค	าและผู	รับบริการ 
เพ่ือให	เกิดความพึงพอใจท้ังด	านสินค	า และผลิตภัณฑ/บริการ  
 ท้ังนี้ ภายใต	การดําเนินงานตามภารกิจตามกฎหมาย แผนวิสาหกิจของการยางแห�งประเทศไทย และแผน
ยุทธศาสตร/ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย ป� 2566 -2570 ได	กําหนดบทบาทของผู	 มีส�วนได	ส�วนเสียและลูกค	า 
ของการยางแห�งประเทศไทย ได	นิยามไว	 ดังนี้ 

ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง องค/กร/หน�วยงาน ชุมชน กลุ�มบุคคล และบุคคลท่ีสําคัญ
ท้ังในอดีตจนถึงปKจจุบันท่ีได	รับหรือส�งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ต�อการยางแห�งประเทศไทย รวมท้ัง 
องค/กร/หน�วยงาน ชุมชน กลุ�มบุคคล และบุคคลท่ีสําคัญท้ังหมดในอนาคตท่ีมีโอกาสได	รับหรือส�งผลกระทบท้ัง
ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ต�อการยางแห�งประเทศไทย 
 ลูกค	าเป&นส�วนหนึ่งของผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย ลูกค	า (Customer) หมายถึง ผู	ใช	ประโยชน/จากผลิตภัณฑ/
หรือบริการของการยางแห�งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึง ลูกค	าปKจจุบัน ลูกค	าในอดีต ลูกค	าในอนาคต และ
ลูกค	าของคู�แข�ง ซ่ึงการยางแห�งประเทศไทยจะมีการแบ�งกลุ�มลูกค	า 2 กลุ�ม ได	แก�  
  1) ลูกค	าด	านส�งเสริม คือ ผู	ใช	ประโยชน/จากผลิตภัณฑ/หรือบริการ โดยไม�ได	ชําระเงินให	แก�
การยางแห�งประเทศไทย ได	แก� เกษตรกรชาวสวนยางผู	รับการปลูกแทน  เกษตรกรผู	รับการอบรม 
ถ�ายทอดเทคโนโลยี  เกษตรกรชาวสวนยางผู	รับเงินสวัสดิการของ กยท. สถาบันเกษตรกร/ผู	ประกอบกอบการ
ท่ีได	รับการส�งเสริมและสนับสนุนจาก กยท.  ผู	ประกอบการยาง/พ�อค	าท่ีรับซ้ือยางจากตลาดยางพารา กยท.  
และนักวิชาการ 
 2) ลูกค	าด	านพาณิชย/ คือ ผู	ใช	ประโยชน/จากผลิตภัณฑ/หรือบริการ โดยชําระเงินให	แก�การยาง
แห�งประเทศไทย ได	แก� ผู	ท่ีส�งออกยางพาราท่ีจ�ายค�าธรรมเนียมการส�งออก  ผู	ประกอบการกิจการยางท่ีซ้ือยาง
จาก กยท.  ลูกค	าหรือประชาชนท่ัวซ้ือผลิตภัณฑ/ยางของ กยท. 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4  
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4.2 สารสนเทศทางการตลาด 
 จากสถานการณ�ข+อมูลด+านสารสนเทศทางการตลาดด+านยางพาราของไทย มีดังนี้ 
 4.2.1 พ้ืนท่ีปลูกยาง และผลผลิตเฉล่ียต'อไร' ของไทย ป. 2563 

ภาค 
พ้ืนท่ีปลูกยาง ผลผลิตเฉลี่ยต'อไร' 

จํานวน (ไร') สัดส'วน (ร+อยละ) (กก./ไร') 
เหนือ 1,532,872 6.17 191 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,636,664 25.73 224 
กลางและตะวันออก 2,528,818 10.19 191 
ใต	 14,128,563 56.91 233 

รวม 24,426,927 100.00 224 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564)  

 ในป� 2564 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังหมด 24,426,927ไร� โดยภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางมาก
ท่ีสุดคือ ภาคใต	 มีพ้ืนท่ีปลูกยางจํานวน 14,128,563ไร� คิดเป&นร	อยละ 56.91ของพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังหมด 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีปลูกยางจํานวน 6,636,664 ไร� คิดเป&นร	อยละ 25.73 ของ
พ้ืนท่ีปลูกยางท้ังหมด ภาคกลางและตะวันออก มีพ้ืนท่ีปลูกยางจํานวน 2,528,818ไร� คิดเป&นร	อยละ 10.19
ของ พ้ืน ท่ีปลู กย าง ท้ั งหมด  และภาค เหนื อ  1 ,532 ,872ไร�  คิ ด เป& น ร	 อยละ  6 .17  ของ พ้ืน ท่ี 
ปลูกยางท้ังหมด  
 4.2.2 แนวโน+มการผลิต การใช+ การส'งออกยางธรรมชาติและสตuอกยางของไทย  

หน�วย: ตัน 
ป. ปริมาณการผลิต 1 ปริมาณการส'งออก 2 ใช+ในประเทศ 1 สตuอกยาง 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* ข	อมูลคาดการณ/ 
ท่ีมา 1 ฝ�ายเศรษฐกิจยาง กองวิจัยเศรษฐกิจยาง 
 2 กรมศุลกากร 
 3 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 

 ด	านปริมาณการผลิต ในภาพรวมช�วงป� 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางเพ่ิมข้ึน
จาก 3,569,033 ตัน ในป� 2554 เป&น 4,613,836 ตัน ในป� 2563 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป&นร	อยละ 29.27 
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท�ากับร	อยละ 3.04 ต�อป�  
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 ด	านการส�งออก ในภาพรวมช�วงป� 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการส�งออกยางเพ่ิมข้ึนจาก 
2,952,381 ตัน ในป� 2554 เป&น 3,783,000 ตัน ในป� 2563 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป&นร	อยละ 28.21 เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนเท�ากับร	อยละ 3.09 ต�อป� 
 ด	านการใช	ในประเทศ ในภาพรวมช�วงป� 2554 – 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการใช	ในประเทศ
เพ่ิมข้ึนจาก 486,745 ตัน ในป� 2554 เป&น 692,000 ตัน ในป� 2563 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป&นร	อยละ 42.17 
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท�ากับร	อยละ 4.23 ต�อป� 
            

4.2.3 โครงสร+างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�ยางของไทย 
          หน�วย : ล	านบาท 
 

อุตสาหกรรมยางกลางนํ้า

ยางแปรรูปและยางสังเคราะห� ผลิตภัณฑ�ยาง % 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

สัดส�วนป4 2562 100.00 42.69 57.31 เฉล่ีย 6.19

รวมป4
อุตสาหกรรมยางปลายนํ้า

 
ท่ีมา : กรมศุลกากร 
 

ไทยมีมูลค�าการส�งออกยางและผลิตภัณฑ/ยางใกล	 500,000 ล	านบาทต�อป� ในป� 2562 มูลค�าการ
ส�งออก 476,038 ล	านบาท แบ�งเป&นอุตสาหกรรมยางกลางน้ํา ยางแปรรูปและยางสังเคราะห/ มีมูลค�า 
203,220 ล	านบาท คิดเป&นร	อยละ 42.69 อุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ผลิตภัณฑ/ยางมีมูลค�า 272,818 ล	านบาท 
คิดเป&นร	อยละ 57.31 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา สามารถสร	างรายได	เข	าประเทศเพ่ิมข้ึนทุกป� เฉลี่ย 
ต้ังแต�ป� 2557 – 2562 เพ่ิมข้ึนร	อยละ 6.19 ต�อป�  
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4.2.4 ข+อมูลมูลค'าการส'งออกผลิตภัณฑ�ยางของไทยแยกตามชนิด ป. 2558-2562 
 

รหัสฮาร�โมไนซ� ชนิดผลิตภัณฑ�ยาง ป4 2558 ป4 2559 ป4 2560 ป4 2561 ป4 2562 % ป4 2562

4003 ยางรีเคลม 111 291 382 632 666 0.24

4004 เศษตัดของใช�ไม�ได	เป?นยาง 40 31 54 40 97 0.04

4006 ยางอันวัลแคไนซ� 109 115 82 87 101 0.04

4007 ด'ายยางยืด 8,290 8,218 9,977 9,216 9,102 3.34

4008 ยางปูพ้ืน 1,198 1,241 1,185 1,262 1,185 0.43

4009 ท,อยาง 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 ยางหล�อดอก 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 ผลิตภัณฑ�ยางอ่ืน 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  
โครงสร	างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ/ยางของไทย วิเคราะห/จากมูลค�าการส�งออกผลิตภัณฑ/ยางชนิดต�าง ๆ 

ในป� 2562 พบว�า ไทยส�งออกผลิตภัณฑ/ยางยานพาหนะ เป&นอันดับ 1 มีมูลค�า 173,190 ล	านบาท   
คิดเป&นร	อยละ 63.48 รองลงมาเป&นถุงมือ มูลค�า 37,257 คิดเป&นร	อยละ 13.66 ท�อยาง มูลค�า 11,604 
คิดเป&นร	อยละ 4.25 ยางยืดมูลค�า 9,102 คิดเป&นร	อยละ 3.34 และถุงยางอนามัย มูลค�า 6,740 คิดเป&น
ร	อยละ 2.47 ซ่ึงผลิตภัณฑ/ยางส�วนใหญ�มีมูลค�าการส�งออกเพ่ิมข้ึนทุกป� มีตลาดท่ีส�งออกไปกว�า 210 ประเทศ  
        
 
 4.2.5 มูลค'าการส'งออกยางธรรมชาติแยกรายประเทศผู+ซ้ือปลายทาง 10 อันดับแรก ป. พ.ศ. 2563 

 
หน�วย: ล	านบาท 

ประเทศ ยางแท'ง 
ยางผสม

(Mixtures) 
นํ้ายางข+น 

ยางแผ'น
รมควัน 

ยาง 
คอมปาวด� 

นํ้า 
ยางสด 

อ่ืนๆ 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  
ญี่ปุ�น 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  
ตุรกี 1,801  - 482  865  9  - 12  3,168  

บราซิล 1,216  - 349  1,175  13  - - 2,753  
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ประเทศ ยางแท'ง 
ยางผสม

(Mixtures) 
นํ้ายางข+น 

ยางแผ'น
รมควัน 

ยาง 
คอมปาวด� 

นํ้า 
ยางสด 

อ่ืนๆ รวม 

สเปน 643  - 40  987  598  - 21  2,290  
ไต	หวัน 242  9  154  1,258  251  - 115  2,029  
อ่ืนๆ 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  

 
ป� 2563 มูลค�าการส�งออกยางธรรมชาติของประเทศไทย อยู�ท่ี 181,934 ล	านบาท ส�งออกไปยัง

ตลาดหลัก ได	แก� จีน มูลค�า 106,928 ล	านบาท (58.77%) รองลงมา มาเลเซีย มูลค�า 20,548 ล	านบาท 
(11.29%) สหรัฐอเมริกา มูลค�า 9,587 ล	านบาท (5.27%) ฯลฯ 
 
4.3 ข+อมูลผลิตภัณฑ�/สินค+าการให+บริการของ กยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ผลิตภัณฑ//สินค	าการให	บริการตามบทบาทและอํานาจหน	าท่ีของการยางแห�งประเทศไทยสามารถ
จําแนกออกเป&น 2 กลุ�มหลัก ได	แก� 
 ผลิตภัณฑ/ด	านการส�งเสริม/บริการ คือ ผลิตภัณฑ/ท่ีดําเนินการส�งเสริมสนับสนุนให	ความช�วยเหลือ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู	ประกอบกิจการยาง ด	านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป 
การอุตสาหกรรม การตลาด เพ่ือให	เกิดประโยชน/สูงสุด และยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อาทิ งาน
ส�งเสริมปลูกแทน การจัดสวัสดิการ/แหล�งเงินทุน  ระบบตลาดยางพารา การถ�ายทอดเทคโนโลยี การบริหาร
วิชาการ และบริการทดสอบ/มาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ/ด	านเชิงพาณิชย/ คือ ผลิตภัณฑ/และบริการท่ีต	องดําเนินการภายใต	กฎหมายท่ีกําหนด รวมถึง
การประกอบธุรกิจจากทรัพย/สินท่ีมีอยู�เดิมในส�วนสวนยาง โรงงาน และทรัพย/สินอ่ืนของ กยท. และการพัฒนา
ธุรกิจใหม�ในส�วนการจัดหา ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน เพ่ือสร	างรายได	และความม่ันคงทางการเงินแก�องค/กร อาทิ 
การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการส�งออกยางพารานอกราชอาณาจักร  การประกอบธุรกิจซ้ือขายยางพารา 
ผลิตภัณฑ/ยาง และปKจจัยการผลิตอ่ืนๆ เป&นต	น 
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ผลิตภัณฑ�บรกิาร/ผู+รับบริการ 
บริการ/ความต+องการและ

ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให+บริการ 
วิธีการสื่อสาร 

ผลิตภัณฑ�เชิงส'งเสริม/บริการ 
ประกอบด	วย ส�งเสริมการปลูกแทน  
ถ�ายทอดเทคโนโลยี การจัดสวัสดกิาร
การตลาด การวิจัย งานวิชาการ และ
การรับรองมาตรฐาน 
กลุ'มลูกค+าเป̂าหมาย 
เ กษตรกร  สถ า บัน เ กษตรกร  ผู	
ประกอบกิจการยางยาง นักวิจัย 
นักวิชาการ 

 
บริการส�งเสริมด	านเ งินทุน 
ถ� ายทอดองค/ความรู	  และ
บริการวิชาการ การรับรอง
มาตรฐานด	านยางพารา ท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว 

 
1. ส�งมอบผ�านหน�วยงาน
ในสํ า นั ก งาน ใหญ� และ
ภูมิภาค  
2. การใช	บริการโดยตรง
ในสํานักงานใหญ� 
3 .  ลง พ้ืน ท่ี/หน�วยงาน
เคลื่อนท่ี 
4.สารสื่อออนไลน/ 

 
1.อบรมสัมมนาและ
ประชุม/พบปะพูดคุย/ 
2.โทรศัพท//สื่อสาร
ออนไลน/ 
3. การสื่อสารผ�าน
ตัวแทนหรือ
อาสาสมัครของ กยท. 

ผลิตภัณฑ�เชิงพาณิชย� 
ประกอบด	วย การบริการทดสอบ การ
จ�ายเ งินค�าธรรมเนียม และธุรกิจ
ยางพารา 
กลุ'มลูกค+าเป̂าหมาย 
สถาบันเกษตรกร ผู	ประกอบกิจการ
ยางท่ีส�งออกยางออกราชาอาณาจักร 
ผู	ประกอบกิจการยางท่ีรับซ้ือยาง 
หน�วยงานภาครัฐ ลูกค	าท่ีซื้อ
ผลิตภณัฑ/ยางพารา 
 

 
ก า ร บริ ก า ร ก า ร ท่ี ส ะ ด ว ก
รวดเร็ว ลดข้ันตอนออกในการ
ออกใบรับรอง/อนุญาต รักษา
มาตรฐานการให	บริการท่ีดี 
ย า งและผลิ ตภัณฑ/ ย า ง  มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล 

 
1. ส�งมอบผ�านหน�วยงาน
ในสํ า นั ก งาน ใหญ� และ
ภูมิภาค หน�วยธุรกิจ 
2. การใช	บริการโดยตรง
ในสํานักงานใหญ� 
3 .  ลง พ้ืน ท่ี/หน�วยงาน
เคลื่อนท่ี 
 

 
1.อบรมสัมมนาและ
ประชุม/พบปะพูดคุย/ 
2.โทรศัพท//สื่อสาร
ออนไลน/ 
3.เอกสารคู�มือ 
3. การสื่อสารผ�าน
ตัวแทนหรือ
อาสาสมัครของ กยท. 

 
4.4 สารสนเทศลูกค+า  
 การยางแห�งประเทศไทย ได	ดําเนินการให	บริการด	านผลิตภัณฑ/และตลาดสามารถแบ�งการด	าน
สารสนเทศลูกค	าและตลาด ท่ีผ�านมาได	เป&นดังนี้  

4.4.1) กลุ'มลูกค+าด+านส'งเสริม 
    1) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู+ประกอบ
กิจการยาง  
 

มีเอกสารสิทธ์ิ ไม,มีเอกสารสิทธ์ิ มีเอกสารสิทธ์ิ ไม,มีเอกสารสิทธ์ิ

ราย ไร, ราย ไร, ไร, ไร, ไร, ไร, ราย ราย ไร, กลุ,ม ราย ราย
1 ภาคเหนือ 43,268        478,755.67       48,448       637,941.24   3,541  27,452.24          37,567.19                      95,257       506,207.92         675,508.43             6,991                  102,410      1,181,716.35   112 14,344 50

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 236,106      2,945,218.95    42,552       593,943.08   5,758  62,733.73          76,782.69                      284,415     3,007,952.68      670,725.77             22,896                307,700      3,678,678.45   314 46,566 75

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 124,454      1,309,527.75    31,045       361,559.94   3,374  31,439.53          34,956.53                      158,873     1,340,967.28      396,516.47             12,625                171,760      1,737,483.75   145 29,505 117

4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 73,789        1,459,794.66    12,933       274,575.20   1,196  21,824.44          33,715.23                      87,914       1,481,619.10      308,290.43             25,690                113,702      1,789,909.53   83 63,124 15

5 ภาคใต	ตอนบน 132,823      2,061,416.86    42,246       660,378.85   5,742  82,831.67          95,189.97                      180,810     2,144,248.53      755,568.82             47,514                228,477      2,899,817.34   95 33,595 58

6 ภาคใต	ตอนกลาง 310,047      3,553,266.79    56,722       662,233.44   14,543 144,975.99         171,097.04                     381,306     3,698,242.78      833,330.48             70,758                452,447      4,531,573.27   240 86,026 143

7 ภาคใต	ตอนล�าง 206,926      2,761,233.07    52,494       657,751.31   14,337 167,221.57         176,905.97                     273,751     2,928,454.64      834,657.28             65,400                339,333      3,763,111.92   149 74,217 33

8 ฝพก. 1,089          127,823.61       16             289.10         13       232.44               261.95                           1,118        128,056.05         551.05                   1                        1,139         128,607.10      1 4 19

รวม 1,128,502    14,697,037.36  286,456     3,848,672.16 48,504 538,711.61         626,476.57                     1,463,444  15,235,748.97    4,475,148.73          251,875               1,716,968   19,710,897.70  1,139 347,381 510

มีเอกสารสิทธ์ิ (1) ไม,มีเอกสารสิทธิ ์(2)
มีเอกสารสิทธ์ิและไม,มีเอกสารสิทธ์ิ (3) รวม (4)=(1)+(2)+(3)

ราย ราย

ลําดับ การยางแห,งประเทศไทย

ประเภทแปลงสวนยางของเกษตรกร

คนกรีดยาง(5) รวมท้ังหมด (4)+(5) สถาบนัเกษตรกร ผู'ประกอบกิจการยาง
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ที่ รายการ จํานวน (ราย) เน้ือที ่(ไร,)

1 ยาง 145,926           1,422,116     

2 ไม	ยืนต	น 29,106             239,172       

3 ปาล�มนํ้ามัน 22,868             232,580       

4 แบบผสมผสาน 7,759               69,158         

205,659           1,963,027     รวมทัง้สิ้น

 
กยท. มีสมาชิกข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ.2558  

เกษตรกรชาวสวนยางรับและแจ	งเกษตรกรชาวสวนยางไม�มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 1,463,444 ราย  สถาบัน
เกษตรกร จํานวน 1,139 กลุ�ม และผู	ประกอบกิจการยาง 510 ราย โดยลักษณะของผู	ท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท.
จะได	รับการส�งเสริมและสนับสนุนตามกฎหมายต้ังไว	 อาทิ การส�งเสริมการปลูกแทน การเงิน  การจัดสวัสดิการ 
การประกันชีวิตกลุ�ม การตลาด หรือการแปรูปเพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในด	านต�างๆ ท่ีเก่ียวข	อง 

     2) ผู+รับการส'งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน 
          กยท.  ดําเนินการส�งเสริมการปลูกแทนตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให	ความช�วยเหลือกลุ�มเปQาหมาย : เกษตรกรชาวสวนยางในการปลูกแทนยางพารา และนิติ
บุคคล โดยใช	งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา โดยปKจจุบัน กยท.สนับสนุนการปลูกแทนอัตราไร�ละ 
16,000 ไร� ได	แก� การปลูกแทนด	วยยาง  ไม	ยืนต	นท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปาล/มน้ํามัน และแบบ
ผสมผสาน  โดยมีข	อมูลเกษตรกรชาวสวนยางอยู�ระหว�างการปลูกแทนจํานวน 199,610 ราย เนื้อท่ี 
1,899,631.80 ไร� 

         ตารางท่ี 4.1  ข+อมูลเกษตรกรชาวสวนยางอยู'ระหว'างปลูกแทน ป. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3) ผู+รับการถ'ายทอดเทคโนโลยีด+านการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ�ยาง กับ กยท. 

