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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 นวัตกรรมเป็นความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างาน
นั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน การพิจารณาว่าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับบุคคลนั้น 
ดังนั้นนวัตกรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ  ก็ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
บุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่หรือไม่ อีกประการหนึ่งความใหม่ (newness) อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยสิ่งใหม่ ๆ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการปฏิบัติที่เคยท ากันมาแล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้มีการรื้อ
ฟ้ืนขึ้นมา ท าใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได้ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่
ได้  นวัตกรรมจึงเป็น สิ่งใหม่ที่ไมเ่คยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย หรือ สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อ
ฟ้ืนขึ้นมาใหม่ และสิ่งใหม่ท่ีมีการพัฒนามาจากของเก่าท่ีมีอยู่เดิม  
 ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งสิ่งที่เป็นโอกาศและอุปสรรครวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand ๔.๐” 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม และแผนพัฒนาดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy: DE) เพ่ือน าประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปาน กลาง (Middle Income Trap)” 
รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลและมีการวางแนวทางในการส่งเสริมให้ภาครัฐ
และเอกชนสร้างความรู้ให้แก่องค์กร และส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรให้เกิดขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ มีการลงทุนด้านการวิจัยเพ่ิมขึ้น
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
 การยางแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความยั่งยืนให้กับวงการยางพารา
ไทยนับว่ามีความส าคัญยิ่งที่ได้ท าหน้าที่องค์กรกลางดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านวิจัย ค้นคว้าทดลองและพัฒนา
ยางพารา ให้เกิดนวัตกรรมทั้งด้านแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้เกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารารูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและสังคม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพารา และน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
นวัตกรรมยางพาราจึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศได้ กยท. จะเป็นศูนย์กลางใน
การรวมพลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรช าวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยาง และพนักงาน กยท. ในการช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาวงการยางพาราไทยให้เกิดผล
ส าเร็จ สนับสนุนการใช้ (Artificial Intelligence: AL) หรือปัญญาประดิษฐ์เพ่ือทดแทนมนุษย์จะเข้ามามี
ความส าคัญเกิดนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลหรือผู้ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจควรเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ 
package ทั้งนี้ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติควรใช้จุดเด่นด้านยางธรรมชาติที่เป็นพืชสีเขียว ช่วยสนับสนุนการ
ปกป้องโลกจากมลภาวะเพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้ายางต่อผู้บริโภคให้มากข้ึน 
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 กยท. มีผลการด าเนินงานเพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ  
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน ยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กยท. ได้เล็งเห็นความส าคัญและความต่อเนื่องด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านยางพาราน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการทั้งภาคต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
 ดังนั้น กยท. จึงได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และให้การด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมของ กยท. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดระหว่างภาครัฐ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการจัดการสวนยางสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ผสมผสานกับแผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรวมทั้งสนับสนุนการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
สนับสนุนการให้บริการให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า 
และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ และแผนพัฒนาดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy: DE)  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท.ตลอดจน 
วิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่ส าคัญ และบทบาทหน้าที่ของ กยท.  

1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลง
ในอนาคตที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ กยท.  

1.2.3 ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการนวัตกรรมของ กยท.  
1.2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดระหว่างภาครัฐ  เกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ  

1.2.5 มุ่งเน้นการจัดการสวนยางสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผสมผสานกับ แผน
ที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรวมทั้งสนับสนุนการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  

1.2.6 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลายเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ื อเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพารา   

1.2.7 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับยางเพ่ือต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ และ
เป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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1.3 กรอบแนวคิด 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าโดยอ้างอิงให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการจัดการนวัตกรรม 
( Innovation Management) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุก
รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๓ เพ่ือ มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการน าองค์กรบรรลุสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และบริหารจัดการด้านอุป
สงค์และด้านอุปทาน พร้อมพัฒนารากฐานของอุตสาหกรรมยางให้เข้มแข็ง  

 

 
 

ภำพที่ 1.3 กรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมรู้และนวัตกรรม 
 

ที่มำ: เกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
จัดท ำโดย: www.tris.co.th 
 

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นหลักเกณฑ์ท่ีเป็นการประเมิน
ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้น า/บุคลากร ( Influence perspective) มิติกระบวนการ 
(Process perspective) และมิติผลลัพธ์ (Effect perspective) ด้านการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้แก่  

1. การน าองค์กร (KM Leadership)  
2.การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources)  
3. บุคลากร (People)  
4. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
5. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process)   
6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results)  

 

http://www.tris.co.th/
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โดยส่วนหนึ่งได้น ายุทธศาสตร์ของประเทศ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากลมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ นอกจากรัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์/แนว
ทางการด าเนินงานด้าน KM ต้องมุ่งเน้นการด าเนินงานการสอบทานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
(Continuous & Systematic improvement) เพ่ือให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ผลลัพธ์ที่
เป็นเลิศและน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและชักน าตามโมเดลพัฒนาศักยภาพ
นวัตกรรมองค์กร ( Innovative Organization Model-IOM) และจะได้เรียนรู้แนวทางการประเมินและ
บทบาทของผู้ประเมินองค์กรเพื่อสามารถวางแผนก าหนดแนวทางและประเด็นการประเมินองค์กรที่สอดคล้อง 

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มา  ผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กรที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
การอยู่รอดเพราะองค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้ด ารงองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน (Sustainable) 

จากเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระส าคัญของ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามข้างต้นรวมทั้งเพ่ือขับเคลื่อนให้ กยท. บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรน าด้าน
ยางพาราระดับโลก” จึงท าให้ได้กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม 

 

 
 

ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดของแผนยุทธศำสตร์นวัตกรรม 
 

กลไกการจัดการให้เกิดนวัตกรรมจากกรอบแนวคิดข้างต้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ “การ
พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเป็นการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้
งานวิจัย ผลงานนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมีเครื่องมือเพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเก็บค้นหา 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  “กระบวนการขยายผลไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
(Process)” เป็นการจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไปผ่านการบูรณาการเพื่อให้เกิดการขยายผล
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และพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร สังคม และประเทศในรูปแบบของนวัตกรรม
กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ อันน าไปสู่ผลลัพธ์ส าคัญ (Key 
result) ทั้งในด้านการเงิน (Income) และท่ีไม่ใช้ด้านการเงิน (Improve and Impact) “บุคลากร (People)” 
เพราะเป็นทั้งผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้น านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) เสียงของลูกค้า (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
การจัดสรรทรัพยากรที่คุ้มค่า (Resource) และการสร้างวัฒนธรรมและสังคมนวัตกรรม (Culture) เพ่ือน าไปสู่
ความอยู่รอดและยั่งยืนในระยะยาว 

 
1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 1.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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บทที่ 2 
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กยท. ทั้งในส่วน
ของภารกิจหน้าที่หลักขององค์กร และการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมขององค์กร  
โดยการศึกษาประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ (1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา  
และนวัตกรรม ที่ผ่านมาของ กยท. (2) การวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารนโยบายที่ส าคัญ  
โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
 

2.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมที่ผ่ำนมำของ กยท. 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท . เป็นการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม นับตั้งแต่ปี 2559–2563 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2562  
มีแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 13 แผนงาน/โครงการ บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 7 แผนงาน/โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ (พ.ศ.2560–2564) 

แผนงำน/โครงกำร 2560  2561  2562 1/  2563  
 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
บรรลุเป้าหมาย       6 46.15   
ไม่บรรลุเป้าเหมาย       7 53.85   
ไม่ด าเนินการ       0 0.00   
รวม     13 100.00   

ที่มำ: รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยางพาราทั้งระบบ ประจ าปีบัญชี 2562 1/ 
 

2.1.1. ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
2.1.1.1 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรม 

 ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท. ตั้งแต่ปี 2561–2563 สามารถจ าแนกตามประเภท
ของนวัตกรรม ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยาง  
(2) นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของพนักงาน กยท. (3) นวัตกรรมด้านแนวคิด ของพนักงาน กยท. และ  
(4) นวัตกรรมของพนักงาน กยท. (ไม่จ าแนกว่าเป็นนวัตกรรมด้านแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์) ดังตารางที่ 2  
โดยจ านวนผลรวมของนวัตกรรมทั้งหมดในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี คือ 30 34 และ 44 ผลงาน 
ตามล าดับ ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเฉลี่ยปีละ 36 ผลงาน อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
เฉพาะนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานของพนักงาน กยท. ในแต่ละปีพบว่า ไม่ได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีเหมือนดัง



 
 
 

7 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ผลงานวัตกรรมรวมของนวัตกรรมทั้งหมด ที่ได้รวมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันไป คือ 30 24 และ 34 ตามล าดับ  
 

ตำรำงท่ี 2 สรุปจ านวนผลงานนวัตกรรม จ าแนกตามประเภทของนวัตกรรม 
ประเภทของนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม ประจ ำปี 
 2561 

1/ 
2562 2/ 

3/ 
2563 
4/ 

นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง - 10 10 
นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของพนักงาน กยท. - - 18 
นวัตกรรมด้านแนวคิด ของพนักงาน กยท. - 24 16 
นวัตกรรมของพนักงาน กยท. (ไม่จ าแนกว่าเป็นนวัตกรรมด้านแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์) 30 - - 
รวมนวัตกรรมของพนักงำน กยท. ทั้งหมด 30 24 34 
รวมนวัตกรรมทั้งหมด 30 34 44 

ที่มำ:  ผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2561 1/ 
บัญชีนวัตกรรมเกษตรกร ประจ าปี 2562 2/ 
บัญชีนวัตกรรมพนักงาน ประจ าปี 2562 3/ 
สรุปผลงานนวัตกรรมปี 2563 4/ 

 
 หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท. ตั้งแต่ปี 2561–2563 สามารถ

จ าแนกโดยอ้างอิงหน่วยงานตามชื่อผู้ พัฒนาล าดับที่หนึ่ง ดังตารางที่ 3 พบว่า ในปี 2561 หน่วยงานที่
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากท่ีสุด คือ กยท. เขต (7 เขต) จ านวน 10 ผลงาน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง 
จ านวน 9 ผลงาน ในปี 2562 หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก กยท. 
จ านวน 10 ผลงาน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยางและกยท. เขต (7 เขต) จ านวนหน่วยงานละ 8 ผลงาน และ
ในปี 2563 หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากที่สุด คือ กยท. เขต (7 เขต) จ านวน 12 ผลงาน 
รองลงมา คือ หน่วยงานภายนอก จ านวน 10 ผลงาน ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2561–2563) ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นเพียงหน่วยงานเดียวของ กยท. ที่ไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
 

ตำรำงท่ี 3 สรุปจ านวนผลงานนวัตกรรม จ าแนกตามหน่วยงาน (อ้างอิงหน่วยงานตามผู้พัฒนาล าดับที่หนึ่ง) 
หน่วยงำน ผลงำนนวัตกรรม ประจ ำปี 
 2561 1/ 2562 2/ 3/ 2563 4/ 
ส านักผู้ว่าการ 1 - 1 
ส านักตรวจสอบภายใน 1 - - 
ฝ่ายกฎหมาย 1 - - 
ฝ่ายการคลัง - - 1 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน 1 - 1 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 1 6 1 
ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตรกร - - - 
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 1 - 1 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 3 - 2 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1 2 2 

  



 

8  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ - - 2 
สถาบันวิจัยยาง 9 8 7 
กยท. เขต (7 เขต) 10 8 12 
หน่วยธุรกิจ - - 3 
กองจัดการโรงงาน 1–7 และกองจัดการโรงงานไมย้าง - - 1 
หน่วยงานภาคนอก กยท. - 10 10 
รวมหน่วยงำนภำยใน กยท. ทั้งหมด 30 24 34 

ที่มำ:  ผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2561 1/ 
บัญชีนวัตกรรมเกษตรกร ประจ าปี 2562 2/ 
บัญชีนวัตกรรมพนักงาน ประจ าปี 2562 3/ 
สรุปผลงานนวัตกรรมปี 2563 4/ 

 
 บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท. ตั้งแต่ปี 2561 –
2563 สามารถจ าแนกตามหน่วยงานของผู้พัฒนา ดังตารางที่ 4 พบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงาน กยท.  
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2561–2563) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี คือ 44 45 และ 64 คน ตามล าดับ  ซึ่งในแต่ละปี
พนักงาน กยท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเฉลี่ยปีละ 51 คน รวมถึงทุกหน่วยงานของ กยท.  
มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม โดยในปี 2561 หน่วยงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมมากที่สุด คือ กยท. เขต (7 เขต) จ านวน 14 คน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 11 คน  
ในปี 2562 หน่วยงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก 
กยท. จ านวน 22 คน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 19 คน และในปี 2563 หน่วยงานที่บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากที่สุด คือ กยท. เขต (7 เขต) จ านวน 21 คน รองลงมา  
คือ หน่วยงานภายนอก จ านวน 16 คน 
 

ตำรำงท่ี 4 สรุปจ านวนผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรม จ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงำน ผลงำนนวัตกรรม ประจ ำปี 
 2561 (คน) 1/ 2562 (คน) 2/ 3/ 2563 (คน) 4/ 
ส านักผู้ว่าการ 1 - 1 
ส านักตรวจสอบภายใน 1 - - 
ฝ่ายกฎหมาย 1 - - 
ฝ่ายการคลัง - - 1 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - 2 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน 4 - 1 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 3 6 1 
ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตรกร - - 1 
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 1 - 1 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 4 - 12 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1 5 4 
ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ - - 2 
สถาบันวิจัยยาง 11 19 13 
กยท. เขต (7 เขต) 14 15 21 
หน่วยธุรกิจ - - 3 
กองจัดการโรงงาน 1–7 และกองจัดการโรงงานไมย้าง - - 1 
หน่วยงานภาคนอก กยท. - 22 16 



 
 
 

9 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

รวมหน่วยงำนภำยใน กยท. ทั้งหมด 44 45 64 
ที่มำ:  ผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2561 1/ 

บัญชีนวัตกรรมเกษตรกร ประจ าปี 2562 2/ 
บัญชีนวัตกรรมพนักงาน ประจ าปี 2562 3/ 
สรุปผลงานนวัตกรรมปี 2563 4/ 
 

 2.1.1.2 กำรให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัย 
 “พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558” มาตรา 49 (4) เป็นค่าใช้จ่ายใน

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้ากับยางพาราในอันที่จะเกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตราที่ก าหนดขึ้นนี้ กยท.  
มีแผนงาน/โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ในปี 2563 จ านวน 74 แผนงาน/โครงการ ดังตารางที่ 5 
 

ตำรำงท่ี 5 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ตามมาตร 49 (4) 
 2559 2560 2561 2562 2563 1/ 
จ านวนแผนงาน/โครงการ     74 

ที่มำ: งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 1/ 
 
 2.1.1.3 กำรเผยแพร่งำนวิจัย 

 การยางแห่งประเทศไทยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระหว่างปี 2559–2563 ซึ่งทาง
สถาบันวิจัยยางได้ท ารวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือเอกสารออนไลน์ เอกสารวิชาการ
สามารถจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ค าแนะน าพันธุ์ยาง (2) รายงานผลการวิจัยสิ้นสุด (3) วารสาร
ยางพารา และ (4) หนังสือ ดังตารางที่ 6 โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559–2563) มีจ านวนเอกสารวิชาการรวม
ทั้งสิ้น 34 เล่ม เฉลี่ยปีละ 6.8 เล่ม 
 

ตำรำงท่ี 6 สรุปจ านวนเอกสารวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ประจ าปี 2559–2563 
เอกสำรวิชำกำร หน่วยงำน ประจ ำปี 
  2559 2560 2561 2562 2563 
ค าแนะน าพันธุ์ยาง สถาบันวิจัยยาง 1 - - - - 
รายงานผลการวิจัยสิ้นสุด สถาบันวิจัยยาง 1 1 1 1 1 
วารสารยางพารา สถาบันวิจัยยาง 4 4 4 4 4 
หนังสือ สถาบันวิจัยยาง - - - 3 5 
รวม  6 5 5 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 รายงานผลการวิจัยสิ้นสุดที่ทางสถาบันวิจัยยางได้ท าการรวบรวมในช่วงปีงบประมาณ 
2559–2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 82 งานวิจัย เฉลี่ยปีละ 16.4 งานวิจัย ดังตารางที่ 7  
 

ตำรำงท่ี 7 สรุปจ านวนผลงานวิจัยสิ้นสุด จ าแนกตามปีงบประมาณ 
 ปีงบประมำณ 
 2559 1/ 2560 2 2561 3/ 2562 4/ 2563 5/ 
จ านวนงานวิจยัสิ้นสดุ 17 16 28 6 15 

ที่มำ:  รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 1/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2559 2/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2560 3/ 
รายงานผลการวิจัยสิ้นสุดประจ าปี 2561 4/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง ประจ าปี 2562 5/ 

 
  เมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานที่พัฒนาผลงานวิจัยของ กยท. โดยอิงตามหน่วยงานของ
ผู้พัฒนาล าดับที่หนึ่ง ในช่วง 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (2559–2563) ตามตารางที่ 8 พบว่า เป็นผลงานของ
หน่วยงานภายใน กยท. ทั้งสิ้น 65 งานวิจัย เฉลี่ยปีละ 13 งานวิจัย และเป็นผลงานของหน่วยงานภายนอก 
กยท. ทั้ งสิ้น 17 งานวิจัย เฉลี่ ยปีละ 3.4 งานวิจัย โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณพบว่า  
(1) ปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยสิ้นสุดมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 7 งานวิจัย 
รองลงมา คือ หน่วยงานภายนอก กยท. จ านวน 6 งานวิจัย (2) ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานที่มีผลงานวิจัย
สิ้นสุดมากที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก กยท. จ านวน 9 งานวิจัย รองลงมา คือ ฝ่ายเศรษฐกิจยางและ
สถาบันวิจัยยาง จ านวนหน่วยงานละ 3 งานวิจัย (3) ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยสิ้นสุดมาก
ที่สุด คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 25 งานวิจัย รองลงมา คือ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง และ
หน่วยงานภายนอก กยท. จ านวนหน่วยงานละ 1 งานวิจัย (4) ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่มีผลงานวิจัย
สิ้นสุดมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 4 งานวิจัย รองลงมา คือ ฝ่ายเศรษฐกิจยางและหน่วยงาน
ภายนอก กยท. จ านวนหน่วยงานละ 1 งานวิจัย และ (5) ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยสิ้นสุด
มากที่สุด คือ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง จ านวน 7 งานวิจัย รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 6 งานวิจัย 
 

ตำรำงท่ี 8  สรุปจ านวนผลงานวิจัยสิ้นสุด จ าแนกตามหน่วยงานและปีงบประมาณ (อ้างอิงหน่วยงานตาม
ผู้พัฒนาล าดับที่หนึ่ง) 

 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 
 2559 1/ 2560 2/ 2561 3/ 2562 4/ 2563 5/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 2 3 1 1 2 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 2 1 1 - 7 
สถาบันวิจัยยาง 7 3 25 4 6 
หน่วยงานภาคนอก กยท. 6 9 1 1 - 
รวมหน่วยงำนภำยใน กยท. ทั้งหมด 11 7 27 5 15 

ที่มำ:  รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 1/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2559 2/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2560 3/ 
รายงานผลการวิจัยสิ้นสุดประจ าปี 2561 4/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง ประจ าปี 2562 5/ 



 
 
 

11 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

  เมื่อพิจารณาถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัยของ กยท. ตามหน่วยงาน
ในช่วง 5 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (2559–2563) ตามตารางท่ี 9 พบว่า เป็นบุคลากรของหน่วยงานภายใน กยท. 
ทั้งสิ้น 257 คน เฉลี่ยปีละ 51.4 คน และเป็นบุคลากรของหน่วยงานภายนอก กยท. ทั้งสิ้น 69 คน  
เฉลี่ยปีละ 13.8 คน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณพบว่า (1) ปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานที่
บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัยสิ้นสุดมากที่สุด คือ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง จ านวน 27 คน รองลงมา คือ หน่วยงาน
ภายนอก กยท. จ านวน 21 คน (2) ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัยสิ้นสุดมาก
ที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก กยท. จ านวน 28 คน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 15 คน  
(3) ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัยสิ้นสุดมากท่ีสุด คือ สถาบันวิจัยยาง จ านวน 
42 คน รองลงมา คือ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง จ านวน 11 คน (4) ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่บุคลากรมี
ส่วนร่วมในงานวิจัยสิ้นสุดมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยยางและหน่วยงานภายนอก กยท. จ านวนหน่วยงานละ  
7 คน รองลงมา คือ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง จ านวน 5 คน และ (5) ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่บุคลากรมีส่วน
ร่วมในงานวิจัยสิ้นสุดมากที่สุด คือ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง จ านวน 29 คน รองลงมา คือ สถาบันวิจัยยาง  
จ านวน 19 คน 
 

ตำรำงท่ี 9 สรุปจ านวนผู้พัฒนาที่ใช้ในงานวิจัย (ท่ีเสร็จสิ้นแล้ว) จ าแนกตามหน่วยงานและปีงบประมาณ 
หน่วยงำน ปีงบประมำณ 
 2559 (คน) 

1/ 
2560 (คน) 
2/ 

2561 (คน) 
3/ 

2562 (คน) 
4/ 

2563 (คน) 
5/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 27 13 7 5 10 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 3 3 11 - 29 
สถาบันวิจัยยาง 15 15 42 7 19 
ส านักผู้ว่าการ - - 2 - - 
หน่วยงานภาคนอก กยท. 21 28 4 7 9 
รวมหน่วยงำนภำยใน กยท. ทั้งหมด 66 59 62 12 58 

ที่มำ:  รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 1/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2559 2/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2560 3/ 
รายงานผลการวิจัยสิ้นสุดประจ าปี 2561 4/ 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง ประจ าปี 2562 5/ 

 
2.1.2. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน และรำยได้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 

ผลการด าเนินงานด้านการเงินตามงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49  
(4) ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้ากับ
ยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจรพบว่า ปี 2562 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 
429.1420 บาท และในปี 2563 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 406.5000 บาท ดังตารางที่ 10 
 

ตำรำงท่ี 10 งบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (4) ประจ าปี 2559–2563 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี (ล้ำนบำท) 
 2559 2560 2561 2562 1/ 2563 1/ 
ตามมาตรา 49 (4)    429.1420 406.5000 

ที่มำ: งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 1/ 



 

12  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (4) ประจ าปี 2562 
และ 2563 พบว่า รายจ่ายประจ าปี 2563 มีจ านวนลดลง 22.642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายประจ าปี 2562 ดังตารางที่ 11 
 

ตำรำงท่ี 11 วงเงินเปรียบเทียบ กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (4) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  2562–2563 
งบประมำณรำยจ่ำย ปี  2562 (ล้ ำ น

บำท) 
ปี  2563 (ล้ ำ น
บำท) 

เ พ่ิ ม /ลด  (ล้ ำ น
บำท) 

ร้อยละ 

ตามมาตรา 49 (4) 429.1420 406.5000 -22.6420 -5.28 
ที่มำ: งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
 

2.1.3. ภำพรวมกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมของ    
        รัฐวิสำหกิจ (Enablers) 

 

ตำรำงท่ี 12 การวิเคราะห์ภาพรวมการด าเนินงานด้านนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการ   
  นวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ 
หลักเกณฑ์ประเมนิ 
ด้ำนกำรจัดกำร
นวัตกรรม 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ประเมิน 

• การน าองค์กรสู่การ
จัดการนวัตกรรมท่ี
ยั่งยืน 

- ผู้น าองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
โดยมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรโดยใช้ประโยชน์
จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยมีก าหนดไว้ในค่านิยมองค์กร 

- Gap analysis: การส ารวจพฤติกรรมของบุคลากรว่ามีพฤติกรรมตามค่านิยมที่ก าหนด 
โดยส ารวจจากการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

• ยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรม 

- องค์กรมีการก าหนดนโยบาย แผนงานการด าเนินงาน และตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้
ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์หลักในแผนวิสาหกิจ 

- Gap analysis: การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมปี พ.ศ.2563–2565 แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และส ารวจการรับรู้และเข้าใจแผนฯ เป็นประจ าทุกปี 

• นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ 
และความเช่ียวชาญในเชิงวิชาชีพของพนักงานในแต่ละสาขางาน รวมทั้งมีการด าเนินงาน
ด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน มีการน าเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาประกอบในการพัฒนา
นวัตกรรม 

- Gap analysis: การรวบรวมข้อมูลเสยีงลูกค้าและผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี โดยการวิเคราะห์ดว้ย
เครื่องมือตามความเหมาะสม เพื่อจัดล าดับความส าคัญและบ่งช้ีนวัตกรรมส าหรับอนาคต
ที่องค์กรควรพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตได้
อย่างแท้จริง 

• ความรูสู้่การสร้าง
นวัตกรรม 

- มีการเช่ือมโยงในการน าความรู้ที่จัดเก็บไว้ มาสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ฝ่ายการน า
ความรู้ในฐานข้อมูล KM ที่ได้สะสมไว้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน 

- Gap analysis: การก าหนดแนวทางการน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล KM องค์กรมาใช้
เป็นปัจจัยน าเข้าในการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 



13 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

หลักเกณฑ์ประเมนิ 
ด้ำนกำรจัดกำร
นวัตกรรม 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ประเมิน 

• วัฒนธรรมเพื่อ
มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม

- บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
รวมถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

- Gap analysis: การประเมินช่องว่างความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และมุ่งเน้นนวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงท าแผนยกระดับ
ความรู้ความสามารถระยะยาวและประจ าปี (สามารถบรรจุรวมไว้ในการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร)

• กระบวนการ
นวัตกรรม

- มีกระบวนการผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากระบวนงาน จนได้มาซึ่งนวัตกรรม
ต้นแบบ และการขับเคลื่อนเพื่อการขยายผลนวัตกรรม ทั้งนี้นวัตกรรมส่วนใหญ่เป็น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจัยพัฒนา เนื่องจากเป็นภารกิจองค์กร แต่ยังไม่
ค่อยพบนวัตกรรมส าหรับธุรกิจใหม่และภารกิจใหม่

- Gap analysis: กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก พัฒนานวัตกรรมโดยตอบสนอง VOC
และ VOS (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การน า VOC และ VOS ที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดล าดบั
ความส าคัญแล้ว มาเป็นปัจจัยน าเข้าในการบ่งช้ีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะพัฒนา)

• การจัดสรรทรัพยากร
ด้านนวัตกรรม

- องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เพื่อการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมที่ชัดเจน

- Gap analysis: แนวทางการประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยงของแต่ละแผนงาน /
โครงการด้านนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การอนุมัติและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• ผลลัพธ์ด้าน
นวัตกรรม

- องค์กรมีผลส าเร็จจากการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอย่า งเป็น
รูปธรรม โดยมีการใช้ประโยชน์จากผลงานนวัตกรรมสร้างรายได้องค์กร สร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน รวมทั้งการได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจากหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

- Gap analysis: การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรมที่
พัฒนาใหม่ (ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์บริการ) รวมถึงการส ารวจร้อยละของจ านวน
บุคลกรภายใน ที่มีส่วนร่วมในการให้ความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ต่อจ านวนบุคลากรภายในท้ังหมด (ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา)

2.2 กำรวิเครำะหแ์ผนวิสาหกิจ กำรบริหำร และนโยบำยที่ส ำคัญของ กยท. 
การรวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร นโยบายที่ส าคัญ และบทบาทหน้าที่ของ กยท. 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กยท. ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะน าไปใช้ 
ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ 
นวัตกรรม โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของแผนและนโยบายทั้งหลายได้ ดังนี้ 

2.2.1. แผนวิสำหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
แผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ.2564–2570 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” 
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พันธกิจ 
บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพ่ือยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถใน

การแข่งขันสู่การเป็นผู้น าด้านยางพาราระดับโลก จ าแนกพันธกิจเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง 

ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนและผู้บริโภค สร้างความตระหนักและรับรู้คุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติแก่

ประชาชน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาท่ีเป็นธรรม 
3. เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
4. สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
5. ผู้ประกอบกิจการยาง ส่งเสริมการค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่ำนิยม 
กยท. ก าหนดค่านิยมองค์กร ที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรับบุคลากร น าไปปฏิบัติเป็นหลัก

ร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 
ค่ำนิยมหลัก พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ 
1. Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

1.1 มีจิตส านึกรับผิดชอบ 
1.2 ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 
1.3 มีหลักธรรมาภิบาล 

2. Advance to Excellence ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
2.1 มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
2.2 คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม 
3.3 เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ 

3. Ownership ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน 
3.1 ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว 
3.2 ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
3.3 รักษ์องค์กร ท าเพ่ือองค์กร 

4. Trust มีความน่าเชื่อถือ 
4.1 มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบ

วงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 
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3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การ
ประกอบธุรกิจ และการด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
5. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

 

เป้ำหมำย 
1. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง และมีความเชื่อมั่นในการประกอบ

อาชีพ 
2. กยท. มีระบบการบริหารจัดการสวนยางในประเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน

การเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมด้านยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง มีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพ่ิม และมี

ความสามารถในการแข่งขัน 
5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพารา ได้รับการต่อยอดและใช้ประโยชน์ ตอบสนองความ

ต้องการทั้งภาคต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 

ตัวช้ีวัดองค์กร 
1. ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยต่อไร่ 285 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2570 
2. รายได้จากการท าสวนยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15,675 บาท/ไร่ ในปี 2570 
3. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศเมื่อ

สิ้นสุดแผนปี 2570 
4. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มขึ้น เป็น 450,000 ล้านบาทในปี 2570 
5. จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ 15 แห่ง 
6. จ านวนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง 

และการยางแห่งประเทศไทย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง และการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าปีละ 4 เรื่อง 

7. ผลการด าเนินงานของ กยท. ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ภายในปี 2570 
 

ยุทธศำสตร์องค์กร 
การจัดล าดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กยท. ฉบับนี้ ด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจ โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของ กยท. เชิงมหภาคหรือภาพรวมยางทั้งระบบ สู่ระดับจุลภาคหรือ
ระดับองค์กร แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 13 วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนายางทั้ง
ระบบ 

1. เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนายางของไทย มีความเช่ือมโยงภายใต้ห่วงโซ่อุปทานและ
ห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดระหว่างภาครัฐ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้งานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

3. มุ้งเน้นการจัดการสวนยางสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ผสมผสานกับแผน
ที่เกษตร เพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพิ่มผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนการจัดการสวน
ยางอย่างยั่งยืน 

4. ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรการ
ผลิตร่วมกัน (Sharing Economy) และเพิ่มอ านาจต่อรองทางการตลาด 

5. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลาย เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา 

6. มุ่งขยายผลการใช้ยางในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ
ภายในประเทศและขยายตลาดส่งออก 

7. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับยาง เพื่อต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ 
และเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2. ศูนย์กลาง
ผลิตภณัฑ์ยางพารา 

1. เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพารา และเพิ่มการใช้ยางในประเทศ 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา 
4. เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 

3. สร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่องค์กร 

1. เพื่อให้องค์กรมีความสภาพคล่องสูงขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

1. เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2. เพื่อหลอมรวมพฤติกรรมของบุคลากร ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
3. เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีจิตส านึกการให้บริการ และภักดีแก่องค์กร 
4. เพื่อสร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล 
5. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กยท. และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่มำ:  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
 
ตำรำงท่ี 14 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนายางทั้งระบบ 1. ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 285 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2570 

2. รายได้จากการท าสวนยางเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 15,675 บาท/ไร่/ปี ในปี 2570 
3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 5 
4. จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าปีละ 15 

แห่ง 
5. จ านวนนวัตกรรมระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ที่สามารถน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 เรื่อง รวม 3 เรื่องต่อปี 



 
 
 

17 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

6. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศใน
ปี 2570 

2. ศูนย์กลางผลติภณัฑ์
ยางพารา 

1. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 ล้านบาท ในปี 2570 
2. จ านวนนวัตกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางที่สามารถน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี 
3. สร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่องค์กร 

1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี
2. ก าไรสะสมด้านธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1,628 ล้านบาท ภายในปี 2570 

4. พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

1. ผลการด าเนินงานของ กยท. ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ภายในปี 2570 
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก กยท. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ที่มำ:  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
 
ตำรำงท่ี 15 กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนายางทั้งระบบ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงย่ังยืน 

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3. ควบคุมปริมาณการผลิตให้สมดุลกับความต้องการใช้ยางพาราของโลก 
4. สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยาง และร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ เพื่อ

สร้างเสถียรภาพราคายาง 
5. ทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยาง 
6. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมำตรฐำนกำรแปรรูปยำงพำรำ 
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการแปรรูปยางและการตลาดยาง 
2. ยกระดับการแปรรูปยางของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้ได้

มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการแปรรูปยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
4. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพื่อพัฒนาการแปรรูปยางให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าตามความ

ต้องการของตลาด 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำ 
1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง 
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้หลัก ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ด้วยการผลิตพลังงานชีวมวลจากยางพารา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากไม้
ยาง 

3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาง โดยเน้น
บุคลากรสาขาท่ีขาดแคลน ต าแหน่งท่ีต้องใช้ทักษะสูงหรือความช านาญเฉพาะด้าน 

4. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมหลักและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

5. ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางท่ีผลิตในประเทศ 



 

18  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. ศูนย์กลางผลติภณัฑ์
ยางพารา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตยำงพำรำให้ได้มำตรฐำน 
1. ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ค านึงถึงความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 
2. ส่งเสริมการผลิตยางที่ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ยางให้มีความสม่ าเสมอ และมีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับ

การผลิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำตลำดยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
1. สร้างและส่งเสริมตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
2. พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา 
3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา 
4. ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 

ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเช่ือมโยงกันตลาดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ านาจการ
ต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 

2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
3. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า การให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายการค้า และการ

ปกป้องสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ผลักดันให้ภาครัฐออกมาตรการทางภาษี รวมถึงปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

การค้า เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยางใน
ประเทศมากขึ้น 

5. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ เพื่อขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมยาง และเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมยางครบวงจร (Rubber Valley) 

3. สร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมส่งออกยำง 
1. พัฒนาระบบ CESS และตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง 
2. ส่งเสริมการขยายตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงรำยได้จำกทรัพย์สินที่มีอยู่ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน 1–6 และโรงงานไม้ยาง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสวนยาง 1–3 โดยใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ

สมัยใหม่ 
3. จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้การประกอบธุรกิจ และ

การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงรำยได้จำกโอกำสในธุรกิจใหม่ 
1. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม 
2. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
3. จัดตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน 
4. ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา ท่ีมีผลตอบแทนสูงและมั่นคง 
 
 
 
  



 
 
 

19 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

4. พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีขีดควำมสำมำรถสูง 
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ 
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และทดแทนผู้บริหารตามแผน

สืบทอดต าแหน่ง 
3. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา (Knowledge Organization) 
4. สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Key Performance Indicators: KPI) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำเป็นองค์กรดิจิทัล 
1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุน

การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ รวมทั้งให้บริการแก่เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
3. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กยท. ทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
2. ปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกผู้บริหาร และภักดีต่อองค์กร 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รับผิดชอบต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มำ:  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
 

2.2.2 ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 
การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร ใช้เครื่องมือ VRIO Analysis ของ Jay B.Barney 

ซึ่งประกอบด้วย คุณค่า (Value) ความหายาก (Rareness) ความสามารถในการเลียนแบบ (Imitability) และ
การจัดการองค์กร (Organization) ดังตารางที่ 16 
 

ตำรำงท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร ด้วยเครื่องมือ VRIO 
VIRO ผลกำรวิเครำะห์ 
คุณค่า กยท. มีนักวิจัยและบุคลากรด้านการส่งเสริมที่ครอบคลุมยางพาราทั้งในด้านต้นน้ า กลางน้ า และปลาย

น้ า โดยมีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังรองรับงานวิจัยและส่งเสริมด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ได้แก่ 
สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยเขต 7 เขต ซึ่ง
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา กยท. ได้ให้การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตด้านต่างๆ ไปยังพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สามารถยกระดับการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจ านวนมาก อาทิ การกระจายพันธุ์ยาง สวย.251 ซึ่งให้ผล
ผลิตสูงกว่า RRIM 600 การเผยแพร่ระบบกรีด สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสนับสนุน
เกษตรกรผลิตยางให้ได้มาตรฐานยาง GAP GMP การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากยางแห้งและน้ ายาง ถนน
ยางพารา บล็อกยางปูพ้ืน หุ่นจ าลองทางการแพทย์ ของช าร่วย เป็นต้น 

ความหายาก กยท. มีนักวิจัยและส่งเสริมด้านยางพาราจ านวนมาก และมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านวิจัยกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีขีดความสามารถในการเผชิญกับความท้า
ทายใหม่ เช่น โรคระบาดยางพาราชนิดใหม่ ในขณะที่นักวิจัยและนักส่งเสริมด้านยางพาราจากแหล่งอืน่
มีอยู่น้อยและบทบาทด้านการส่งเสริมยังไม่เด่นชัด 

ความสามารถใน
การเลยีนแบบ 

นักวิจัยและนักส่งเสริมของ กยท. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านยางพารามายาวนาน มีความ
ใกล้ชิดและดูแลเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยยางหรือนักส่งเสริมด้านยางพาราจากหน่วยอื่นยาก



 

20  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ในการเลียนแบบ หรืออาจไม่ได้รับความเช่ือถือจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง 
เหมือนกับ กยท. 

การจัดการ
องค์กร 

กยท. มีงบประมาณและเครื่องมือ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานด้านวิจัยและส่งเสริมยางพาราอย่าง
เพียงพอ มี กยท. จ. กระจายใน 45 จังหวัด มีศูนย์วิจัยยาง 5 แห่ง มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้
มาตรฐานสากล มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก มีระบบ
สวัสดิการที่ดี รวมทั้งมีบุคลากรสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจ านวนมาก 

ที่มำ:  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 
 

จากการวิเคราะห์ VRIO สรุปความสามารถพิเศษของ กยท. ได้ดังนี้ 
1. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายางทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับต้น

น้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมการผลิตยาง การแปรรูป และการตลาดยาง

แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
 
 2.2.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้ำนนวัตกรรม 

กองบริหารความเสี่ยงร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง ได้จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ 
กยท. ประจ าปี 2564 จ านวน 16 ปัจจัยเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมที่บรรจุไว้ตามแผน
จัดการความเสี่ยงฯ มีดังนี ้
 

ตำรำงท่ี 17 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องด้านนวัตกรรม ตามแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท.  
                ประจ าปี 2564 
ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้ำนนวัตกรรม เจ้ำของปัจจัยเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์   
ด้านการด าเนินงาน - OR02 การส่งเสริมงานวิจัย (Operation Innovation) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 

ด้านการเงิน   
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ 

  

ที่มำ:  รายงานการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 12/2563 1/ 
 

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กรของ กยท. ประจ าปี 2564 ดังตารางที่ 18 
 

ตำรำงท่ี 18 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องด้านนวัตกรรม ปี 2564 
ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้ำนนวัตกรรม 
ด้านกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (SO) 

- ข้อที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ กยท. 2563–2565 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ยุทธศำสตร์องค์กรท่ี 1 พัฒนำยำงท้ังระบบ 



 
 
 

21 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้งานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 
- วัตถุประสงค์ข้อท่ี 6 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลาย เน้นการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อเพ่ิมความได้เปรียบภายในประเทศและขยายตลาดส่งออก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

- ตัวช้ีวัดข้อที่ 5 จ านวนนวัตกรรมระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ที่สามารถน าไปใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 เรื่อง รวม 3 เรื่องต่อปี ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ยุทธศำสตร์องค์กรท่ี 2 ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 1/ 

- ตัวช้ีวัดข้อที่  2 จ านวนนวัตกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยาง ที่สามารถน าไปใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา แนวทางที่ 2 พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัย
และนวัตกรรมแก่สถาบันเกษตรกรและผูป้ระกอบกิจการยางท่ีมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ด้านการด าเนินงาน  
ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ 

พันธกิจ 
- ด้านที่ 1 ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง 
ผลิตภัณฑ์ยางท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 
- ด้านที่ 6 องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ค่ำนิยมองค์กร ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ (Advance to Excellence) 
- ข้อที่ 2 คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

เป้ำหมำย 
- ข้อที่ 3 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรม ด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยาง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

- ข้อที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราได้รับการต่อยอดและใช้ประโยชน์ ตอบสนองความ
ต้องการทั้งภาคต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ตัวชี้วัดองค์กร 
- ข้อที่ 6 จ านวนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง 
และการยางแห่งประเทศไทย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติหรอื
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 เรื่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1/ 

ที่มำ:  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570 1/ 
 
 



 

22  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 2.2.4 แผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
แผนแม่บทด้านทรัพยากร กยท. พ.ศ.2563–2565 ได้จัดท าขึ้นจากผลการส ารวจความคิดเห็น

ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศ ในปีบัญชี 2563 และผลส ารวจความพึงพอใจใน
งานด้านทรัพยากรบุคคล ความผูกพันองค์กร และความสุขในการท างานของบุคลากร กยท. ในปีบัญชี 2562 
รวมทั้งได้น าแผนงานและกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร แผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ. 2563–
2565 และหลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาใช้ก าหนดกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
แล้วยังใช้เครื่องมือ HR Scorecard มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนและประเมินผลงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะก าลังคนให้มีความเข้มแข็ง และสอดรับกับ
ภารกิจขององค์กร อีกทั้ง สนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและพัฒนาระบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด ซึ่งแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565  มี
รายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ กยท ดังนี้ 

 

 วิสัยทัศน์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
  “Smart HR เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข น าการยางแห่ง
ประเทศไทยสู่ความส าเร็จ” 
 

 พันธกิจด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 พันธกิจที่ 1  บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม 
                                  คุณธรรมจริยธรรม 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ 
                                  ท างาน 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคล ด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทันสมัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบงานบุคคล โดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

23 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทันสมัยตามหลัก 
               ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด 
1. ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานด้าน

การบริหารทุนมนุษย์ท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ กยท. 

1. จัดท ากลยุทธ์และแผนงานด้าน
การบริหารทุนมนุษยร์ะยะสั้นและ
ระยะยาว 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านทรัพยากรบคุคล 

2. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและ
บริหารอัตราก าลังให้สอดรับกับ
ภารกิจขององค์กร 

1. จัดท าโครงสร้างองค์กรและกรอบ
อัตราก าลังใหส้อดรับกับภารกิจ
ขององค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านการใช้โครงสร้างองค์กรและ
กรอบอัตราก าลัง 

2. จัดท าระบบการสรรหา คัดเลือก 
และแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านการสรรหา คัดเลือก และ
แต่งตั้งบุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จในกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร 

3. บริหารจดัการระบบผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าระบบผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรให้จูงใจ
และสอดคล้องกับค่างานแตล่ะ
ต าแหน่ง 

1. ระดับอัตราการลาออกของ
พนักงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน ์

4. เพิ่มศักยภาพระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) และบูรณาการ
กับระบบการบริหารทุนมนุษย ์

1. จัดท าตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
(Personal KPI) ที่เช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวช้ีวัดของ 
กยท. 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏบิัติงาน 
โดยใช้ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (KPI) 

2. ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ 360 
องศา 

 

ที่มำ:  แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
 
ตำรำงท่ี 20 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
กลยุทธ ์ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด 
1. สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาทุน

มนุษย์อย่างเป็นระบบ 
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับตาม

สมรรถนะ 
1. ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2. ระดับความถึงพอใจของบุคลากร
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

2. จัดท าระบบประเมินความต้องการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 

1. ระดับความส าเร็จในการประเมิน
ติดตามกิจกรรมตามแผน 

3. ปรับปรุงระบบการประเมิน
สมรรถนะให้สอดคล้องกับการ
น าไปใช้เพื่อสรรหา พัฒนา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ระบบการประเมินสมรรถนะ 

2. ผลการประเมินสมรรถนะถูกต้อง
ตามความเป็นจริง 



 

24  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

4. จัดท าเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
การท างานผู้บรหิาร 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อผู้บริหาร 

2. พัฒนาบุคลากรและผู้น าท่ีมี
ศักยภาพ และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1. จัดท าแผนและพัฒนาพนักงานท่ีมี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management) 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที่มศีักยภาพสูง 

2. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการเป็นผูส้ืบทอด
ต าแหน่ง 

3. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ที่มำ:  แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
 
ตำรำงท่ี 21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตในการ  
               ท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ ์ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด 
1. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์
1. จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
บุคลากรทุกระดับในองค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร 

2. จัดท าแบบสอบถามที่ครอบคลมุ
ชัดเจน เพื่อส ารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของบุคลากร และ
สร้างความสุขในท่ีท างาน 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านทรัพยากรบคุคล 

2. ระดับของการจดัการข้อร้องเรียน 

3. จ าท าแผนส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร พร้อมท้ัง
ติดตามและประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร 

2. จัดท ามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

1. จัดท าแผนส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านความปลอดภยั ชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. ระดับของผูไ้ดร้ับอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

3. พัฒนาบทบาทและช่องทางการ
สื่อสารด้าน HR ให้มีประสิทธิภาพ 

1. จัดท าช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายและเข้าถึงบุคลากรทุก
คน 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ในการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล 

ที่มำ:  แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
 
 
 



 
 
 

25 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 22  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มา
สนับสนุนการด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้าน HR เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ทุนมนุษย ์

1. ระบบสารสนเทศสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้สะดวก ทันสมัย รวดเร็ว และ
ตรงกับความต้องการพร้อม
ตอบสนองต่อ DE 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ในระบบสารสนเทศ และการ
ให้บริการด้านทรัพยากรบคุคล 

ที่มำ:  แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
 

จากความท้าทายขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและบริหารอัตราก าลังกลุ่มของ
นักวิชาการและนักวิจัย เพ่ือรองรับกลุ่มบุคลากรที่เกษียณอายุให้เพียงพอ และเพ่ือพัฒนากลุ่มที่สรรหามาใหม่
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์จ านวนผู้เกษียณอายุ ระหว่างปี 2563–
2565 พบว่า กยท. มีพนักงานและลูกจ้างเกษียณอายุรวม จ านวน 359 คน หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 120 คน 
ดังตารางที่ 23 
 

ตำรำงท่ี 23 พนักงานและลูกจ้างเกษียณอายุของ กยท. แบ่งตามปีงบประมาณ 
ประเภท ปีงบประมำณ 
 2563 2564 2565 
พนักงาน 96 82 45 
ลูกจ้างประจ า 27 20 25 
ลูกจ้างช่ัวคราว 16 22 26 
รวม 139 124 96 

ที่มำ: แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
 
 2.2.5 แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย และแนวโน้มความต้องการในอนาคต สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย โดย
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ ซึ่ง กยท. จะด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2565 โครงการรองรับยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
และการบริหาร การพัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรับรองการเป็น
ศูนย์กลางบริการ และการสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการสนับสนุนภารกิจของ กยท. 

 
 

 



 

26  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 วิสัยทัศน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
  “ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบก้าว
สู่องค์กรชั้นน าระดับโลก” 
 

 พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 พันธกิจที่ 1  บริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล 
 พันธกิจที่ 2 บริหารคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริการ 
 พันธกิจที่ 4 บริหารทรัพยากรและทุนมนุษย์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

 นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 นโยบายที่ 1  ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการบริหารด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล รองรับภารกิจในการเป็นศูนย์กลางบริการด้านการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 
 นโยบายที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพ
รองรับการให้บริการแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายที่ 3  ส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
เพ่ือการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เต็มประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และมีวิจารณญาณ 
 

 เป้ำหมำย 
  การยางแห่งประเทศไทยมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารห่วงโซ่คุณค่าและ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร คุณภาพข้อมูล และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เป็นมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ถูกออกแบบแบ่งตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

27 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารห่วงโซ่คุณค่าและ   
                แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการห่วงโซคุ่ณคา่ด้วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัไปประยุกต์ใช้งาน 
สร้างโอกาสเชิงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
และสร้างรายไดจ้ากการให้บริการ
ดิจิทัล Platform แก่กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายในระบบนิเวศด้าน
ยางพารา 
 

1.1 การปรับปรุง พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารห่วง
โซ่คุณคา่กระบวนการยางพารา 

1. จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ถูก
พัฒนาขึ้นรองรับกระบวนการในห่วง
โซ่คุณคา่ 

2. ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนงานใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
1.2 การพัฒนาดิจิทัล Platform 

เพื่อการบริการแก่กลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

1. ร้อยละผู้มสีวนได้ส่วนเสียที่ใช้บริการ
ดิจิทัล Platform ที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ที่มำ:  แผนปฏิบัติการดจิิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
 

ตำรำงท่ี 25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ครอบคลมุตาม
ภารกิจหลักและรองรับการพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

2.1  การปรับปรุง พัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับภารกจิหลัก
ขององค์กร 

1. ร้อยละระบบสารสนเทศท่ีปรับปรงุ
และพัฒนาเพื่อรองรับกระบวนการ
หลักขององค์กร 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2.2  การบูรณาการระบบสารสนเทศ 

เพื่อพร้อมรองรับการใช้
ประโยชนร์่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอก 

1. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
ท างานร่วมกันได้อยา่งบูรณาการ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ที่มำ:  แผนปฏิบัติการดจิิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
 

ตำรำงท่ี 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา  
               ผลิตภัณฑ์ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เพื่อยกระดับความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณทน์วตักรรมและการ
เผยแพร่งานวิจยัด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

3.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับภารกจิด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

 

1. ร้อยละระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุ
การบริหารจัดการงานวิจัยยางพารา 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจยั งานวิจัย
ส าหรับใช้งานและเผยแพร่งานวิจยั
และนวัตกรรม 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3.2  การปรับปรุงฐานข้อมูลและการ

เชื่อมต่อ บริการข้อมลูด้าน
งานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 

1. ร้อยละการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
สารสนเทศและหน่วยงานภายนอก
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ที่มำ:  แผนปฏิบัติการดจิิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
 



 

28  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เพื่อการจัดการด้านความปลอดภยั
ของข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลและการ
ยกระดับการจดัการดา้นความพรอ้ม
ใช้งาน ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

4.1  การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีครอบคลุมและไร้
รอยต่อ 

1. ร้อยละระดับความพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลยีโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4.2  การปรับปรุงระบบการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และความพร้อมใช้งานของระบบ 

1. ร้อยละจ านวนเหตุการณ์ที่ถูกบุกรกุ
ทางไซเบอร์ที่ลดน้อยลง 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ที่มำ:  แผนปฏิบัติการดจิิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
 
ตำรำงท่ี 28 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร คุณภาพข้อมูล และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ที่เป็นมาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เพื่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ที่สอดรับตามหลักธรรมาภิบาล
ครอบคลมุใน ด้านการบริหาร
ทรัพยากร ด้านคณุภาพข้อมูลองคก์ร
และด้านการปรบัปรุงกระบวนการ
บริการเทคโนโลยีดิจิทลัตาม
มาตรฐานสากล 

5.1  พัฒนาความพร้อมบุคลากร มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัสมัยใหม ่

1. ร้อยละของความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5.2  การยกระดับมาตรฐานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละผลคะแนนการประเมิน
รัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลัที่มากกว่าค่าฐาน
การประเมิน 

ที่มำ:  แผนปฏิบัติการดจิิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
 
 2.2.6 แผนกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลที่ดีของ กยท. 2563–2565 
 

 ทิศทำงของกำรก ำกับดูแลที่ดีและกำรน ำองค์กรในระยะยำว ของ กยท. 
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอันส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กยท. ให้เป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อถือจากทั้งภายในและระดับนานาชาติ เนื่องจากพันธกิจของ กยท. มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้ปลูกยางพันธ์ดี จนถึงการส่งเสริม 
สนับสนุนการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพารา ดังนั้น กยท. จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารกิจการด้วย
ระบบองค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังนั้น กยท. จึง
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่มีผลต่อการด าเนินงานของ กยท. 
โดย กยท. ได้วางเป้าหมาย และทิศทางการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ดังนี้ 

 

 เป้ำหมำยด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี 
 1. มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. สร้างกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคุณธรรมตามหลักนิติธรรม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร 
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4. ให้ความส าคัญ และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นก าลังสำคัญใน
การสร้างเสริมสังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร/พนักงำน 

ในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี 
เพ่ือให้คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของตนเองภายใต้หลักการการกากับดูแลที่ดี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อัน
จะเป็นการส่งผลให้ภาพรวมด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนความ
สมดุลระหว่างบทบาทหน้าที่ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร และบทบาทการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยา งของไทย ให้มี
ความสามารถแข่งขันในสภาวการณ์ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และการ
ด าเนินธุรกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
เพ่ือเป็นการพัฒนา มีกลไกในการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อันจะเป็นการขับเคลื่อน กยท. ไปสู่การเป็น HPO (High Performance Organization) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง กยท. กับ รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือให้ กยท. สามารถสร้างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์ (customer 
relationship) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กยท. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพันธกิจหน้าที่ของ กยท. ให้เป็นไปตามที่ กยท. ตั้งเป้าหมายไว้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกร ให้เป็นคน เก่ง ดี มีสุข 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ กยท. ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ที่เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการตามบทบาท หน้าที่และพันธกิจ
ขององค์กร รวมทั้งสร้างความภูมิใจในฐานะการเป็นพนักงานของ กยท. 

2.2.7 แผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2564–2565) 
ส านักตรวจสอบภายใน (สตส.) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ สตส. ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กยท. เพ่ือให้การตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขต การปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในกฎ
บัตรส านักตรวจสอบภายใน สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ กยท. ให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐาน ช่วยเพ่ิมคุณค่าการด าเนินงานของ กยท. ให้

สามารถบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

พันธกิจด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
พันธกิจที่ 1 สร้างมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภายในให้ทัดเทียมระดับสากล และให้

ความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงานของ กยท. มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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พันธกิจที่ 2 สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ กยท. ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และ 
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดรับกับการดำเนินงานของ กยท.  

พันธกิจที่ 3 สนับสนุนให้นักวิชาการตรวจสอบภายในเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทั้งด้าน 
การตรวจสอบและภารกิจหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร  

พันธกิจที่ 4 บริการให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยาง 
พันธกิจที ่5 สร้างเสริมจริยธรรมของ สตส. 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ นตส. 

1. นตส. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 

1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตรวจสอบ
2. มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3. มีการพัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการให้ค าปรึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ภาพลักษณ์ของ สตส. ได้รับการยอมรับและการให้ความเชื่อมั่น

2.2.8 แนวทำงกำรวิเครำะห์เสียงลูกค้ำ (VOC) 
“การรวบรวมเสียงของลูกค้า Voice of Customer: VOC” ของคู่มือบริหารจัดการนวัตกรรม 

กยท. ได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
1. การรวบรวมเสียงของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) ทุกกลุ่มลูกค้าและตลาด (ลูกค้า

ปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้าคู่แข่ง และลูกค้าในอนาคต) และแบ่งประเภท VOC ตามผลิตภัณฑ์และบริการการ
สนับสนุนลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กร   

2. การจัดอันดับความส าคัญ คัดเลือก และวิเคราะห์ VOC ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
เชื่อมโยง VOC สู่การพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

3. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า โดยครอบคลุมกระบวนการหรือกิจกรรมส าคัญที่ลูกค้าสัมผัสกับองค์กรโดยตรง (Touch Point) 
ตลอด Life-Cycle ของลูกค้าทุกกลุ่ม 

4. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั้งส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของลูกค้าในการจัดการนวัตกรรมดังกล่าวเพ่ือให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 

5. กยท. ต้องทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรและปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมายและดีกว่าปีที่ผ่านมา ให้มีการใช้ Big Data และ 
Data Analytic เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ 
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 2.2.9 นโยบำยที่ส ำคัญของ กยท. 
“กยท. จะพัฒนายางพาราของประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนให้

ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา” โดยมีทิศทางนโยบายองค์กร ที่น ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 2 ทิศทาง ดังต่อไปนี้ 

 

ทิศทำงที่ 1 กำรพัฒนำระดับองค์กร 
1. กยท. ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ

ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโลก 
2. กยท. ต้องพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นรากฐานของการผลิต มีความเข้มแข็ง สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมในสวนยางได้อย่างยั่งยืน 
3. กยท. ต้องสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในอนาคต โดยวางแผนและถ่ายทอด

การผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือ Startup 
4. กยท. ต้องร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการยางพารา เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของ

ตลาด เพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศ 
5. กยท. ต้องด าเนินการขยายตลาดทั้งในและนอกประเทศ เพ่ิมปริมาณการส่งออก และครอง

ส่วนแบ่งการตลาดของยางพาราในตลาดโลกให้เพ่ิมสูงขึ้น 
6. กยท. ต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนของกระบวนการผลิต สร้างมูลค่า (Value creation) ของผลิตภัณฑ์ 
 

ทิศทำงที่ 2 กำรพัฒนำระดับประเทศ 
1. ยางพาราต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มี

ศักยภาพด้านการแข่งขันบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและการวิจัย 
3. ส่งเสริมการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Joint Venture) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ โดยร่วมลงทุนทั้งในโครงสร้างพ้ืนฐานอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
(Increased Level of Infrastructure Investment) การร่วมลงทุนเพ่ือการผลิต ตลอดจนการพัฒนาระดับ
การให้บริการด้านยางพาราอย่างครบวงจร 

4. เพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศ สร้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตร เพ่ิมปริมาณการ
ส่งออก สร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่อุปทานยางพารา เพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทย 
 
2.3 สรุปผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
นวัตกรรม 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนวัตกรรม ด้วยการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กยท. ร่วมกับการวิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ การบริหาร และนโยบายที่ส าคัญของ กยท. สามารถสรุปผลการประเมิน ดังตารางที่ 29 

 
 

 
 



 

32  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 29 สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 
สภำพแวดล้อมภำยใน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
ความสามารถและผลการด าเนินการที่ผ่านมา - ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบ (พ.ศ.2560–2564) พบว่า ในปี 2562 มี
แผนงาน/โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพียงร้อยละ 46.15 
ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด (ปีอ่ืนยังไม่มีข้อมูล) 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
- การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม
เมื่อจ าแนกเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลงานของพนักงาน กยท. กลับพบว่าไม่ได้มี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานภายในของ 
กยท. ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม (อ้างอิงตามหน่วยงานตามช่ือ
ผู้พัฒนาล าดับท่ีหนึ่ง) พบว่า มีบางหน่วยงานของ กยท. ที่ไม่ได้สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม โดยมีเพียงบุคลากรของหน่วยงานนั้นเท่านั้นที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนานวัตกรม 
- ยังไม่พบหรือจ าแนกทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ระหว่างปี พ.ศ.2559–2563 
ด้ำนกำรให้บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีของ กยท. ไปใช้ในเชิง
พำณิชย ์
- ยังไม่พบหรือจ าแนกการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของ กยท. ไป
ใช้ในเชิงพาณิชย ์
กำรน ำผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ของ กยท. ไปใช้ในเชิงสังคม 
- ยังไม่พบหรือจ าแนกการน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของ กยท. ไปใช้
ในเชิงสังคม (1) จ านวนนวัตกรรมที่ถ่ายทอด และ (2) จ านวนผู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็น
พ้ืนฐำนกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยประเทศ 
- ยังไม่พบหรือจ าแนกโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
นวัตกรรม ที่เป็นพื้นฐานการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน และรำยได้จำกผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 
- รายจ่ายประจ าปี 2563 มีจ านวนลดลง 22.642 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 5.28 เมื่อเทียบกับรายจ่ายประจ าปี 2562 (รายจ่ายปีอ่ืนยังไม่มีข้อมลู) 
- ยังไม่พบหรือจ าแนกข้อมูลรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ภำพรวมกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนกำร
จัดกำรนวัตกรรมของรัฐวิสำหกิจ (Enablers) 
- ใช้พื้นฐานข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมของ วว. จ าเป็นต้อง
ปรับแก้ให้มีความเหมาะสมกับ กยท. ให้มากกว่านี้ 

นโยบายและแผนการด าเนินงาน ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้ำนนวัตกรรม 
- ยังไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท. ที่เกี่ยวข้องด้าน
นวัตกรรมโดยตรง ที่ใกล้เคียงสุด คือ  OR02 การส่งเสริมงานวิจัย 



 
 
 

33 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

(Operation Innovation) ไม่เป็นไปตามเป้า ที่มีเจ้าของปัจจัยเสี่ยง คือ 
สถาบันวิจัยยาง 
แผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565 
- ไม่พบข้อมูลต าแหน่งของผู้เกษียณอายุ เพื่อน าไปประเมินบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่จ าเป็นต้องทดแทน อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มียุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร รวมถึงมี
แนวคิดที่จะจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง) 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กยท. พ.ศ. 2563–2565 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนที่สนับสนุนและเผยแพร่
นวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
แนวทำงกำรวิเครำะห์เสียงลูกค้ำ (VOC) 
- คู่มือบริหารจัดการนวัตกรรม กยท. ได้ก าหนดแนวทาง “การรวบรวม
เสียงของลูกค้า Voice of Customer: VOC” แต่ยังไม่พบข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ 
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ภำคผนวก 
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ตำรำงผนวกที่ 1 ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ 
(พ.ศ.2560–2564) 

แผนงำน/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
1. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่เติบโตเร็ว และให้ผลผลิตสูง บรรลุตามเป้าหมาย 
2. แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูก และระบบการกรีดยาง บรรลุตามเป้าหมาย 
3. แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ที่ใช้ยางธรรมชาติในปริมาณมาก บรรลุตามเป้าหมาย 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยาง และผลิตภัณฑ์ยางพาราส าหรับ
กลุ่มวิจัยหน้าใหม่ 

บรรลุตามเป้าหมาย 

5. แผนงานเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย กับภาคธุรกิจเอกชน 

บรรลุตามเป้าหมาย 

6. แผนงานสนับสนุนการเจรจาการค้าในประเด็นท่ีเกี่ยวกับยางพารา บรรลุตามเป้าหมาย 
7. แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณสมบติยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
8. แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากองค์ประกอบท่ีไม่ใช่ยางในน้ ายาง ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
9. โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานวิจัย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
10. โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง) ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
11. แผนงานเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยใน ITRC, IRCo และ RRM ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
12. โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไปประชุมหรือน าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับยาง และ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราในเวทีระดับนานาชาติ 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

13. โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไปท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยยางในต่างประเทศ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่มำ: รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยางพาราทั้งระบบ ประจ าปีบัญชี 2562 
 

ตำรำงผนวกที่ 2 แผนงาน/โครงการสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลอง  
                     ตามมาตรา 49 (4) ประจ าปี 2563 
แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 

(ล้ำนบำท) 
1. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที่เป็นวัตถุดิบยาง 1/ 

2. แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 1/ 

3. แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 1/ 

4. การแสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ 
1/ 

5. ติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 1/ 

6. สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 1/ 

7. งบส ารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมส าหรับบุคลากรภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1/ 

8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร 1/ 

9. งบเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย 2/  

โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 
 
โครงการ 

31 
8 
26 
2 
2 
2 
 
3 

94.7062  
20.3123 
82.8837 
25.9885 
21.0230 
6.5253 

80.5150 
56.5460 
18.0000 

รวม 
 

โครงกำร 
ทั้งหมด 

74 307.9850 
406.5000 

1/ งบท าการ 
2/ งบลงทุน 
ที่มำ: งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
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ตำรำงผนวกที ่3 แผนงานและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการ 
                     ค้นคว้าทดลอง ตามมาตรา 49 (4) ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ (ล้ำน
บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1/ 

1. แผนงำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพที่เป็นวัตถุดิบยำง 94.706  
1.1 โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางตามค าแนะน า เพื่อ

ทดสอบศักยภาพของพันธุ์ยางแนะน าพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงในแปลงเกษตรกร 
1.513 สวย. 

1.2 โครงการวิจัยการทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ที่สามารถปลูกร่วมกับยางพารา
สายพันธ์ุ RRIT 251 ศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี่ 

0.664 สวย. 

1.3 โครงการวิจัยโปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของยางพาราพันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตแตกต่างกัน และของยางพาราเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง 

1.380 สวย. 

1.4 โครงการวิจัยการจ าแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน 0.905 สวย. 
1.5 โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือลับมีดกรีดยางเจ๊ะบง

แบบก่ึงอัตโนมัติ 
0.128 สวย. 

1.6 โครงการวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 21.648 สวย. 
1.7 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 2.159 สวย. 
1.8 โครงการวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีกึ่งแห้งแล้ง (ระยะที่ 2) 23.589 สวย. 
1.9 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เช้ือพันธุกรรมยางพารา 11.101 สวย. 
1.10 โครงการการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 0.709 สวย. 
1.11 โครงการการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล SNP ที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้านทานโรคใบของยางพารา 
1.153 สวย. 

1.12 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ก่ึงแห้งแล้ง 3.950 สวย. 
1.13 โครงการการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะน าปี 2559 ในแปลง

เกษตรกรพื้นท่ีเขตปลูกยางใหม่ 
0.981 สวย. 

1.14 โครงการอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพารา
พันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด 

1.269 สวย. 

1.15 โครงการการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุ
อาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 

1.008 สวย. 

1.16 โครงการการจัดใต้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 1.195 สวย. 
1.17 โครงการการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที่มีผลต่อการให้

ผลผลิตและสรีรวิทยาของน้ ายาง 
1.950 สวย. 

1.18 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที่
ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบเคลื่อนย้ายไปใช้ขบวนการสร้างน้ ายาง 

2.135 สวย. 

1.19 โครงการการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื่อยืดอายุการกรีดยาง
เปลือกเดิม 

1.567 สวย. 

1.20 โครงการการจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน้ ายาง
คุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดตรัง 

2.782 สวย. 

1.21 โครงการการพัฒนาเทคนิคการชักน าให้เกิดแคลลัสของเนื้อเยื่ อ
ยางพารา 

1.023 สวย. 

1.22 โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5: ปลูก
แทนแบบเกษตรผสมผสาน 

1.387 สวย. 
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1.23 โครงการวิจัยการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยาง
บุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) 

1.516 สวย. 

1.24 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยาง
ลูกผสม 

2.994 สวย. 

1.25 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื่อ
ผลผลิตกิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 

0.444 สวย. 

1.26 โครงการการศึกษาสมรรถนะของต้นยางช าถุงจากกิ่งตาต้นเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

0.336 สวย. 

1.27 โครงการการพัฒนาการตรวจสอบเครื่องหมายสนิปส์ที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในยางพารา 

1.273 สวย. 

1.28 โครงการศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานท่ีประสบความส าเร็จ 1.208 สวย. 
1.29 โครงการศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 

เพื่อการปลูกยางแบบผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่ 
0.525 สวย. 

1.30 โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีน
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 2–3 และปีท่ี 2 ต่อเนื่อง) 

1.129 สวย. 

1.31 โครงการการท าบริสุทธิ์โปรตีนเกาะจับโปรตีนและไคตีเนสจากน้ า
ยางพาราและสมบัติการต้านเช้ือราก่อโรคพืชบางชนิด (งวดที่ 2–3 และปีที่ 2 
ต่อเนื่อง) 

1.086 สวย. 

1.32 ส ารวจผลกระทบของโรคที่เกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ต่อ
ผลผลิตยางพารา และการแพร่ระบาดต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น (เร่งด่วน) 

0.174 สวย. 

1.33 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการก าจัดและยับยั้งโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา Pestalotiopsis sp.ของยางพาราในสภาพแปลงปลูก (เร่งด่วน) 

0.199 สวย. 

1.34 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคใบร่วง
ทีเ่กิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.(เร่งด่วน) 

0.260 สวย. 

1.35 การส ารวจ ติดตามสถานการณ์ และแนวทางป้องกันก าจัดโรคที่เกิด
จากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (เร่งด่วน) 

0.299 สวย. 

1.36 การประเมินผลและติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูล
ดาวเทียม (เร่งด่วน) 

0.300 สวย. 

1.37 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการด าเนินการตามมาตรฐาน 
GAP ในแปลงยางเปิดกรีดที่แปลงผลิตพันธ์ุยางบุรีรัมย์ (เร่งด่วน) 

0.295 สวย. 

1.38 การจัดเตรียมแปลงกิ่งตายางเพื่อใช้ส าหรังงานวิจัยและการสนับสนุน
ส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในแปลงผลิตยางบุรีรัมย์ (เร่งด่วน) 

0.290 สวย. 

1.39 การจัดเตรียมแปลงกิ่งตายางเพื่อใช้ส าหรับงานวิจัยและการสนับสนุน
ส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในแปลงผลิตพันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
(เร่งด่วน) 

0.198 สวย. 

1.40 การสาธิตการปลูกพืชผสมผานและการด าเนินการตามมาตรฐาน GAP 
ในแปลงยางเปิดกรีดที่แปลงผลิตพันธ์ุศูนย์วิจัยยางหนองคาย (เร่งด่วน) 

0.199 สวย. 

1.41 การจ าแนกลักษณะและชนิดของเ ช้ือสาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ ใน
ยางพารา และการทดสอบการฉีดพ่นสารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมกับยางพารา 
(เร่งด่วน) 

0.300 สวย. 

1.42 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรคยางพาราที่เกิดจากเช้ือ
รา Pestalotiopsis sp.(เร่งด่วน) 

0.297 สวย. 
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1.43 โครงการส ารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา Pestalotiopsis sp.ในเขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน (เร่งด่วน) 

0.299 สวย. 

2. แผนงำนกำรวิจัยเศรษฐกิจและกำรตลำดยำง 20.312  
2.1 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรผู้ปลูกยางใน

ประเทศไทย 
3.109 ฝวศ. 

2.2 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้และการตลาดยางของ
อุตสาหกรรมยาง 

1.110 ฝวอ. 

2.3 โครงการการจัดท าฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการวิจัยและพัฒนายาง 3.103 ฝวอ. 
2.4 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรม

ยาง 
- ฝวอ. 

2.5 โครงการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดท าฐานข้อมูลแผน
ที่ยืนต้นยางพาราในการประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ เดิมช่ือ แผนงาน
การจัดท าแผนท่ีการปลูกยางพาราโลก พยากรณ์ปริมาณการผลิตยางพาราโลก 

4.111 ฝวศ. 

2.6 โครงการความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกร
ชาวสวนยางในประเทศไทย (งวดที่ 2–3 และปีท่ี 2 ต่อเนื่อง) 

2.142 สวย. 

2.7 โครงการแบบจ าลองธุรกิจแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอน
ยางพาราเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค : กรณีศึกษา
ตลาดในประเทศจีน สปป.ลาว (งวดที่ 2–3) 

0.776 สวย. 