กยท. จัดให	มีการถ�ายทอดเทคโนโลยีให	แก�ลูกค	ากลุ�มเปQาหมาย : เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู	ประกอบกิจการยาง เพ่ือส�งเสริมความรู	ด	านวิชาการ การปรับปรุงคุณภาพการ
ผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา ผลิตผลิตภัณฑ/ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค�ายางพารา และ
ยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
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รายการ ป. 2562 ป. 2563 ป. 2564 ป. 2565

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 40       45       55       51       

ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย� 41       23       22       29       

ตลาดกลางยางพารายะลา 11       7         17       21       

ตลาดกลางยางพาราสงขลา 58       44       49       50       

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร�ธานี 28       36       43       47       

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 16       16       15       39       

ตลาดกลางยางพาราเชียงราย - 1         16       29       

ตลาดกลางยางพาราระยอง - 20       32       41       

จํานวนทั้งสิ้น (ราย) 194     192    249    307    

 ตารางท่ี 4.2 ผู	รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีของการยางแห�งประเทศไทย  

แผนงาน/โครงการ ป. 2562 ป. 2563 ป. 2564 
ถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร  21,546 ราย 50,551 ราย 16,841 ราย 

 
     4) ผู+รับบริการด+านตลาดยางพารา 

กยท. ดําเนินการให	มีการบริการด	านการตลาดยางพาราโดยมีจุดบริการตลาดครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ตลาดกลางยางพารา 8 แห�ง ประกอบด	วย บุรีรัมย/ หนองคาย เชียงราย ระยอง สุราษฎร/
ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา เพ่ือให	บริการและอํานวยความสะดวกแก�กลุ�มค	าเปQาหมาย : เกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู	ประกอบการกิจการยางพาราในการซ้ือขายยาง กลไกการในราคา
อ	างอิง มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเป&นธรรม  

 
 

 
 

 
 
 
            
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.3 ข+อมูลจํานวนผู+ซ้ือในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ป. 2562-2565**  
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รายการ ป. 2562 ป. 2563 ป. 2564 ป. 2565

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 222       220       231       195       

ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย� 94         51         60         45         

ตลาดกลางยางพารายะลา 63         67         49         59         

ตลาดกลางยางพาราสงขลา 243       226       253       223       

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร�ธานี 224       383       342       362       

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 127       116       109       142       

ตลาดกลางยางพาราเชียงราย 3           42         8           

ตลาดกลางยางพาราระยอง 22         36         45         

จํานวนทัง้สิ้น (ราย) 973      1,088    1,122   1,079   

         ตารางท่ี 4.4 ข+อมูลจํานวนผู+ขายในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ป. 2562-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
      
   5) ผู+รับบริการจัดสวัสดิการการยางแห'งประเทศไทย 

กยท. มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ. การยางแห�งประเทศ
ไทย พ.ศ.2558 ตามมาตร 49(5) โดยจัดให	มีสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยางและสนับสนุนเงินทุน  
เพ่ือช�วยเหลือบรรเทาความเดือดร	อนด	านต�างๆ ไม�ว�าจะเป&น การกู	ยืมเงินประกอบอาชีพเสริม การช�วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ  หรือเสียชีวิต  
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ราย บาท ราย บาท ราย บาท

สวนประสบภัย 8,535     25,605,000   4,798     14,394,000 1,838     5,514,000   

เกษตรกรเสียชีวิต 8,677     26,030,000   8,067     24,201,000 6,780     20,982,000 

เงินทุนกู	ยืม 1,147     54,857,900   1,149     56,648,400 1,086     52,995,000 

รวมทั้งสิ้น 18,359   106,492,900 14,014   95,243,400 9,704     79,491,000 

ปA 2562 ปA 2563 ปA 2564
รายการ

ตารางท่ี 4.5 ข+อมูลการจัดสวัสดิการของ กยท. ป. 2562-2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6) การวิจัยและพัฒนา  
      กยท.ดําเนินการจัดให	มีการส�งเสริมสนับสนุน และจัดให	มีการศึกษาวิเคราะห/ วิจัย พัฒนา
ให	กับพนักงาน/เจ	าหน	าท่ีของ กยท. สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และส�วนราชการ เพ่ือมีความสอดคล	องกับ
ประเด็นแผนวิสาหกิจ ประเด็นยุทธศาสตร/ของการยางแห�งประเทศไทย และยุทธศาสตร/การบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศท้ังระบบ และแผนงานท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพารา การสร	าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด	านยางพารา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข�งขันของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ผู	ประกอบกิจการยางให	ได	มาตรฐานและเพ่ิมมูลค�า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตารางท่ี 4.6 ข+อมูลการให+ทุนวิจัยยางพาราป. 2562-2563 
 

ทุนงานวิจัย ต+นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า รวม
ป� 2562 (เรื่อง) 32 10 26 68
ป� 2563 (เรื่อง) 32 6 35 73
ป� 2564 (เรื่อง) 31 7 43 81
ป� 2565 (เรื่อง) 33 15 63 111  
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ป.งบประมาณ จํานวน (ราย) ปริมาณ (กิโลกรัม) วงเงิน (บาท)

2562 195 4,661,563,311.67             8,141,693,116.00             

2563 197 4,461,171,529.52             7,693,524,338.00             

2564 192 4,587,011,462.34             7,991,085,024.00             

*2565 180 4,513,955,828.29             7,900,746,596.00             

สรุปภาพรวมผู+จ'ายเงินค'าธรรมเนียมการส'งยางออกนอกราชอาณาจักร

7) ผู+รับบริการรับรองมาตรฐาน 
กยท. มีระบบกระบวนการจัดทําและรับรองมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับสวน

ยางพาราและการรวบรวมน้ํายางสด ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) รวมถึงใน
กระบวนการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมโดยใช	หลักการปฏิบัติเพ่ือให	ได	สินค	าท่ีมีคุณภาพดี ตามมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practices, (GMP) ยางแผ�นรวมควัน และยางแผ�นรมควันอัดก	อน เพ่ือให	เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถมีวิธีการจัดการสวนยางได	อย�างถูกต	อง ลดต	นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
 

4.4.2 กลุ'มลูกค+าเชิงพาณิชย�   
   1) ผู+จ'ายเงินค'าธรรมเนียมการส'งออกยางออกนอกราชอาณาจักร   

กยท.เป&นหน�วยงานหนึ่งท่ีเก่ียวข	องกับการนําเข	า-ส�งออกโดยการจัดเก็บค�าธรรมเนียมส�ง
ยางออกนอกราชอาณาจักร หรือท่ีเรียกกันว�าเงินสงเคราะห/ (Cess) จากกลุ�มลูกค	าผู	ประกอบการยางท่ีส�งออกยาง 
เพ่ือนํารายได	มาเป&นค�าใช	จ�ายในกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
ตารางท่ี 4.7 ข	อมูลการจ�ายเงินค�าธรรมเนียมการส�งออกยางพารา ป� 2561-2563 
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  2) ลูกค+าและผู+รับบริการการซ้ือขายยาง การบริการเชิงพาณิชย�ของ กยท.  
กยท.เป&นหน�วยงานท่ีสามารถประกอบธุรกิจเพ่ือสร	างรายได	และความม่ันคงให	แก�องค/กร  

จากทรัพย/ท่ีมีอยู�เดิม สวนยาง โรงงาน และทรัพย/สินอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการซ้ือขายยางจากการแปรรูปในส�วน 
ของตนเองกองจัดการโรงงาน (ยางแท�ง และน้ํายางข	น) กองจัดการโรงงานไม	ยาง (ผลิตภัณฑ/ไม	ยางพารา)  
รวมถึงการซ้ือยางผลิตภัณฑ/ยาง หมอนยางพารา รวมถึงธุรกิจด	านบริการให	แก�กลุ�มลูกค	า ภาคเอกชน  
ผู	ประกอบกิจการยาง และภาคเอกชน  

4.5 การวิเคราะห�สภาพแวดล+อมในการดําเนินงานและสภาพแวดล+อมในการแข'งขันของสินค+าและ
ผลิตภัณฑ� 
      เป&นแนวคิดท่ีเก่ียวข	องกับธุรกิจท่ีให	บริการ ซ่ึงจะได	ส�วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 
7Ps ในการกําหนดกลยุทธ/การตลาด ซ่ึงประกอบด	วยด	านผลิตภัณฑ/ (Product) ท่ีจับต	องได	 และจับต	องไม�ได	
ด	านราคา (Price) ลูกค	าจะเปรียบเทียบระหว�างคุณค�า (Value) ของบริการหรือผลิตภัณฑ/กับราคา (Price) 
ด	านช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) สภาพแวดล	อมในการนําเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ/ให	แก�ลูกค	า จะต	อง
พิจารณาในด	านทําเลท่ีต้ัง (Location) และช�องทางในการนําเสนอบริการ (Channels) ด	านส�งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป&นเครื่องมือในการติดต�อสื่อสารลูกค	า มีวัตถุประสงค/เพ่ือแจ	งข�าวสารหรือชักจูงให	เกิดทัศนคติ
และพฤติกรรม ด	านบุคคล (People) การคัดเลือก การฝ�กอบรม การจูงใจ เพ่ือให	สามารถสร	างความพึงพอใจ
ให	กับลูกค	าได	แตกต�างเหนือคู�แข�งขัน เป&นความสัมพันธ/ระหว�างเจ	าหน	าท่ีผู	ให	บริการและผู	ใช	บริการ ด	านการ
สร	างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation ) เป&นการสร	างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให	กับลูกค	า โดยพยายามสร	างคุณภาพโดยรวม ท้ังทางด	านกายภาพและรูปแบบการ
ให	บริการหรือผลิตภัณฑ/เพ่ือสร	างคุณค�าให	กับลูกค	า และ ด	านกระบวนการ (Process) เป&นกิจกรรมท่ีเก่ียวข	อง
กับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด	านการบริการ ท่ีนําเสนอให	กับผู	ใช	บริการเพ่ือมอบการให	บริการอย�างถูก 
ต	องรวดเร็ว และทําให	ผู	ใช	บริการเกิดความประทับใจ โดยแบ�งผลิตภัณฑ/การบริการตามการจําแนกกลุ�มลูกค	า
เป&น 2 แบบ ได	แก� ผลิตภัณฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ และผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/ ดังนี้ 

 ประเด็น การวิเคราะห� 
Product - ผลิตภัณฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ 

ได	แก� การส�งเสริมการปลูกแทน การส�งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ/ยาง การบริหารจัดการตลาดยาง การจัด
สวัสดิการ การให	บริการวิจัยและพัฒนา การให	บริการ
จัดทําและรับรองมาตรฐาน การให	บริการถ�ายทอด
งานวิจัย การเผยแพร�ความรู	การสร	างความร�วมมือด	าน
ยางพารา   

-ผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/  
ได	แก� วิเคราะห/ ทดสอบ บริการงานวิจัยและ
พัฒนา บริการท่ีปรึกษาจําหน�ายยางแปรรูปจาก
โรงงาน กยท. ผลิตภัณฑ/ยาง (หมอนยางพารา  
ท่ีนอน)การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการส�งออก
ยางพารา (CESS)   

Price - ผลิตภัณฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ  
  คุณค�าการให	บริการหรือผลิตภัณฑ/ราคาในส�วนการ
ส�งเสริมและบริการข	อมูลข�าวสาร ความรู	ทางด	าน
วิชาการ การเงิน และพัฒนาคุณภาพผลิตระบบการ
ปลูกแทน  แปรรูป การตลาด  สร	างมูลค�าในองค/
ความรู	ท่ีได	รับให	มีความสามารถการแข�งขันได	มาก
ข้ึน  และยกระดับรายได	และองค/ความรู	ไปเพ่ิมมูลค�า
ของลูกค	า/บริการ 
 

-ผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/  
การกําหนดราคาด	านผลิตภัณฑ/ได	แก� 
1. วิเคราะห/ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
ราคาเป&นไปมาตรฐานสากล และเพ่ิมการเข	าถึง
ลูกค	าผู	รับบริการให	มีโอกาสได	รับเครื่องมือท่ีได	รบั
มาตรฐานสากล 
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ/ยาง ราคาท่ีเป&นไปตาม
กลไกตลาด ใช	ราคาตลาดกลางเป&นเกณฑ/และ
คุณภาพโดยการแข�งขันท่ีเป&นธรรม 
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 ประเด็น การวิเคราะห� 
Price  3. การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการส�งออกยางพารา 

(CESS)  เป&นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/และตามกฎหมายท่ีกําหนด 

Place กยท. มีช�องทางการให	บริการลูกค	าท่ีมีความหลากหลาย อาทิ ช�องทางการติดต�อสื่อสาร ทางการรับฟKง
ลูกค	า ช�องทางการเข	าถึงสินค	าผลิตภัณฑ/และการบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกลูกค	า และสอดคล	อง
กับพฤติกรรมของลูกค	าแต�ละกลุ�ม ดังน้ี 
1. หน�วยรับบริการ ได	แก� กยท.สํานักงานใหญ�  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  สํานักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัด 8 แห�ง ศูนย/บริการทดสอบรับรอง 4 แห�ง 
2. ช�องทาง 02 4332222  
3. ช�องทางผ�าน Didital/Online ได	แก� Raot.co.th  
4. ช�องทางการ Physical ได	แก� กยท.สํานักงานใหญ�  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  สํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัด 8 แห�ง  สหกรณ/ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ/การเกษตร อ่ืนๆ 
     โดย กยท.พิจารณาตามความคาดหวังจากลูกค	าผู	รับบริการในด	านช�องทางการให	บริการในรูปแบบ
ดิจิตอลท่ีมากข้ึน เพ่ือให	มีความสอดคล	องกับการเปลี่ยนแปลงด	านเทคโนโลยี และความต	องการของลูกค	า
ผู	รับบริการท่ีต	องการเข	าถึงได	ทุกท่ีแบบ Realtime  

Promotion ผลิตภณัฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ  
กยท.เป&นหน�วยงานท่ีมีลักษณะส�งเสรมิ 
เน	นการบริการส�งเสรมิความรู	 ความเข	าในการ
บริการถ�ายทอดเทคโนโลยี วิชาการ การเงิน การ
แปรรูป และการตลาด เพ่ือส�งเสรมิให	มีการนําองค/
ความรู	 หรือรูปแบบการผลติไปใช	สร	างรายได	 
มูลค�าเพ่ิมการประกอบอาชีพ 

ผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/ 
การขายผลิตภัณฑ/ของ กยท. ดําเนินการภายใต	
ข	อกําหนดกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติภายใต	หลัก
การค	 า ท่ี เป&นธรรมทางด	านการตลาดสินค	 า 
แต�ละชนิด โดยเน	นคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ/จากยางพาราเป&นหลัก 
โดยในช�วงท่ีผ�านมา ได	มีการผ�อนปรนหลักเกณฑ/
บางประการเพ่ือให	ลูกค	าสามารถเข	าถึงผลิตภัณฑ/
ได	มากข้ึน  

People - ผลิตภัณฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ 
  มี บุคลากรมีความรู	และความเ ช่ียวชาญด	าน
ยางพาราค�อนข	างมาก ทําหน	า ท่ีการส�งเสริม
สนับสนุนในหน�วยบริการท่ีมีจุดบริการท่ัวประเทศ 
อีกท้ังได	มีการพัฒนาองค/ให	ความรู	ด	านวิชาการ 
และการบริการตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต	องการ ความคาดหวังลูกค	า และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

-ผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/  
1. วิเคราะห/ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญด	านบริการทดสอบยาง 
มีการอบรมความรู	ตามมาตรฐานการทดสอบเป&น
ประจําทุกป�  
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ/ยาง  
  บุคลากรมีความรู	ความชํานาญการขายผลิตภัณฑ/
แปรรูป ผลิตภัณฑ/ยาง โดยมีการให	ความรู	ตลอด
ท้ังป�  
3. การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการส�งออกยางพารา 
(CESS)  บุคลากรมีความพร	อมดําเนินการโดยใช	
ระบบออนไลน/และออฟไลน/ เข	าร�วมดําเนินการได	
อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น การวิเคราะห� 
Process ผลิตภัณฑ/เชิงส�งเสริม/บริการ  

กยท.  นํ าความต	องการความคาดห วังของลูกค	 า
ผู	รับบริการ ให	สามารถเข	าถึงรูปแบบบริการให	มีความ
สะดวก รวดเร็วและง�ายข้ึน และตรงตามความต	องการ
โดยใช	เทคโนโลยีดิจิทัล มาส�งมอบผลิตภัณฑ/และบริการ 
ให	เป&นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานท่ี
กําหนด 

ผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/ 
1. วิเคราะห/ ทดสอบ บริการงานวิจัยและพัฒนา 
กระบวนงานเป&นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีระบบ
ติดตาม Tracking สินค	าบริการแต�ละชนิดให	ทราบถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานอย�างเป&นระบบตอบสนองความ
ต	องการของลูกค	า 
2. ยางแปรรูป/ผลิตภัณฑ/ยาง  
    กยท.มีกระบวนการแจ	งรูปแบบวิธีการอย�างเป&น
ระบบตั้งแต�เริ่มต	นการสั่งซ้ือสินค	า การส�งสินค	า รับ
สินค	า และรับประกันสินค	า เพ่ือให	ลูกค	า/บริการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานกิจกรรมฯ 
3. การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการส�งออกยางพารา 
(CESS)  กยท.มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลอย�างเป&น
ระบบตามมาตรฐานเครือข�ายระบบสารสนเทศท่ี
บูรณาการร�วมกับหน�วยงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

Physical 
Evidence 

กยท. มีช�องทางการให	บริการลูกค	า ผู	บริการ (Touching Point) หลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต	องการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรบัแต�ละกลุ�ม เช�น  
 1. หน�วยรับบริการ ได	แก� กยท.สํานักงานใหญ�  กยท.เขต/จังหวัด/สาขา  สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด 8 
แห�ง ศูนย/บริการทดสอบรับรอง 4 แห�ง  
2. การจัดประชุมสัมมนากับลูกค	าบริการ ระดับสาขา/จังหวัด/ประเทศ และเครือข�ายของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเป&นประจําทุกป�  
3. มีการสํารวจความพอใจของลูกค	าตั้งแต�ป� 2563 เป&นต	นมาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให	บริการในแต�ละส�วนงาน
และทุกจุดสัมผัสอย�างเป&นระบบ เพ่ือสนองต�อความต	องการแลความคาดหวังได	อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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4.6 สภาพแวดล+อมในการแข'งขันของตลาดและผลิตภัณฑ� 
     4.6.1 การวิเคราะห�อุตสาหกรรมและศักยภาพการแข'งขันด+วย 5 Forces Analysis 
 

รายการ/ผลิตภัณฑ�
สินค+าบริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข+าตลาดของ
คู'แข'งรายใหม' 

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อํานาจต'อรอง
ของผู+ป̂อนป$จจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข'งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อํานาจต'อรอง
ของลูกค+า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค+าทดแทน 

การส'งเสริมการ
ปลูกแทน 

ต่ํา-ตามพรบ.กยท.
จัดสรรวงเงินเพ่ือ
สนับสนุนการปลูก
แทนให	เกษตรกร
ไว	ซึ่งใช	 
งบประมาณ
ค�อนข	างสูง คู�แข�ง
รายใหม� ไม�ม ี

ปานกลาง- การ
จัดหาปKจจัยการ
ผลิตกําหนดให	มี
หลายรูปแบบทํา
ให	มีประสิทธิภาพ 
ตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 
 

ต่ํา- กยท.มี
บทบาทภารกิจ
ตามท่ีกฏหมาย
กําหนดหน�วยงาน
เดียว 

ต่ํา-ลูกค	าไม�มี
ทางเลือกในระบบ
การสนับสนุน 
ปลูกแทนจาก
หน�วยงานอ่ืน 

ต่ํา- กยท.มี
กฎหมายเฉพาะท่ี
จัดสรร
งบประมาณใน
การสนับสนุน 
ปลูกแทนยาง 
 

การถ'ายเทคโนโลยี
ยางพารา 

ปานกลาง- ตาม
พรบ.กยท. ให	มี
หน	าท่ีส�งเสริม
สนับสนุนฯ แต�
หน�วยงานอ่ืน อา
อาทิ อปท 
กระทรวงเกษตร
ดําเนินการได	 

ปานกลาง- ปKจจัย
การผลิตบางส�วนมี
ราคาตามกลไก
ตลาด แต� กยท.มี
ความพร	อมในการ
ดําเนินการ
กิจกรรมท่ีมีอยู�  
 
 

ปานกลาง- 
มหาวิทยาลยั  
อปท. ภาครัฐอ่ืนๆ 
สนับสนุนบางส�วน
แต�ไม�ครอบคลมุ
กับพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ต่ํา- กยท.มี
สถานท่ีในแหล�ง
ปลูกยางท่ัว
ประเทศ ส�วน
หน�วยงาน/
สถาบันอ่ืน มี
เฉพาะจุด 

ต่ํา- กยท. ความ
พร	อมด	าน
ยางพารา  
ต	นนํ้า กลางนํ้า 
ปลายนํ้า และมี
งบประมาณท่ี
แน�นอน 

การบริหารจัดการ
ตลาดยาง 

ปานกลาง- กยท. 
ถือว�าเป&นตลาด
หลักของประเทศ 
แต�มีตลาด
ภาคเอกชนแต�ละ
พ้ืนท่ีเปpดเพ่ือซ้ือ
ยางทําการผลิต
เฉพาะ 

สูง- กยท.
สนับสนุนเงินทุน
การบริหารตลาด
และสร	างความ
เช่ือมั่นด	าน
คุณภาพราคา 
ส�วนภาคเอกชนมี
ความคล�องตัว 
รวดเร็วการทํา
ธุรกิจ ส�งของ ณ 
โรงงาน 
 
 
 

สูง- กยท.
ดําเนินการ
ประมาณร	อยละ 
20 ของปริมาณ
ยางในภาครัฐ แต�
ภาคเอกชน
โดยรวมประมาณ
ร	อยละ 80  

ปานกลาง-ลูกค	า
ผู	ขายอาศัยกลไก
ในระบบท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐานของ
ภาครัฐ ส�วน
ภาคเอกชนลด
ต	นทุนภาคการ
ขนส�ง 

สูง- เอกชน
สามารถเปpดการ
รับซ้ือ ณ โรงงาน
ภาคเอกชนได	 
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รายการ/ผลิตภัณฑ�
สินค+าบริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข+าตลาดของ
คู'แข'งรายใหม' 

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อํานาจต'อรอง
ของผู+ป̂อนป$จจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข'งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อํานาจต'อรอง
ของลูกค+า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค+าทดแทน 

การให+บริการวิจัย
และพัฒนา 

 
 

ปานกลาง –กยท.
มีแหล�งเงินทุนตาม
กฎหมายกําหนด 
แต�ในปKจจุบันมี
หน�วยงานอ่ืน 
ท่ีให	ทุน/บริการ
งานวิจัย
เช�นเดียวกันไม�
มากนัก 

ปานกลาง- 
กระบวนการให	
ความรู	/พัฒนา
จําเป&นต	องใช	
ผู	เช่ียวชาญด	าน
ยางพาราท่ี
หลากหลาย อาจ
ไม�ได	เข	าร�วม
ตามท่ีกําหนด 

ปานกลาง-กยท.
เป&นหน�วยงาน
บริการด	าน
ยางพารา ครบ
วงจร  แต�ยังมี
หน�วยงานอ่ืน
หน	าท่ีในเฉพาะ 
อาทิ เทคโนโลยี
การผลิต  

ปานกลาง- กยท. 
มีข	อมูลวิจัยด	าน
ต	นนํ้า แต�
เน่ืองจากเป&นองค/
ความรู	ท่ีพัฒนาวง
กว	างสามารถ
เลือกใช	หน�วยงาน
อ่ืนๆ เช�นเดียวกัน 
 

ปานกลาง-
สามารถใช	ข	อมูล
ในการบริหาร
จัดการยางพารา 
หน�วยงานภาครัฐ
การศึกษาอ่ืนได	 

การให+บริการจัดทํา
และ 

รับรองมาตรฐาน 

ปานกลาง-กยท.มี
ภารกิจด	าน
ยางพาราตาม
กฏหมายกําหนด 
ซ่ึงการให	การ
รับรองต	องได	รับ
จากหน�วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข	อง  

ปานกลาง-  
กยท.รับรอง
มาตรฐานเฉพาะท่ี
ได	รับตาม
กฎหมายและ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
ให	อํานาจไว	 

ปานกลาง-
มาตรฐานด	าน
ยางพาราการผลติ 
กยท.จะเป&น
ผู	รับผิดชอบ  
ส�วนภาคแปรรูป
จะเป&นตาม
หน�วยงานอ่ืนๆ 
รับผิดชอบโดยตรง 

ต่ํา-ลูกค	าสามารถ
เลือกรับบริการ
มาตรฐานจาก
ภาครัฐหรือเอกชน
อ่ืนๆ ได	 แต�
อาจจะไม�ได	รับ
การสนับสนุน
เหมือนกับ กยท. 

สูง-กยท.รับรอง
มาตรฐานเฉพาะท่ี
ได	รับตาม
กฎหมายและ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
ให	อํานาจไว	 ซ่ึง
สามารถไปขอ
รับรองจากภาครัฐ
หรือเอกชนอ่ืนได	 

การจัดสวัสดิการ ต่ํา-ตาม 
พรบ.กยท. 
สนับสนุนเงินทุน/
ความช�วยเหลือ
เฉพาะด	าน 

ต่ํา-การจัดสรร
งบประมาณ
สําหรับใช	การจัด
สวัสดิการเป&นไป
ตาม พรบ.กยท. 
 

ต่ํา-กยท.
ดําเนินการ
บางส�วนตาม
กฏหมายกําหนด 
แต�ลูกค	าสามารถ
เลือกผ�าน
หน�วยงานอ่ืนได	 

ปานกลาง-กยท.
ดําเนินการ
บางส�วนตาม
กฏหมายกําหนด 
แต�ลูกค	าสามารถ
เลือกผ�าน
หน�วยงานอ่ืนได	  

ต่ํา-กยท.มี
กฎหมายเฉพาะท่ี
จัดสรร
งบประมาณใน
การสนับสนุน 
จัดสวัสดิการ 

ระบบการดําเนิน
ธุรกจิ 

วิเคราะห� ทดสอบ 
บริการงานวิจัย

และพัฒนา บริการ
ท่ีปรึกษา 

ต่ํา-กยท.มี
งบประมาณ
สนับสนุนด	าน
เครื่องมือ ระบบ
การทดสอบด	าน
ยางพารายางแห	ง 
นํ้ายางข	น แต�ราย
อ่ืนไม�คุ	มค�า
เน่ืองจากใช	จ�าย
ค�อนข	างสูง  

ปานกลาง-
เครื่องมือ 
เครื่องจักร บริการ
มีลักษณะเฉพาะ
การทดสอบการ
ซ�อมบํารุง จัดหา
ใช	งบประมาณ
ค�อนข	างมาก 

ปานกลาง- กยท.
ถือเป&นหน�วยงาน
บริการหน�วย 
หน่ึงในหน�วยงาน
ภายในประเทศ ท่ี
มีบริการอาทิ กรม
วิทยาศาสตร/
บริการ สวทช. วว.
เป&นต	น 
 

ปานกลาง- ลูกค	า
ผู	รับบริการ 
สามารถ เลือกรับ
บริการจาก กยท 
หรือหน�วยงาน
ภายในประเทศ 
อาทิ กรม
วิทยาศาสตร/
บริการ สวทช. วว.
เป&นต	น ได	 

ต่ํา-การรับรอง
มาตรฐานมีความ
จําเป&นท่ีต	องใช	
เครื่องมือการ
ทดสอบรับรองท่ี
ได	รับมาตรฐานท่ี
กําหนด 
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รายการ/
ผลิตภัณฑ�สินค+า

บริการ 

Threat of new 
Entry 

 
สิ่งกีดขวางในการ

เข+าตลาดของ
คู'แข'งรายใหม' 

Bargaining 
Power of 
Supplies 

อํานาจต'อรอง
ของผู+ป̂อนป$จจัย

การผลิต 

Industry 
Rivalry 

 
การแข'งขันใน
อุตสาหกรรม 

Bargaining 
Power of 
Customer 

อํานาจต'อรอง
ของลูกค+า 

 

Threat of 
substitutes 

 
สินค+าทดแทน 

จําหน'ายยางแปร
รูปจาก 

โรงงาน กยท. 
 

ปานกลาง- สินค	า
ยางพาราถือเป&น
สินค	าโภคภณัฑ/
ของไทย การเข	า
มาแปรรูปในตลาด
ต	องมีใบอนุญาต
ตามกฏหมายท่ี
เก่ียวข	อง และใช	
งบประมาณมาก 

สูง-การผลิตใน
ปKจจุบัน กยท.ถือ
เป&นผู	เล�นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เน่ืองจากผู	ปQอน
วัตถุดิบมีทางเลือก
การส�งมอบ
ค�อนข	างหลาย
หลาย 

สูง-ระบบตลาด
สินค	ายางพารา
ภายในประเทศมี
การแข�งขันจาก
บริษัทรายใหญ�
ภายในประเทศท่ี
ควบคุมต	นทุนการ
ผลิต ผลผลติ 
การตลาดภาพรวม 

สูง-การผลิตใน
ปKจจุบัน กยท.ถือ
เป&นผู	เล�นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เน่ืองจากลูกค	า
ทางเลือกการส�ง
ค�อนข	าง
หลากหลาย 

สูง-การผลิตใน
ปKจจุบัน กยท.ถือ
เป&นผู	เล�นรายเล็ก
ในระบบตลาด
ภายในประเทศ 
เน่ืองจากผู	ปQอน/
ผู	รับซ้ือมีทางเลือก
การส�งมอบ/ 
ซ้ือค�อนข	าง
หลากหลาย 

การจัดเก็บ
ค'าธรรมเนียมการ
ส'งออกยางพารา 

(CESS)   

ต่ํา-กยท.เป&น
หน�วยงานเดียวท่ี

ทําหน	าท่ีตาม
กฎหมายกําหนด 

ต่ํา-กยท. มี
กฎหมายเฉพาะท่ี
ท่ีกําหนดให	การ

ส�งออกยาง 
จ�ายเงิน

ค�าธรรมเนียม  

ต่ํา-กยท.เป&น
หน�วยงานเฉพาะท่ี

ทําหน	าท่ีตาม
กฎหมายกําหนด 

ต่ํา-ลูกค	าท่ีส�งออก
ยาง จะต	อง

ดําเนินการตาม
กฎหมายกําหนด 

ต่ํา-กยท.เป&น
หน�วยงานเดียวท่ี

ทําหน	าท่ีตาม
กฎหมายกําหนด 

 
4.6.2 การวิเคราะห�สภาพแวดล+อมถึงผลกระทบท่ีส'งผลต'อการดําเนินธุรกิจผ'านเครื่องมือ 

PESTEL Analysis ท้ัง 6 มิติ   
 

รายการ การวิเคราะห� 
Political         - นโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร/ยางพาราได	กําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง ให	มีความเข	มแข็ง และมีรายได	ท่ีมั่นคง ส�งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือสร	างมูลค�าเพ่ิมให	กับสินค	า รวมถึงการส�งเสริมให	มีการใช	ยางพาราภายในประเทศ เป&น
ร	อยละ 35 ป� 2579  และมูลค�าการส�งออกผลิตภัณฑ/ยางพารา เป&น 800,000 ล	านบาทในป� 2579 
        - นโยบายการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ เ พ่ิมขีดความสามารถการแข�งขันทางการเกษตร  
โดยเสริมสร	างศักยภาพด	านการผลิต และการตลาดสินค	าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได	และคุณภาพชีวิต 
ให	กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร	างความเข	มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให	เกิดความยั่งยืน 
 

Economy        - การเจริญเติบโตความเป&นเมืองมากข้ึน ก�อให	เกิดประโยชน/การสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ไม�ว�าจะเป&นทําให	ลูกค	า/ผู	รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วด	านคมนาคมขนส�ง การเข	าถึง
ข	อมูลข�าวสารและบริการสาธารณะและโอกาสการค	าการลงทุน  
       - การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในการกีดกันทางการค	าระหว�างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีเป&นไป
ประเทศคู�ค	าด	านยางพาราหลักของไทยทําให	กระทบต�อห�วงโซ�อุปทานยางพารา ปKญหาปKจจัยการผลิตท่ี
สูงข้ึน รวมถึงโรคระบาดกระทบต�อการความมั่นคงรายได	ของลูกค	า/ด	านธุรกิจยางพารา 
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รายการ การวิเคราะห� 
Social        - การเปลี่ยนแปลงของโครงสร	างประชากรจะมีสัดส�วนผู	สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง ไทย มีสัดส�วน

ผู	สูงอายุเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในโลก โดยได	เข	าสู�สังคมสูงวัยมาตั้งแต�ป� 2548 (มีประชากรอายุ 60 ป�ข้ึนไป 
คิดเป&นร	อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด เป&นโอกาสของผลิตภัณฑ/ยางในการผลิตสินค	าและบริการ
รวมท้ังการท�องเท่ียวท่ีมีลักษณะเป&น Nich Market เน	นกลุ�มผู	บริโภคท่ีเป&นผู	สูงอายุซ่ึงกําลังมีสัดส�วน
สูงข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก ภาวะความปกติใหม� จะทําให	เกิดช�องทางการตลาดและพฤติกรรมท่ี
เน	นประเด็นผลิตภัณฑ/และบริการด	านสุขอนามัยมากข้ึน 
      - แต�อย�างไรก็ตามการเข	าสู�สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตร/ชาวสวนยางมีความรวดเร็วและรุนแรง 
เป&นปKจจัยลดทอนผลิตภาพแรงงานในภาคการเกษตรและเป&นอุปสรรคต�อการปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยง
และเพ่ิมผลิตภาพของภาคการเกษตร/ลูกค	าผู	รับบริการของ กยท 

Technology          การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช	บริหารจัดการโดยการใช	ข	อมูลขนาดใหญ� (Big 
Data Analytics), บล็อกเชน (Blockchain), อินเทอร/เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
ปKญญาประดิษฐ/และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automation), วัสดุล้ําสมัย 
(Advance Materials), และการผลิตแบบเพ่ิม (Additive Manufacturing – 3D Printing) รวมถึง
ระบบการเกษตรแบบอัจฉริยะ ทําให	กระบวนการทํางานแบบเดิม ท่ีมีการใช	วัตถุดิบอย�างสิ้นเปลืองและ
ทําลายสิ่งแวดล	อม หมดความนิยมหรือมีต	นทุนสูงข้ึน ความก	าวหน	าของเทคโนโลยีจะช�วยสร	างระบบ 
อัตโนมัติเพ่ืออํานวยความสะดวกในด	านต�างๆแทนแรงงานคน เช่ือมต�อการสื่อสารให	รวดเร็วและ
กว	างขวางข้ึน ความก	าวหน	าทางเทคโนโลยีจะเป&นโอกาสในการนํามาประยุกต/ใช	ในการวางแผนบริหาร
จัดการองค/กรให	เป&นองค/กรดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเป&นองค/กรสมรรถนะสูง จัดทําสถาปKตยกรรมองค/กร 
ปQองกันการโจมตีทางไซเบอร/ และสร	างช�องทางการตลาดใหม�ๆให	กับองค/กรตลอดจนเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยางในความดูแลของ กยท. 

Environment        - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน	มท่ีจะเกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรงข้ึน ภาวะโลกร	อน มี
โอกาสจะมีบางพ้ืนท่ีมีภัยแล	งและภาวะฝนท้ิงช�วงจะเกิดถ่ีข้ึน หรืออาจมีพายุท่ีบ�อยและมีความรุนแรงข้ึน 
ตามสภาพภูมิศาสตร/ของแต�ละพ้ืนท่ี โดยภาคการเกษตรจะได	รับความเสียหายมากกว�าภาคการผลิตอ่ืน
เผชิญกับภาวะภัยแล	งหรืออุทกภัยท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากผลผลิตท่ีน	อย
กว�าสภาพปกติหรือการเกิดโรคระบาดใหม�ๆ เช�น โรคใบร�วงยางพารา 
        - รัฐบาลไทยได	ให	ความสําคัญกับปKญหาด	านสิ่งแวดล	อม โดยกําหนดเป&นวาระแห�งชาติ และจัดทํา
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕70  

LEGAL         - มุ�งเน	นกฎหมายการค	าท่ีเป&นมิตรต�อสิ่งแวดล	อม การให	ความสําคัญการค	ากับความปลอดภัยของ
สินค	าเกษตรในระดับสากล อาทิ มาตรฐานการจัดการสวนยางยั่งยืน FSC GMP 
        - การบริหารงานภาครัฐและการให	บริการภาครัฐผ�านระบบดิจิทัล เพ่ือให	ประชาชนจะได	รับ
บริการภาครัฐดิจิทัลท่ีดีข้ึน เน่ืองจากกฎหมายกําหนดให	หน�วยงานของรัฐมีหน	าท่ีจัดทํากระบวนการหรือ
การดําเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ�นดินและการให	บริการประชาชน 

 
4.7  การวิเคราะห�คู'แข'ง 
 การยางแห�งประเทศไทย (กยท.) เป&นองค/กรรัฐวิสาหกิจอยู�ในภาคส�วนของการบริหารจัดการยางพารา
ของประเทศไทยท้ังระบบอย�างครบวงจร ตามพระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทยพ.ศ. 2558 ไม�มี
หน�วยงานทําหน	าท่ีบริหารจัดการตลอดห�วงโซ�อุปทานยางพารา เม่ือพิจารณาจากภาคการผลิตท้ังในส�วนของ
สวนยางและโรงงาน ภาคการจัดจําหน�ายในส�วนของตลาดยางพาราเป&นไปตามหน	าท่ีในการบริหารเพ่ือใช	
ประโยชน/จากทรัพย/สินเดิมท่ีมีอยู�ให	เกิดประโยชน/สูงสุด และเป&นไปเพ่ือการรักษาเสถียรภาพราคายางเพ่ือลด
ภาระงบประมาณให	กับภาครัฐ รวมถึงการเป&นเครื่องมือในการบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบของประเทศไทย 
ในรูปแบบหนึ่งเท�านั้น มิได	มีจุดประสงค/เพ่ือการแข�งขันกับภาคเอกชนภายในประเทศไทย 



       

  
  
  

แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 

53 

เนื่องจาก พ.ร.บ. การยางแห�งประเทศไทย มาตรา 9 (2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา และมาตรา 
10 เพ่ือให	การดําเนินงานของการยางแห�งประเทศไทย (กยท.) เป&นไปตามวัตถุประสงค/การจัดต้ัง ซ่ึงปKจจุบัน 
กยท. ได	สํารวจทรัพย/สินท้ังหมดของ กยท. รวมถึงการจัดทําแผนบริหารทรัพย/สินเดิมและทรัพย/สินใหม�ของ กยท. 
โดยมีหน�วยธุรกิจเป&นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานซ่ึงการดําเนินงานของหน�วยธุรกิจไม�ได	มี
การแข�งขันกับภาคเอกชนในการดําเนินงานด	านธุรกิจแต�เป&นไปเพ่ือการบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทานยางพารา
เพ่ือให	เกิดเสถียรภาพท้ังด	านการผลิตและด	านราคา แต�เนื่องจากสภาวะทางสถานะทางการเงินท้ังภาครัฐและ
องค/กรได	มีการเปลี่ยนแปลง มุ�งเน	นการลดการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐและการสร	างประสิทธิภาพของ
องค/กรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง การจัดทําแผนงบประมาณทางการเงินของ กยท. ได	มีรูปแบบการบริหารท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด	วยการลดค�าใช	จ�ายในการบริหารงานแต�คงยังไม�เพียงพอจึงต	องมีการจัดทําแผนธุรกิจ
เพ่ือหารายได	ในการบริหารการดําเนินงาน ซ่ึงหากดําเนินงานด	านธุรกิจอย�างเต็มรูปแบบแล	วอาจอยู�ในฐานะผู	
เล�นรายหนึ่งในธุรกิจยางพารา ซ่ึง กยท. อยู�ระหว�างการศึกษาและจัดต้ังบริษัทลูกเพ่ือเข	ามาดําเนินงานด	าน
ธุรกิจแทน กยท. ซ่ึงจะส�งผลต�อโครงสร	างการบริหารงานของ กยท. รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร	างของ
อุตสาหกรรมยางต�อไป 
     การยางแห�งประเทศไทยได	วิเคราะห/คู�เทียบหน�วยงานท่ีมีการดําเนินงานในลักษณะคล	ายคลึงกัน ดังนี้  
       
 ���� กลุ'มผลิตภัณฑ�/บริการด+านส'งเสริม 
 

ผลิตภัณฑ�/บรกิาร กลุ'มลูกค+า คู'เทียบ 
การส'งเสริมการปลูกแทน  เกษตรกรชาวสวนยาง นิติบุคคล กรมส�งเสรมิการเกษตร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
องค/กรปกครองส�วนท	องถ่ิน 

การถ'ายทอดเทคโนโลยียางพารา เกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู	ประกอบกิจการยาง 

 กรมวิชาการเกษตร  
 กรมส�งเสริมการเกษตร  
 กรมส�งเสริมสหกรณ/  
 องค/กรปกครองส�วนท	องถ่ิน 

การบริหารจัดการตลาดยาง กลุ'มผู+ขาย 
เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
ผู	ประกอบกิจการยาง 
พ�อค	า 
กลุ'มผู+ซ้ือ 
ผู	ประกอบกิจการยาง ภาคเอกชน 
พ�อค	าท่ีรับซ้ือยาง 

โรงงานแปรรูปยางพารา 
บ.ไทยฮั้วยางพารา 
บ.ศรีตรังฯ 
บ.วงศ/บัณฑิตฯ 
บ.เซาแลนด/รับเบอร/ 
บ.ไทยรับเบอร/ 
บ.นอร/ทอีสรับเบอร/ 
อ่ืนๆ  

การจัดสวัสดิการ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร 
และผู	ประกอบกิจการยาง 

สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 
ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ/
การเกษตร 
สหกรณ/ออมทรัพย/  
สหกรณ/การเกษตร 
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ผลิตภัณฑ�/บรกิาร กลุ'มลูกค+า คู'เทียบ 
การให+บริการวิจัยและพัฒนา เกษตรกรชาวสวนยาง  

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู	ประกอบกิจการยาง 
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมนํ้ายางข	นไทย 
สภาอุตสาหกรรมยางแห�งประเทศไทย 
นักวิชาการด	านยางพารา 
นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร/ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีแห�งชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) 
กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

การให+บริการจัดทําและ 
รับรองมาตรฐาน 

เกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู	ประกอบกิจการยาง 
โรงงานแปรรูปยางพาราภาคเอกชน 

สํานักงานมาตรฐานสินค	าเกษตร
และอาหารแห�งชาติ  
กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ/อุตสาหกรรม 

 
����กลุ'มลูกค+าเชิงพาณิชย� 
 

ผลิตภัณฑ�/บรกิาร กลุ'มลูกค+า คู'เทียบ 
ระบบการดําเนินธุรกิจ 

วิเคราะห� ทดสอบ บริการงานวิจยัและ
พัฒนา บริการท่ีปรกึษา 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู	ประกอบกิจการยางแปรรูปยาง 
ผู	ประกอบผลติผลิตภัณฑ/ยาง 
นักวิชาการด	านยางพารา 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีแห�งชาต ิ
สถาบันมาตรวิทยาแห�งชาต ิ
กรมวิทยาศาสตร/บริการ 
หน�วยวิเคราะห/ทดสอบเอกชน 
หน�วยเครื่องมือกลางของ
มหาวิทยาลยั 

ซ้ือขายยางแปรรูปจาก 
โรงงาน กยท. และ 

ผลิตภัณฑ�ยางแปรรูป 

ผู	ประกอบการผลิตผลติภณัฑ/ยาง 
สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลติภณัฑ/ยาง 
พ�อค	าคนกลางขายซ้ือขายยางพารา 
หน�วยงานภาครัฐ  
(กรมทางหลวง กรมชลประทาน) 
บริษัทต�างประเทศ 

ผู	ประกอบกิจการยาง 
แปรรูปยาง 
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมนํ้ายางข	นไทย 
กลุ�มบริษัทผู	ผลิตหมอนยางพารา 
สถาบันเกษตรกรผู	ผลิตฯ 

การจัดเก็บค'าธรรมเนียมการส'งออก
ยางพารา (CESS)   

ผู	ท่ีส�งออกยางพาราท่ีจ�ายเงิน Cess   
สมาคมยางพาราไทย 
สมาคมนํ้ายางข	นไทย 

กรมศุลกากร 
กรมวิชาการเกษตร 
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4.8 การวิเคราะห� Customer Journey และ Touch point 
       การยางแห� งประเทศไทยมีการบริหารจัดการการจํ าแนกลูกค	 า โดย มีการ กําหนดวงจร   
การรับบริการ/ส�งเสริม  การทําธุรกิจในเชิงพาณิชย/ของลูกค	า ซ่ึงเป&นกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ/
กับลูกค	าอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�ลูกค	าเริ่มเป&นลูกค	าของการยางแห�งประเทศไทย การมอบคุณค�าของผลิตภัณฑ/
หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต	องการของลูกค	าไปจนถึงการรักษาลูกค	าไว	ให	อยู�กับองค/กร โดยการยางแห�ง
ประเทศไทยกําหนดวงจรการทําธุรกิจ ดังภาพ 
 

Customer Journey และ Touch point การยางแห%งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Customer Journey คือ ประสบการณ/ของลูกค	าและผู	รับบริการของ กยท. ท้ังด	านการให	บริการ 
และสินค	า/ผลิตภัณฑ/ ต้ังแต�การรู	จัก/รับรู	สินค	าหรือบริการ, ค	นหาข	อมูลสินค	าหรือบริการ ไปจนถึงการ
ตัดสินใจซ้ือสินค	าหรือบริการของเรา และกลับมาใช	ซํ้า/ซ้ือซํ้า หรือแม	กระท่ังช�วยประชาสัมพันธ/ ซ่ึงแต�ละธุรกิจ
จะมีรายละเอียด Customer Journey ท่ีแตกต�างกันตามสินค	าหรือบริการนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ัวไปตาม
กระบวนการของ Customer Journey ดังนี้  

๑. รู	จัก/รับรู	 (Aware) คือ การท่ีลูกค	าพบเห็นสินค	าหรือโฆษณา จากช�องทาง/สื่อฯ ต�างๆ 
รวมถึงการแนะนําจากคนท่ีรู	จัก  

๒. การสืบค	นข	อมูลสินค	า/บริการ (Interest) คือ การท่ีลูกค	าเริ่มสนใจสินค	าหรือบริการ แล	ว
ค	นหาข	อมูลสินค	า/บริการ จาก Website, สมัครเป&น Fan page หรือจาก Search Engine รวมถึง Social Media 
และ Reviews เพ่ือรู	รายละเอียดเพ่ิมเติมและนําไปสู�การปpดการขาย  

๓. ตัดสินใจซ้ือ (Service) คือ ลูกค	าอยากท่ีจะซ้ือสินค	าหรือบริการ โดยอาจจะซ้ือจากทาง 
Website หรือหน	าร	าน หรือช�องทางท่ีลูกค	าสะดวก  
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๔. ซ้ือซํ้า/สนับสนุน (Advocate) คือ การท่ีลูกค	ากลุ�มเปQาหมาย ประทับใจในสินค	าหรือ
บริการ แล	วยินดีท่ีจะซ้ือสินค	าหรือบริการอีก รวมไปถึงการช�วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ/สินค	าหรือบริการ
โดยการบอกต�อ 

 
Touch point คือ การติดต�อสื่อสารกับลูกค	าหรือผู	ใช	บริการทุกช�องทางท่ีสามารถรับรู	และสร	าง

ประสบการณ/ต�างๆ ซ่ึงมี ๓ ประเภท ดังนี้  
๑. Company Create Touch Point คือ การสื่อสารท่ีให	ข	อมูลข�าวสารแนะนําคุณสมบัติ

(Attribute) และประโยชน/ (Benefit) ต�างๆ ท่ีลูกค	าหรือผู	 ใช	บริการจะได	รับ เช�น การใช	สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ/ต�างๆ ท่ีสร	างออกมาให	เห็นถึงความโดดเด�นและสร	างการดึงดูดลูกค	าหรือผู	ใช	บริการ อย�างชัดเจน  

๒. Intrinsic Touch Point คือ การท่ีตัวสินค	าหรือบริการนั้นๆ ทําให	ลูกค	าหรือผู	ใช	บริการ
ได	รับความรู	สึกถึงความคุ	มค�า ความชอบ ความน�าเชื่อถือ และความประทับใจท่ีลูกค	าหรือผู	ใช	บริการสามารถ
สัมผัสได	เม่ือได	ใช	สินค	าหรือบริการแล	ว  

๓. Ambience Touch Point คือ การสัมผัสกับสภาวะแวดล	อม ในขณะท่ีใช	สินค	าหรือบริการ 
ท่ีเป&นการเสริมความรู	สึก อารมณ/ ท่ีบรรยากาศโดยรอบทําให	เกิดความความประทับใจมากยิ่งข้ึน เช�น สาถน 

 
4.9 การสํารวจความพึงพอใจการให+บริการและข+อร+องเรียนของการยางแห'งประเทศไทย  

 4.9.1 การสํารวจความพึงพอใจการให+บริการ 
กยท. มีความมุ�งหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพการให	บริการ ภายใต	การความเปลี่ยนแปลง 

สภาพแวดล	อม ท่ีมีท้ังประเด็นปKญหาทางด	านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงในช�วงท่ีผ�านมาได	 กยท. มีการ
สํารวจความพึงพอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานในด	านต�างๆ ไม�ว�าจะเป&นกระบวนงาน
การทํางาน และการให	บริการด	านต�างๆ ของ สกย.และทราบความต	องการ ปKญหา  ข	อเสนอแนะในการบริการ
ของ สกย. และตอบสนองของผู	รับบริการ ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย และผู	 ท่ีเก่ียวข	อง ตามหลักการประเมิน
รัฐวิสาหกิจ และความคิดเห็น หรือข	อเสนอแนะนําดังกล�าว เพ่ือมาปรับปรุงคุณภาพการให	บริการให	สอดคล	อง
และเหมาะสมต�อสถานการณ/ตามภารกิจของ กยท. ดังนี้   

รายการ ท่ีมา ความต+องการความคาดหวังป. 2564 
ลูกค	า/รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ
สํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. การดําเนินงานด	านส�งเสริมเกษตรกร สถาบัน และผู	ประกอบกิจการ 
๑.๑ ขาดตลาดรองรับสินค	าเกษตร 
๑.๒ ต	องการให	เพ่ิมจุดบริการและจํานวนพนักงานภาคสนามในการให	บริการ
เกษตรกร  
๑.๓ ต	องการข	อมูลข�าวสารท่ีเป&นข	อเท็จจริง เพ่ือสร	างความเข	าใจให	เกษตรกร 
๑.๔ ต	องการได	รับความรู	เพ่ือใช	ในการประกอบอาชีพท้ังการทาสวนยางและ
การประกอบอาชีพเสริมอ่ืน  
1.5 ต	องการประชาสัมพันธ/และสื่อสารในทุกช�องทางท่ีสามารถเข	าถึงผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสียถึงผลิตภัณฑ/ของ กยท. ท่ีเป&นท้ังสวัสดิการและสิทธิของผู	มีส�วนได	
ส�วนเสียท่ีควรจะได	รับเพ่ือไม�ให	เสียสิทธิ /อํานวยความสะดวกในข้ันตอนต�างๆ  
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ป.งบประมาณ จํานวนเรื่อง

2561 52

2562 51

2563 42

2564 28

รวม 173

รายการ ท่ีมา ความต+องการความคาดหวังป. 2564 

  ๒. การดําเนินงานวิจัย 
๒.๑ ควรเป&นเนื้อหาท่ีบุคคลท่ัวไปเข	าใจได	ง�าย 
๒.๒ เนื้อหางานวิจัยไม�ทันสมัย ต	องการข	อมูลเก่ียวกับยางพาราเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพต	นยางในอนาคต  
๒.๓ ต	องการให	เจ	าหน	าท่ีให	คําแนะนํา การกรีดยาง ใส�ปุ�ยต	นยาง ให	มีอายุ
ยาวนาน และการสร	างสวนยางแบบผสมผสาน  
๓. การดําเนินงานด	านตลาด 
๓.๑ ผู	ใช	บริการด	านตลาดยางมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู� ท่ีระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีข	อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในประเด็นข	อมูลข�าวสารท่ี
ทันท�วงที ในหลากหลายช�องทางท่ีเข	าถึงได	ง�าย โดยเฉพาะราคายาง และ 
สถานท่ีให	บริการควรมีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกว�านี้ 
๓.๒ ผู	ใช	บริการซ้ือขายยางกับหน�วยธุรกิจมีความพึงพอใจในการได	รับบริการ
ในภาพรวมอยู�ท่ีระดับดี ท้ังความสะดวกในการติดต�อ ความถูกต	องของข	อมูล 
และการตอบข	อสงสัย 

4.9.2 ข+อร+องเรียนของการยางแห'งประเทศไทย 
  กยท. ได	ดําเนินการบริหารจัดการข	อร	องเรียนของลูกค	า ผู	รับบริการกลุ�มต�างๆ โดยได	มีการ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ/ให	ประชาชนผู	รับบริการได	รับทราบถึงกระบวนการให	บริการ คู�มือการบริหารจัดการข	อ
ร	องเรียน หรือกระบวนการจัดการตามบทบาทภารกิจและอํานาจหน	าท่ีของ กยท. อันจะนําไปสู�การบริหารงาน
และจัดการลูกค	าได	อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยในป� 2564 ในรูปแบบการวิเคราะห/เปรียบเทียบผล
การดําเนินงานเรื่องร	องเรียน 3 ป� ย	อนหลัง ระหว�างป�งบประมาณ 2561-2564  
  ผลการศึกษาฯ  ป� 2561-2564 : พบว�าเกษตรกร สถาบันเกษตร ผู	ประกอบกิจการยาง บริษัท 
คู�ค	าท่ีทําการติดต�อซ้ือขายร�วมกันกับ กยท. ซ่ึงเป&นกลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายนอก และเจ	าหน	า กยท. ซ่ึงเป&น
กลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายใน ร	องเรียน/ร	องทุกข/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
  การร	องทุกข//ร	องเรียนมากท่ีสุดในป�งบประมาณ 2561 จํานวน 52 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 
30.06 รองลงมาป�งบประมาณ 2562 จํานวน 51 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 29.48  ป�งบประมาณ 2563 จํานวน  
51 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 24.28 และป�งบประมาณ 2564 จํานวน 28 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 16.18 ตามลําดับ       
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ข+อเสนอแนะแนวทางในการแก+ไขป$ญหา 
              1) เพ่ือให	ยุติเรื่องโดยเร็ว และปQองกันการร	องเรียนสู�ช�องทางอ่ืน เม่ือเกิดกรณีการร	องเรียนแล	ว  
ไม�ว�าจะเป&น กยท. สํานักงานใหญ� หรือในส�วนภูมิภาค ผู	เก่ียวข	องควรเร�งดําเนินการไกล�เกลี่ย เพ่ือเยียวยา  
ลดความรุนแรงของการร	องเรียน และเร�งทบทวน ตรวจสอบข	อเท็จจริงให	ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 
               2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพในการให	บริการของพนักงาน วุฒิภาวะทางอารมณ/รวมถึงศิลปะใน
การสื่อสาร การเจรจาต�อรองกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายนอก ให	เกิดความเข	าใจร�วมกันระหว�างผู	ส�งสารและผู	รับ
สาร เ ม่ือพนักงานมีทักษะในการสื่ อสาร ท่ี ดี  จะส� งผลให	องค/กร มีภาพลักษณ/ ท่ี ดี ในเรื่อง คุณภาพ  
การให	บริการเป&นไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน 
               3) พัฒนาระบบรับเรื่องร	องเรียนบนเว็บไซต/ของการยางแห�งประเทศไทย เพ่ือให	ผู	ร	องสามารถ
ตรวจสอบสถานะการดําเนินการได	ด	วยตนเอง และมีช�องทางสําหรับเจ	าหน	าท่ีในการแจ	งผลการดําเนินการให	 
ผู	ร	องทราบได	อย�างสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4.10 การวิเคราะห�ช'องว'างในการพัฒนาการให+บริการของลูกค+า  
 กยท.ได	 ดํ าเนินการวิ เคราะห/ช�องว� างในการพัฒนาการให	บริการลูกค	าและตลาดของ กยท.  
(Gap Analysis) เพ่ือจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาดของ กยท.ป� 2566-2570 ได	พิจารณาองค/ประกอบ ได	แก� 

1) ความต	องการและความคาดหวังของลูกค	าจากสารสนเทศเสียงลูกค	าป�ท่ีผ�านมา 
2) การบรรลุแผนวิสาหกิจของการยางแห�งประเทศไทย ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2466-2570)  
3) แผนงานและโครงการท่ีเก่ียวข	อง 
4) แนวโน	มการบริหารของลูกค	าและการดําเนินกิจการธุรกิจในอนาคต 

เม่ือพิจารณาองค/ประกอบดังกล�าว ทําให	ทราบถึงความต	องการ ความคาดหวังของลูกค	า และ 
บทบาทและหน	าท่ีความรับผิดชอบการดําเนินงาน รวมถึงแผนงาน/โครงการท่ีรองรับปKจจุบัน พบว�าช�องว�างใน
การปรับปรุงงานบริการลูกค	าและตลาดของ กยท. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน	มด	านต�างๆ  
ให	บรรลุตามแผนยุทธศาสตร/และการให	บริการในอนาคต 4 ด	าน ดังนี้ 

1) ด	านความเข	าใจของลูกค	า 
1.1) ขาดการเก็บข	อมูลการบริการในกระบวนงานการท้ังในเชิงส�งเสริมและเชิงพาณิชย/ 
1.2) ขาดการปรับปรุงการให	บริการผ�านแบบดิจิทัลตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
1.3) ช�องทางการติดต�อสื่อสารประชาสัมพันธ/ลูกค	ายังไม�ท่ัวถึง 

2) ด	านบุคลากร 
2.2) ขาดความพร	อมด	านพฤติกรรมและทักษะการดําเนินงานแบบดิจิทัล 
2.2) ขาดความพร	อมด	านการบริการและตอบสนองการบริการผ�านระบบดิจิทัล 

3) ด	านกระบวนการ 
3.1) กยท. มีระบบกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีซับซ	อน 
3.2) กยท. ขาดการสื่อสารไปยังผู	รับผิดชอบ และลูกค	าในแต�ละพ้ืนท่ี ทําให	เกิดช�องว�างการ

ให	บริการพ้ืนท่ี 
3.3) กยท. ขาดระบบการจัดการข	อมูลการให	บริการ เพ่ือตอบสนองความต	องการ 

4) ด	านเทคโนโลยี  
4.1) กยท.ขาดการบูรณาฐานข	อมูลลูกค	าด	านส�งเสริมและพาณิชย/ 

                    4.2) กยท.ขาดการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานด	านลูกค	าและตลาด 
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4.11  การวิเคราะห� (SWOT Analysis) 
 จุดแข็ง (S : Strengths)  จุดอ'อน (W : Weaknesses) 

๑.   กยท. เป&นหน�วยงานภาครัฐองค/กรเดียวของ
ประเทศไทยท่ีบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ
ครบวงจร และเป&นหน�วยงานเดียวท่ีทําหน	าท่ี
จัดเก็บค�าธรรมเนียมส�งออกยาง เพ่ือนํามาใช	ใน
การบริหารกิจการองค/กรและจัดสรรเป&นค�าใช	จ�าย
ต�างๆ ตามกองทุนพัฒนายางพารา  

1.  กฎระเบียบบางอย�างยังเป&นข	อจํากัดในการ
ดําเนินงานทางด	านบริการและดําเนินการ
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต	องการลูกค	า
และการบริการ  
 

2. กยท. มีหน�วยงานการบริการ/ส�งเสริมลูกค	า
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู	ประกอบ
กิจการยางในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ัวประเทศ 

2. โครงสร	างและอัตรากําลังยังไม�เพียงพอต�อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีิจิทัล 
ด	านบริการ และธุรกิจ 

3 กยท. เป&นหน�วยงานท่ีได	รับการยอมรับของ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการ
ยาง หน�วยงานในประเทศ และต�างประเทศ 

3 
 
 

กยท. ยังขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง 
ธุรกิจ  

4 พรบ.การยางแห�งประเทศไทย พ.ศ.2558  
ท่ีสามารถให	ทําธุรกิจได	 และจัดตั้งบริษัทลูก ร�วม
ทุนกับภาคเอกชนได	 
 

4 การจัดการสารสนเทศยังไม�สามารถ 
ใช	ประโยชน/ได	อย�างเต็มความสามารถ และ
สร	างมูลค�าเพ่ิมให	 กยท. ในการตอบสนอง
ความต	องการของผู	รับบริการ 

5  กยท. มีคณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทยท่ี
มีความรู	ความเช่ียวชาญด	านการค	า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด	าน
ส�งเสริมการปลูกยางและ วิจัยพัฒนายางซ่ึ ง
ได	เปรียบคู�แข�งขันรายใหม�ประกอบกับการส�งเสริม
และวิจัยพัฒนายาง 

5. ขาดการประชาสัมพันธ/เชิงรุก สร	าง
ภาพลักษณ/ท่ีดี รวมถึงการให	บริการของ 
กยท. แก�กลุ�มผู	รับบริการ ผู	มีส�วนได	เสีย 
และผู	ท่ีเก่ียวข	อง อย�างท่ัวถึง  

6  มีองค/ความรู	และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด	าน
ยางพารา 
 
 
 
 
 
 

6 ลู กค	 า  กยท .  มีหลากหลาย ท้ั งภาครั ฐ 
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและ
เอกชน ซ่ึงมีความต	องการแตกต�างกัน 
ขณะท่ี กยท. มีบุคลากรและทรัพยากรจํากัด
รวมท้ังมีปKจจัยบางประการท่ีไม�สามารถ
ควบคุมได	 อาทิ การเคลื่อนไหวของราคายาง 
ซ่ึ ง ส� ง ผ ลต� อ ขีดคว ามส ามา รถ ในกา ร
ตอบสนองให	ลูกค	าเกิดความพึงพอใจ 

7. กยท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด	านยางพาราของ
ประเทศ สนับสนุนการติดต�อ และค	นหาข	อมูล 
และการเข	าถึงการบริการได	 
 
 
 

7 ในการดําเนินงานด	านธุรกิจของ กยท. ลูกค	า
มีอํานาจต�อรองสูง เน่ืองจากสามารถหาซ้ือ
ยางท่ี กยท. ผลิตจากผู	ผลิตรายอ่ืนๆ ใน
ประเทศได	โดยง�าย และมีความยืดหยุ�นทาง
การค	ามากกว�า 