2.8 โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวน
ยางอย่างมั่นคงและยั่งยืน (งวดที่ 2–3 และปีท่ี 2 ต่อเนื่อง) 

2.155 สวย. 

3. แผนงำนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมแปรรูปยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง 82.884  
3.1 โครงการวิจัยการจัดท าร่วงมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ 1.515 สวย. 
3.2 โครงการวิจัยการจัดท ามาตรฐานยางเครปบางสีน้ าตาลช้ันพิเศษและ

ยางแผ่นอบแห้งช้ันพิเศษของการยางแห่งประเทศไทย 
2.943 สวย. 

3.3 โครงการวิจัย “อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทดแทนการน าเข้าภายใต้
ความร่วมมือกับ รพ.พระมงกุฎ” 

- - 

3.3.1  โครงการวิจัยย่อย 1: การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบรองรับจาก
ยางธรรมชาติเพื่อลดแรงกดขณะนอนคว่ าของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
ล้มเหลวเฉียบพลัน 

0.927 สวย. 

3.3.2  โครงการวิจัยย่อย 2: โครงการศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนา
หุ่นจ าลองส่วนหัวจากยางพารา เพื่อฝึกหัดท าหัตถการทางจักษุ 

0.909 สวย. 

3.4 โครงการวิจัยเฝือกส าหรับเท้าและขาสัตว์จากยางธรรมชาติ NR 0.508 สวย. 
3.5 โครงการวิจัยพฤติกรรมของโครงสร้างที่ท าจากไม้ยางพาราซึ่งผ่านการ

อบด้วยความร้อนประสานด้วยกาวภายใต้น้ าหนักบรรทุกแบบคงค้างและแบบ
สลับทิศ 

0.346 สวย. 

3.6 โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา 
และน้ ายาพารา ส าหรับท าเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อนที่ด ี

0.508 สวย. 

3.7 โครงการวิจัยไม้เชิงวิศวกรรมจากยางพารา 0.756 สวย. 
3.8 โครงการสนับสนุนและขยายการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มี

ศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื่อทดแทนการน าเข้าและขยายตลาดส่งออก 
11.598 ฝวอ. 

3.9 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของ
อุตสาหกรรมยาง 

4.004 ฝวอ. 
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3.10 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปใน
รูปยางแห้ง น้ ายางสด และน้ ายางข้นของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 พันธุ์
ยางแนะน าช้ัน 2 และช้ัน 3 ตามค าแนะน าพันธุ์ยางปี 2559 

4.755 ฝวอ. 

3.11 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูง 0.654 ฝวอ. 
3.12 โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมยาง 
18.344 ฝวอ. 

3.13 โครงการการจัดท ามาตรฐานยางแผ่นรมควันช้ันพิเศษของการยาง
แห่งประเทศไทย และโครงการจัดท าร่างมาตรฐานยางปูพ้ืนสนามเดินเล่น 

1.486 ฝวอ. 

3.14 โครงการการผลิตน้ ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ 0.836 ฝวอ. 
3.15 โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการ

ยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 
2.500 ฝยศ. 

3.16 โครงการการเตรียมสีทาเรือจากน้ ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด 
(งวดที่ 2–3) 

1.180 สวย. 

3.17 โครงการการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน้ า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (งวดที่ 2–3 และปีท่ี 2 ต่อเนื่อง) 

8.036 สวย. 

3.18 โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์
คอนกรีตที่ปรับปรุงด้วยยางแห้งและน้ ายางข้น (งวดที่ 2–3 และปีท่ี 2 ต่อเนื่อง) 

15.872 สวย. 

3.19 โครงการต้นแบบแผ่นพื้นยางไฮบริดส าหรับผลิตไฟฟ้า (งวดที่ 2–3) 1.014 สวย. 
3.20 โครงการการดับกลิ่นของยางก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและ

จุลินทรีย์ (งวดที่ 2–3) 
0.689 สวย. 

3.21 โครงการการพัฒนาปูค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 
(งวดที่ 2–3) 

1.554 สวย. 

3.22 โครงการพื้นน าทางเรืองแสงในท่ีมืดจากยางพารา (งวดที่ 2–3) 0.372 สวย. 
3.23 โครงการการศึกษาแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวก

กันน็อครถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง (งวดที่ 2–3) 
0.193 สวย. 

3.24 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการ
อัดพอลิเมอร์ (งวดที่ 2–3) 

0.522 สวย. 

3.25 โครงการวิจัยยางพารานาโนคอมโพสิตเพื่อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในท่ีพักอาศัย (งวดที่ 2–3) 

0.454 สวย. 

3.26 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้น
ผม (งวดที่ 2–3) 

0.411 สวย. 

3.27 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยาง
ลูกผสม 

2.660 สวย. 

3.28 อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ 
RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด 

1.269 สวย. 

3.29 การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหาร
ของพืชร่วมกับคา่วิเคราะห์ดิน 

1.008 สวย. 

3.30 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื่อ
ผลผลิตกิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 

0.444 สวย. 

3.31 โครงการวิจัยผลิตต้นยางช าถุงแบบใช้เซนเซอร์ควบคุมการให้น้ าและ
ปุ๋ยอัตโนมัติ 

0.440 สวย. 
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3.32 โครงการวิจัยการเฝ้าระวังการระบาดโรค ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมเช้ือสาเหตุ ชีววิทยาของเชื้อสาเหตุ และแนวทางการจัดการโรคใบชนิด
ใหม่ของยางพารา 

2.427 สวย. 

3.33 โครงการการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

9.094 สวย. 

3.34 การสร้างมีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ 0.190 สวย. 
3.35 ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน 0.620 สวย. 
3.36 การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารโบรอนในไม้ยางพาราที่อาบ

ด้วยยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ 
0.698 สวย. 

3.37 หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่องานเฟอร์นิเจอร์ 0.570 สวย. 
3.38 การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากน้ ายางพาราและเส้นใย

ธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุพลอยได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
0.428 สวย. 

3.39 การปรับปรุงสมบัติความคงท่ีของยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์ 0,786 สวย. 
3.40 พารามิเตอร์อิทธิพลของน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มเพื่อก าหนด

มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสมบัติของน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มในการ
ปรับปรุงดินซีเมนต์ 

10.224 สวย. 

3.41 การเพิ่มการน าไฟฟ้าของยางธรรมชาติอิปอกไซด์และพอลิเอทธิลีนอ
อก 

0.136 สวย. 

3.42 การพัฒนาระบบแปรรูปน้ ายางธรรมชาติเป็นยางผลและยางเม็ด 1.289 สวย. 
4. กำรแสวงหำและร่วมงำนวิจัยและพัฒนำจำกองค์กรภำยในและระหว่ำง
ประเทศ 

19.735  

4.1 โครงการการเปรียบเทียบพันธุ์ยางช้ันปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ 

0.974 สวย. 

4.2 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 18.761 สผว. 
5. ติดตำมและประเมินผลและเผยแพร่งำนวิจัย 21.023  

5.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 15.851 สวย. 
5.2 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 5.172 สวย. 

6. สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 6.200  
6.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา 4.000 สวย. 
6.2 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยม

และอาชีวศึกษา 
2.200 สวย. 

7. งบส ำรองงำนวิจัยหรือฝึกอบรมส ำหรับบุคลำกรภำยนอกหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

80.515 สวย. 

8. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร 56.546 ฝสผ. 
9. งบเคร่ืองมืออุปกรณ์วิทยำศำสตร์เพ่ืองำนวิจัย 18.000 สวย. 
รวม 406.500  

1/ สวย. (สถาบันวิจัยยาง) ฝวศ. (ฝ่ายเศรษฐกิจยาง) ฝวอ. (ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง) ฝยส. (ฝ่ายสารสนเทศ) ฝสผ. (ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต) 

ที่มำ: แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 
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ตำรำงผนวกที ่4 ผลงานนวัตกรรม ปี 2561 
ผลงำนนวัตกรรม ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. Rubber check in application นางสาวซูฟียะ สะมะล ี กยท. เขตภาคใตต้อนกลาง 
2. ลูกบอลยางดับไฟ นายบุญสงค์ พริกเทพ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนบน 
3. การผลติเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเมด็ (wood pellet) 
เพื่อธุรกิจ 

นายชยพล สัตย์ธรรม สถาบันวิจัยยาง กยท. 

4. โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
ค านวณสตูรปุย๋ที่เหมาะส าหรับสวนยางพารา 
(Mobile application for fertilizer analysis of 
rubber farm) 

นายนิลวัฒน์ นิลสุวรรณ สถาบันวิจัยยาง กยท. 

5. แอพพลิเคชันบริการตลาดประมูลยางพารา
ท้องถิ่น (RAOT local rubber auction market 
application) 

นายถาวร มาแก้ว 
นายกนต์ธร จันทิเสน 

กยท. เขตภาคเหนือ 
กยท. เขตภาคเหนือ 

6. บ่อบ าบัดน้ าเสียมหัศจรรย ์ นายอนุสรณ์ แรมล ี กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

7. การใช้ QR codeในงานสารบรรณ (Using QR 
code in the documentation) 

นางสาวกิติยา น้อยนงเยาว ์ ส านักผู้ว่าการ กยท. 

8. ศูนย์กฎหมาย กยท. (Law center of RAOT) นางสาวศรีวณีา ศาตศลิป ์ ฝ่ายกฎหมาย กยท. 
9. หลังคาประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน นายลิขิต สกูลหรัง กยท. เขตภาคใตต้อนบน 
10. AP (audit program) นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ ์ ส านักตรวจสอบภายใน กยท. 
11. ระบบการจัดการข้อมลุเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา เพื่อแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะผู้ค้ า
ประกัน และค านวณดอกเบี้ยในการยกระดับการ
บริหารงาน กยท. จังหวัดกาฬสินธุ ์

นางวลัยพรรณ อุทัยรัตน ์ กยท. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 

12. การสร้างเครื่องบีบผ่าตอยางดว้ยระบบไฮดรอ
ลิค 

นายชยพล สัตย์ธรรม สถาบันวิจัยยาง กยท. 

13. การเพิ่มค่าความร้อนไมส้ับ (wood chip) จาก
ไม้ยางพารา 

นายชยพล สัตย์ธรรม สถาบันวิจัยยาง กยท. 

14. เครื่องผลิตยางแผ่นดิบจากยางก้อนถ้วย นายชยพล สัตย์ธรรม สถาบันวิจัยยาง กยท. 
15. การขยายพันธ์ุยางแนวใหม่ลดต้นทุนลดเวลา ดร.วิทยา พรหมม ี สถาบันวิจัยยาง กยท. 
16. การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
เพื่อผลิตน้ ายางคุณภาพดีของกลุม่สหกรณ์โรงงาน
ยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง (Good agriculture 
practice (GAP) to produce good quality 
latex of smoke sheet factory of cooperative 
groups in Trang province) 

นางพิสมัย จันทุมา สถาบันวิจัยยาง กยท. 

17. การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพส าหรับ
การก าหนดชั้นคณุภาพยางแผ่นรมควัน 
(Development of an image processing 
system in Rib Smoked Sheet quality 
classification) 

นางสาวนิดยดา มะสุน ี กยท. เขตภาคใตต้อนกลาง 
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18. การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดย
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Improving efficiency 
of rubber farmers using data mining 
techniques) 

นายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน ์ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

19. ติดตามการปฏิบัติงานด้วย application Line นายพิทักษ์ เหมือนเดช 
นายสรยศ โกษาคาร 
นายศุภวัตร บัวสุข 

กยท. เขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
กยท. เขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
กยท. เขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

20. ระบบการจองห้องประชุมออนไลน ์ นายจักรพันธ์ นาคเสวต ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กยท. 
21. การลงทุนปลูกสร้างสวนยางพาราเชิงธุรกิจที่
ยั่งยืน (Rubber plantation logistics 
investment: RPLI) 

นายชยพล สัตย์ธรรม สถาบันวิจัยยาง กยท. 

22. การปลูกแทน (replanting) 1/ นายศุภชัย จันทร์แก้ว ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ 
กยท. 

23. ระบบการจัดท าค าขออนุมัติโครงการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1/ 

นายภู ลาชโรจน ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กยท. 

24. ผลิตภณัฑ์แผ่นยางพารานวดเท้าเพื่อสุขภาพ 
(Rubber product foot massage therapy) 

นางรัฐทิกร สุชีวิตานันท ์ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

25. ผลิตภณัฑ์ยางฟองน้ าแบบจ าลองหุ่นช่วยฝึกหัด
ตัดช้ินเนื้องอกมะเร็ง (Rubber product: 
simulation for cutting cancer tumor 
practice) 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย 
นางราตรี สีสุข และคณะ 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

26. การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน 
GMP (The production of premium grade 
ribbed smoked sheets with GMP standards) 

นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

27. คู่มือจ าแนกลักษณะพันธ์ุยาง (Manual of 
Hevea Clonal identification) 

นางสาวกรรณิการ์ ธรีะวัฒน
สุข 
นางกัลยา นิราพาธพงศ ์
นายไพรตัน์ ทรงพานิช 

สถาบันวิจัยยาง กยท. 
 
สถาบันวิจัยยาง กยท. 
สถาบันวิจัยยาง กยท. 

28. เปลี่ยนทรัพยส์ินให้เป็นรายได ้ นางสาววัชรินทร์ อินทวิเชียร 
นายเทพสถิต ดินสมุทร 
นางสาวสุธาทิพย์ จิตรตรี
ศิลป ์
นางสาวจุฑามาศ ยุรยาตร 

ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน กยท. 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน กยท. 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน กยท. 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน กยท. 

29. เชื่อมโยงการท างานด้วย single login นางสาวมยุรี ลงสุวรรณ ์
นายวรากร สอนนุ้ย 
นายธนวัสส์ ประเทืองพงศ์ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. 

30. โครงการหน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless) นายสง่า ทองทิพย์ 
นายนิพนธ์ อภิรัตน์วรกิจ 
นางศิริยงค์ ฉัตรโท 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 

31. ตลาดนัดไก่พ้ืนเมือง 4.0 (Chicken market 
4.0) 

นายวัลลภ โศภิษฐพันธ ์ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 
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32. ระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การ
ยางแห่งประเทศไทย (Information 
management system of Rubber Authority of 
Thailand) 

นายประดิษฐ์ ร่มสุข 
นายทะนงศักดิ์ ศิวะพร
ประสงค ์

กยท. เขตภาคใตต้อนล่าง 
กยท. เขตภาคใตต้อนล่าง 

1/ ไม่ส่งผลงานนวัตกรรม 
ที่มำ: ผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2561 
 

ตำรำงผนวกที ่5 ผลงานนวัตกรรม ปี 2562 
ผลงำนนวัตกรรม ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. หมอนพาเพลิน (Happy ness pillow) 1/ นายมูหาหมัดด บากา 

 
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์
นายเด่นชัย ชุมผอม 

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
กยท. สาขายะหา 

2. หมอนพาฝัน (Sweet dream pillow) 1/ นายมูหาหมัด บากา 
 
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั 

3. ถังนึ่งผลิตภัณฑ์ยางต้นทุนต่ า (Low cost 
rubber products) 1/ 

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์
นายเด่นชัย ชุมผอม 

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
กยท. สาขายะหา 

4. แผ่นยางรับแรงกระแทกป้องกันอันตรายชุดขับ
จักรยานยนต์ 1/ 

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์
นายเด่นชัย ชุมผอม 

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
กยท. สาขายะหา 

5. เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา “ไก่กา” รุ่นเดลต้า 
(Meditation seat cushion “kaika” – Delta 
model) 1/ 

นายนพปฎล เจริญรมย ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนิน
สว่าง จ ากัด 

6. การปลูกยางแบบผสมผสานอยา่งยั่งยืน 
(Sustainable rubber plantation) 1/ 

นายสุมติร ศรีวสิุทธ์ิ ศูนย์พัฒนาเกษตรกร อ าเภอถ้ า
พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. มีดกรีดยางนกเงือก ชนิดไม่ต้องลบ - ถอดเปลี่ยน
ใบ (Hornbill rubber tapping knife) 1/ 

นายมะนายิ ราห ู
 
นายประยุทธ์ พุทธาโกฐิรตัน ์

เกษตรกรชาวสวนยาง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
เกษตรกรชาวสวนยาง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

8. ราวตากยางแบบพอเพียง (Sufficient rubber 
rack) 1/ 

นายสมควร ฉัตรธรรม 
 
นายทิวา สิงจันลา 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีสังกัด กยท. 
จังหวัดอุทัยธาน ี
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสังกัด กยท. 
จังหวัดอุทัยธาน ี

9. เตาอบยางพาราอนาคตใหม่ (New future 
rubber oven) 1/ 

นายธนากร จีนกลาง 
 
นายโอน เจรญิศิร ิ
 
นายสานิต จีนกลาง 
 

กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
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นางนงค์นุช เพ็งมูล 
 
นางสาวิตรี ปั่นกลาง 
 
นายชลากร จีนกลาง 
 
นางสาวดอกไม้ จีนกลาง 

กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์
กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

10. ตระกงลดเวลา (Reduce time) 1/ นายอ านวยชัย กีรกมลชัย เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค ์
11. Knowledge Onair 2/ นางเมธินี วันช่ืน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
12. การใช้ mobile application ในงานกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กยท. (Using mobile application 
in office the Rubber Replanting Aid Fung 
Registered Provident Fund) 2/ 

นางภัทร์ธมนต์ มานะสิทธ์ิ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 

13. RAOT intranet one stop service 2/ นางสาววรณัน ป่านทอง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
14. สมุดโทรศัพท์ การยางแห่งประเทศไทย (RAOT 
phonebook) 2/ 

นายชัยณรงค์ อุมาล ี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 

15. ช่วงเวลาแห่งความสุขและสุขภาพดี 2/ นายคฑาวุธ พาพันธ ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
16. ผู้บังคับบัญชาประชาธิปไตย 2/ นายคฑาวุธ พาพันธ ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
17. การพัฒนาตลาดยางก้อนถ้วย (Cub lump 
rubber market development) 2/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายทรงศักดิ์ สรุะวิชัย 
นายวรวุฒิ พิมพ์ภักด ี
นายชัยณรงค์ จันงาม 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 

18. การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อลดการสูญเสยีน้ า
ยางจากฝน 2/ 

นายพนัสพล โกสิยาภรณ ์
นางสาวแอวิรา รัตนอุบล 

กยท. จังหวัดเชียงราย 
กยท. จังหวัดเชียงราย 

19. พัฒนา Chatbot เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ 
(Chatbot improve the dissemination of 
information) 2/ 

นายนิลวัฒน์ นิลสุวรรณ ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวย. กยท. 

20. กิจกรรมกลุม่ QCC กับการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตของกองจัดการโรงงาน (QCC activities for 
increase ability of factory management sub-
division) 2/ 

นายปริญญา จันทร์ทอง 
 
นายชูเกียรติ ฟุบขุนทด 

กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 
กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

21. ประกันภัยสวนยางพาราแปลงใหญ่ 2/ นายคเณศร์ งามเสง่ียม 
นายอัครเดช ปัญญาพี ่

กยท. สาขานครสวรรค ์
กยท. จังหวัดอุทัยธานี 

22. ถั่งปั่นผสมน้ ายางและปั่นฟองน้ ายางเข้มข้น 2/ นายเด่นชัย ชุมผอม 
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์

กยท. สาขายะหา  
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั 

23. เตาเผาถ่ายแบบแก๊สย้อนกลับประสิทธิภาพสูง 
(Hi efficiency retort kiln) 2/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายสุพจน์ ฉัตรศร ี
นายศุภทวี สินตา 
นายสุรพล ค าภูษา 
นายศุภชัย ศิริวัฒน ์

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
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24. แนวทางการเพิ่มผลผลติในสวนยาง โดยการใช้
หลักการจดัการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
เพื่อรวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 2/ 

นางพิสมัย จันทุมา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 

25. หมอนลมยางพารา (Rubber air pillow) 2/ นายฤทธิรุต อะทะไชย 
นางสาวมยุรี จันทร์สายทอง 

กยท. สาขาสโุขทัย 
กยท. สาขาสโุขทัย 

26. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์น
โทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา (Mobile 
application development on rubber 
epidemic) 2/ 

นายนิลวัฒน์ นิลสุวรรณ ศูนย์วิจัยยาง สวย. สงขลา กยท. 

27. โปรแกรมแอพลเิคชันตลาดประมลูยาง กยท. 
(RAOT rubber auction market application) 2/ 

นายถาวร มาแก้ว 
นางสาวแอวิรา รัตนอุบล 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

28. Smart register system 2/ นายช านาญ ธนะภพ 
 
 
นางธีรนัย หอมเกต ุ
 
 
นายสุรพล ชูทิพย์ 

ส านักงานตลาดกลางยางพารา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
ส านักงานตลาดกลางยางพารา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
ส านักงานตลาดกลางยางพารา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

29. ผลิตภณัฑ์คณุค่าจากเปลือกเมล็ดยางพารา 
(Value products from rubber seed shells) 2/ 

นางสาวสมใจ ลักษณะนุวงศ ์ กยท. จังหวัดนครพนม 

30. การผลิตเชื้อเพลิงจากยางพารา (Fuel from 
natural rubber) 2/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายณัฐวุฒิ สารกุล 
นางสาววลัยพร อิ่มสุวรรณโน 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 

31. แนวทางพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์จาก
ยางพารา (Rubber product innovation 
pathways) 2/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายณัฐวุฒิ สารกุล 
นางสาววลัยพร อิ่มสุวรรณโน 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 

32. ระบบรดน้ าและบ ารุงปุ๋ยอัตโนมัติแก่แปลงเพาะ
ปาล์มช าถุงและกล้ายางพันธุ์ดี (Automatic 
watering and fertilizing for plastic planting 
palm oil and rubber tree nursery plot) 2/ 

นายกิตติพงษ์ แก้วชัด กยท. เขตภาคใตต้อนกลาง 

33. ถังปั่นน้ ายางเข้มข้น (Concentrated latex 
spinning tank) 2/ 

นายเด่นชัย ชุมผอม 
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย ์

กยท. สาขายะหา 
สหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางสี่
สิบสามัคคี จ ากัด  

34. การผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 ที่มี
คุณภาพสูง โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนในสภาพ
ปลอดเช้ือ 2/ 

ดร.วิทยา พรหมม ี สถาบันวิจัยยาง กยท. 

1/ นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
3/ นวัตกรรมด้านแนวคิด ของพนักงาน กยท. 
ที่มำ:  บัญชีนวัตกรรมพนักงาน ประจ าปี 2562 1/  

บัญชีนวัตกรรมเกษตรกร ประจ าปี 2562 2/ 
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ตำรำงผนวกที ่6 ผลงานนวัตกรรม ปี 2563 
ผลงำนนวัตกรรม ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. เครื่องวัด % ยางแห้งแบบรวดเร็ว (Quick dry 
rubber% measure) 1/ 

นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน ์ บริษัท ไทย-ตรัง รับเบอร ์

2. กรดจากไม้ยางพาราเพื่อใช้ในการดับกลิ่นยาง 
(Pyroligneous rubber wood) 1/ 

นายเอก ตันธนสิน หจก. กรีน เพาเวอร์ คอนเซาแท้นท ์

3. แผ่นแปะประคบสมุนไพร สูตร Tongkat Ali 
(Tongkat Ali herbal paste) 1/ 

นางสาวอานีรา แวยูโซะ๊ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส 

4. น้ ายาจับยางจากสารอินทรีย ์(น้ ากรด) (Super 
bird) 1/ 

นายเทียนชัย สถิตยานุกุล 
นายธนัท อินทรธนู 

- 
- 

5. เครื่องพ่นอเนกประสงค์ D.I.Y. (Multipurpose 
sprayer D.I.Y.) 1/ 

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย์  
 
นายมูหาหมัด บากา  
 
นายเด่น ชุมผอม 

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
 
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
กยท. สาขายะหา 

6. เครื่องปั่นน้ ายางสกิม เพื่อน าไปแปรรูปผลิตภณัฑ์
ยาง สร้างมลูค่าให้เกษตรกร (Skim latex blender 
for processing rubber products creating 
value for farmers) 1/ 

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์
โสภาคย์  
นายมูหาหมัด บากา  
 
นายเด่น ชุมผอม 

สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  
กยท. สาขายะหา 

7. โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโล
บาโดม (Parabola dome greenhouse for 
natural rubber) 1/ 

นายธนากร จีนกลาง 
 
ศ.ดร.เสรมิ จันทร์ฉาย 

กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา 
จังหวัดบุรีรมัย์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

8. หน้ากากอนามัยจากยางพารา (Rubber mask) 
1/ 

นายมนัส หมวดเมือง 
 
นายวีระพงษ์ หมื่นรักษ์ 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนอง
ครก. จ ากัด  
กยท. สาขาห้วยยอด 

9. มีดกรีดยางไม่บาดเนื้อไม้โดยการสวมแกม้กันขาด
หนา้ยาง (Knife to cut the rubber does not 
cut wood by wearing cheeks on the tire) 1/ 

นายวัชรินทร์ กังฉิมา 
นายชลัช ยศจ ารสั 

เกษตรกรจังหวัดนครพนม 
กยท. จังหวัดนครพนม 

10. หมวกยางพาราหรือร่วมยางพารากันฝน 1/ นางสาวกีรตญิา กรณ์ชนาชัย 
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกลุ 

บริษัทเอเชีย โพลิคอม จ ากัด 
ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตร กยท. 