8  เน่ืองจาก กยท. เป&นหน�วยงานของรัฐ การ
ดําเนินงานด	านธุรกิจของ กยท. ได	รับความเช่ือถือ
จากลูกค	าว�าจะเป&นไปตามข	อตกลง ไม�บิดพลิ้ว
สัญญาซ้ือขาย 
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 โอกาส (O : Opportunities)  อุปสรรค (T : Threats) 
๑ 
 
 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมูลค�า 
และส� ง เสริมการใช	ยางในประเทศ รวม ท้ัง 
สนับสนุนโครงการท่ีเก่ียวข	องกับยางพาราอย�าง
ต�อเน่ือง 

1 งบประมาณของรัฐบาลมีจํากัด ไม�สามารถ
สนับสนุนภารกิจของ กยท. ได	อย�างเพียงพอ 

2. กระแสอนุรักษ/สิ่งแวดล	อมจากท่ัวโลก ช�วยกระตุ	น
การบริโภคสินค	าท่ีเป&นมติรต�อสิ่งแวดล	อม 

2 เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู	ประกอบ
กิจการยาง ท่ีรับบริการ/ส�งเสริมสนับสนุน มี
พฤติกรรมความคาดหวังต�อการบริการ/
ส�งเสริมท่ีสูงข้ึน 

3 ผลกระทบจากโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ช�วยกระตุ	นการบริโภคผลิตภัณฑ/ยางท่ีใช	เพ่ือ
ปQองกันการติดเช้ือและสาธารณสุข เช�น ถุงมือยาง 
หน	ากากอนามัยท่ีมีส�วนผสมยางพารา 

3 การเปลี่ยนแปลงและความก	าวหน	าของ
เทคโนโลยี มีผลกระทบระบบการค	าและ
การบริหารและรูปแบบการดําเนินชีวิต การ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรุนแรง 

4 พฤติ กร รมการบริ โภคสินค	 าและบริ กา ร ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากความก	าวหน	าด	านเทคโนโลยี 
และผลกระทบโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ส�งผลให	ผู	บริโภคใช	เทคโนโลยีมากข้ึนช�วย
ส�งเสริมระบบการค	าออนไลน/ให	ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

4 ราคายางมีความผันผวนไม�แน�นอน 

5 มีแหล�งเรียนรู	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร/พระราชา ช�วยส�งเสริมการ
พ่ึงตนเองและสร	างภูมิคุ	มกันการเปลี่ยนแปลงแก�
เกษตรกร 

5 มีโรคยางชนิดใหม�ๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อ
ผลผลิตยางพารา 

6 ประเทศไทยอยู�ในภูมิภาคท่ีเหมาะสมกับการปลูก
ยางพาราของโลก และมีผลผลิตจากยางพารา
อันดับหน่ึงของโลก 

6 ปKจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู�ในภาวะชะลอตัว 
จากผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ส�งผลให	การดําเนินงานด	าน
ธุรกิจของ กยท. มีการแข�งขันด	านราคา
ค�อนข	างรุนแรงและเสียเปรียบภาคเอกชน 
ตลอดจนประเทศท่ีมีต	นทุนต่ํากว�า เช�น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 

7 การขยายตัวของประชากรโลกเพ่ิมข้ึน ทําให	ความ
ต	องการใช	ยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

7 กยท. เป&นหน�วยงานของรัฐ จึงต	องให	
ความสําคัญกับนโยบาย และการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ด	 า น ย า งพ า ร า ข อ ง รั ฐ บ า ล 
โดยเฉพาะโครงการเร�งด�วนท่ีต	องดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอาจทําให	 กยท. 
ไม�สามารถดําเนินภารกิจเพ่ือพ่ึงพาตนเองได	
อย�างเต็มท่ี 
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4.12 การวิเคราะห� TOWS Matrix   
 

ป$จจัยภายใน 
 
 
 

 
ป$จจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 เป&นหน�วยงานภาครัฐองค/กรเดียวของประเทศไทยที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร  
S2 มีหน�วยงานการบริการ/ส�งเสริมในพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 
S3 เป&นหน�วยงานที่ได	รับการยอมรับทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
 S4 มีเครือข�ายลูกค	าบริการ/ส�งเสริมพื้นที่ปลูกยางพาร  
S5 มีคณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทยที่มีความรู	ความเชี่ยวชาญด	านการค	า การลงทุน อุตสาหกรรม และบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด	านส�งเสริมการปลูกยางและวิจัยพัฒนายางซึ่งได	เปรียบคู�แข�งขันรายใหม�ประกอบกับการส�งเสริมและวิจัยพัฒนายาง 
S6 มีระบบการพัฒนาบุคลากรให	มีความรู	 การบริการ และพัฒนาทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
S7 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด	านยางพาราของประเทศ  
S8 การดําเนินงานด	านธุรกิจของ กยท. ได	รับความเชื่อถือจากลูกค	าว�าจะเป&นไปตามข	อตกลง ไม�บิดพลิ้วสัญญาซื้อขาย 

จุดอ'อน (Weakness) 
W1 กฎระเบียบบางอย�างยังเป&นข	อจํากัดในการดําเนินงานทางด	านธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต	องการลูกค	าและการบริการ 
W2 โครงสร	างและอัตรากําลังยังไม�เพียงพอต�อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ด	านบริการ และธุรกิจ 
W3 ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางธุรกิจ 
W4 การจัดการสารสนเทศยังไม�สามารถใช	ประโยชน/ได	อย�างเต็มที ่
W5 ขาดการประชาสัมพันธ/เชิงรุกอย�างทั่วถึง 
W6 ลูกค	า กยท. มีหลากหลาย ขณะที่ กยท. มบีุคลากรและทรัพยากรจํากัดรวมทั้งมปีKจจัยบางประการที่ไม�สามารถควบคุมได	  
W7 ในการดําเนินงานด	านธุรกจิของ กยท. ลูกค	ามีอํานาจต�อรองสูง เนื่องจากสามารถหาซื้อยางที่ กยท. ผลิตจากผู	ผลิตรายอื่นๆ 
ในประเทศได	โดยง�าย และมีความยืดหยุ�นทางการค	ามากกว�า 

โอกาส (Opportunity) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค�า และส�งเสริมการใช	ยางในประเทศ 
รวมทั้ง สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข	องกับยางพาราอย�างต�อเนื่อง 
O2 กระแสอนุรักษ/สิ่งแวดล	อมจากทั่วโลก ช�วยกระตุ	นการบริโภคสินค	าที่เป&นมิตรต�อ
สิ่งแวดล	อม 
O3 ผลกระทบจากโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ช�วยกระตุ	นการบริโภค
ผลิตภัณฑ/ยางที่ใช	เพื่อปQองกันการติดเชื้อและสาธารณสุข เช�น ถุงมือยาง หน	ากาก
อนามัยที่มีส�วนผสมยางพารา 
O4 พฤติกรรมการบริโภคสินค	าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากความก	าวหน	าด	าน
เทคโนโลยี และผลกระทบโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส�งผลให	ผู	บริโภคใช	
เทคโนโลยีมากขึ้นช�วยส�งเสริมระบบการค	าออนไลน/ให	ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
O5 มีแหล�งเรียนรู	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร/พระราชา ช�วย
ส�งเสริมการพึ่งตนเองและสร	างภูมิคุ	มกันการเปลี่ยนแปลงแก�เกษตรกร 
O6 ประเทศไทยอยู�ในภูมิภาคที่เหมาะสมกับการปลูกยางพาราของโลก และมีผลผลิต
จากยางพาราอันดับหนึ่งของโลก 
O7 การขยายตัวของประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทําให	ความต	องการใช	ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
อย�างต�อเนื่อง 

S1O1O4 ปรับรูปแบบการบริหารจัดการด	านยางพาราโดยใช	เทคโนโลยี  
S2S4S7O1O4 พัฒนาผลิตภัณฑ/ในการเพิ่มมูลค�าด	วยนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ/ทางการแพทย/ 
S6O1O4O๒ สร	างนวัตกรรมผลิตภัณฑ/ที่เป&นมิตรกับสิ่งแวดล	อม และระบบดิจิทัล 
S2S4S6S7O4 พัฒนาระบบการบริการด	วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รวดเร็วแม�นยํา เพื่อให	บริการลูกค	า 
 

W2W3O1 ขอทุนสนับสนุนพัฒนาองค/ความรู	บุคลากรเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการให	ได	ตามมาตรฐาน 
W5W7O3O4O7 เพิ่มการรับรู	ผ�านช�องทางการสื่อสารที่หลากหลายครอบคลุมกลุ�มลูกค	า 
 

อุปสรรค (Threat) 
T1 งบประมาณของรัฐบาลมีจํากัด ไม�สามารถสนับสนุนภารกิจของ กยท.  
T2 เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู	ประกอบกิจการยาง ที่รับบริการ/ส�งเสริมสนับสนุน 
มีพฤติกรรมความคาดหวังต�อการบริการ/ส�งเสริมที่สูงขึ้น 
T3 การเปลี่ยนแปลงและความก	าวหน	าของเทคโนโลยี มีผลกระทบระบบการค	าและ
การบริหารและรูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรุนแรง 
T4 ราคายางมีความผันผวนไม�แน�นอน 
T5 มีโรคยางชนิดใหม�ๆ ที่ส�งผลกระทบต�อผลผลิตยางพารา 
T6 ปKจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู�ในภาวะชะลอตัว จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ส�งผลให	การดําเนินงานด	านธุรกิจของ กยท. มีการแข�งขันด	านราคา
ค�อนข	างรุนแรงและเสียเปรียบภาคเอกชน ตลอดจนประเทศที่มีต	นทุนต่ํากว�า เช�น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 
T7 กยท. เป&นหน�วยงานของรัฐ จึงต	องให	ความสําคัญกับนโยบาย และการดําเนิน
โครงการด	านยางพาราของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเร�งด�วนที่ต	องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดอาจทําให	 กยท. ไม�สามารถดําเนินภารกิจเพื่อพึ่งพาตนเองได	อย�าง
เต็มที่ 

S3S5S6S7T2T6 ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการให	ได	ตามมาตรฐาน ตอบสนองตามความต	องการของลูกค	า 
S6S7T2T3T4T5T6 กําหนดมาตรการปQองกัน ด	วยระบบเทคโนโลยีในการคาดการณ/ข	อมูลยางพาราที่สําคัญ เช�น ราคายาง 
โรคยางพารา 

W1T1T2T6 ปรับปรุงระเบียบให	สอดคล	องกับการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต	องการของลูกค	า 
W5W6W7T๓T5 สร	างองค/ความรู	เผยแพร�ให	กับกลุ�มลูกค	าเกี่ยวกับมาตรฐานยางพาราต�างๆ และโรคยาง 
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จากการรวบรวมและวิเคราะห/ข	อมูลการดําเนินงานสภาพแวดล	อมภายใน ภายนอกองค/กร รวมถึง
โอกาสและอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ�มตลาด ลูกค	า ผู	รับบริการ กยท.ได	ดําเนินการวิเคราะห/และ
กําหนดประเด็นด	านยุทธศาสตร/และสอดรับกับเปQาประสงค/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ของ กยท. ดังนี้ 
 4.13 ความท+าทายเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Challenge)  
            การวิเคราะห/ความท	าทายเชิงยุทธศาสตร/ตามทิศทางการดําเนินงาน สภาพแวดล	อมภายใน ภายนอก
องค/กร และการบริหารจัดการลูกค	าและตลาดของการยางแห�งประเทศไทย มีประเด็นท	าทายเชิงยุทธศาสตร/
โดยวิเคราะห/จากจุดอ�อนท่ีเป&น Ranking สูง combination ประเด็นจุดแข็งหรือโอกาสขององค/กร ซ่ึงเป&น
ประเด็นท่ีองค/ยังต	องปรับปรุง ประเด็นของจุดอ�อนกับภัยคุกคามขององค/กร พบว�า กยท. มีความท	าทาย 
เชิงยุทธศาสตร/ในปKจจุบันด	านลูกค	าและตลาด ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ความท+าท+ายเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Challenge) ผลิตภัณฑ�/บรกิาร 
1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให	ทันต�อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ

คาดหวังการให	บริการและสินค	าของลูกค	า/ผู	รับบริการ 
เชิงสังคม/พาณิชย/ 

2 การพัฒนาสร	างองค/ความรู	บุคลากรและเจ	าหน	าท่ีด	านการบริการ/ผลิตภณัฑ/สินค	า  เชิงสังคม/พาณิชย/ 
3 การใช	ข	อมูลจากฐานข	อมลูองค/กรเพ่ือสร	างมลูค�าเพ่ิมทางธุรกิจ เชิงสังคม/พาณิชย/ 
4 การปรับโครงสร	างการบริหารงานและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  เชิงสังคม/พาณิชย/ 

 
4.14 ความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Advantages) SO 

การวิเคราะห/ความได	เปรียบเชิงยุทธศาสตร/ตามทิศทางการดําเนินงาน สภาพแวดล	อมภายใน 
ภายนอกองค/กร และการบริหารจัดการลูกค	าและตลาดของการยางแห�งประเทศไทย ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ 
ภารกิจ และความเชื่อมโยงกับการกําหนดสมรรถหลักขององค/กร  มีประเด็นความได	เปรียบเชิงยุทธศาสตร/ 
วิเคราะห/จากจุดแข็งท่ีมี Ranking สูง ๆ Combination กับจุดแข็งและโอกาสขององค/กร ดังนี้  
  

ลําดับท่ี ความได+เปรียบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Advantages) ผลิตภัณฑ�/บริการ 
1 การบริหารจัดการด	านยางพารา ตามพระราชบัญญตัิการยางแห�งประเทศไทย 

พ.ศ.2558 สามารถดําเนินการได	ท้ังระบบครบวงจร 
เชิงสังคม/พาณิชย/ 

2  กยท. มีหน�วยงานบริการในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ัวประเทศ รองรับการให	บริการ
กับลูกค	า/บริการได	มีประสิทธิภาพ 

เชิงสังคม/พาณิชย/ 

3 กยท.มีเครือข�ายลูกค	าบริการ/ส�งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู	ประกอบ
กิจการยางครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและหน�วยงานท้ังในประเทศ และ
ต�างประเทศ 

เชิงสังคม/พาณิชย/ 

4 บุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญด	านส�งเสริมการปลูกยางและวิจัยพัฒนายาง 
ซ่ึงได	เปรียบคู�แข�งขันรายใหม� 

เชิงสังคม/พาณิชย/ 
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4.15 วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Objectives) 
 วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ หมายถึง จุดมุ�งหมายท่ีชัดเจนขององค/กร หรือการตอบสนองต�อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคัญ ความสามารถในการแข�งขัน และการได	เปรียบทางธุรกิจ/การบริการ 
ลูกค	า ตลาด ผลิตภัณฑ/ หรือเทคโนโลยี วัตถุประสงค/เชิงกลยุทธ/จะกําหนดทิศทางระยะยาว และเป&นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากร สรุปได	ดังนี้  
 

ลําดับท่ี วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objectives) 
1 การยกระดับความความพึงพอใจของลูกค	า 
2 เพ่ือสร	างมลูค�าเพ่ิมของผลิตภัณฑ/และบริการด	วยนวัตกรรม 
3 การพัฒนาตลาดและธุรกิจใหม� 
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แผนแม'บทด+านลูกค+าและตลาด  
ป. พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 

 
5.๑ วิสัยทัศน�และพันธกิจ 
 วิสัยทัศน� 
    “องค/กรนําด	านบริหารจัดการลูกค	าด	านยางพารา”  

 
 พันธกิจ 

� เพ่ือยกระดับความความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค	าและตลาด 
� เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

ให	ตอบสนองความต	องการของลูกค	าเพ่ือสร	างความสัมพันธ/ท่ีดีต�อ กยท 
� เพ่ือพัฒนากระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพด	วยนวัตกรรมดิจิทัล 

เพ่ือส�งมอบคุณค�าผลิตภัณฑ/และบริการให	แก�ลูกค	า 
 
5.๒  แผนแม'บทด+านลูกค+าและการตลาด ป. พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 
 การจัดทําแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาดของการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 (ระยะ 5 ป�) 
ได	ดําเนินการศึกษาข	อมูลตามหลักเกณฑ/ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด	านลูกค	า
และตลาด นํามากําหนดยุทธศาสตร/ และแผนงานต�างๆ สรุปได	ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค+าและตลาด 
 เป̂าประสงค� 
  ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและผูกพันท่ีดีต�อลูกค	าและผู	รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข	อมูลของลูกค	าและตลาดได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจการให	บริการไม�น	อยกว�าร	อยละ 90 ในป� 2570 
 กลยุทธ�ท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพความพึงพอใจและผูกพันของ กยท. 
  แผนงาน/โครงการ 

- โครงการการพัฒนาช�องทางประชาสัมพันธ/การให	บริการลูกค	าและตลาดของ กยท. 
- โครงการรับฟKงความพึงพอใจของลูกค	าและตลาด  
- โครงการจัดการข	อร	องเรียน กยท. 
- โครงการดําเนินการจัดประชุมเครือข�ายระดับประเทศ 

กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกค+าและตลาด 
แผนงาน/โครงการ 

- การจัดทําฐานข	อมูลลูกค	าและผลิตภัณฑ//บริการของ กยท.  
 

 
 

 

บทท่ี 5  
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีมีมาตรฐานสากล 
เป̂าประสงค� 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/และการบริการให	มีมาตรฐานสากล  
2. เพ่ือสร	างความม่ันใจและความน�าเชื่อถือให	กับผลิตภัณฑ/สินค	าและบริการสร	างมูลค�าให	กับ

ลูกค	าและผู	รับบริการ 
ตัวช้ีวัด ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ//บริการตามมาตรฐานสากล  

อย�างน	อย 5 ผลิตภัณฑ//การบริการ ในป� 2570 
 กลยุทธ� การยกระดับผลิตภัณฑ�และบริการตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล  

                                 (ตลาดกลางยางพารา โรงงาน และศูนย/บริการทดสอบรับรอง) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในด	านการบริการและตลาด 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร+างมูลค'าเพ่ิมผลิตภัณฑ�และบริการใหม'  
 เป̂าประสงค� 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการของ กยท. ด	วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการใหม� 

ตัวช้ีวัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด	วยระบบดิจิทัล จํานวน 5 ระบบภายในป� 2570 

  2. สร	างผลิตภัณฑ//การบริการใหม� 5 ผลิตภัณฑ/หรือบริการภายในป� 2570 
กลยุทธ�ท่ี 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ�และบริการด+วยระบบดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ 
 - โครงการพัฒนากระบวนการให	บริการผลิตภัณฑ//บริการด	วยระบบดิจิทัล 

กลยุทธ�ท่ี 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการใหม'         
แผนงาน/โครงการ 

 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ/และการบริการใหม�ของการยางแห�งประเทศไทย 
 

5.3 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ด+านลูกค+าและตลาดในการดําเนินงานด+านต'างๆ 
ในการกําหนดทิศทางกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและตลาด และการดําเนินงานให	บรรลุ

เปQาหมาย ประกอบด	วย (1) แผนยุทธศาสตร/ 20 ป� (2) นโยบายไทยแลนด/ 4.0 (3) นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ/ (4) แผนวิสาหกิจ กยท. และ (5) แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2564 ของ กยท. 

แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 5 ป� พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 
2566 ของ กยท. ประกอบด	วย 

ยุทธศาสตร/ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมยางอย�างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร/ท่ี 2 สร	างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร/ท่ี 3 พัฒนาสู�องค/กรแห�งความรู	ท่ีมีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ท่ี 4 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงินแก�องค/กร  

ภายใต	แผนดังกล�าวยังได	กําหนดเปQาหมายและแผนกลยุทธ/ด	านต�างๆ ซ่ึงครอบคลุมด	านยางพาราท่ีมี
ความยั่งยืน ต้ังแต�การส�งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา การพัฒนาตลาดยางพาราและ
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นวัตกรรมยางพารา รวมถึงการสร	างรายได	จากโอกาสในธุรกิจใหม� เพ่ือต�อยอดจากธุรกิจเดิมมุ�งสู�องค/กรท่ีมี
สมรรถนะสูง ซ่ึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร/ระยะยาวจะมีส�วนเก่ียวข	องกับพันธกิจแผนยุทธศาสตร/ด	านลูกค	า
และตลาด พ.ศ. 2566-2570 ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5.1 ความเชื่อมโยงแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� 2566 – 2570 กับแผนวิสาหกิจ
ของการยางแห�งประเทศไทย และแผนงานของ กยท. 

ยุทธศาสตร� เป̂าประสงค� กลยุทธ� 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�  

ในแผนวิสาหกิจ กยท. 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 
การยกระดับความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันของลูกค	า
และตลาด 

๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ
และสร	างความผูกพันสัมพันธ/ท่ีดี
ต�อลูกค	าและผู	รับบริการ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข	อมูลของลูกค	าและตลาดได	
อย�างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ/ท่ี 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพความพึง
พอใจและความผูกพัน 
ของ กยท. 
กลยุทธ/ท่ี 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการลูกค	าและ
ตลาด 

S3 พัฒนาสู�องค/กรแห�งความรู	
ท่ีมีสมรรถนะสูง 
S4 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน
แก�องค/กร 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/และการ
บริการท่ีมี
มาตรฐานสากล 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/
และการบริการให	มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร	างความม่ันใจและความ
น�าเชื่อถือให	กับผลิตภัณฑ/สินค	า
และบริการ 

การยกระดับผลิตภัณฑ/
และบริการตาม
มาตรฐานสากล 
 

S1 พัฒนาอุตสาหกรรมยาง
อย�างยั่งยืน 
S3 พัฒนาสู�องค/กรแห�งความรู	
ท่ีมีสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
การสร	าง
มูลค�าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ/และ

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/และ
บริการของ กยท. ด	วยนวัตกรรม
ระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง

กลยุทธ/ท่ี 1  เสริม
ศักยภาพผลิตภัณฑ/และ
บริการด	วยระบบดิจิทัล 
 

S2 สร	างนวัตกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน 
S3 พัฒนาสู�องค/กรแห�งความรู	
ท่ีมีสมรรถนะสูง 
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ยุทธศาสตร� เป̂าประสงค� กลยุทธ� 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�  

ในแผนวิสาหกิจ กยท. 
บริการใหม�ด	วย
นวัตกรรมท่ียั่งยืน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการ
ใหม� 

กลยุทธ/ท่ี 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/และบริการใหม� 

S4 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน
แก�องค/กร 

 
5.4 การดําเนินงานตามแผนแม'บทด+านลูกค+าและตลาดของ กยท. ป. 2566 - 2570  

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันลูกค+าและตลาด 
 เป̂าประสงค� 
  ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันสัมพันธ/ท่ีดีต�อลูกค	าและผู	รับบริการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข	อมูลของลูกค	าและตลาดได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจการให	บริการไม�น	อยกว�าร	อยละ 90 ในป� 2570 

กลยุทธ�/โครงการ วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด 
เป̂าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ� การเพ่ิมประสิทธิภาพความพึงพอใจ
และความผูกพันของ กยท. 
1) โครงการการพัฒนาช�องทางประชาสัมพันธ/
การให	บริการลูกค	าและตลาดของ กยท. 
 

 
 
เพื่อเพิ่มช�องทางการรับรู	
ข	อมูลผลิตภัณฑ/สินค	าและ
บริการของ กยท. ระบบ 
Digital และ physical 

 
 

ช�องทาง 
การรับรู	 

 
 

6 
 ช�องทาง 

 
 

6 
ช�องทาง 

 
 

7 
 ช�องทาง 

 
 

7 
ช�องทาง 

 
 

7 
ช�องทาง 

2) โครงการรับฟKงความพึงพอใจของลูกค	าและ
ตลาดของ กยท. 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของลูกค	าและ
ผู	รับบริการ เชิงพาณิชย/
และเชิงส�งเสริม 
 

ร	อยละ
ความพึง
พอใจ 

ร	อยละ 
80 

ร	อยละ  
80 

ร	อยละ  
85 

ร	อยละ  
90 

ร	อยละ  
90 

3) โครงการจัดการข	อร	องเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการข	อ
ร	องเรียนของลูกค	าและ
ผู	รับบริการของ กยท.ให	มี
ประสิทธิภาพ 

ร	อยละการ
จัดการ 

ข	อร	องเรียน 

ร	อยละ 
๘๐ 

ร	อยละ  
๘๕ 

ร	อยละ  
๙๐ 

ร	อยละ  
๙๕ 

ร	อยละ  
100 

4) โครงการดําเนินการจัดประชุมเครือข�าย
ระดับประเทศ/เขต 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ
การจัดการความสัมพันธ/
ลูกค	าและตลาดของ กยท. 

ระดับ
ความสําเร็จ
การ
ดําเนินงาน 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ 
100 

กลยุทธ�เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ลูกค+า 
๕) โครงการพัฒนาฐานข	อมูลลูกค	า 

 
 
เพื่อพัฒนาการจัดการ
ฐานข	อมูลลูกค	าและ
ผลิตภัณฑ/ของ กยท.และ
สามารถจัดการข	อมูลได	
อย�างมีประสิทธภิาพ 

 
 
มีฐานข	อมูล
กลุ�มลูกค	า
ของ กยท. 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีมีมาตรฐานสากล 

 เป̂าประสงค� 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/และการบริการให	มีมาตรฐานสากล  
2. เพ่ือสร	างความม่ันใจและความน�าเชื่อถือให	กับผลิตภัณฑ/สินค	าและบริการ 

ตัวช้ีวัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ//บริการตามมาตรฐานสากล อย�างน	อย 5 ผลิตภัณฑ//การบริการ ในป� 2570 
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กลยุทธ�/โครงการ วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด 
เป̂าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ� การยกระดับผลิตภัณฑ�และบริการ
ตามมาตรฐานสากล 
๖) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
บริการตามมาตรฐานสากล 
 

 
 
เพื่อพัฒนาระบบ
มาตรฐานกระบวนการ
จัดการผลิตภัณฑ/บริการ
ตามมาตรฐานสากล ให	
เกิดความเช่ือม่ันของลูกค	า 

 
 
ได	รับรอง
มาตรฐาน 

 
 

3 แห�ง 

 
 

3 แห�ง 

 
 

4 แห�ง 

 
 

4 แห�ง 

 
 

5 แห�ง 

๗) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให	
มีศักยภาพและเป&นมิตรต�อส่ิงแวดล	อม 

เพื่อให	เกิดความเช่ือม่ัน
และความพึงพอใจลูกค	า
และผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 

ระดับ
ความสําเร็จ 

ร	อยละ 
100 

- - - - 

๗) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
ด	านธุรกิจบริการและสร	างความสัมพันธ/ลูกค	า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในด	านการ
บริการและความสัมพันธ/
กับลูกค	า และยกระดับ
ความพึงพอใจและความ
ผูกพันของลูกค	าต�อองค/กร 
 

ระดับ
ความสําเร็จ 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ  
100 

ร	อยละ 
100 

ร	อยละ  
100 

ร	อยละ  
100 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร+างมูลค'าเพ่ิมผลิตภัณฑ�และบริการใหม' 

 เป̂าประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการของ กยท. ด	วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการใหม� 

ตัวช้ีวัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด	วยระบบดิจิทัล จํานวน 5 ระบบในป� 2570 

                     2. สร	างผลิตภัณฑ/และการบริการใหม� 5 ผลิตภัณฑ/ ในป� 2570 

กลยุทธ�/โครงการ วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด 
เป̂าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ� เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ�และบริการ
ด+วยระบบดิจิทัล 
๘) โครงการพัฒนากระบวนการให	บริการ
ผลิตภัณฑ//บริการด	วยระบบดิจิทัล 
 

 
 
เพื่อพัฒนากระบวนการ
และสนับสนุนการบริการ
ให	เป&นความต	องการความ
คาดหวังของลูกค	าผ�าน
ระบบดิจิทัลของ กยท. 

 
 

มีระบบ
บริการ
ดิจิทัล 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

 
 

1 ระบบ 

กลยุทธ� การพัฒนาสินค+าและผลิตภัณฑ�ใหม' 
๙) โครงการพัฒนาธุรกิจและการบริการใหม�
ของการยางแห�งประเทศไทย 

เพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ/สินค	าและการ
บริการให	มีความ
หลากหลายตอบสนอง
ความต	องการลูกค	า 

ระดับ
ความสําเร็จ 

1 
ผลิตภัณฑ//

บริการ 

1 
ผลิตภัณฑ//

บริการ 

1 
ผลิตภัณฑ//

บริการ 

1 
ผลิตภัณฑ//

บริการ 

1 
ผลิตภัณฑ//

บริการ 
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การถ'ายทอดยุทธศาสตร�ด+านลูกค+าและการตลาดสู'การปฏิบัต ิ
 

6.1 แนวทางการถ'ายทอดยุทธศาสตร�ด+านลูกค+าและการตลาดสู'การปฏิบัติ 
 การถ�ายทอดยุทธศาสตร/ ติดตาม ประเมินผลของแผนแม�บทด	านลูกค	าและการตลาด ป� พ.ศ. ๒๕66 – 

๒๕70 ยึดหลักการมีบทบาทหน	าท่ีในการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ 
แผนงาน โครงการท่ีหน�วยงานรับผิดชอบ โดยฝ�ายยุทธศาสตร/องค/กรและหน�วยธุรกิจเป&นผู	ประสาน รวบรวม
วิเคราะห/ และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต�อผู	บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข	อง ใน
การให	ข	อคิดเห็นและกําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให	แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง โดยสามารถกําหนดขอบเขต
ของการถ�ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและการตลาด โดยสามารถกําหนด
ขอบเขตของการถ�ายทอดยุทธศาสตร/และแผนปฏิบัติการประจําป� การติดตาม และการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร/ลูกค	าและการตลาดป� พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ดังนี้ 

� การถ�ายทอด กําหนดให	มีการถ�ายทอดยุทธศาสตร/ท้ังภายในและภายนอกองค/กรให	รับรู	
และเข	าใจ แบ�งเป&นการถ�ายทอดภาพรวมของยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและการตลาดและแผนปฏิบัติการประจําป�  

� การถ�ายทอดภาพรวมของแผนแม�บทด	านลูกค	าและการตลาดเป&นการถ�ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน/ พันธกิจ แผนแม�บทด	านลูกค	าและการตลาดและกลยุทธ/ แก�บุคลากรการยางแห�งประเทศไทยทุกระดับ 
เป&นกลไกสําคัญในสร	างความรู	 ความเข	าใจ ตลอดจนเกิดความร�วมมือร�วมใจในการดําเนินงาน เพ่ือให	การ
บริหารจัดการด	านลูกค	าและการตลาดสอดคล	องเป&นไปในทิศทางเดียวกัน และ บรรลุวัตถุประสงค/เชิง
ยุทธศาสตร/ขององค/กร นอกจากนี้ต	องมีการสื่อสารให	แก�ลูกค	า คู�ค	า พันธมิตร ทราบถึงทิศทางในการ
ดําเนินงานของ การยางแห�งประเทศไทย เพ่ือสร	างความเข	าใจและสนับสนุนการดําเนินงานของ การยางแห�ง
ประเทศไทยให	บรรลุเปQาหมาย โดยมีการสํารวจการรับรู	และเข	าใจ ตลอดจนรับฟKงความคิดเห็นอย�างต�อเนื่อง
เป&นประจําทุกป� 

� การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการประจําป� เป&นการแปลงยุทธศาสตร/ระยะยาวสู�การปฏิบัติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยถ�ายทอดแผนงาน เปQาหมาย ตัวชี้วัดสู�แผนปฏิบัติการประจําป� ซ่ึงมีการ
กําหนดเปQาหมายผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย กิจกรรมการดําเนินงาน ผู	รับผิดชอบ และมีการวิเคราะห/เพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรท่ีใช	ในการดําเนินงานให	มีประสิทธิภาพ สอดคล	องกับสถานะองค/กร ได	แก� งบประมาณ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ/ท่ีใช	ในการดําเนินงาน และอัตรากําลัง รูปแบบการถ�ายทอดแบ�งเป&น 2 ส�วนดังนี้ 
   1) การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการด	านลูกค	าและการตลาดประจําป� ให	บุคลากรใน
องค/กรทราบ เพ่ือรับทราบและนําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค/กร โดยถ�ายทอดครบทุกแผนและตัวชี้วัด เผยแพร�ผ�าน
หนังสือแจ	งเวียนทุกส�วนงาน และเผยแพร�ในระบบ Intranet รวมท้ังชี้แจงหรือประชุมร�วมกับส�วนงานท่ี
เก่ียวข	องโดยตรง 
   2) การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการด	านลูกค	าและการตลาดประจําป� ให	ลูกค	าทราบ  
โดยอาจเลือกเฉพาะแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวข	องแต�ละกลุ�ม เผยแพร�ผ�านช�องทางต�างๆ อาทิ เว็บไซด/  
สื่อเครือข�ายสังคมออนไลน/ การประชาสัมพันธ/ขององค/กรและผ�านคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการต�างๆโดยมีการสํารวจการรับรู	และเข	าใจแผนฯอย�างต�อเนื่องเป&นประจําทุกป� 

บทท่ี 6 
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 การติดตามเป&นกระบวนการและวิธีการในการกํากับการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงาน ภายใต	แผน
ยุทธศาสตร/ด	านลูกค	าและการตลาดของ การยางแห�งประเทศไทย ให	เป&นไปตามเปQาหมายท้ังในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย�างเป&นระบบและมีความต�อเนื่องเพ่ือนําข	อมูล
มาใช	ในการปรับปรุง กระบวนการทํางานของแต�ละแผนงานโครงการให	มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล	องกับเปQาหมายของแผนแม�บทด	านลูกค	าและการตลาดป� พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA : Plan Do Check Act) เป&นกระบวนการในการเปรียบเทียบ ผล
การปฏิบัติงานกับเปQาหมาย/ตัวชี้วัดของแผนท่ีกําหนด การกํากับการปฏิบัติงานให	เป&นไปตามแผน การศึกษาปKญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแก	ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานให	เกิดผลผลิต ผลลัพธ/ท่ีต	องการ และเป&นการประเมินผล
กระทบท้ังทางตรง/ทางอ	อม เพ่ือเป&นข	อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

 ท้ังนี้ จะได	มีการทบทวนกระบวนการถ�ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร/เป&นประจํา
ทุกป� เพ่ือให	เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง รอบเวลาการติดตามและประเมินผล สําหรับระยะเวลาท่ี
จะใช	ในการติดตามผล ดังนี้  

๑. ระยะเวลาตามไตรมาส เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานรายแผนงาน/โครงการ  
  ๒. ระยะสิ้นสุดป�เพ่ือทบทวนปรับแผนงานโครงการสาหรับการพัฒนาเพ่ือให	บรรลุเปQาประสงค/
ของแผนยุทธศาสตร/ท่ีกําหนด 

  ๓. ระยะสิ้นสุดป�ของแผนฯ (ป� ๒๕70) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดแผนฯ และ
เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทํานโยบายเพ่ือการจัดทําแผนฉบับต�อไปเสนอต�อผู	บริหารระดับสูง 

 แนวทางการติดตามและประเมินผลข	างต	น ทําให	การยางแห�งประเทศไทย มีขอบเขต รอบเวลา กรอบ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด	านผู	มีส�วนได	ส�วนเสียอย�างชัดเจน เพ่ือกํากับ ประสานงาน เร�งรัด 

และดูแลให	หน�วยงาน คณะกรรมการ และคณะทํางานท่ีเก่ียวข	องปฏิบัติกิจกรรมต�าง ๆ ได	บรรลุเปQาหมายท่ี
กําหนดไว	ในแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� ๒๕๖6 – ๒๕70 
 

6.2 การมีส'วนร'วมของลูกค+า 
 การยางแห�งประเทศไทย ได	กําหนดแนวทางให	ลูกค	าได	มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข	อเสนอแนะใน
การสร	างความสัมพันธ//บริหารจัดการพร	อมท้ังสื่อสารให	ได	รับทราบรายละเอียดสําคัญของแผนและโครงการ
สําคัญต�างๆ ผ�านการให	ข	อคิดเห็นผ�านช�องทางต�างๆ อาทิ ช�องทางการติดต�อในองค/กรในระบบออฟไลน/ และ
ออนไลน/ และมีการกําหนดคณะกรรมการ/คณะทํางานด	านผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย โดยมีผู	รับผิดชอบหลัก คือ 
หน�วยธุรกิจ ในการรวบรวมและประเมินผลความต	องการเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงานท่ีมีต�อลูกค	าในกรณีจําเป&น 
อาทิเช�น กระบวนการสร	างการมีส�วนร�วม กระบวนการสื่อสารใน Touch Point เป&นต	น 

6.3 การรายงานผลการดําเนินงานการสร+างความสัมพันธ�/บริหารจัดการลูกค+าและตลาด 
 การยางแห�งประเทศไทยมีแนวทางให	ผู	รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในระดับองค/กร ระดับส�วนงาน 
ต�อคณะกรรมการด	านผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย และสาธารณชนอย�างต�อเนื่องท้ังในรูปแบบออฟไลน/และผ�านช�องทาง
ออนไลน/อย�างน	อยเดือนไตรมาสละครั้ง รวมถึงรายงานไว	ในรายงานประจําป� โดยมีหน�วยธุรกิจเป&นผู	รับผิดชอบ
หลักในการรวบรวมเนื้อหาประเด็นความต	องการ ความคาดหวังจากกลุ�มต�างๆ ตลอดจนผลลัพธ/ท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรม เพ่ือนํามาสื่อสาร ท้ังนี้กําหนดให	มีแผนปฏิบัติการทุกป� เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการมี
ส�วนร�วมการสร	างความสัมพันธ/และบริหารจัดการลูกค	าและตลาดให	มีความเหมาะสมต�อไป  
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แผนปฏิบัติการประจําป. พ.ศ.2566  
  
 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 ในส�วนนี้เป&นแผนท่ีจะช�วยขับเคลื่อนเปQาหมายเชิงยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว	
ในบทท่ี 4 แผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ประกอบด	วย 3 ยุทธศาสตร/ 5 กลยุทธ/ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค+าและตลาด 
เป̂าประสงค� 

   ๑. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและสร	างผูกพันสัมพันธ/ท่ีดีต�อลูกค	าและผู	รับบริการ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข	อมูลของลูกค	าและตลาดได	อย�างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจการให	บริการไม�น	อยกว�าร	อยละ 90 ในป� 2570 
กลยุทธ�ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพความพึงพอใจและผูกพันของ กยท. 

   แผนงาน/โครงการ 
- โครงการการพัฒนาช�องทางประชาสัมพันธ/การให	บริการลูกค	าและตลาดของ กยท. 
- โครงการรับฟKงความพึงพอใจของลูกค	าและตลาด  
- โครงการจัดการข	อร	องเรียน กยท. 

กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกค+าและตลาด 
แผนงาน/โครงการ 

- การจัดทําฐานข	อมูลลูกค	าและผลิตภัณฑ/การบริการของ กยท.  
- โครงการดําเนินการจัดประชุมเครือข�าย (ระดับประเทศ) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีมีมาตรฐานสากล 
เป̂าประสงค� 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/และการบริการให	มีมาตรฐานสากล  
2.เพ่ือสร	างความม่ันใจและความน�าเชื่อถือให	กับผลิตภัณฑ/สินค	าและบริการ 
    สร	างมูลค�าให	กับลูกค	าและผู	รับบริการ 

ตัวช้ีวัด  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ//บริการตามมาตรฐานสากล 
            อย�างน	อย 5 ผลิตภัณฑ//การบริการ ในป� 2570 

กลยุทธ� การยกระดับผลิตภัณฑ�และบริการตามมาตรฐานสากล 
แผนงาน/โครงการ 

- แผนงานการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล  
                                     (ตลาดกลางยางพารา โรงงาน และศูนย/บริการทดสอบรับรอง) 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในด	านการบริการและสร	างความสัมพันธ/ลูกค	า 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร+างมูลค'าเพ่ิมผลิตภัณฑ�และบริการใหม'  
เป̂าประสงค� 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการของ กยท. ด	วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือตอบสนองความคาดหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ/และบริการใหม� 

  

บทท่ี 7  
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ตัวช้ีวัด   
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการด	วยระบบดิจิทัล จํานวน 5 ระบบภายในป� 2570 

   2. สร	างผลิตภัณฑ/และการบริการใหม� 5 ผลิตภัณฑ/หรือบริการภายในป� 2570 
กลยุทธ�ท่ี 3.1  เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ�และบริการด+วยระบบดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ 
 -โครงการพัฒนากระบวนการให	บริการผลิตภัณฑ//บริการด	วยระบบดิจิทัล 

กลยุทธ�ท่ี 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการใหม'         
แผนงาน/โครงการ 
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ/และการบริการใหม�ของการยางแห�งประเทศไทย 

 การดําเนินงานประจําป�งบประมาณ 256๖ มีการกําหนดยุทธศาสตร// แผนงาน/เปQาหมาย/ตัวชี้วัด
และผู	รับผิดชอบ สอดคล	องตามยุทธศาสตร/ โดยมีเปQาประสงค/ตามแผนแม�บทด	านลูกค	าและตลาด ป� พ.ศ. ๒๕๖6 
– ๒๕70 ดังนี้ 
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ที่ รายการ ลูกค'าเชิงสังคม ลูกค'าเชิงพาณิชย�

1 ผู	รับการปลูกแทน 205,659            

2 ผู	รับการถ�ายทอดเทคโนโลยี 16,841              

3 ผู	รับบริการตลาด 1,996                

4 ผู	รับการจัดสวัสดิการ 9,709                

5 ผู	รับทุนวิจัย/การให	บริการ 81

6 ผู	จ�ายค�าธรรมเนียมส�งออกยาง 192

7 ลูกค	ายาง กยท. 52

234,286            244รวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข+อมูลผู+รับบริการของการยางแห'งประเทศไทย  
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ข+อมูลการสํารวจความพึงพอใจผู+รับบริการของ 

การยางแห'งประเทศไทย ป. 2564 และข+อร+องเรียนของการยางแห'งประเทศไทย 
 
 