11. ระบบรายงานราคายางครบวงจรและโปรแกรม
ประเมินราคาไม้ยาง (Comprehensive rubber 
price reporting system and rubber wood 
price estimation program) 2/ 

นายถาวร มาแก้ว 
นายชัยณรงค์ จันงาม 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

12. ยางแผ่นดิบสั่งตดั (USS be tailor - made) 2/ นายช านาญ ธนภพ 
 
 
นางสาวจารึก เถาวร์าม 

ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
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13. แปลงต้นแบบการผลิตต้นยางช าถุงแบบใช้
เซนเซอร์ควบคุมการให้น้ าและปุย๋อัตโนมัติ 
(Prototypes for the production of rubber 
stump budded plants using sensors for 
automatic controlling irrigation) 2/ 

นายวิทยา พรหมม ี สถาบันวิจัยยาง กยท. 

14. ระบบการบรหิารงานครูยางอาสา (Rubber 
volunteer administration system) 2/ 

นางสาวศรมน โกศล
จันทรยนต ์
นายวรรธนัย รัตนชัดเจน 

ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ 
กยท. 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. 

15. เครื่องสายพานล าเลยีงยางก้อนถ้วย (Cup 
lump rubber conveyor machine) 2/ 

นายพงศศักดิ์ ธรรมวสิุทธ์ิ กยท. จังหวัดขอนแก่น  

16. แผ่นยางกรองท่อน้ าแตกจากยางธรรมชาติ 
(The rubber sheet water filter is broken 
from natural rubber) 2/ 

นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์
นางสาวราตรี สสีุข 
นายนพดล ทองเลี่ยมนาค 
นายศุภฤกษ์ อภิสราพิพัฒน์ 
นายวรพงษ์ พูลสวัสดิ ์
นางสาวช่อมาลี กสิบาล 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

17. หุ่นจ าลองระบบหายใจเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพหน้ากาก N95 (Respiratory model 
to test mask performance N95) 2/ 

นางสาวช่อมาลี กสิบาล 
นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์
นางสาวราตรี สสีุข 
นายนพดล ทองเลี่ยมนาค 
นายศุภฤกษ์ อภิสราพิพัฒน์ 
นายวรพงษ์ พูลสวัสดิ ์

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

18. การปรับปรุงคณุภาพใบยางพารา ใบเหลง และ
ไม้ยางพารา เพื่อสร้างมลูค่าใหเ้กษตรกร 
(Improving the quality of rubber leaves, 
lower leaves and rubber wood to create 
value for farmers) 2/ 

นายเด่นชัย ชุมผอม 
พ.ต.อ.กฤษฎา เชวงศักดิ์
โสภาคย ์

กยท. สาขายะหา 
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีส่ิบ
สามัคคี จ ากดั  

19. ระบบสเปรย์น้ าและสารเร่ง Po ก่อนน ายางเข้า
เตาอบ (Water spraying system and Po 
accelerator before putting the rubber into 
the oven) 2/ 

นายศรายุทธ บรรณกจิ กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัด
นครพนม 

20. ชุดหมากรุกอเนกประสงค์ (Wonder chess 
box) 2/ 

นายสมฤทธ์ิ อรัญศักดิ์ชัย กยท. จังหวัดหนองคาย 

21. การประดิษฐ์โคมไฟจากเชือกปอเคลือบด้วยน้ า
ยางพารา (The invention of lamps from jute 
rope coated with rubber latex) 2/ 

นายสุวัฒน์ ปราชญาวงศ ์
นางสาวศุภัทรษร ค าบ่อ 

กยท. จังหวัดหนองบัวล าภ ู
กยท. จังหวัดหนองบัวล าภ ู

22. เครื่องผสมปุย๋ออนไลน์ (Fertilizer mixer 
online) 2/ 

นายคชาโชค สกุลสุแก้ว 
นางนริศรา สกลุสุแก้ว 

กยท. สาขาเมืองอุบลราชธาน ี
กยท. สาขาเมืองอุบลราชธาน ี

23. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา 
(The artificial flower of rubber tree leaves) 
2/ 

นายปิติพงศ์ ค าแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์ ปันตาที 

กยท. จังหวัดนครพนม 
กยท. จังหวัดนครพนม 

24. การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนยางพารา 
(Beekeeping in rubber plantations) 2/ 

นายไชยวุฒิ สังข์สน กยท. จังหวัดบึงกาฬ 
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25. ถ่านหมักปรับปรุงแก้ไขดิน (Fermented 
charcoal to soil amendment) 2/ 

นายชัยพล สัตย์ธรรม ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวย. กยท. 

26. น้ าส้มควันไม้ใช้ประโยชน์กับยางพาราและพืช
เกษตร (Wood vinegar is useful for rubber 
and agricultural plants) 2/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นางสาววลัยพร อ่ิมสุวรรณ
โณ 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
 

27. ระบบประเมินความเสี่ยงของการยางแห่ง
ประเทศไทย (RAOT rick assessment system) 2/ 

นายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน ์
ร.ต.อ.จักรพงษ์ รุ่งจ ากัด 

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กยท. 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

28. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate) 
Payment via KTB corporate) 2/ 

นางสาวสณัหพธุ โพธิบุตร ฝ่ายการคลัง กยท. 

29. การจองห้องประชุมออนไลน์ (RAOT Q-Room 
online) 3/ 

นางสาวจุฑามาศ ยุรยาตร ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน กยท. 

30. การใช้น้ ายางพาราสดผสมปูนซีเมนต์ท าสระ 
(The use of fresh rubber latex mixed with 
cement) 3/ 

นายธนกร บ าเพ็ญพงษ ์ ศูนย์วิจัยยางบุรรีัมย์ สวย. กยท. 

31. แอพลิเคช่ันตรวจสวนมาประยุกต์ใช้ในงาน
ส่งเสริมปลูกแทน PPD-Pro2020 (Gardening 
application to be used in planting 
promotion instead of PPD-pro2020) 3/ 

นางสาวซูฟียะ สะมะล ี ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ 
กยท. 

32. การบริการข้อมลูเกษตรกรด้วยระบบการ
โต้ตอบอัตโนมัตดิ้วยแอปพลิเคชันไลน์ (Raot 
service by Line official account) (LINE 
Chatbot) 3/ 

นายนพพงศ์ ปานสวี กยท. เขตภาคใตต้อนบน 

33. โมเดลธรุกิจ กิจการคา้ร่วม (Consortium 
RAOT model) 3/ 

นายทศพล จันทร์ชฎา หน่วยธุรกิจ กยท. 

34. สร้างศูนย์รับผิดชอบรายได้และก าไรของ กยท. 
(Profit center RAOT model) 3/ 

นายทศพล จันทร์ชฎา หน่วยธุรกิจ กยท. 

35. พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ กยท. (Business 
partner model) 3/ 

นายทศพล จันทร์ชฎา หน่วยธุรกิจ กยท. 

36. ถอดเทปเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติ (Speech 
to text) 3/ 

นางสาวธันยพร เช้ือเพชร ส านักผู้ว่าการ กยท. 

37. การค านวณดอกเบีย้ค้างจ่ายและค านวณ
ค่าปรับดอกเบีย้เงินให้กู้ยืนตามาตร 49 (3) และ 49 
(5) แบบออนไลน์ (Calculation of accrued 
interest and interest rate fines on loans 
under Section 49 (3) and 49 (5) online) 3/ 

นางนริศรา สกลุสุแก้ว 
 
นายคชาโชค สกุลสุแก้ว 

กยท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
กยท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

38. การส่งเสรมิให้เกษตรกรชาวสวนยางน า
ยางพาราใช้เป็นอุปกรณ์ทางเกษตรกร (Promoting 
rubber planters to use rubber as 
equipment for farmers) 3/ 

นายส ารวย อัศวภูม ิ กยท. สาขาเชียงของ 

39. การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในสวนยางพารา 
(แมลงจิ้งโกร่ง) (Raising economic insects in 
rubber plantations (Foraging insects)) 3/ 

นายสถาพร หลาบเงิน กยท. จังหวัดสกลนคร 

40. การใช้หลอดไฟ LED เพื่อเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นยางช าถุง (The use of LED 

นายสมศักดิ์ สัพโส 
นายชยพล สัตย์ธรรม 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 



 
 
 

49 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
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lamps to increase the growth rate of the 
bag cuttings) 3/ 
41. เส้นทางแห่งคุณค่าชีวมวลยางพารา (Biomass 
rubber valuable pathways) 3/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายณัฐวุฒิ สารกุล 

ศูนย์วจิัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 

42. เวทีผลประโยชน์พัฒนายางพาราไทย (Thai 
rubber produce benefit development 
platforum) 3/ 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
นายทรงศักดิ์ สรุะวิชัย 
นายวรวุฒิ พิมพ์ภักด ี
นายศุภชัย ศิริวัฒน ์

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. กยท. 

43. การตรวจสอบข้อมลูเกษตรกรชาวสวนยางผ่าน
ระบบ QR Code (Verification of rubber 
farmer information via QR Code system) 3/ 

นายฉัตรชัย โสม ี
นายศิริพงษ์ แสนหลวงอินทร ์

กยท. จังหวัดเลย 
กยท. จังหวัดเลย 

44. ศูนย์ให้ค าปรึกษา RAOT HR (RAOT HR 
consultant center) 3/ 

นางสาวยุวธิดา เพชรชิต 
นายอาเดล มะหะหมัด 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. 

1/ นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
2/ นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของพนักงาน กยท.  
3/ นวัตกรรมด้านแนวคิด ของพนักงาน กยท. 
ที่มำ: สรุปผลงานนวัตกรรมปี 2563 
 

ตำรำงผนวกที ่7 สรุปจ านวนงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ผลงำนวิชำกำร 1/ ผู้พัฒนำ 2/ หน่วยงำน 2/ 
1. การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในยางพาราโดยใช้
เทคนิคทางชีวเคมีและเทคโนโลยีชวีภาพช้ันสูง 

- ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นา
ถาวร 
- พรทิพย์ ประกายมณีวงศ ์
- สุรชัย ศิริพัฒน ์

- ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สวย. 
กยท. 
- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย กรม
วิชาการเกษตร 

2. การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบการผลิตยางเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยสีะอาด 

- พิสมัย จันทุมา 
- สว่างรัตน์ สมนาค 

- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
คาร์บอนในสวนยางของเกษตรกรตาม
สภาพแวดล้อม 

- พิสมัย จันทุมา 
- สายสรุี วงษ์วิชัยวัฒน์ 
- ศจีรัตน์ แรมล ี
- นิภาพร ชูศรีนวล 
- หทัยกาญจน์ สิทธา 

- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุ
ราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุ
ราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 

4. การศึกษาอัตราของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตรอง
ก้นหลุมปลูกยางพารา 

- ประภาศริิ ตงศิร ิ
- ภรภัทร สุชาติกูล 
- ชัยกฤษ พรหมมา 
- สุปรานี มั่นหมาย 

- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุ
ราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 



 

50  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร 
- กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลติทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

5. การสร้างเกษตรกรต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุซีรู
เลียมและการขยายผล 

- กัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรม
วิชาการเกษตร 

6. การจัดการสวนยางที่ประสบภยัแล้งในพื้นที่
มูลนิธิชัยพัฒนา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

- ธงชัย ค าโคตร 
- รัชนี รัตนวงศ์ 
- ศจีรัตน์ แรมล ี
- เกษตร แนบสนิท 
- นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 

7. ประสิทธิภาพและวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดต่อ
การควบคุมโรครากขาวในสวนยาง 

- อารมณ์ โรจน์สุจติร 
- จินตนาพร โคตรสมบัต ิ
- สุธีรา ถาวรรตัน ์

- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 

8. การเตรยีมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นสารตัว
เติมในยางธรรมชาต ิ

- อดุลย์ ณ วิเชียร - กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ฝ่าย
อุตสาหกรรมยาง กยท. 

9. การเตรยีมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จากยาง
ธรรมชาต ิ

- อดุลย์ ณ วิเชียร - กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ฝ่าย
อุตสาหกรรมยาง กยท. 

10. ศึกษาก าลังการผลิตกิ่งตาและพันธุ์ยางปี 2558 
ของแปลงขยายพันธ์ุต้นยางเอกชนเพื่อเผยแพร่
แหล่งผลิต 

- ธมลวรรณ ขิวรัมย ์ - สถาบันวิจัยยาง กยท. 

11. การพัฒนาการให้บริการตลาดกลางยางพารา
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 

- ศิรักษ์ แก้วประดับ 
- อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 
- อัญญาณี มั่นคง 
- จารึก เถาว์ราม 
- อิศวรี เพชรรัตน ์
- อรอุมา ประเสริฐ 

- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
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12. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแลงอัตราการจัดเก็บ
เงินสงเคราะห์ (CESS) 

- ดวงกมล อินทร์แก้ว 
- สมจิตต์ ศิขรินมาศ 
- ณิชชา ปานสี 
- โสมนัส เลิศเกยีรติรัชตะ 
- สมศักดิ์ คงสุข 
- สุรีรัตน์ แก้วงาม 
- ศุภานิช ศรแก้ว 
- อารีรัตน์ สุวรรณการณ ์

- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 

13. โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรม
ยางพาราไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

- สุธี อินทรสกุล 
- พัชรินทร์ ศรีวารินทร ์
- มณิสร อนันต๊ะ 
- สมมาตร แสงประดับ 

- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 
- ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย กรม
วิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

14. การเปรียบเทียบระบบซื้อขายไม้ยางพารา
ระหว่างตลาดกลางไมย้างพาราสุราษฎร์ธานีกับ
ตลาดไมย้างพาราแบบดั้งเดิม 

- มาตุวรรณ บุณยัษเฐียร 
- สมมาต แสงประดับ 
- พนัส แพชนะ 
- กฤษดา สังข์สิงห์ 
- วชรวงศ์ ชูแสง 

- ศูนย์ควบคุมยางสรุาษฎร์ธานี 
กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
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15. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตลาดกลางยาง
ก้อนถ้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- อนุสรณ์ แรมล ี
- รณชัย ดาวดวง 
- อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 
- พรทิพย์ ประกาศมณีวงศ์ 
- ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 

- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดหนองคาย ฝ่ายเศรษฐกิจ
ยาง กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดหนองคาย ฝ่ายเศรษฐกิจ
ยาง กยท. 
- กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 

16. วิเคราะห์ทางเลือกและข้อจ ากัดการผลิต
ยางพาราเพื่อประกอบการตดัสินใจของชาวสวนยาง 

- ดวงกมล อินทร์แก้ว 
- สมจิตต์ ศิขรินมาศ 
- ณิชชา ปานสี 
- โสมนัส เลิศเกยีรติรัชตะ 
- สมศักดิ์ คงสุข 
- สุรีรัตน์ แก้วงาม 
- อารีรัตน์ สุวรรณการณ ์
- ศุภานิช ศรแก้ว 

- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 

17. วิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลติ (GMP) ของอุตสาหกรรม
ยางแผ่นรมควัน (อัดก้อน) 

- มณิสร อนันต๊ะ 
- จุมพฏ สุขเกื้อ 
- พัชรินทร์ ศรีวารินทร ์
- ทินกร เพชรสูงเนิน 

- ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย กรม
วิชาการเกษตร 
- กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกจิ
ยาง กยท. 
- กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 

ที่มำ:  รวมบทคัดย่องานวิจัยและพัฒนายางพารา ปี 2557–2561 1/ 

 รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 2/ 
 
 
 



 
 
 

53 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงผนวกที ่8 สรุปจ านวนงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผลงำนวิชำกำร 1/ ผู้พัฒนำ 2 หน่วยงำน 2 
1. การวิเคราะห์พันธุกรรมลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์ 
(Genetic analysis of synthetic clone) 

- รัชนี รัตนวงศ์ 
- กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 

- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2. การศึกษาค่าชลศักย์ของน้ าในใบยางพารา 
(Study on leaf water potential of rubber 
tree) 

- สุมิตร คณุเจตน ์
- กฤษฎา สังข์สิงห์ 

- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 

3. ความแตกต่างของคาร์บอนไอโซโทปและ
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในต้นยางพารา (Carbon 
isotope discrimination and water use 
efficiency in rubber trees) 

- บุญธิดา โฆษิตทรัพย ์
- พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 
- ณิชชา กันต์ปานนท์ 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

4. การเกิดฟองอากาศในไซเล็มและสณัฐานวิทยา
ของไซเล็มในพันธุ์ยางจากแหล่งก าเนิดเดมิ (Xylem 
embolism and anatomy of xylem in rubber 
tree from original source) 

- พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 
- กฤษฎา สังข์สิงห์ 
- แหวนพลอย จินากูล 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5. วิเคราะหล์ักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ยาง
โดยใช้ลายพมิพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมยางพารา (Genetic analysis for 
rubber germplasm database using DNA 
fingerprinting) 

- ฐิตาภรณ์ ภูมไิชย ์ - สถาบันวิจัยยาง กยท. 

6. ความไมส่มดลุของลิงเกจและการท า 
association mapping เพื่อหาความสัมพันธ์กับ
ลักษณะทนแล้งในยางพารา (Linkage 
disequilibrium and association mapping for 
drought tolerance traits in rubber tree 
(Hevea brasiliensis)) 

- กิตติพัฒน ์อุโฆษกิจ 
- ฐิตาภรณ์ ภูมไิชย ์
- รัชนี รัตนวงศ์ 
- สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สวย. 
กยท. 
- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

7. การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ของการงอกใหม่ของเปลือกยางพารา 
(Preliminary study on anatomical 
characteristics of bark regeneration in 
Hevea brasiliensis) 

- หทัยกาญจน์ สิทธา 
- ประศาสตร์ เกื้อมณ ี

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษภร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

8. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวสัดุปลูกยาง 
(Optimization of rubber planting material) 

- พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย ์
- บุตรี พุทธรักษ์ 
- สายสรุีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์ 
- ทรงเมท สังข์น้อย 
- ธงชัย ค าโคตร 
- พิเชฎฐ์ พร้อมมูล 

- ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา กรม
วิชาการเกษตร 
- ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา กรม
วิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคาย กรมวิชาการเกษตร 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 



 

54  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

9. การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจรับรองการ
พัฒนาพันธุ์ยางของเกษตรกรและเอกชน 

- ภัทรา กิณเรศ 
- กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 
- ฐิตาภรณ์ ภูมไิชย 
- นริสา จันทร์เรือง 
- ศุภมิตร ลิมปิชัย 
- วราวุธ ชูธรรมธัช 
- นิพัฒน์ คงจินดามุนี 
- พรรษา อดุลยธรรม 
- กฤษดา สังข์สิงห์ 
- นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
- พิเชษฐ ไชยพาณิชย์ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวย. กยท. 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา กรมวิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวย. กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางสุราษภร์ธานี สวย. 
กยท. 
- สถาบันวิจัยยาง กยท. 
- ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สวย. 
กยท. 

10. ศึกษาการผลติเมล็ดพันธ์ุมูคูนาในจังหวัด
อุบลราชธานี (Mucuna’s seed production in 
Ubonratchathani) 

- กัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล 
- สาคร รจนยั 

- ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรม
วิชาการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรม
วิชาการเกษตร 

11. ลักษณะกายวภิาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของ
ใบที่บ่งช้ีการทนแล้งในยางพารา (Leaf 
Anatomical and morphological traits in 
relation to drought tolerance in rubber) 

- พัชรียา บุญกอแก้ว 
- พรสุดา ศิรริักวงษา 
- อรพินท์ อุนาพรม 
- ดอกแก้ว จุระ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12. ประสิทธิภาพและวิธีการใช้แมปุ่๋ยไนโตรเจนบาง
ชนิดและก ามะถันผงต่อการป้องกันการติดเชื้อรา
โรครากขาวของยางพาราในแปลงปลูกใหม่ 
(Efficacy and methodology of N-fertilizers 
and Sulphur powder acting as defenses 
from white root disease fungus of Hevea in 
the early planting) 

- อารมณ์ โรจน์สุจติร 
- สมคิด ค าน้อย 

- ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สวย. 
กยท. 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กระบี่ กรมวิชาการเกษตร 

13. การพัฒนาโรงรมควันยางพาราแบบประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (Energy saving 
and environment sustainable for the 
development of rubber smoked houses) 

- ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
- ไมตรี มีทอง 
- พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์

- ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
- ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. 
- ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาค
ตะวันออก ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 
กยท. 

14. ค่าใช้จ่ายการตลาดยางในระดบัผู้ส่งออก 
(Rubber marketing expenses at exporter 
level) 

- สุธี อินทรสกุล 
- จารึก เถาว์ราม 

- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 



 
 
 

55 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 

15. การวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจแปรรูป
ยางของสถาบันเกษตรกร (The comparative 
analysis of choosing of rubber farmer 
groups produce) 

- สมจิตต์ ศิขรินมาศ 
- สุรีรัตน์ แก้วงาม 
- สมศักดิ์ คงสุข 
- อารีรัตน์ สุวรรณการณ ์
- ศุภานิช ศรแก้ว 

- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 

16. การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งตลาด
กลางยางพาราเหนือ (Feasibility study on 
establishing central rubber market in the 
northern part of Thailand) 

- สมมาต แสงประดับ 
- วิลาศลักษณ์ ว่องไว 
- จรัญ ศรีอภยั 
- วชรวงศ์ ชูแสง 
- อัญญารัตน์ มานะจิตต ์
- ทวัชชัย เกิดเดช 
- ผกาวรรณ แสงประดับ 

- กองวิจัยและพัฒนาระบบดลจิ
สติกส์ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. 
- ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานตลาดกลางยางพาราสุ
ราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพาราสุ
ราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพาราสุ
ราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพาราสุ
ราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 
- ส านักงานตลาดกลางยางพาราสุ
ราษฎร์ธานี ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 
กยท. 

ที่มำ:  รวมบทคัดย่องานวิจัยและพัฒนายางพารา ปี 2557–2561 1/ 

 รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2559 2/ 
 
 
 
 



 

56  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงผนวกที ่9 สรุปจ านวนงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผลงำนวิชำกำร ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-
37/1/1 (Further proof clone trial of Hevea 
hybrid RRI-CH-37/1/1) 

ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

2. การทดสอบเทคโนโลยีพันธ์ุยางแนะน าปี 2554 
ในแปลงเอกชน (Promotion clone trial of 2011 
recommendation clones in private area) 

ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
กฤษดา สังข์สิงห ์
นิโรจน์ รอดสม 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ส านักผู้ว่าการ 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

3. การทดอสอบพันธุ์ยางแนะน าชุดที่ 1 ในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ ์(Promotion clone trial of 
recommendation clones series 1 in Kalasin 
province) 

ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

4. การทดอสอบพันธุ์ยางแนะน าชุดที่ 1 ในพื้นที่
จังหวัดนครพนม (Promotion clone trial of 
recommendation clones series 1 in Nakhon 
Phanom province) 

ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

5. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน าชุดที่ 1 ในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร (Promotion clone trial of 
recommendation clones series 1 in Sakon 
Nakhon province) 

ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

6. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน าบางพันธุ์ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีความสูง 300–600 เมตร 
จากระดบัน้ าทะเล (Promotion clone trial of 
RRIT 400 series on the Upper Northeast at 
height 300–600 meters above sea level) 

เกษตร แนบสนิท 
ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

7. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน าบางพันธุ์ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีความสูงมากกว่า 600 เมตร 
จากระดบัน้ าทะเล (Promotion clone trial of 
RRIT 400 series on the Upper Northeast at 
a height of more than 600 meters above 
sea level) 

เกษตร แนบสนิท 
ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

8. การสร้างสายพันธ์ุยางทนแล้งโดยวิธีการปลูกถ่าย
ยีน (Production drought tolerant transgenic 
lines in rubber tree) 

วิทยา พรหมม ี
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
 

9. การผลติเมล็ดพันธ์ุสังเคราะห์ชุดที่ 2 
(Production of synthetic seed, series 2) 

รัชนี รัตนวงศ์ สถาบันวิจัยยาง 1/ 

10. การจัดระดับการเติบโตของตน้ยางพันธุ์ RRIT 
251 ระยะก่อนเปิดกรดี (The ranking of RRIT 
251 rubber clone growth: Immature rubber 
phase) 

ภรภัทร สุชาติกลู สถาบันวิจัยยาง 1/ 



 
 
 

57 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

11. การขยายพันธ์ุยางโดยวิธีการเพาะเลี้ยงช้ินส่วน
พืชในสภาพปลอดเชื้อ (Micropropagation of 
Hevea brasiliensis) 

วิทยา พรหมม ี สถาบันวิจัยยาง 1/ 

12. การเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมลด็
ยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ (Somatic 
embryogenesis from inner integument of 
Hevea brasiliensis) 

วิทยา พรหมม ี สถาบันวิจัยยาง 1/ 

13. อิทธิพลต้นตอต่อความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ
จากการตดิตากับต้นตอขนาดเล็ก (Influent of 
rootstock for mini seedling budding 
technique on stock scion compatibility of 
rubber tree) 

วิทยา พรหมม ี
กฤษดา สังข์สิงห ์
ธีระพงศ์ โทนุสิน 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ส านักผู้ว่าการ 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

14. การค้นหาเครื่องหมายโมเลกลุที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา โดยวิธี 
association mapping (Association mapping 
of resistance of Corynespora leaf fall 
disease in Hevea) 

ฐิตาภรณ์ ภมูิไชย 
อารมณ์ โรจนส์ุจิตร 
หทัยกาญจน์ สิทธา 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
กรมวิชาการเกษตร 

15. ปฏิกิริยาความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของ
พันธุ์ยางพารา (The disease resistance of 
rubber clones in RRIT 400 hybrid series on 
Corynespora leaf fall disease) 

อารมณ์ โรจนส์ุจิตร 
ฐิตาภรณ์ ภมูิไชย 
สุธิรา วงศ์ทอง 
หทัยรัตน์ เด็กหล ี
สนิท นาคเจรญิ 
จันทร์เพ็ญ บุญนิธ ิ

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

16. กายวิภาคศาสตร์ของใบยางพันธุ์ต้านทานต่อ
โรคใบจุดก้างปลา (Leaf anatomy of Hevea 
brasiliensis clones in resistance to 
Corynespora leaf fall disease) 

หทัยกาญจน์ สิทธา 
ปวีณา ไตรเพิ่ม 

กรมวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

17. ประเมินอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเหมาะสมกับยาง
พันธุ์ใหม่ที่ผลผลิตเนื้อไมสู้ง (Nitrogen fertilizer 
rate for timber clone) 

เกษตร แนบสนิท 
ศจีรัตน์ แรมล ี
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

18. โปรแกรมประยุกตบ์นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
ค านวณสตูรปุย๋ที่เหมาะสมส าหรับสวนยางพารา 
(Mobile application for fertilizer analysis of 
rubber farm) 

นริสา จันทรเ์รือง 
นิลวัฒน์ นิลสุวรรณ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

19. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลกรใช้ธาตุอาหาร
ของยางพันธุ์ RRIM 600 (Collecting and 
analyzing data of nutrient demand in RRIM 
600 rubber clone) 

ภรภัทร สุชาติกลู สถาบันวิจัยยาง 1/ 

20. การเพิ่มผลผลิตน้ ายางด้วยนวตักรรมการกรดี
สั้นร่วมกับอุปกรณ์บรรจุแกส๊ ethylene 
(Innovative latex harvesting (production) by 
shorter tapping cut with ethylene gas) 

นริสา จันทรเ์รือง 
ปิยดา นาวรรณ ์

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 



 

58  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

21. การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบการผลิตยาง
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยสีะอาด 
(Carbon inventory in rubber crop 
production system for efficiency increment 
in clean technology) 

พิสมัย จันทุมา 
สว่ารัตน์ สมนาค 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

22. การผลิตเมล็ดพืชคลมุซีรูเลียม 
(Calopogonium cearuleum (Benth.) 
Sauvalle) เพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกร หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน (Production of 
seeds covered with Calopogonium 
cearuleum (Benth.) Sauvalle to sell to 
farmers government agencies, state 
enterprises and private sector) 

เกษตร แนบสนิท สถาบันวิจัยยาง 1/ 

23. แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริมรายได้แบบ
เห็นผลจริงในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแห่ง
ประเทศไทย (Converting prototypes of real 
income technology in small holder by 
RAOT) 

เกษตร แนบสนิท สถาบันวิจัยยาง 1/ 

24. เสริมรายได้ของเกษตรกรในสวนยางที่มีร่มเงา 
(Revenue of farmers in rubber plantations) 

นริสา จันทรเ์รือง 
วิเชียร หงส์มณ ี

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

25. การผลิตยางช าถุงคุณภาพดตีามค าแนะน าพันธ์ุ
ยางปี 2559 เพื่อการกระจายพันธ์ุดีให้เกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน (Production of 
high quality poly bag rubber RAOT 
recommendations for rubber varieties in 
2016 for small holder in Northeast 
Thailand) 

เกษตร แนบสนิท สถาบันวิจัยยาง 1/ 

26. มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตรจ์ากการชะ
ล้างหน้าดินในสวนยาง (The loss of economic 
value from runoff in rubber plantation) 

พิสมัย จันทุมา 
สว่างรัตน์ สมนาค 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 

27. ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการใช้บริการส านักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (The study 
of behavior and marketing mix that relate 
to the customer who had used the service 
of Central Rubber Market of Rubber 
Authority of Thailand) 

จารึก เถาว์ราม 
ปริญญา แก้วประดับ 
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 
สิริรตัน์ รัตนมนตร ี
สุรีรตัน์ แก้วงาม 
สุธี สุภัทรชัยวงศ ์
ประนอม สมิละคร 
ทรงศักดิ์ สุระวิชัย 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

28. ก๊าซท่ีมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยาง
ดิบที่ส่งผลต่อชุมชนและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
(Obnoxious odor gases from rubber 
industry effect on community and 
environment) 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
สายใจ วาร ี
อนุรักษ์ บุญมาก 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

1/ หน่วยงานของ กยท. 



 
 
 

59 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ที่มำ: รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2560 
 
ตำรำงผนวกที ่10 สรุปจ านวนงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผลงำนวิชำกำร ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. การทดสอบโมเลกลุเครื่องหมายไมโครแซทเทลิไลท์
ที่ควบคุมการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตใน
ยางพารา (Validation of microsatellite markers 
for yield and growth in rubber plant (Hevea 
brasiliensis)) 

ฐิตาภรณ์ ภมูิไชย 
รัชนี รัตนวงศ์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

2. การพัฒนาระบบการย้ายปลูกตน้กล้ายางจากการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อน (Development of 
acclimatization and transplantation system of 
Hevea brasiliensis plantlets derived from 
somatic embryo) 

วิทยา พรหมม ี
สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 
สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สวทช. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครื่องหมาย SNPs 
ของยีนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะผลผลิตในพันธุ์
ยางจากแหล่งก าเนดิเดมิ (Association analysis of 
SNPs markers of genes related to yield 
characteristics of rubber varieties from the 
origin source) 

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 
ฐิตาภรณ์ ภมูิไชย 
รัชนี รัตนวงศ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแป้งและน้ าตาลในต้นเพื่อ
พัฒนาการวางแผนระบบกรีดและเพิ่มผลผลิตยาง 
(Factor related starch and sugar in rubber 
tree to development planning for tapping 
system and yield increment) 

พัศมัย จันทุมา 
พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล 
อัญชีรา วิบูลย์จันทร ์

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. การจัดท าค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุ
อาหารในดินและใบส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด
พันธุ์ RRIT 251 (Establishment of standard 
values for nutritional diagnosis in soil and 
leaf of immature rubber (clone RRIT 251)) 

ภรภัทร สุชาติกลู 
อรพิน หนูทอง 
จิตติลักษณ์ เหมะ 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

6. การศึกษาศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรูป
และเฟอร์นเิจอรไ์ม้ยาง (The competitiveness of 
sawn rubberwood factory and rubberwood 
furniture factory) 

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ 
ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน ์
กิตติพงษ์ ซิ้มสมบรูณ ์
อรอนงค์ เวียงแก้ว 
พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร 

ฝ่ายเศรษฐกจิยาง 1/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
1/ หน่วยงานของ กยท. 
ที่มำ: รายงานผลการวิจัยสิ้นสุดประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 



 

60  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ตำรำงผนวกที ่11 สรุปจ านวนงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผลงำนวิชำกำร ผู้พัฒนำ หน่วยงำน 
1. ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมตี่อการ
เจริญเติบโตของต้นยาง (Effect of biofertilizers 
and chemical fertilizers on the rubber 
growth) 

ภรภัทร สุชาติกลู 
สุปรานี มั่นหมาย 
นิศารัตน์ ทวีนุต 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

2. การประเมินระดับธาตุอาหารทีจ่ ากัดการ
เจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที่
แสดงออก (Assessment of the rubber tree 
growth-limiting nutrient level and the visual 
symptoms) 

ภรภัทร สุชาติกลู 
ธมลวรรณ โทนุสิน 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

3. การวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
และก ามะถันผงควบคุมโรครากขาวของยางพารา
ร่วมกับการปลูกขมิ้นชันในแปลงปลูกแทน 
(Research and development of white root 
disease management by ammonium 
sulfate fertilizer and sulfur powder 
integrated with turmeric in the convert 
funded replanting) 

อารมณ์ โรจนส์ุจิตร 
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 
ภรภัทร สุชาติกลู 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

4. การประเมินผลผลิตชีวมวลและคุณสมบัติทาง
พลังงานของยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
(Evaluation the biomass yield and energy 
properties of para rubber wood for use as 
biofuel) 

ฐิตาภรณ์ ภมูิไชย 
ธมลวรรณ โทนุสิน 
พูนสิน มณสีาร 
ทรงยศ โชติชุติมา 
สุจินต์ เจนวรีวัฒน ์

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

5. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา (Mobile 
application development on rubber 
epidemic) 

นริสา จันทรเ์รือง 
นิลวัฒน์ นิลสุวรรณ 
สมพร อินทร์แก้ว 

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

6. การบริหารจัดการและเพิ่มความรู้ด้านโรค
ยางพาราแก่เกษตรกรขาวสวนยางโดยใช้หน่วย
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ mobile unit 

นริสา จันทรเ์รือง 
อุบล เล็กสุทธ์ิ 
วิศาล เพ็ชรรตัน ์
วิรัตชัย สุนแก้ว 
ประไพร ไตรภมู ิ

สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 
สถาบันวิจัยยาง 1/ 

7. รูปแบบและทางเลือกในการจ าหน่ายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง (Patterns on 
options for selling rubber products of 
rubber farmers) 

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ 
ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน ์
พรธิรรัฐฐ์ พจนสุนทร 
อรอนงค์ เวียงแก้ว 
ลดาวลัย์ มาตร 
เกียรติศักดิ์ ษารักษ ์

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

8. การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจนีท้ังระบบเพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการแขง่ขันของไทย 
(The analysis of import situation and assess 
the competitiveness o Thai rubber and 
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competitors in the Chinese market 
including important market of the world) 

- กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์การน าเข้า 
ประเมินความสามารถในการแข่งขันของยางไทย 
และคู่แข่งในตลาดจีน รวมถึงตลาดที่ส าคัญของโลก 

อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 
ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ 
อธิชา อินทอง 
วรฤทัย สุนทรสนิท 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 

- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแบบจ าลองอุปสงค์ความ
ต้องการน าเข้ายางของประเทศจีน 

อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 
อัครพงศ์ อ้ันทอง 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 1/ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

9. การวัดปริมาณเนื้อยางในน้ ายางสด (%DC) โดย
ใช้ hydrometer เพื่อการหาตัวแทนทางสถิติใน
ระดับประเทศ และใช้ในการซื้อขาย (A field 
latex’s %DRC determination by density 
hydrometer with the statistic possibility 
result to support trading system) 

ณพรัตน์ วิชิตชลชัย 
ทศพล ผังวิวัฒน์ 
เสง่ียม บุญมาศ 
พีรศุษม์ แม้นเหมือน 

ฝ่ายอตุสาหกรรมยาง 1/ 
บริษัท ไอเด็นทรอปิค จ ากัด 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

10. อิทธิพลของสารจับตัวและปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบตัิของยาง
ที่ได้ (Influence of coagulants and factors 
related to the production of cup lump and 
standard Thai rubber (STR) 20 on the 
properties or rubber) 

พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์
วรพงษ ์พูลสวัสดิ ์

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

11. การผลิตน้ ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิด
เพิ่มมูลค่า (The processing of concentrated 
latex free TMTD/.ZnO for increasing value-
added) 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
อนุรักษ์ บุญมาก 
อดุลย์ ณ วิเชียร 
นัยนา ใจรังษี 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

12. การผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ใน
ประเทศและการส่งออก (The processing of 
artificial feet from natural rubber to using 
domestic and export) 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
อนุรักษ์ บุญมาก 
วีรยุทธ คงเทพ 
วีระยุทธ หล าหล ี
อดุลย์ ณ วิเชียร 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

13. โครงการเปรยีบเทียบผลการทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบน้ ายางข้น และห้องปฏิบัตกิารทดสอบยาง
แท่งเอสทีอาร์ (Inter-laboratory comparison 
for concentrated latex and STR) 

ช่อมาลี กสิบาล 
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
ภัทรสดุา เปลีย่นสุวรรณ 
สุภิญญา โคตรมา 
สุมนา แจ่มเหมือน 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

14. การผลิตยางรัดของจากน้ ายางธรรมชาติ (The 
production of rubber band from natural 
rubber latex) 

ราตรี สีสุข 
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์
สุภิญญา โคตรมา 
สุมนา แจ่มเหมือน 
เมตตา สุขเจริญ 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 

15. การพัฒนาแผ่นรองเท้าส าเร็จรูปจากยาง
ธรรมชาตสิ าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรครองช้ า และโรคเท้า
แบน (Development of prefabricated insole 

ราตรี สีสุข 
ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ ์
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
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modified natural rubber for plantar fasciitis 
and flexible flatfoot patients) 

พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน ์
เมตตา เจรญิสุข 
จรรยส์มร ผลประเสริฐ 
ธง พงษ์หาญยุทธ 
เพ็ญสภุา พิมพ์จันทร ์

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 1/ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

1/ หน่วยงานของ กยท. 
ที่มำ: รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ าปี 2562 
 
ตำรำงผนวกที ่12 องค์ความรู้ประเภทหนังสือ ประจ าปี 2562 
หนังสือ หน่วยงำน 
1. การเก็บตัวอย่างดินในสวนยาง เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี และการใช้ปุ๋ย สถาบันวิจัยยาง 
2. การผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด สถาบันวิจัยยาง 
3. การเสริมรายได้ในสวนยาง สถาบันวิจัยยาง 

 
ตำรำงผนวกที ่13 องค์ความรู้ประเภทหนังสือ ประจ าปี 2563 
หนังสือ หน่วยงำน 
1. คู่มือข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการป้องกันก าจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา สถาบันวิจัยยาง 
2. ระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น สถาบันวิจัยยาง 
3. หลักการปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน สถาบันวิจัยยาง 
4. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีท่ีเหมาะสมส าหรับยางพารา สถาบันวิจัยยาง 
5. องค์ความรู้เกี่ยวกับ “โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา” สถาบันวิจัยยาง 

 
ตำรำงผนวกที ่14 แผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท. ประจ าปี 2564 
ล ำดับ ปัจจัยเสี่ยง เจ้ำของปัจจัยเสี่ยง 
 ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
1 SR01 การเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
2 SR02 การด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

3 SR03 การส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร/กยท.เขต/กยท.จ. 

4 SR04 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร/กยท.เขต/กยท.จ. 

5 SR05 การลดพื้นท่ีปลูกยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/
กยท.เขต/กยท.จ. 

6 SR06 โครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กร ไม่เหมาะสม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  
7 FR01 ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยธุรกิจ 
8 FR02 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายการคลัง 
9 FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ ฝ่ายการคลัง 
10 FR04 งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกแทนไม่เพียงพอ ฝ่ายการคลัง 
 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risk)  
11 OR01 การจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/
กยท.เขต/กยท.จ. 
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 OR01.1 การจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ของสวนยาง กยท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/
กยท.เขต/กยท.จ. 

 OR01.2 การจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ของเกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

กยท.เขต/กยท.จ. 

12 OR02 การส่งเสริมงานวิจัย (Operation Innovation) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สถาบันวิจัยยาง 

13 OR03 ปริมาณยางผ่านตลาดกลางยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายเศรษฐกิจยาง/ส านักงานตลาด
กลางจังหวัด 

14 OR04 ปริมาณผลผลิตยางของโรงงาน 1–6 และโรงงานไม้ยาง ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

กยท.เขต/กองจัดการโรงงาน 1–6/
กองจัดการโรงงานไม้ยาง 

15 OR05 ปริมาณผลผลิตยางของสวนยาง 1–3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กยท.เขต/กองจัดการสวนยาง 1–3 
 ด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
16 CR01 การบูรณาการระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการระบบสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มำ: รายงานการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 12/2563 
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บทที่ 3 
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม 
 
3.1 บริบทกำรพัฒนำประเทศและนโยบำยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรม  

บริบทการพัฒนาประเทศที่ส าคัญของประเทศมีหลายประเด็นซึ่งบริบทการพัฒนาต่าง ๆ  นั้น ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและถือเป็นโจทย์ส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านนวัตกรรม
ของ กยท. ในอนาคต นโยบายแผนการพัฒนาประเทศที่ส าคัญที่น ามาทบทวน  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์
นวัตกรรม ประกอบด้วย  

3.1.1 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)  
3.1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3.1.3 นโยบาย Thailand 4.0  
3.1.4 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
3.1.5 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   
3.1.6 ยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3.1.7 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
3.1.8 นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) 
3.1.9 การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ Best practice  
3.1.10 ระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)  

 การยางแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่มีภารกิจจะต้องขับเคลื่อน การด าเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยตามภารกิจของ กยท. สามารถตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติได้ ทุก
ด้าน ทั้งในมิติของการเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ ได้แก่  

 3.1.1.1 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของทั่วโลกและของไทย โดยที่ประชุมสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2558 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) โดยรับรองวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนเพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573) ประเทศไทยในฐานะเป็น
สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่ง กพย.  ได้มีการจัด
ประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง กับ SDGs 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน  เพ่ือ
รองรับตามแนวทางของ กพย. โดยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการประเมินผล  
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561  
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 ส าหรับ กยท. ได้ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดท าประสิทธิภาพ  เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแล้ว กยท. ยังผลักดันการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการด าเนินงานประจ าปีโดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ การส่งเสริมสวนยางแบบผสมผสาน 
การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐาน FSC ให้กับสวนยางเกษตรกรและสวนยางที่อยู่ในการ ดูแลของ กยท. ซึ่ง
นอกจากจะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเตรียมการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าจาก
บางประเทศท่ีอาจจะน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการจ ากัด/ระงับการน าเข้าสินค้ายางจากไทย 

 จากการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) มีเป้าหมายของการพัฒนา 17 
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

 

 1. เป้ำหมำยที่ 1 : ขจัดควำมยำกจน 
  1.1 เป้ำหมำย : 
 1.1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่
มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน  
 1.1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชายหญิงและเด็กในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความ
ยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง  
 1.1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
ของแต่ละประเทศและให้ครอบคลุมถึงกลุ่มท่ียากจนและเปราะบางภายในปี 2573  
 1.1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบางมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึ งบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็น
เจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม
และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)  
 1.1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ
เหตุรุนแรงที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 1.2 แนวทำง : 
 1.2.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดา 
ได้แก่ ประเทศก าลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบาย
เพ่ือยุติความยากจนในทุกมิต ิ
 1.2.2 สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และค านึงถึงความ
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความ
ยากจน 

 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-1-no-poverty/
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 2. เป้ำหมำยที่ 2 : ยุติควำมหิวโหย บรรลุควำมม่ันคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำร
ส ำหรับทุกคนในทุกวัย 
 2.1 เป้ำหมำย : 
 2.1.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ใน
ภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573  
 2.1.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ภายใน ปี 2568 
 2.1.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกร แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการ
เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิตความรู้บริการทางการเงิน ตลาดและโอกาสส าหรับการ
เพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573  
 2.1.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิตซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศเสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573  
 2.1.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูกสัตว์ในไร่
นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือนและชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้นรวมถึงให้มีธนาคาร
เมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลายทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองค์ความรู้ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายใน
ปี 2573 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 2.2 แนวทำง :  
 2.2.1 เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยีและการท าธนาคาร
ยีนของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 2.2.2 แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการ อุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่
ให้ผลในลักษณะเดียวกันโดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา  
 2.2.3 เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์ สามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูล
ส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพ่ือจ ากัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 
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67 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 3. เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับ
ทุกคนในทุกวัย 
 3.1. เป้ำหมำย : 
 3.1.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิด มีชีพ 1 แสนคน 
ภายในปี 2573  
 3.1.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง 12 ต่อการเกิด มีชีพพันคนและลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ า
กว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคนภายในปี 2573  
 3.1.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายในปี 2573  
 3.1.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ
ป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573  
 3.1.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพ
ติดในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย  
 3.1.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี 2563  
 3.1.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้ารวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573  
 3.1.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพและเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิผลมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้  
 3.1.9 ลดจ านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อน
และมลพิษทางอากาศ น้ า และ ดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 3.2 แนวทำง : 
 3.2.1 เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามตามความเหมาะสม 
 3.2.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนาให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ตาม
ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุขซึ่งเน้นย้ าสิทธิ 
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า
อย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า  
 3.2.3 เพ่ิมการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  
 3.2.4 เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลัง
พัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพใน
ระดับประเทศและระดับโลก 
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68  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 4. เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำ
เทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.1 เป้ำหมำย : 
 4.1.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี  
ประสิทธิผลภายในปี 2573  
 4.1.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก 
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 4.1.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี 2573  
 4.1.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพ ส าหรับการจ้างงานการมีงานท่ีดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573  
 4.1.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการชนพ้ืนเมืองและเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี 2573  
 4.1.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี 2573  
 4.1.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชนความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรงการเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 4.2. แนวทำง : 
 4.2.1 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศสภาวะและให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
 4.2.2 ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา ในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้าน เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563  
 4.2.3 เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี 2573 
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69 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 5. เป้ำหมำยที่ 5 : บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรี
และเด็กหญิง 
 5.1 เป้ำหมำย : 
 5.1.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี  
 5.1.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและ
ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศและการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน  
 5.1.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อน วันอันควร
โดยการบังคับและการท าลายอวัยวะเพศหญิง  
 5.1.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 
โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้และสนับสนุนความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  
 5.1.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมืองเศรษฐกิจและภาคสาธารณะ  
 5.1.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
และสิทธิการเจริญพันธุ์โดย ถ้วนหน้า ตามท่ีตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากร
และการพัฒนา และแผน ปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น  โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 5.2 แนวทำง : 
 5.2.1 ด าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงินการรับ
มรดกและทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายของประเทศ  
 5.2.2 เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการให้อ านาจแก่ผู้หญิง  
 5.2.3 เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
 