1. การสํารวจความพึงพอใจของผู+รับบริการถ'ายทอดเทคโนโลยีแก'เกษตรกรชาวสวนยาง ป. 2565  
 การยางแห�งประเทศไทย ได	ดําเนินการโครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร มีวัตถุประสงค/ให	
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได	รับการบริการด	านความรู	 ก�อให	เกิดทักษะในการประกอบอาชีพการทํา 
สวนยาง สร	างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการทําสวนยางให	สามารถพ่ึงตนเองได	  
     กยท. โดยฝ�ายส�งเสริมและพัฒนาการผลิต จึงได	ทําการสํารวจความพึงพอใจโครงการถ�ายทอด
เทคโนโลยีแก�เกษตรกรชาวสวนยาง ประจําป�งบประมาณ 2565  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) จํานวนกลุ'มตัวอย'าง 

หลักสูตร 
จํานวนตัวอย'างประชากรท่ีทําการสํารวจ 

(ราย) 
1. การกรดียางอย�างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 347 
2. การปQองกันโรคและศัตรยูาง 347 
3. การใช	ปุ�ยเพ่ือปรับปรุงดินในสวนยางพารา 351 
4. การปรับปรุงคุณภาพผลผลติยางพาราตามเทคโนโลยี
การจัดการสวนยาง 

357 

5. การจัดการสวนยางอย�างยั่งยืน 339 
6. การปรับปรุงเทคนิคกรีดยางอย�างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลติ 

353 

รวม 2,094 
 

 1.2) ผลการสํารวจความพึงพอใจ  
 

รายการ ระดับ ร+อยละ 
1. หลักสูตรการปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย�างถูกวิธี มากท่ีสุด 93.70 
2.หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางพาราตาม
เทคโนโลยีการจัดการสวนยางอย�างยั่งยืน 

มากท่ีสุด 89.81 

3. หลักสูตรการกรีดยางอย�างถูกวิธี มากท่ีสุด 94.69 
4. หลักสูตรการปQองกันโรคและศัตรูยาง มากท่ีสุด 89.30 
5. หลักสูตรการออกแบบสวนยางตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืน มากท่ีสุด 89.67 
6. หลักสูตรการใช	ปุ�ยเพ่ือปรับปรุงดินในสวนยาง มากท่ีสุด 90.03 
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2. การสํารวจความพึงพอใจของผู+รับบริการการจัดสวัสดิการให+แก'เกษตรกรชาวสวนยาง ป. 2564  
 การยางแห�งประเทศไทย ได	ดําเนินการจัดสวัสดิการให	แก�เกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค/ให	
ความช�วยเหลือสนับสนุนสิ่งเสริมให	แก�เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดร	อนกรณีสวนประสบภัย 
เสียชีวิต เงินกู	ยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร	อน 

     กยท. โดยฝ�ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จึงได	การสํารวจความพึงพอใจต�อการจัด
สวัสดิการให	แก�เกษตรชาวสวนยาง ประจําป�งบประมาณ 2564  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) จํานวนกลุ'มตัวอย'าง 

รายการ 
จํานวนตัวอย'างประชากรท่ีทําการสํารวจ 

(ราย) 
เกษตรกรชาวสวนยาง 3,807 ราย 

 

 2.2) ผลการสํารวจความพึงพอใจ  
 

รายการ ระดับ ค'าเฉล่ีย 
บุคลากรท่ีให	บริการ มากท่ีสุด 4.54 
ด	านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด 4.29 
การให	บริการ มากท่ีสุด 4.52 
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3. ข+อมูลการสํารวจความความพึงพอใจของผู+รับบริการด+านตลาดกลางยางพารา กยท. ป. 2564 
 
 การยางแห�งประเทศไทย ได	ดําเนินการแผนงาน/โครงการงานบริการตลาดกลางยางพารา  
มีวัตถุประสงค/เพ่ือเป&นช�องทางการจําหน�ายยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
เพ่ือยกระดับราคายางให	สูงข้ึน สร	างความเป&นธรรมระหว�างผู	ซ้ือและผู	ขายเป&นไปตามกลไกตามระบบตลาด
อย�างเสรี โดยได	เปpดดําเนินการ จํานวน 8 แห�ง ได	แก� สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร/ธานี ยะลา หนองคาย บุรีรัมย/ ระยอง และเชียงราย 
 กยท. โดยฝ�ายเศรษฐกิจยาง จึงได	ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู	รับบริการด	านตลาดกลาง
ยางพารา ประจําป�งบประมาณ 2564  มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1) จํานวนตัวอย�างประชากรผู	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู	รับบริการด	านกลางกลาง
ยางพารา กยท.  

หน'วยงาน 
จํานวนตัวอย'างประชากรท่ีทําการสํารวจ 

(ราย) 
1. สตก.จ.สงขลา 205 
2. สตก.จ.สุราษฏร/ธานี 33 
3. สตก.จ.นครศรีธรรมราช 249 
4. สตก.จ.ยะลา 19 
5. สตก.จ.หนองคาย 92 
6. สตก.จ.บุรีรัมย/ 43 
7. สตก.จ.ระยอง 47 
8. สตก.เชียงราย 8 

รวม 696 
  

3.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 

รายการ ระดับ ค'าเฉล่ีย 
ด	านผลิตภัณฑ/ (ชนิดยาง/มาตรฐานคุณภาพ) มากท่ีสุด 4.52 
ด	านราคา (เทียบกับราคาท	องถ่ิน)  มากท่ีสุด 4.29 
การให	บริการ มากท่ีสุด 4.52 
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4. ข+อมูลการสํารวจความพึงพอใจผู+รับบริการวิชาการท่ีมีสถาบันวิจัยยางของ กยท. ประจําป. 2564 

 การยางแห�งประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยยาง ได	สํารวจความพึงพอใจต�อการให	บริการท่ีมีต�อ
สถาบันวิจัยยาง ในฐานะหน�วยงานให	บริการความรู	 ข	อมูลด	านวิชาการ ผลการวิเคราะห/ผู	ตอบแบบสอบถามด	าน
ความพึงพอใจ 1) ด	านผลงาน/ผลิตภัณฑ/ (Product) : P1 2) ด	านคุณภาพ/ความคุ	มค�าการให	บริการ (Price) : 
P2, 3) ด	านช�องทางการให	บริการ (Place) : P3, 4) ด	านส�งเสริมการตลาด (Promotion) : P4, 5) ด	าน
เจ	าหน	าท่ีผู	ให	บริการ (People) : P5, 6) ด	านสิ่งอํานวยความสะดวก (Physical Evidence) : P6 และ 7) 
ด	านกระบวนการ/ข้ันตอนการให	บริการ (Process) : P7 มีค�าเฉลี่ย เท�ากับ 4.14, 4.16, 4.04, 4.08, 
4.26, 4.14 และ 4.20 ตามลําดับ มีส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท�ากับ 0.67, 0.67, 0.74, 0.71, 0.65, 
0.71 และ 0.63 ตามลําดับ 
ตารางแสดงความแตกต'างค'าเฉล่ียประเด็นการให+บริการต'อผู+ใช+บริการ 
 

ประเด็นการให+บริการต'อผู+ใช+บริการ กลุ'ม (Cluster) 
ลูกค+าภายใน ลูกค+าภายนอก 

1. ความพึงพอใจด	านผลงาน/ผลิตภัณฑ/ 4.10 4.43 
2. ความพึงพอใจด	านคุณภาพ/ความคุ	มค�าการให	บริการ 4.12 4.43 
3. ความพึงพอใจช�องทางการให	บริการ 3.99 4.49 
4. ความพึงพอใจด	านส�งเสริมการตลาด 4.03 4.42 
5. ความพึงพอใจด	านเจ	าหน	าท่ีผู	ให	บริการ  4.23 4.46 
6. ความพึงพอใจด	านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.10 4.43 
7. ความพึงพอใจด	านกระบวนการ/ข้ันตอนการให	บริการ 4.17 4.42 
 

 ดังนั้น เป&นร	อยละ 28 กลุ�มท่ี 2 ลูกค	าภายนอกมีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป&น ร	อยละ 72 เป&นต	น 
 

ผลิตภัณฑ�หรือบริการท่ีตอบสนองความต+องการของลูกค+า 
 

วารสารยางพารา  คือ จํานวนผลงานวิจัย/องค/ความรู	และนวัตกรรมท่ีนําไปใช	ประโยชน/ในการพัฒนา
และแก	ปKญหาด	านยางพารา ซ่ึงในแต�ละพ้ืนท่ีและหน�วยงานอ่ืนๆ วารสารยางพาราเป&นความคิดสร	างสรรค/ท่ีมีระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีคุณประโยชน/ในการบูรณาการ ซ่ึงหมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ของบุคลากรในองค/กรได	ถูกนําไปใช	ประโยชน/โดยหน�วยงานภายนอก 
 

แนวทางการยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ� (วารสารยางพารา)  เชิงสร+างสรรค� เพ่ือเพ่ิมมูลค'า 
การนําผลงานการวิจัยหรืองานสร	างสรรค/ท่ีได	ดําเนินการแล	วเสร็จไปใช	ประโยชน/ ในรูปแบบการ

เผยแพร� ต�อยอดองค/ความรู	 สามารถนําไปสู�การแก	ปKญหาได	อย�างเป&นรูปธรรม ประยุกต/ใช	กับกลุ�มเปQาหมายจน
ก�อให	เกิดประโยชน/ได	จริงอย�างชัดเจน กยท. กําหนดให	มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ/ และนวัตกรรม 
เป&น 2 ลักษณะ คือ นวัตกรรม และองค/ความรู	 โดยมีลักษณะการใช	ประโยชน/  ดังต�อไปนี้  
 

1. ด+านพาณิชย�  เป&นการนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ/ และเทคโนโลยี ไปสู�การผลิตในเชิงพาณิชย/ 
เพ่ือสร	างมูลค�าเพ่ิมและลดต	นทุนการผลิต รวมถึงการสร	างอาชีพและทางเลือกให	กับผู	ประกอบการชาวสวนยาง 
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2. ด+านนโยบาย เป&นการนําความรู	ไปใช	ในกระบวนการกําหนดนโยบาย เพ่ือให	การดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค/ สอดคล	องกับปKญหาและความต	องการ โดยอาจเป&นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ระดับท	องถ่ิน หรือระดับหน�วยงาน  

3. ด+านสาธารณะ เป&นการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ/ และนวัตกรรมไปใช	เพ่ือสร	างความรู	ความ
เข	าใจ ซ่ึงจะนําไปสู�การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร	างสังคมคุณภาพและ
ส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม  

4. ด+านเกษตรกรและพ้ืนท่ี เป&นการนํากระบวนการ วิธีการ องค/ความรู	 และการเปลี่ยนแปลงอัน
เป&นผลกระทบท่ีเกิดจากการวิจัย พัฒนาเกษตรกร ท	องถ่ิน และสังคม  

5. ด+านวิชาการ เป&นองค/ความรู	จากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ/ในรูปแบบต�างๆ เช�น วารสารระดับชาติ 
หนังสือ ตํารา บทเรียน ไปเป&นประโยชน/ในด	านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงนําไปต�อยอดในการ
สร	างสรรค/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม�ๆ ต�อไป 
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5. ข+อมูลการสํารวจความพึงพอใจการให+บริการและผลการทดสอบ  
     ห+องปฏิบัติการศูนย�บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 

 การยางแห�งประเทศไทย โดยฝ�ายอุตสาหกรรมยาง ได	ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการให	บริการ
และผลการทดสอบห	องปฏิบัติการศูนย/บริการทดสอบรับรองภาคกลาง มีรายละเอียด ดังนี้  

ลักษณะของการบรกิาร 
ความพึงพอใจของห+องปฏิบัติการ 

ค'าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ 

เกณฑ�ความพึง
พอใจ 

ร+อยละ
ความพึง
พอใจ นํ้ายาง 

กายภาพ
ของยาง 

ถุงมือ
ยาง 

ทดสอบ
เชิงเคมี 

ร+อยละผู+ตอบแบบสอบถาม 16.21 21.74 3.16 58.89       

ตอนท่ี 1 สําหรับผู	นําส�งตัวอย�าง               

1. สถานท่ี รับ-ส�ง ตัวอย�าง               

  1.1 สถานท่ีมีจุดสังเกต หาง�าย 4.51 4.49 4.38 4.39 4.44 พอใจมาก 88.84 

  1.2 บรรยากาศ สถานท่ีสะอาดตา 4.61 4.62 4.50 4.69 4.60 พอใจมากท่ีสุด 92.10 

2. การให	บริการของเจ	าหน	าท่ี               

  2.1 ยิ้มแย	มแจ�มใส และกิริยา วาจาสุภาพ 4.68 4.71 4.50 4.79 4.67 พอใจมากท่ีสุด 93.39 

  2.2 ความเอาใจใส�และความกระตือรือร	น 4.68 4.67 4.50 4.77 4.66 พอใจมากท่ีสุด 93.10 

  2.3 ความรวดเร็วในการให	บริการ 4.61 4.62 4.50 4.64 4.59 พอใจมากท่ีสุด 91.83 
  2.4 ความชัดเจนในการตอบข	อซักถาม           

และการให	คําแนะนํา 
4.51 4.69 4.50 4.69 4.60 พอใจมากท่ีสุด 91.97 

  2.5 มีปริมาณเพียงพอ 4.46 4.67 4.50 4.58 4.55 พอใจมากท่ีสุด 91.07 

3. ข้ันตอนการรับตัวอย�าง               

  3.1 รวดเร็ว ไม�ซับซ	อน 4.59 4.67 4.50 4.66 4.61 พอใจมากท่ีสุด 92.11 

ตอนท่ี 2 สําหรับหน�วยงานเจ	าของตัวอย�าง               

4. ได	รับความสะดวกในการตดิต�อขอรับบริการ 4.56 4.67 4.50 4.78 4.63 พอใจมากท่ีสุด 92.56 

5. วิธีการทดสอบทันสมัย ตรงตามความต	องการ 4.59 4.53 4.38 4.79 4.57 พอใจมากท่ีสุด 91.36 

6. การอธิบาย/ช้ีแนะแนวทางในการให	บริการ 4.51 4.60 4.50 4.73 4.59 พอใจมากท่ีสุด 91.72 

7. ความน�าเช่ือถือของผลการทดสอบ 4.49 4.71 4.38 4.79 4.59 พอใจมากท่ีสุด 91.82 

8. ได	รับผลการทดสอบตรงเวลา 4.51 4.76 4.38 4.54 4.55 พอใจมากท่ีสุด 90.97 

9. การนําผลการทดสอบไปใช	ประโยชน/ 4.56 4.76 4.50 4.81 4.66 พอใจมากท่ีสุด 93.18 

10. ค�าธรรมเนียมการวิเคราะห/ทดสอบ 4.45 4.69 4.38 4.38 4.47 พอใจมาก 89.49 

ผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 พอใจมากท่ีสุด 91.70 
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จากการสํารวจความพึงพอใจการให	บริการและผลการทดสอบ ห	องปฏิบัติการศูนย/ทดสอบรับรองภาคกลาง 
ในช�วง เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน2564 ส�งแบบสอบถามไปจํานวน 274 ฉบับ ได	รับแบบสอบถามกลับ 
จํานวน 253 ฉบับ โดยเป&นมีผู	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให	บริการทดสอบของแต�ละห	องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ห	องปฏิบัติการทดสอบน้ํายาง 41 ฉบับ คิดเป&น 16.21 % ของแบบสอบถามท้ังหมด 

2. ห	องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยาง 55 ฉบับ คิดเป&น 21.74 % ของแบบสอบถาม
ท้ังหมด 

3. ห	องปฏิบัติการทดสอบถุงมือยาง 8 ฉบับ คิดเป&น 3.16 % ของแบบสอบถามท้ังหมด 

4. ห	องปฏิบัติการทดสอบน้ํายาง 149 ฉบับ คิดเป&น 58.89 % ของแบบสอบถามท้ังหมด 
ความพึงพอใจของผู	ขอรับบริการส�วนใหญ�อยู�ในระดับพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงได	แก�เรื่อง สถานท่ีรับ-ส�ง ตัวอย�างมี

บรรยากาศท่ีดี สะอาดตา การให	บริการของเจ	าหน	าท่ีเก่ียวกับการยิ้มแย	มแจ�มใส กิริยา วาจาสุภาพ ความเอาใจใส�
และความกระตือรือร	น ความรวดเร็วในการให	บริการ ความชัดเจนในการตอบข	อซักถามและการให	คําแนะนํา 
เจ	าหน	าท่ีมีปริมาณเพียงพอ ข้ันตอนการรับตัวอย�างรวดเร็วไม�ซับซ	อน ได	รับความสะดวกในการติดต�อขอรับบริการ 

วิธีการทดสอบทันสมัย ตรงตามความต	องการ การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการให	บริการ ความน�าเชื่อถือของผล
การทดสอบ ได	รับผลการทดสอบตรงเวลา และการนําผลการทดสอบไปใช	ประโยชน/ มีเพียงเรื่องสถานท่ีมีจุดสังเกต
หาง�าย และค�าธรรมเนียมในการวิเคราะห/ทดสอบท่ีมีคะแนนความพึงพอใจอยู�ในระดับพอใจมาก 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู	ขอรับบริการในการใช	บริการวิเคราะห/ ทดสอบ ตัวอย�างยางและ
ผลิตภัณฑ/ยางของห	องปฏิบัติการศูนย/บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ระหว�างเดือนตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 
2564 มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป&นร	อยละ 92 ซ่ึงแสดงให	เห็นว�าห	องปฏิบัติการศูนย/ทดสอบรับรองภาคกลาง
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค/และเปQาหมายท่ีตั้งไว	คือได	คะแนนจากความพึงพอใจไม�น	อยกว�าร	อยละ 85 
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6. ข+อมูลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค+าผู+รับซ้ือยาง ประจําป. ๒๕๖๔ 
 

   การยางแห�งประเทศไทย โดยหน�วยธุรกิจ ได	ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค	าผู	รับ  
ท่ีรับซ้ือขายยางจากการแปรรูปในส�วนกองจัดการโรงงาน (ยางแท�ง และน้ํายางข	น) กองจัดการโรงงานไม	ยาง 
(ผลิตภัณฑ/ไม	ยางพารา) รวมถึงการซ้ือยางผลิตภัณฑ/ยาง หมอนยางพารา รวมถึงธุรกิจด	านบริการให	แก� 
กลุ�มลูกค	า ภาคเอกชน ผู	ประกอบกิจการยาง และภาคเอกชน  

สํารวจความพึงพอใจผู+รับบริการ/ลูกค+าผู+ซ้ือยางของ กยท. 

   

 
  
 

 

 

 

 

 

ข+อแสนอแนะ 

     1. ควรปรับสัญญาซ้ือขายให	มีความยืดหยุ�น อาทิ กรณีการขยายระยะเวลา การส�งมอบ เพ่ือลดข้ันตอน
ของเอกสารสัญญาท่ียาวและไม�จําเป&น  
     2. ควรจัดกลุ�มลูกค	าและการระยะเวลาการชําระเงินให	มีความเหมาะสมและยืดหยุ�นสําหรับผู	ซ้ือ 

     3. การปรับปรุงคุณภาพให	เป&นไปตามมาตรฐานยางพารา และพัฒนาคุณภาพท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ ระดับ 

1 ผลิตภัณฑ/ (Product) ระดับมาก 
2 ด	านราคา (Price) ระดับมาก 
3 ด	านช�องทางจัดจําหน�าย (Place) ระดับมาก 
4 ด	านบุคลากร (People) ระดับมาก 
5 การส�งเสริมการตลาด (Promotion) ระดับมาก 
6 กระบวนการให	บริการ (Process) ระดับมาก 
7 ตามลักษณะทางกายภาพ/สภาพแวดล	อม ระดับมาก 
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ป.งบประมาณ จํานวนเรื่อง

2561 52

2562 51

2563 42

2564 28

รวม 173

 

7) ข+อร+องเรียนของการยางแห'งประเทศไทย 

 กยท. ได	ดําเนินการบริหารจัดการข	อร	องเรียนของลูกค	า ผู	รับบริการกลุ�มต�างๆ โดยได	มีการ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ/ให	ประชาชนผู	รับบริการได	รับทราบถึงกระบวนการให	บริการ คู�มือการบริหารจัดการข	อ
ร	องเรียน หรือกระบวนการจัดการตามบทบาทภารกิจและอํานาจหน	าท่ีของ กยท. อันจะนําไปสู�การบริหารงาน
และจัดการลูกค	าได	อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยในป� 2564 ในรูปแบบการวิเคราะห/เปรียบเทียบผล
การดําเนินงานเรื่องร	องเรียน 3 ป� ย	อนหลัง ระหว�างป�งบประมาณ 2561-2564  
 ผลการศึกษาฯ  ป� 2561-2564 : พบว�าเกษตรกร สถาบันเกษตร ผู	ประกอบกิจการยาง บริษัท 
คู�ค	าท่ีทําการติดต�อซ้ือขายร�วมกันกับ กยท. ซ่ึงเป&นกลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายนอก และเจ	าหน	า กยท. ซ่ึงเป&น
กลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายใน ร	องเรียน/ร	องทุกข/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 การร	องทุกข//ร	องเรียนมากท่ีสุดในป�งบประมาณ 2561 จํานวน 52 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 30.06 
รองลงมาป�งบประมาณ 2562 จํานวน 51 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 29.48  ป�งบประมาณ 2563 จํานวน  
51 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 24.28 และป�งบประมาณ 2564 จํานวน 28 เรื่อง คิดเป&นร	อยละ 16.18 ตามลําดับ       

  ข+อเสนอแนะแนวทางในการแก+ไขป$ญหา 
              1) เพ่ือให	ยุติเรื่องโดยเร็ว และปQองกันการร	องเรียนสู�ช�องทางอ่ืน เม่ือเกิดกรณีการร	องเรียนแล	ว ไม�
ว�าจะเป&น กยท. สํานักงานใหญ� หรือในส�วนภูมิภาค ผู	เก่ียวข	องควรเร�งดําเนินการไกล�เกลี่ย เพ่ือเยียวยา  
ลดความรุนแรงของการร	องเรียน และเร�งทบทวน ตรวจสอบข	อเท็จจริงให	ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 
               2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพในการให	บริการของพนักงาน วุฒิภาวะทางอารมณ/รวมถึงศิลปะใน
การสื่อสาร การเจรจาต�อรองกับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียภายนอก ให	เกิดความเข	าใจร�วมกันระหว�างผู	ส�งสารและผู	รับ
สาร เ ม่ือพนักงานมีทักษะในการสื่ อสาร ท่ี ดี  จะส� งผลให	องค/กร มีภาพลักษณ/ ท่ี ดี ในเรื่อง คุณภาพ  
การให	บริการเป&นไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน 
               3) พัฒนาระบบรับเรื่องร	องเรียนบนเว็บไซต/ของการยางแห�งประเทศไทย เพ่ือให	ผู	ร	องสามารถ
ตรวจสอบสถานะการดําเนินการได	ด	วยตนเอง และมีช�องทางสําหรับเจ	าหน	าท่ีในการแจ	งผลการดําเนินการให	 
ผู	ร	องทราบได	อย�างสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค�ทางยุทธศาสตร�สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�ของแผนต'างๆขององค�กร ตามประเด็น Enablers สรุปได+ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

1. ส�งเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก และ
เสรมิสร	าง
ศักยภาพการ
ผลิตและ
การตลาดยาง
อย�างยั่งยืน
ตามแนวทาง 
BCG Model 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ/และ
บริการที่เป&นเลิศ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอัจฉรยิะเพื่อการ
บริหารจัดการองค/กร
และสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร/ที่ ๑  
พัฒนาฐานความรู	
เพื่อการ
แลกเปลีย่น
แบ�งปKนความรู	
อย�างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
3 การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร/ที่ 2  สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 
สร	างสรรค/งานวิจยั
และนวัตกรรมจาก
ความรู	สู�การใช	
ประโยชน/ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 

2. เพิ่มมูลค�า
ยางด	วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร/ที่ 2  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ/และ
การบริการที่เป&นเลิศ  
ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ
สร	างมลูค�าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

ยุทธศาสตร/ที่ 3  
พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
องค/กร งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนสู�องค/กร
ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร/ที่ ๒   
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความรู	 ของ กยท. 
ให	เป&นองค/การ
แห�งความรู	 
(Knowledge 
Organization) 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
3 การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร/ที่ 2  สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 
สร	างสรรค/งานวิจยั
และนวัตกรรมจาก
ความรู	สู�การใช	

ยุทธศาสตร/ทื่ 2 
ส�งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ�งสู�
องค/กรที่มีสมรรถนะสูง 
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
เสรมิสร	างค�านิยม
และวัฒนธรรม
การใฝ�เรียนรู	 มี
ความคิด
สร	างสรรค/สู�การ
สร	างนวัตกรรม 

ประโยชน/ 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพื่อผลักดัน
ผลงานไปสู�การใช	
ประโยชน/ 

3. ปรับปรุง
โครงสร	าง
องค/กรและการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให	
ตอบสนอง
ภารกิจและ
ผู	ใช	บริการ
อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
 
-ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ
สร	างมลูค�าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอัจฉรยิะเพื่อการ
บริหารจัดการองค/กร 
และสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร/ที่ ๒   
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความรู	 ของ กยท. 
ให	เป&นองค/การ
แห�งความรู	 
(Knowledge 
Organization) 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
1 การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
ยุทธศาสตร/ที่ 
2 การพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการกับ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพื่อผลักดัน
ผลงานไปสู�การใช	
ประโยชน/ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร/ทื่2 ส�งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ�งสู�องค/กรที่มี
สมรรถนะสูง 
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

4. บริหาร
จัดการรายได	 
รายจ�ายและ
สินทรัพย/
องค/กรให	เกิด
ประโยชน/
สูงสุด 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ/และ
การบริการที่เป&นเลิศ 
-ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ
สร	างมลูค�าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอัจฉรยิะเพื่อการ
บริหารจัดการองค/กร 
และสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย/ด	วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร/ที่ 4 
สร	างองค/ความรู	
และนวัตกรรม
เพื่อมุ�งเน	นลูกค	า
และตลาด 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
เสรมิสร	าง
บุคคลากรให	เกิด
ความตระหนัก
ดําเนินงานด	วย
ความซื่อสัตย/
สุจรติโปร�งใส และ
มีคุณธรรม    

ยุทธศาสตร/ที่ 
1  การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
ยุทธศาสตร/ที่ 
2  การพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกับผู	มสี�วนได	
ส�วนเสยีด	วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 2  สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 
สร	างสรรค/งานวิจยั
และนวัตกรรมจาก
ความรู	สู�การใช	
ประโยชน/ 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพื่อผลักดัน
ผลงานไปสู�การใช	
ประโยชน/ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
ยุทธศาสตร/ทื่ 2 
ส�งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ�งสู�
องค/กรที่มีสมรรถนะสูง 

5.ประยุกต/ใช	
เทคโนโลยีใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
องค/กรอย�าง
เป&นระบบ และ
ครอบคลมุ 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อบริหาร
จัดการองค/กรและ
สนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาฐานความรู	
เพื่อการ
แลกเปลีย่น
แบ�งปKนความร็
อย�างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
2  การพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการกับ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพื่อผลักดัน
ผลงานไปสู�การใช	
ประโยชน/ 

ยุทธศาสตร/ที่ 4 พัฒนา
ระบบงานบุคคลโดยใช	
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนาสารสนเทศ
สําหรับการบรหิาร
จัดการและงานวิจัย
เพ�อขับเคลื่อนสู�องค/กร
ดิจิทัล 
-ยุทธศาสตร/ที่ 5 
พัฒนาโครงสร	าง
พื้นฐานและความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความรู	ของกยท.
ให	เป&นองค/การ
แห�งความรู	 

S06พัฒนา
บุคลากรให	มี
สมรรถนะสูง มี
ทักษะ
หลากหลาย 
(Multi Skill) 
พร	อมรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง มี

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย/ด	วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
เสรมิสร	างค�านิยม
และวัฒนธรรม
การใฝ�เรียนรู	 มี
ความคิด
สร	างสรรค/สู�
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	าง
บุคลากรของ
องค/กรให	เกิด
ความตระหนักใน
การดําเนินงาน
ด	วยความซื่อสัตย/ 
สุจรติ โปร�งใสและ
มีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร/ที่ 
1 การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการกับ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
ยุทธศาสตร/ทื่2 ส�งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ�งสู�องค/กรที่มี
สมรรถนะสูง 
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

ความรู	
ความสามารถ
ที่เพียงพอต�อ
การขับเคลื่อน
ภารกิจองค/กร
อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนาการสื่อสารด	าน
ทรัพยากรบุคคลให	มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สมดุลอย�าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 พัฒนา
ระบบงานบุคคลโดยใช	
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

S07 ยกระดับ
ความสัมพันธ/
กับลูกค	าและผู	
มีส�วนได	ส�วน
เสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1  
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ/และ
การบริการที่เป&นเลิศ 
-ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอัจฉรยิะเพื่อการ
บริหารจัดการองค/กร
และสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง       

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาฐานความรู	
เพื่อการ
แลกเปลีย่น
แบ�งปKนความรู	
อย�างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
1  การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการกับ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 : สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
สร	างสรรค/งานวิจยั
และนวัตกรรมจาก
ความรู	สู�การใช	
ประโยชน/ 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
ยุทธศาสตร/ทื่2 ส�งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

สร	างมลูค�าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

ยุทธศาสตร/ที่ 4 
บริหารจัดการข	อมลู
และพัฒนา
กระบวนการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ได	ส�วนเสีย มุ�งสู�องค/กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนาการสื่อสารด	าน
ทรัพยากรบุคคลให	มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สมดุลอย�าง
ยั่งยืน 
 

S08 เป&น
แหล�งองค/
ความรู	ด	าน
ยางพาราที่
สามารถ
ยกระดับรายได	 
สร	างความ
เข	มแข็งและขีด
ความสามารถ
การแข�งขันของ

ยุทธศาสตร/ที่ 1 : 
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
-ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ
สร	างมลูค�าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอัจฉรยิะเพื่อการ
บริหารจัดการองค/กร
และสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจสู�องค/กร
สมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนาสารสนเทศ
สําหรับการบรหิาร

-ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความรู	ของกยท.
ให	เป&นองค/การ
แห�งความรู	 

ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร/ที่ 
1 : การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
ยุทธศาสตร/ที่ 
2 : การพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการกับ
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสียด	วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 : สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 
สร	างสรรค/งานวิจยั
และนวัตกรรมจาก
ความรู	สู�การใช	
ประโยชน/ 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนากระบวนการ

ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
ยุทธศาสตร/ทื่2 ส�งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ�งสู�องค/กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

ยางทั้งระบบ จัดการและงานวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนสู�องค/กร
ดิจิทัล 

นวัตกรรมเพื่อผลักดัน
ผลงานไปสู�การใช	
ประโยชน/ 

พัฒนาการสื่อสารด	าน
ทรัพยากรบุคคลให	มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สมดุลอย�าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 พัฒนา
ระบบงานบุคคลโดยใช	
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

S09 มีระบบ
การกํากับดูแล
ที่ดี โปร�งใส 
ตรวจสอบได	 
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 : 
ยกระดับความพึงพอใจ
การบริการ 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ/และ
การบริการที่เป&นเลิศ 
-ยุทธศาสตร/ที่ 3 การ
สร	างมลูค�าเพิ่ม

ยุทธศาสตร/ท 4. 
บริหารจัดการข	อมลู
และพัฒนา
กระบวนการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร/ที่ 3 
เสรมิสร	างค�านิยม
และวัฒนธรรม
การใฝ�เรียนรู	 มี
ความคิด
สร	างสรรค/ สู�การ
สร	างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	าง
บุคลากรของ
องค/กรให	เกิด
ความตระหนักใน
การดําเนินงาน
ด	วยความซื่อสัตย/
สุจรติ โปร�งใสและ

ยุทธศาสตร/ที่ 
1 : การพัฒนา
ศักยภาพ นตส. 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 
2 : การพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ

ยุทธศาสตร/ที่ 2 : สร	าง
ความผูกพันกับผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร/ที่ 1 
เสรมิสร	างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน	นนวัตกรรม 
 

 
ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ/มุ�งสู�การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 
พัฒนาการสื่อสารด	าน
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วัตถุประสงค�
ทาง

ยุทธศาสตร� 
ของ กยท. 

แผนแม'บทด+านลูกค+า
และตลาด ป. 2566 – 

2570 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม'บทการ
จัดการความรู+ 
การยางแห'ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 -
2565 

แผนการ
ดําเนินงานด+าน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ 

กยท.  ป. 2565 - 
2570 

แผนการ
ตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� 
ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร�
บริหารจัดการผู+มสี'วน
ได+ส'วนเสียของ กยท. 
ประจําป.  2564 – 

256๖ 

แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม การยาง
แห'งประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

แผนแม'บทด+าน
ทรัพยากรบุคคล กยท 

ป. 2563 -2565 

ผลิตภณัฑ/บริการด	วย
นวัตกรรมและพัฒนา
ตลาดและธุรกิจใหม� 

มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร/ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานด	าน
การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค/กร
ให	เป&นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ภายใน ทรัพยากรบุคคลให	มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สมดุลอย�าง
ยั่งยืน 
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ตารางการวิเคราะห� internal factor analysis strategy :IFAS และ  
EXternal factor analysis strategy : EFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดแข็ง (S : Strengths) น้ําหนกั  ระดบั คะแนนรวม 
๑.   กยท. เป&นหน�วยงานภาครัฐองค/กรเดียวของประเทศไทยที่

บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร และเป&นหน�วยงาน
เดียวที่ทําหน	าที่จัดเก็บค�าธรรมเนียมส�งออกยาง เพ่ือนํามาใช	ใน
การบริหารกิจการองค/กรและจัดสรรเป&นค�าใช	จ�ายต�างๆ ตาม
กองทุนพัฒนายางพารา  

0.50 5 2.50 

2. กยท. มีหน�วยงานการบริการ/ส�งเสริมลูกค	าเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู	ประกอบกิจการยางในพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั่ว
ประเทศ 

0.10 5 0.50 

3 กยท. เป&นหน�วยงานที่ได	รับการยอมรับของ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู	ประกอบกิจการยาง 
หน�วยงานในประเทศ และต�างประเทศ 

0.08 5 0.40 

4 พ ร บ . ก า ร ย า ง แ ห� ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ . ศ . 2 5 5 8  
ที่สามารถให	ทําธุรกิจได	 และจัดต้ังบริษัทลูก ร�วมทุนกับ
ภาคเอกชนได	 

0.08 3 0.24 

5  กยท. มีคณะกรรมการการยางแห�งประเทศไทยที่มีความรู	ความ
เช่ียวชาญด	านการค	า การลงทุน อุตสาหกรรม และบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญด	านส�งเสริมการปลูกยางและวิจัยพัฒนายางซ่ึง
ได	เปรียบคู�แข�งขันรายใหม�ประกอบกับการส�งเสริมและวิจัยพัฒนา
ยาง 

0.07 2 0.14 

6  มีองค/ความรู	และบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญด	านยางพารา 0.03 4 0.12 

7. กยท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด	านยางพาราของประเทศ 
สนับสนุนการติดต�อ และค	นหาข	อมูล และการเข	าถึงการบริการ
ได	 

0.02 3 0.06 

8  เนื่องจาก กยท. เป&นหน�วยงานของรัฐ การดําเนินงานด	านธุรกิจ
ของ กยท. ได	รับความเช่ือถือจากลูกค	าว�าจะเป&นไปตาม
ข	อตกลง ไม�บิดพล้ิวสัญญาซ้ือขาย 

0.02 5 0.10 

รวม 1.00  4.06 
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 จุดอ'อน (W : Weaknesses) นํ้าหนัก  ระดับ คะแนนรวม 
1.  กฎระเบยีบบางอย�างยังเป&นข	อจํากัดในการดําเนินงาน

ทางด	านบริการและดําเนินการธุรกิจ เพือ่ตอบสนองความ
ต	องการลูกค	าและการบริการ  

0.25 5 1.25 

2. โครงสร	างและอัตรากําลังยังไม�เพียงพอต�อรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ด	านบริการ และธุรกิจ 

0.25 4 1.05 

3 
 
 

กยท. ยังขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทางธุรกิจ  0.15 4 0.60 

4 การจัดการสารสนเทศยังไม�สามารถ 
ใช	ประโยชน/ได	อย�างเต็มความสามารถ และสร	างมูลค�าเพิ่ม
ให	 กยท. ในการตอบสนองความต	องการของผู	รับบริการ 

0.10 3 0.30 

5. ขาดการประชาสัมพันธ/เชิงรุก สร	างภาพลักษณ/ที่ดี รวมถึง
การให	บริการของ กยท. แก�กลุ�มผู	รับบริการ ผู	มีส�วนได	เสีย 
และผู	ที่เกี่ยวข	อง อย�างท่ัวถึง  

0.10 2 0.20 

6 ลูกค	า กยท. มีหลากหลายท้ังภาครัฐ เกษตรกรชาวสวน
ยาง สถาบันเกษตรกรและเอกชน ซ่ึงมีความต	องการ
แตกต�างกัน ขณะท่ี กยท. มีบุคลากรและทรัพยากรจํากัด
รวมท้ังมีปKจจัยบางประการท่ีไม�สามารถควบคุมได	 อาทิ 
การเคล่ือนไหวของราคายาง ซ่ึงส�งผลต�อขีดความสามารถ
ในการตอบสนองให	ลูกค	าเกิดความพึงพอใจ 

0.07 3 0.21 

7 ในการดําเนินงานด	านธุรกิจของ กยท. ลูกค	ามีอํานาจ
ต�อรองสูง เน่ืองจากสามารถหาซ้ือยางท่ี กยท. ผลิตจาก
ผู	ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศได	โดยง�าย และมีความยืดหยุ�น
ทางการค	ามากกว�า 

0.04 4 0.16 

1.  กฎระเบยีบบางอย�างยังเป&นข	อจํากัดในการดําเนินงาน
ทางด	านบริการและดําเนินการธุรกิจ เพือ่ตอบสนองความ
ต	องการลูกค	าและการบริการ  
 

0.04 5 0.20 

รวม 1.00  3.97 
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 โอกาส (O : Opportunities) น้ําหนกั  ระดบั คะแนนรวม 
๑ 
 
 

รัฐบาลมนีโยบายสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมลูค�า และส�งเสริม
การใช	ยางในประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข	องกับ

ยางพาราอย�างต�อเนือ่ง 

0.25 5 1.25 

2. กระแสอนุรกัษ/ส่ิงแวดล	อมจากทัว่โลก ช�วยกระตุ	นการบรโิภค
สินค	าทีเ่ป&นมิตรต�อส่ิงแวดล	อม 

0.20 4 .80 

3 ผลกระทบจากโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ช�วยกระตุ	น
การบรโิภคผลิตภัณฑ/ยางที่ใช	เพ่ือปQองกนัการติดเช้ือและ
สาธารณสุข เช�น ถุงมือยาง หน	ากากอนามยัที่มีส�วนผสม

ยางพารา 

0.20 5 1.00 

4 พฤติกรรมการบริโภคสินค	าและบริการทีเ่ปล่ียนแปลงไปจาก
ความก	าวหน	าด	านเทคโนโลยี และผลกระทบโรคระบาดของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ส�งผลให	ผู	บริโภคใช	เทคโนโลยีมากขึ้นช�วย
ส�งเสริมระบบการค	าออนไลน/ให	ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

0..15 4 0.60 

5 มีแหล�งเรียนรู	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและ
ศาสตร/พระราชา ช�วยส�งเสริมการพ่ึงตนเองและสร	างภูมิคุ	มกัน

การเปล่ียนแปลงแก�เกษตรกร 

0.10 3 0.30 

6 ประเทศไทยอยู�ในภูมิภาคที่เหมาะสมกับการปลูกยางพาราของ
โลก และมีผลผลิตจากยางพาราอันดับหนึ่งของโลก 

0.05 3 0.15 

7 การขยายตัวของประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ทําให	ความต	องการใช	
ยางธรรมชาติเพ่ิมขึ้นอย�างต�อเนือ่ง 

.005 
 

3 0.15 

รวม 1.00  4.25 

 อุปสรรค (T : Threats) น้ําหนกั  ระดบั คะแนนรวม 
1 งบประมาณของรฐับาลมีจํากัด ไม�สามารถสนับสนุนภารกิจของ 

กยท. ได	อย�างเพียงพอ 
0.20 4 0.80 

2 เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู	ประกอบกิจการยาง ที่รับ
บริการ/ส�งเสริมสนับสนุน มีพฤติกรรมความคาดหวังต�อการ
บริการ/ส�งเสริมที่สูงขึน้ 

0.20 4 0.80 

3 การเปล่ียนแปลงและความก	าวหน	าของเทคโนโลยี มีผลกระทบ
ระบบการค	าและการบริหารและรูปแบบการดําเนินชีวิต การ
ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงไปอย�างรุนแรง 

0.15 3 0.45 

4 ราคายางมีความผันผวนไม�แน�นอน 0.15 5 0.75 

5 มีโรคยางชนิดใหม�ๆ ที่ส�งผลกระทบต�อผลผลิตยางพารา 0.10 3 0.30 

6 ปKจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู�ในภาวะชะลอตัว จากผลกระทบการ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส�งผลให	การดําเนินงานด	าน
ธุรกิจของ กยท. มีการแข�งขันด	านราคาค�อนข	างรุนแรงและ
เสียเปรียบภาคเอกชน ตลอดจนประเทศที่มีต	นทุนตํ่ากว�า เช�น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 

0.10 5 0.50 

7 กยท. เป&นหน�วยงานของรัฐ จึงต	องให	ความสําคัญกับนโยบาย 
และการดําเนินโครงการด	านยางพาราของรัฐบาล โดยเฉพาะ
โครงการเร�งด�วนที่ต	องดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
อาจทําให	 กยท. ไม�สามารถดําเนินภารกิจเพ่ือพ่ึงพาตนเองได	
อย�างเต็มที่ 

0.10 3 0.30 

รวม 1.00  3.90 