 6. เป้ำหมำยที่ 6 : สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคนและมี
กำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
 6.1 เป้ำหมำย : 
 6.1.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ ภายในปี 2573  
 6.1.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติ
การขับถ่ายในที่โล่งโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิงเด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ท่ีเปราะบางภายในปี 2573  
 6.1.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมี
และวัสดุอันตรายลดสัดส่วน น้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก
ภายในปี 2573  

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-5-gender-equality/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-5-gender-equality/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-6-clean-water-and-sanitation/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-6-clean-water-and-sanitation/


 

70  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 6.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืนเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการ
ขาดแคลนน้ าภายในปี 2573 
 6.1.5 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับรวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างเขต แดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573  
 6.1.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่
ชุ่มน้ าแม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ าและทะเลสาบภายในปี 2563 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 6.2 แนวทำง : 
 6.2.1 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้าน
การเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่  
 6.2.2 สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 
 

 7. เป้ำหมำยที่ 7: สร้ำงหลักประกันให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในรำคำ
ที่ย่อมเยำ 
 7.1 เป้ำหมำย : 
 7.1.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้และเชื่อถือได้ภายในปี 2573  
 7.1.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก
ภายในปี 2573  
 7.1.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ภายในปี 2573 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 7.2 แนวทำง : 
 7.2.1 ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดโดยรวมถึงพลังงานทดแทนประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดและสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดภายในปี 2573  
 7.2.2 ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการ
พลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก าลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 

 8. เป้ำหมำยที่ 8: ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำง
งำนเต็มที่ มีผลิตภำพ และกำรมีงำนที่เหมำะสมส ำหรับทุกคน 

 8.1 เป้ำหมำย : 
 8.1.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่าง
น้อยร้อยละ 7 ต่อปี  

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-7-affordable-and-clean-energy/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-7-affordable-and-clean-energy/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
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 8.1.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  
 8.1.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่สมควรความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของ
วิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
 8.1.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและ
การผลิต และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปี ของแผนการท างานเพ่ือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนโดยมี
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถึงปี 2573  
 8.1.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรส าหรับหญิง
และชายทุกคนรวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกัน ภายในปี 2573  
 8.1.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท าที่ไม่มีการศึกษาและที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563  
 8.1.7 ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ง
รวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็กและยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568  
 8.1.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคนรวมถึงผู้ท างานต่างด้าวโดยเฉพาะหญิงต่างด้าวและผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย  
 8.1.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงานและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในปี 2573  
 8.1.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริม
และขยายการเข้าถึงการธนาคารการประกันภัยและบริการทางการเงินแก่ทุกคน โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี้  
 

 8.2 แนวทำง : 
 8.2.1 เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) ส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท างานแบบบูรณาการ
ส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 8.2.2 พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส าหรับการจ้างงาน
ในเยาวชนและด าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศภายในปี 
2563 
 

 9. เป้ำหมำยที่ 9 : สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่
ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
 9.1 เป้ำหมำย :  
 9.1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน  

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
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 9.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและภายในปี 2573 
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศและให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 9.1.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาและให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้
เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด  
 9.1.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนโดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี 2573  
 9.1.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาและให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้เพ่ิมจ านวนท างานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

  9.2. แนวทำง : 
 9.2.1 อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานใน
ประเทศก าลังพัฒนาผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงินเทคโนโลยีและด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศ
ในแอฟริกาประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก  
 9.2.2 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศใน
ประเทศก าลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรม
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์  
 9.2.3 การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและพยายามที่จะจัด
ให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายใน   
ปี 2563 
 

 10. เป้ำหมำยที่ 10 : ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
 10.1 เป้ำหมำย : 
 10.1.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่ยากจนที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศภายในปี 2573  
 10.1.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและ การเมือง
ส าหรับทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทาง ร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนาหรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืน ๆ ภายในปี 2573  
 10.1.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย
นโยบายและการกระท าที่เหมาะสมในเรื่องนี้  
 10.1.4 เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลังค่าจ้างและการคุ้มครองทาง
สังคมและให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/


 
 
 

73 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 10.1.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงิน
ของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว  
 10.1.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาใน
การตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล
เชื่อถือได้มีความรับผิดรับชอบและชอบธรรมมากขึ้น  
 10.1.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความ
สงบ ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบและมีความรับผิดชอบรวมถึงผ่านทางการด าเนินงานตามนโยบายด้านการ
อพยพท่ีมีการวางแผนและจัดการที่ดี โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

10.2 แนวทำง : 
 10.2.1 ด าเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก  
 10.2.2 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการ
ไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุดเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศก าลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริการัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศก าลังพัฒนา
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น  
 10.2.3 ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ 
(migrant remittances) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 
 

 11. เป้ำหมำยที่ 11 : ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมิต้ำนทำนและย่ังยืน 

11.1 เป้ำหมำย : 
 11.1.1 พ้ืนฐานที่พอเพียงปลอดภัยและในราคาที่สามารถจ่ายได้และยกระดับ
ชุมชนแออัด ภายในปี 2573  
 11.1.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ส าหรับทุกคนพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอายุภายในปี 
2573  
 11.1.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ
ภายในปี 2573  
 11.1.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก  
 11.1.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ าโดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางภายในปี 2573  
 11.1.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรโดยรวมถึง
การให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอ่ืน ๆ ภายในปี 2573  

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/


 

74  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 11.1.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้
โดยถ้วนหน้าโดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกายภายในปี 2573 โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 11.2 แนวทำง : 
 11.2.1 สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในทางบวก
ระหว่างพ้ืนที่เมืองรอบเมืองและชนบทโดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค  
 11.2.2 ภายในปี 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการเพ่ือน าไปสู่ความครอบคลุมความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติและให้
พัฒนาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับให้เป็นไปตามกรอบการ
ด าเนินงานเซนได้เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓  
 11.2.3 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
 

 12. เป้ำหมำยที่ 12: สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่ย่ังยืน 
12.1 เป้ำหมำย : 

 12.1.1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น าโดยค านึงถึงการพัฒนาและขีด
ความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา  
 12.1.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในปี 2573  
 12.1.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคและลด
การสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวภายในปี 2573  
 12.1.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้วและลดการปลดปล่อย
สิ่งเหล่านั้นออกสู่ อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุดภายในปี 2563  
 12.1.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกันการลดการแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
และการน ามาใช้ซ้ าภายในปี 2573  
 12.1.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  
 12.1.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืนตามนโยบาย
และการให้ล าดับความส าคัญของประเทศ  
 12.1.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี 2573 โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  
 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/


 
 
 

75 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 12.2 แนวทำง : 
 12.2.1 สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขี ด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น  
 12.2.2 พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
 12.2.3 ท าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภค
ที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผลโดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่เพ่ือให้สะท้อน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยค านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ าเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศก าลังพัฒนา
และลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครอง
คนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
 

 13. เป้ำหมำยที่ 13: เร่งต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  13.1 เป้ำหมำย : 
 13.1.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  
 13.1.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ  
 13.1.3 พัฒนาการศึกษาการสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวการลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยล่วงหน้า โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 13.2 แนวทำง : 
 13.2.1 ด าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็น
ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุก
แหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจ าเป็นของประเทศ
ก าลังพัฒนาในบริบทของการด าเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญและมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและท าให้กองทุน Green Climate Fund ด าเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 
(capitalization)  
 13.2.2 ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้
ความส าคัญต่อผู้หญิงเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ 
 

 14. เป้ำหมำยที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงย่ังยืนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

14.1 เป้ำหมำย : 
 14.1.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทโดยเฉพาะจากกิจกรรมบน
แผ่นดินรวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568  

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
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 14.1.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญรวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟูเพ่ือบรรลุการมี
มหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพภายในปี 2563  
 14.1.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทรโดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  
 14.1.4 ภายในปี 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติ
การประมงเกินขีดจ ากัดการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและที่ไม่มีการควบคุมและแนวปฏิบัติด้าน
การประมงท่ีเป็นไปในทางท าลายและด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์
เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึง
จุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์
น้ าเหล่านั้น  
 14.1.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่  
 14.1.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนท า
ให้เกิดการประมงเกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน 
และท่ีไม่มีการควบคุมและระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าวตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ
แตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วน
ควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก  
 14.1.7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนรวมถึงผ่านทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  
 

 14.2 แนวทำง : 
 14.2.1 เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
ของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาลเพ่ือจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 14.2.2 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้าน
รายเล็ก  
 14.2.3 เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน
โดยการด าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทาง
กฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 
158 ของเอกสาร The Future We Want 
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 15. เป้ำหมำยที่ 15 : ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืนจัดกำร
ป่ำไม้อย่ำงย่ังยืนต่อสู้กำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำยหยุดกำรเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภำพกลับมำใหม่
และหยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

15.1 เป้ำหมำย : 
 15.1.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์การฟ้ืนฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบก
และในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้พ้ืนที่ชุ่มน้ าภูเขาและเขต
แห้งแล้งโดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศภายในปี 2563  
 15.1.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมและเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าทั่วโลกภายในปี 2563  
 15.1.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรายฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม
รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทรายความแห้งแล้งและอุทกภัย และพยายามที่
จะบรรลุถึงโลกท่ีไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี 2573  
 15.1.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้นเพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573  
 15.1.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตาม
ธรรมชาติหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญ
พันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม  
 15.1.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมและส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  
 15.1.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครองและแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย  
 15.1.8 น ามาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์
ต่างถ่ินที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563  
 15.1.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจนและบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ภายในปี 2563 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 

 15.2 แนวทำง : 
 15.2.1 ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการ
ใช้ความหลากหลายทาง ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
 15.2.2 ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า  
 15.2.3 เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่า
และการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครองรวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
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 16. เป้ำหมำยที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ทุกคน
เข้ำถึงควำมยุติธรรมและสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
 16.1 เป้ำหมำย : 
 16.1.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ  
 16.1.2 ยุติการข่มเหงการใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องการค้ามนุษย์และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  
 16.1.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศและสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  
 16.1.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินเสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปและต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุก
รูปแบบ ภายในปี 2573  
 16.1.5 ลดการทจุริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ  
 16.1.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดรับชอบและโปร่งใสในทุกระดับ  
 16.1.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ  
 16.1.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนา
ในสถาบันโลกาภิบาล  
 16.1.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคนโดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร
ภายในปี 2573  
 16.1.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้อง
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  
 

 16.2 แนวทำง : 
 16.2.1 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้องโดยรวมถึงกระท า
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา
เพ่ือจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม  
 16.2.2 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

 17. เป้ำหมำยที่ 17: เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กลไกกำรด ำเนินงำนและฟื้นฟูสภำพหุ้นส่วน
ควำมร่วมมือระดับโลกส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 17.1 เป้ำหมำย : 
 17.1.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการ
เก็บภาษีและรายได้ของอ่ืน ๆของรัฐ  
 17.1.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลาย
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ประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 ส าหรับให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาและมีสัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณา
ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 ส าหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 17.1.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนา 
 17.1.4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาวโดยใช้
นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามความเหมาะสมและแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการ
ประสบปัญหาหนี้  
 17.1.5 ใช้และด าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเทคโนโลยี  
 17.1.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ 
และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและยกระดับการแบ่งปันความรู้ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันโดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับของสหประชาชาติและผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก  
 17.1.7 ส่งเสริมการพัฒนาการถ่ายทอดและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่ประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งตาม
เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามท่ีตกลงร่วมกัน  
 17.1.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดท างานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 
และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส าคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถ  
 17.1.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติ
ที่จะด าเนินงานในทุกเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคีการค้า  
 17.1.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากลมีกติกาเปิดกว้างไม่เลือกปฏิบัติ
และเสมอภาคภายใต้องค์การการค้าโลกโดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา  
 17.1.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญโดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563  
 17.1.12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจ ากัด ปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการ
ตัดสินใจขององค์การการค้าโลกโดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิ
พิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงตลาดประเด็นเชิงระบบความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน  
 17.1.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลกโดยรวมถึงผ่านทางการ
ประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย  
 17.1.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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 17.1.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศที่จะสร้าง
และด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วน
ที่หลากหลาย  
 17.1.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยร่วมเติม
เต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีและทรัพยากร เงินเพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศก าลังพัฒนา  
 17.1.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -
ภาคเอกชน และประชาสังคมโดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วนข้อมูลการ
ติดตาม และการตรวจสอบได ้ 
 17.1.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมูล
ที่มีคุณภาพทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จ าแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ 
ความบกพร่องทางร่างกาย ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ
ภายในปี 2563  
 17.1.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้าน
สถิติในประเทศก าลังพัฒนาภายในปี 2573 ส าหรับประเทศไทยเองนั้นนอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs แล้วประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับมิติทางด้าน
วัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
ได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว พระราชด าริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนา
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิต
และสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
  เป้าหมายทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติคือ มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติเรื่องหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่เป็นเชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ 
ออกเป็น5 กลุม่ (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 
 1) People (มิติสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 2 3 4 และ 5 
 2) Prosperity (มิติเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 8 9 10 และ 11 
 3) Planet (มิติสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 12 13 14 และ 15 
 4) Peace (มิติสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
 5) Partnership (มิติหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
 ทั้งนี้การด าเนินงานของ กยท. จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติใน 12 เป้าหมาย ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 ควำมเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนนวัตกรรมที่ส ำคัญของ กยท. กับเป้ำหมำยกำร  
              พัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
 
 

เป้ำหมำย SDGs แนวทำงกำรบริกำรด้ำนนวัตกรรมที่ส ำคัญของ กยท. 

1 : ขจัดความยากจน ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง : 

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

2. สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยางและร่วมมือกับประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติเพ่ือสร้างเสถียรภาพราคายาง 

3. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา  
     แนวทำง : 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการแปรรูปยาง และการตลาด
ยาง  

2. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการแปรรูปยางให้มี
คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าตาม ความต้องการของตลาด  
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
     กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่  
     แนวทำง :  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสวนยาง 1 – 3 โดยใช้เทคโนโลยี
และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  
     แนวทำง :  

1. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม  
2. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
3. ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับยางพาราที่มีผลตอบแทนสูงและม่ันคง 
 
 
 
 



 

82  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2 : ขจัดความหิวโหย ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ค านึงถึงความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  

2. ส่งเสริมการผลิตยางที่ได้มาตรฐาน  
3. พัฒนาคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีความสม่ าเสมอและมี

คุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับการผลิต  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. สร้างและส่งเสริมตลาดในประเทศ และต่างประเทศส าหรับสินค้า
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2. พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยางที่ม ีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา  

3. ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง  

2. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และให้ความส าคัญกับการสร้าง
เครื่องหมายทางการค้าและการ ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

3 : การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)  
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ  
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และ

ทดแทนผู้บริหารตามแผน สืบทอดต าแหน่ง  
3. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา (Knowledge 

Organization)  
4 .  สร้ า งระบบประเมินผลการปฏิบัติ ง านรายบุคคล ( Key 

Performance Indicators: KPI)  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง : 

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจรวมทั้งให้บริการแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ
ยางและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กร  

3. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
กยท. ทุกระดับ  

4 : การจัดการน้ าและ
สุขาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง : 

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

5 : พลังงานสะอาดที่ทุกคน
เข้าถึงได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ ่
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้หลัก ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการผลิตพลังงานชีวมวลจากยางพารา 
และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากไม้ยาง  

6 : การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ ่ 

3. สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยาง และร่วมมือกับประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติเพ่ือสร้าง เสถียรภาพราคายาง  
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการแปรรูปยางและการตลาดยาง 
2. ยกระดับการแปรรูปยางของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้

ประกอบกิจการยางให้ได้มาตรฐาน 
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7 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำตลำดยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ  
     แนวทำง : 

1. ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง : 

1. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และให้ความส าคัญกับการสร้าง
เครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

8 : ลดความเหลื่อมล้ า ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงินแก่องค์กร  
     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  
     แนวทำง :  

1. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม  
2. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
3. ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับยางพาราที่มีผลตอบแทนสูงและม่ันคง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)  
     กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสการด าเนินงาน 
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รับผิดชอบต่อเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ   
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ ่ 

3. สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยาง และร่วมมือกับประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติเพ่ือสร้าง เสถียรภาพราคายาง   

10 : แผนการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ    
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา  
     แนวทำง :  
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1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  

2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

 
11 : การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจรวมทั้งให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ 
ยางและผู้ที่เก่ียวข้อง  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กร  

3. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
กยท. ทุกระดับ 

12 : การใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบก 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ     
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

 
ยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ด้านตามแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 – 2570 มีความเชื่อมโยง

และสนับสนุนกัน กล่าวคือ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบมีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้และคุณภาพชีวิต

สูงขึ้น สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการเติบโตของการค้าการลงทุนและการส่งออกยางพาราของประเทศเมื่อการผลิตและการใช้ยาง
ขยายตัวรวมทั้งแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ท าจากน้ ายางเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ  ถุงมือยาง และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้หากอุตสาหกรรม
ยางทั้งระบบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ กยท. มีโอกาสสร้างก าไรจากการประกอบธุรกิจ และ
สามารถจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยาง (CESS) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กรสูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร เมื่อองค์กรมี รายได้และมีความมั่นคงทางการ
เงินมากขึ้นก็จะมีศักยภาพในการลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะสมรรถนะของพนักงานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นจะช่วยส่งผลให้ กยท. บรรลุเป้าหมายตาม 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ได้ ทั้งนี้ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ กยท. เกี่ยวข้องโดยตรงคือ การเกษตรซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะและระบบนิเวศน์การเกษตร โดยเฉพาะแผนย่อย การ
พัฒนาระบบนิเวศน์การเกษตรซึ่งให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาค
เกษตรด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามแนวทางต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเกษตร การส่งเสริมการ รวมกลุ่มให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
ภาคเกษตร การพัฒนามาตรฐาน สินค้าตลอดจนส่งเสริมการตลาดและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
กยท. 

 
3.1.2 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยได้มีการประกาศใช้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 2561  

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 

 3.1.2.1 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล  

 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 1. ความสุขของประชากรไทย  
 2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
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 3. ความพร้อมของกองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

 4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 

 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศเพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้

เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมืองโดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ  

 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมและ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้ง
ทางบกและทางทะเล  

 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติกองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับและ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐเพ่ือสร้างเสริมความสงบสุขสันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืนโดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและ (3) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านภูมิภาคโลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมเพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท า งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืน ๆ และ (3) 
การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 

 3.1.2.2 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
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 1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  

 2. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

 3. “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

 

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศและการกระจาย
รายได้  
 2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย  
5 ประเด็น ได้แก่  

 1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตรประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตประกอบด้วย  
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ  

 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

 4. โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีตลอดจน  โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย  
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
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เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค  

 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  
โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

 3.1.2.3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

 

 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 

  โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่  

 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูร
ณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (5) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคมและ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (3) ช่วงวัยแรงงาน
ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
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ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัวระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง 
ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที ่ 

 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย 
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพและ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

 3.1.2.4 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 3. ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และ เทคโนโลยี  
  4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 

 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ประกอบด้วย  
4 ประเด็น ได้แก่  

 1. การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติโดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร   
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(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  

 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสั งคมและเทคโนโลยี  โดย  
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 

 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคมโดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันและมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน 
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมและ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล  

 4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชนและ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน  ทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

 

 3.1.2.5 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา  มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

 

 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
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 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน  

 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลโดย (1) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร  ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย (1) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย  จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 3.1.2.6 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดย เฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส่านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิงนอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ
พัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

 

 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ  
 2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
 
 



 
 
 

93 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  

 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสโดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  

 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศโดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

 4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพโดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลั งคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบ
คุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

 6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคี 
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง  
เป็นระบบแบบบูรณาการ  

 7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็นโดย (1) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคโดย   
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกัน
ในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งอาญา  และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของภารกิจด้านนวัตกรรมของ กยท. กับแผนยุทธศาสตร์  ชาติ 20 ปี 
ใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 2 ควำมเชื่อมโยงภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ภำรกิจด้ำนนวัตกรรม กยท. 

เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้าง ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ ่ 

3. สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยาง และร่วมมือกับประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติเพ่ือสร้าง เสถียรภาพราคายาง  

4. สนับสนุนทุนการศึกษาทุนวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการแปรรูปยาง และการตลาด
ยาง  

2. ยกระดับการแปรรูปยางของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยางให้ได้มาตรฐาน  

3. ส่งเสริมการแปรรูปยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)  

4. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการแปรรูปยางให้มี
คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าตาม ความต้องการของตลาด  
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง  

2. ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ  
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

และทดแทนผู้บริหารตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  
3. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา (Knowledge 

Organization)  
4 .  สร้ า งระบบประเมินผลการปฏิบัติ ง านรายบุ คคล (Key 

Performance Indicators: KPI)  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจรวมทั้งให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ 
ยางและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา 
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการแปรรูปยาง และการตลาด
ยาง  

2. ยกระดับการแปรรูปยางของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยางให้ได ้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เกษตรกร การท าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ ่
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ 
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

และทดแทนผู้บริหารตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  
3. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา (Knowledge 

Organization)  
4 .  สร้ า งระบบประเมินผลการปฏิบัติ ง านรายบุคคล ( Key 

Performance Indicators: KPI)  
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ
รวมทั้งให้บริการแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ ยางและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กร  

3. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
กยท. ทุกระดับ 

 
 

จากกลยุทธ์การพัฒนายางระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า สามารถน ามาเชื่อมโยงการพัฒนายางทั้ง
ระบบได้ดังนี้ การพัฒนายางระดับต้นน้ ามีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีผลผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สามารถผลิตยางได้ตรงตามความต้องการของตลาด จึง
เป็น Supplier หลักของผู้ผลิตยางพาราระดับกลางน้ า กยท. ได้ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดท า
ประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดเพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแล้ว กยท. ยังผลักดันการจัดการสวนยางอย่าง
ยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมสวนยางแบบผสมผสาน การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐาน FSC ให้กับสวนยาง
เกษตรกรและสวนยางที่อยู่ในการดูแลของ กยท. ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการ
เตรียมการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าจากบางประเทศที่อาจจะน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
ในการจ ากัด/ระงับการน าเข้าสินค้ายางจากไทย 

 

 3.1.3 นโยบำย Thailand 4.0 
  นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบ
ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่
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ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยน
จาก การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึนดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” 
จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High Value Services 
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง  
 กยท. ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 โดยมี
เป้าหมายพัฒนาเกษตรกรแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ตามแนวทาง Smart Farmer ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. 
2563 -2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารห่วงโซ่ คุณค่าและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กร สมรรถนะสูง  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร คุณภาพข้อมูล และกระบวนการ  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน  

 

ตำรำงท่ี 3 ควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลและบริกำรด้ำนนวัตกรรมที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์    
             กยท.  
 
 

1) การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
และแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจอย่างครบวงจร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
     กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงรำยได้จำกโอกำสในธุรกิจใหม่  
     แนวทำง :  

1. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์  ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจ รวมทั้งให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ 
ยางและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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2) การพัฒนาสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการ
เพ่ือเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูง  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง : 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กร  

2. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
กยท. ทุกระดับ 

3) การพัฒนาสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่
งานวิจัยนวัตกรรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
     แนวทำง : 

1. พัฒนาคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีความสม่ าเสมอและมี
คุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับการผลิต 
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง  

4) การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 
     แนวทำง :  

1. ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
5) การจัดการทรัพยากร 
คุณภาพข้อมูลและ
กระบวนการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่ งยืน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่  

2. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา  
     แนวทำง : 

1. สนับสนุนทุนการศึกษาทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการแปรรูปยางให้มี
คุณภาพเพ่ิมมูลค่าตาม ความต้องการของตลาด  
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดย
ใช้หลัก ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการผลิต
พลังงานชีวมวลจากยางพารา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากไม้ยาง  
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3.1.4 นโยบำยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 จากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการ ก าหนดยุทธศาสตร์
ให้หน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือการพัฒนา   
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก คือ  
 1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและวิจัยขั้นแนวหน้า  
 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและ  
 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
 โดยสามารถแสดงประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่
ของ กยท. ดังนี้  
 

 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 เป้าหมายส าคัญ คือ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการสนับสนุน
รัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกษตรกรมีทักษะใน
การน าไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปยางเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  การสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงองค์  ความรู้ต่าง ๆ ที่ กยท. 
ให้การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังก าหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กรตาม  แผนวิสาหกิจการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 โดยการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer และ 
Smart Group 
 

ตำรำงท่ี 4 ประเด็นส ำคัญของยุทธศำสตร์ อววน. เพื่อกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำน นวัตกรรมของ   
              กยท.  
 

ยุทธศำสตร์ อววน. เพื่อกำร
พัฒนำ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. 

1) การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู้ 

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill/reskill) 
2. การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพ้ืนฐาน 

(Basic research) 
3. โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม  (Big 

Science infrastructure) 
2) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า
ทายของสังคม 

1. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

3) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

1. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for new economy) 

2. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation ecosystem)  
3. โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality 

Infrastructure & service: NOI) 
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4) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

1. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
2. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Personalized 

poverty eradication/accuracy disparity)  
3. เมืองน่าอยู่  

 
3.1.5 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี มีทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้  

 1. ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก อุปทานที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่การวิจัย
และนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ ภาค เศรษฐกิจ ภาคสังคม 

  2. ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการเป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

 3. ปรับแนวทางวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขาเป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพ่ือสาขา
ใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ  

 4. ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ และ  

 5. ปรับกระบวนการด าเนินงานจากหน่วยงานเดียว ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน 
เป็นการด าเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการ พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี มีการ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแสดงประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และหน้าที่ของ กยท. ดังนี้  
 

ตำรำงท่ี 5 ประเด็นส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ  
   ด้ำนนวัตกรรมของ กยท. 

 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

1. อาหาร  
2. เกษตร  
3. เทคโนโลยีชีวภาพ  
4. พลังงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม  
2. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

1. องค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน  
2. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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ยุทธศำสตร์ 4 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบุคลากรและระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

1. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
2. โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ 
 
3.1.6 ยุทธศำสตร์ยำงพำรำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์ยางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย
ยุทธศาสตร์ยางพารามีประเด็นและเนื้อหาสรุปดังนี้ 
 

 3.1.6.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรฯ และ สถาบันเกษตรกรฯ  
 กลยุทธ์  
  1. การเพ่ิมรายได้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

ชาวสวนยางสู่ การเป็น Smart Farmer  
 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางและการสนับสนุนการ

ท าสวน ยางในรูปแบบแปลงใหญ่  
 3. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีด

ความสามารถใน การท าธุรกิจ  
 4.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม เกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่  
 

 3.1.6.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
 กลยุทธ์  
 1. การบริหารจัดการพ้ืนที่การผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา  

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา   
 3. การพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสินค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 

 3.1.6.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 กลยุทธ์ 
 1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนา/  จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกี่ยวกับยาง/ไม้ ยางพารา  
 2. การเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและการต่อยอด ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์  
 3. การพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบการบริหารจัดการเพ่ือ

รองรับการขาดแคลนแรงงานคนในสวนยาง  
 4.  การประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประชาคมวิจัยระดับ

นานาชาติ  
 

 3.1.6.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 กลยุทธ์  
 1. การพัฒนาตลาดยางที่ซื้อขายโดยมีการส่งมอ จริงให้เป็นตลาดที่ทั่วโลกใช้ในการอ้างอิง  
 2. การพัฒนาตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ  
 3. การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราในต่างประเทศ  
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 4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยางพารา  
 

 3.1.6.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน  
 กลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยางพารา  
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 3. การพัฒนาบุคลากร  
 4. การส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางพารา 
 

 โดยเฉพำะสิ่งส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมจะเน้นในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้เกิดงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม กยท. ได้วิจัยด้านยางพาราอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของ กยท. และจัดสรร
ทุนวิจัย ประจ าปีให้กับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีการถ่ายทอดงานวิจัยที่สามารถขยายผลในการเพ่ิมมู ลค่าเชิง
พาณิชย์ ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่มีความพร้อม ตลอดจนส่งเสริม  การ
จัดท ามาตรฐานสินค้ายางและโรงงานแหล่งผลิตให้ได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ จากการที่เกิดการระบาดของโรคยางพาราในช่วงที่ผ่านมา กยท. ได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือควบคุมและจ ากัดพ้ืนที่การ
แพร่กระจายไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างเป็นผลให้สามารถลดความเสียหายแก่เกษตรกรได้จ านวน
มาก ซึ่งปัจจุบันได้มีการติดตามและเฝ้าระวังพร้อมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ด้านการป้องกันก าจัด
โรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการส่งเสริมด้านการตลาดและอ านวยความสะดวก กับผู้ประกอบการ กยท. ได้สร้าง
ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางเพ่ิมขึ้น  โดยปี 2564 มีการขยายการให้บริการ
ตลาดกลางยางพาราไปยังภาคเหนือ (เชียงราย) และภาคตะวันออก (ระยอง) จัดท าโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ยางพารา/ไม้ยางพารา เป็นต้น  

ส าหรับการอ านวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ กยท ได้พัฒนาระบบการให้บริการช าระเงิน
สงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Cess ซึ่งช่วยในการลดขั้นตอนและประหยัดเวลาให้กับผู้ส่งออก โดยใช้
เวลาด าเนินการแต่ละรายการภายใน 5 นาที นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมโดยเชื่อมโยงระบบของ กยท. กับกรมศุลกากร เพ่ือให้สามารถตรวจสอบน้ าหนักยาง/การคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

ตำรำงท่ี 6 ประเด็นส ำคัญของยุทธศำสตร์ยำงพำรำ ระยะ 20 ปี ท่ีเกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ  
              กยท. 
 

ยุทธศำสตร์ยำงพำรำ ระยะ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรฯ และ 
สถาบันเกษตรกรฯ 

1. ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

2. สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวน
ยางด้วยการแบ่งปันทรัพยากร การผลิตร่วมกัน (Sharing Economy) 
และเพ่ิมอ านาจต่อรองทางการตลาด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน 

1. เพ่ือยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา  
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปยางพารา และเพ่ิมการ

ใช้ยางในประเทศ 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับสถาบันเกษตรกรและ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ยุทธศำสตร์ 4 การพัฒนาตลาด
และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับสถาบันเกษตรกรและ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพารา  

2. เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็น
วัตถุดิบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน  

1. เพ่ือให้องค์กรมีสภาพคล่องสูงขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และ
มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 
3.1.7 แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ  

จากกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 5 ด้านของคณะกรรมการนโยบาลรัฐวิสาหกิจ (คนร .) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

 

3.1.7.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ  
 2. เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานได้ครบถ้วนตามบทบาทและเป้าหมายการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ  

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ :  
 1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจนภายในปี ๒๕๖๕ 
 2. รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนและด าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วน  
 แนวทำงพัฒนำ :  

 1. กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และกระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนในบทบาทและทิศทาง การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 โดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท าให้ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก (Operator) ลดการ
ด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
บทบาทท่ีชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ  
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 2. รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศ
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนข้างต้น  

 3. กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ  

 

 3.1.7.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 วัตถุประสงค์ :  

 1. เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและมีทิศทางการด าเนินงาน  
 2. เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและก ากับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจอย่าง

บูรณาการในระยะยาว  
 3. เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

หลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ :  

 1. ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี  
 2. ภาครัฐก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม

ครบถ้วนทุกโครงการโดยค านึงถึงทางเลือกในการลงทุนที่สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและตลาดทุน  

 แนวทำงพัฒนำ :  
 1. กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะ 5 ปี ที่

สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางการด าเนินงานโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน (Synergy) เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน  

 2. กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
ส านักงบประมาณรวบรวมและจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี โดยค านึงถึงล าดับ
ความส าคัญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและความพร้อมของโครงการ  

 3. กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณพิจารณาก าหนดแหล่งเงินลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ ของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับโครงการ โดยเน้นให้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
ทางเลือก เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เป็นต้น เพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐ  

 

3.1.7.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพียงพอที่จะด าเนินงานตามบทบาท

และภารกิจได ้ 
 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 3. เพ่ือให้ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนทางการเงินรัฐวิสาหกิจกรณีที่ต้องด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐ 
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 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ :  
 1. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนตาม

บทบาท และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ  
 2. รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
 3. ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานตามบทบาท

และภารกิจ  
 แนวทำงพัฒนำ :  
 1. รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

และบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม  
 2. กระทรวงเจ้าสังกัดกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา

รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องจัดท าแผนพลิกฟ้ืนกิจการเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนทางการเงิน 

 3. กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดจัดให้มีระบบสนับสนุนทางการเงินแก่
รัฐวิสาหกิจ เช่น การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) 
หรือ การแยกบัญชี ธุรกรรมเชิงนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เป็นต้น เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมี
ความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงพอในการให้บริการตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องสะท้อนถึง
คุณภาพและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการตามนโยบาย  

 4. รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ค านึงถึงผลกระทบต่อรายได้
ค่าใช้จ่าย และภาระผูกพันที่จะส่งผลกับฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ  

 

3.1.7.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 และแผน DE  

 วัตถุประสงค์ :  
 1. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการให้บริการแก่

ประชาชน  
 2. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
 3. รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านที่เก่ียวข้อง  
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ :  
 1. รัฐวิสาหกิจมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการและด าเนินงาน  
 2. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
 3. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม  
 แนวทำงพัฒนำ :  
 1. ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลง (Disruptive 

Technology) รวมถึงการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้ง
ในเชิงรุกและเชิงรับ  

 2. รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

 3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการประเมินและ
รายงานผลตามมาตรฐานสากล  
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 4. ให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท  

 5. ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้
ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศรวมถึงการวิจัยด้วย 

 

 3.1.7.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
 วัตถุประสงค์ :  
 1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม  
 2. ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจ  
 3. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ  
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ :  
 1. โครงสร้างบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่สอดรับกับบทบาทหน้าที่และการ

ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของรัฐวิสาหกิจและและหลักธรรมาภิ
บาลของสากล  

 2. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งแสดงออกในการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดรวมทั้งมีมาตรการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง  

 3. รัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ในการตัดสินใจและการด าเนินการตามภารกิจ  

 4. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสที่สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการได้ และมีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจและการด าเนินการรวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  

 5. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของค่านิยม
ที่ยึดถือ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมอย่างมีจริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและก ากับดูแลองค์กร
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  

 แนวทำงพัฒนำ :  
 1. รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

บทบาทและ ภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล  
 2. รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากรรวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและ
ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและ
สามารถอธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้  

 3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
สารสนเทศสนับสนุน การบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  

 4. รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบบ Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) มาปรับใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการและเผยแพร่แก่สาธารณะ  
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 5. รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมาใช้ เช่น 
Integrity Pact (IP) CoST เป็นต้น  

 6. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและ
กระบวนการ บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม  

 7. รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่ จ าเป็น ( Skill Matrix) ส าหรับ
คณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  

 8. รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
องค์กร รวมทั้งมีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 9. รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้าง
ภาวะผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ (Mega Trend) 
ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของภารกิจด้านนวัตกรรมของ กยท . กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 7 ควำมเชื่อมโยงของภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. กับแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 
 

แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนนวัตกรรมของ กยท. 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำยำงทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูป
ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการแปร
รูปยางให้มีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าตาม ความต้องการของตลาด 
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา 
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง   

2. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ยางชนิด
ใหม่ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหาร
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  
     แนวทำง :  

1. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม  
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2. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่า  

3. ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับยางพาราที่มีผลตอบแทนสูง
และม่ันคง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด
ความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ  
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง และทดแทนผู้บริหารตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  
3. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา 

(Knowledge Organization)  
4. สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

(Key Performance Indicators: KPI)  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจรวมทั้งให้บริการแก่เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการองค์กร  

3.ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร กยท. ทุกระดับ 

 
3.1.8 นโยบำยคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)  

คณะกรรมการบริหาร กยท. มุ่งเน้นนโยบายพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างความ
ได้เปรียบการแข่งขันเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบ
นโยบายด าเนินงาน ดังนี้  

 1. ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาจากฐานความรู้ (Knowledge based) สู่
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) และนวัตกรรม เพ่ือ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย มุ่งเน้นด าเนินงานวิจัยที่เสริมจุดแข็งของประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) ได้แก่ การวิจัยทางด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ สุขภาพ
และการแพทย์ เป็นต้น  

 2. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ งานวิจัย ทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ (Healthy and Aging)  
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 3. พัฒนามาตรฐานและการทดสอบระบบราง เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นทางด้านความ ปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศให้ดียิ่งขึ้น  

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการลงทุนทางด้านการวิจัยและ พัฒนาของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยีที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ พร้อมทั้งการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลการวิจัยและ
พัฒนา 

 
3.1.9 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมของ Best practice  

 หน่วยงานหลายหน่วยงานให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรผ่านการจัดการความรู้และ
การพัฒนานวัตกรรม ยกตัวอย่าง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีทิศทางการด าเนินภารกิจ
และการปรับตัวขององค์กรและพนักงานด้วยการน าดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
ทันสมัย และคล่องตัวเพิ่มขึ้น มุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าให้สามารถรองรับกับทุก
สถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนไปและการแข่งขันทางธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน ให้สามารถสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ
ให้กับระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  

บริษัทเอสซีจี (SCG) สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึง พอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้ารวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่น เพ่ิมศักยภาพในการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ กระบวนการท างาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ ผ่านการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และการจัดท า Technology roadmap เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการเติบโต
ในระยะยาว  

กยท. ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆที่เชื่อมโยงตอบสนองด้านวัตกรรม ส่วนแรกคือ  Leader System 
หรือระบบน าองค์กรเป็นระบบที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานทั้งหมดขององค์กร ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งกระบวนการสื่อสาร  ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรประกอบด้วยระบบก ากับดูแลองค์กรระบบการวางแผนกลยุทธ์และระบบการควบคุม ส่วนที่
สอง Core System ระบบหลักคือ กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ประกอบด้วยระบบงาน
วิจัยและพัฒนาระบบงานส่งเสริมเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางและระบบการด าเนิน
ธุรกิจ ส่วนที่สาม Support System ระบบสนับสนุนเป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานภายใน
องค์กรและกระบวนการส่วนอ่ืน ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มีความสะดวกคล่องตัวประกอบด้วยระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระบบพัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม และระบบงานดิจิทัล เป็นต้น   

ในภาพรวมของ Best practice แต่ละหน่วยงานพบว่า ปัจจัยส าคัญส าหรับขับเคลื่อน การจัดการความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร มักประกอบด้วยผู้น าซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่
นวัตกรรมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศแห่งนวัตกรรมและการ
เรียนรู้การจัดโครงสร้างองค์กรที่สามารถท าให้บุคลากรสื่อสารกันได้ การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพและให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมด้วยการฝึกอบรมพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม 
นอกจากนี้ยังต้องมีการบูรณาการข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาช่วยพัฒนาให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมากอีกทั้งยังมีความซับซ้อนในการน าไปใช้ดังนั้นแต่ละ
องค์กรต้องจัดล าดับขั้นตอนการน าไปใช้ให้เหมาะสมและมีความเป็นระบบเพื่อให้เกิดความส าเร็จ  

 

ตำรำงท่ี 8 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมของ Best practice เชื่อมโยงกับแผนวิสำหกิจ กยท.  
                (ยุทธศำสตร์) 
 

Best Practice แผนวิสำหกิจ กยท. (ยุทธศำสตร์) 

1. การปรับตัวขององค์กรและพนักงาน
ด้วยการน าดิจิทัลมาปรับใช้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด
ความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้ออ านวยต่อภารกิจ  
2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสร้างบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูงและทดแทนผู้บริหารตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร กยท. ทุกระดับ 

2. การควบคุมดูแลการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรวมทั้งกระบวนการสื่อสาร 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสการ
ด าเนินงานและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รับผิดชอบต่อเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การเรียนรู้การจัดโครงสร้างองค์กร
ที่สามารถท าให้บุคลากรสื่อสารกันได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
     กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด
ความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา 
(Knowledge Organization)  

2. สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(Key Performance Indicators: KPI) 

4. ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน  
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการผลิตยางที่ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีความ

สม่ าเสมอและมีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับการผลิต 
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     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. สร้างและส่งเสริมตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน  

2. พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่มีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมยางพารา  
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่ ง เสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการ
สามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิม
อ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการผลิต   

 
3.1.10 ระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  
 การบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมมีกรอบการด าเนินงานที่ส าคัญ  คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารระดับสูง การวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การด าเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดสรร
ทรัพยากรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินเพ่ือการด าเนินงาน การสร้างความตระหนัก ความรู้ความ
เข้าใจ วัฒนธรรม รวมถึงการท าให้เกิดความมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร การมีกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบรวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน  
 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดของทรัพยากรทั้งคน งบประมาณ ฯลฯ การน าการจัดการ  ความรู้และการ
พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในเกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีความจ าเป็นต้องสร้างสมดุล  ระหว่างความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ทั้งนี้องค์กรต้องมีความสามารถการบริหารความเสี่ยง และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกันไปในทุก ๆ ขั้นตอน โดยการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมเป็นเรื่องที่
ต้องท าควบคู่กันไป โดยในขณะที่องค์กรน านวัตกรรมมาใช้เพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจก็ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติการที่จ าเป็นในการรับมือกับความเสี่ยงทั้งที่รู้จักและไม่คาดคิดมาก่อนเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการบริหารความเสี่ยงต้องมีส่วนร่วม
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของการน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือให้สามารถระบุถึงปัญหา ประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงต้องเริ่มจากผู้น าเพ่ือสร้างความมั่นใจ
และม่ันคงให้กับพนักงานและองค์กร  

ด้วยเหตุนี้เอง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เห็นถึงความจ าเป็นของการพัฒนา
ระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อย่างแท้จริง ดังนั้นในปีบัญชี ๒๕๖๓ สคร. จึงน าแนวทางการประเมินผลด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) มาใช้แทนระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
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Appraisal: SEPA) เพ่ือส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนิน ภารกิจหรือธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินผลด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์จ านวน
ทั้งหมด ๘ ด้าน โดยหลักเกณฑ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการวิจัย  พัฒนา และนวัตกรรม ได้แก่ 
การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management)  

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ  บุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจมีความตระหนัก มีความเข้าใจที่ดีอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตาม มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดการความรู้ระดับประเทศและระดับสากลรวมทั้ง เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ มุ่งเน้นการด าเนินงาน การ
สอบทาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (Continuous & Systematic improvement) โดย
สามารถน าเกณฑ์ประเมินผลไปพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิด ประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืน สร้าง ศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  

เกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร  และบุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม สามารถพัฒนาปัจจัย ขับเคลื่อนที่ส าคัญเพ่ือให้
เกิดการจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมีระบบ และเป็นมาตรฐาน ด้วยการน าความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ
ท างาน รูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ โดยสามารถน าเกณฑ์ประเมินผลไปพัฒนาการจัดการนวัตกรรมที่สามารถ
สร้างคุณค่า เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการความ
คาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพด้าน
การแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ 

 

ตำรำงท่ี 9 ประเด็นกำรพัฒนำที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ รัฐวิสำหกิจ 
             กับ กยท. และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ และนวัตกรรม  
 

ระบบประเมินผลกำร 
ด ำเนินงำนของ 

รัฐวิสำหกิจ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่มีควำม
เชื่อมโยงกับ กยท. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ 
และนวัตกรรม 

กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 
Management) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง  
     แนวทำง :  

1. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่ง
ความรู้ด้านยางพารา (Knowledge 
Organization)  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล  
     แนวทำง :  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เ พ่ือช่วยสนับสนุนการวิ เคราะห์  ปัญหา 
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วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ รวมทั้ง
ให้บริการแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้
ประกอบกิจการยางและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร  

3. ยกระดับขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กยท. ทุกระดับ 

กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(Innovation 
Management) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้ง
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  2  ศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา 
     แนวทำง :  

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ 
Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  

2. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย
ผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ ๆ โดยเน้น
อุตสาหกรรมหลัก และ อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต  
     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา  
     แนวทำง :  

1. ส่งส่งเสริมการสร้างตราสินค้า 
และให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมาย
ทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญที่มีต่อการก าหนดบทบาทหน้าที่  และทิศ

ทางการพัฒนาด้านนวัตกรรมของ กยท. รวมถึงภารกิจการด าเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ
องค์กรในอนาคต สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 10 กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของชำติที่ส ำคัญ    
               และระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร 
จัดกำรกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม 

1. กยท. มีโครงสร้างองค์กรครอบคลุมแหล่งปลูกยางทั้ง
ประเทศและมีกลไกของรัฐสนับสนุน การพัฒนายางทั้งระบบ  

2 .  กยท .  เป็ นองค์ ก ร เ ดี ย วที่ ส ามารถจั ด เ ก็ บ เ งิ น
ค่าธรรมเนียมส่ งออกยาง CESS จากผู้ ส่ งออกเ พ่ือน ามา
บริหารงานขององค์กรและมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องในการน าเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดเก็บ CESS ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. กยท. มีความมั่นคงทางการเงินและมีสินทรัพย์จ านวน
มากที่มีโอกาสน ามาสร้างรายได้และต่อยอดทางธุรกิจ 

กำรก ำหนดแนวทำงจัดกำร นวัตกรรม
ตำมระบบกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 

1. การก าหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยใช้
ความคิด สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเป็นหลักการส าคัญ
พ้ืนฐาน  

2. การก าหนดและสื่อสารค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรม
การใช้ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน  

3. การจัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมทั้งระยะยาว
และระยะสั้นที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร  

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ผ่านการ
จัดอันดับ ความส าคัญ คัดเลือก และวิเคราะห์เสียงของลูกค้า  

5. การมีแนวทางการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่
การ ปรับปรุงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุง 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ การตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่  

6. การยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมให้แก่
บุคลากร   
7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือเป็นผลลัพธ์ของการ
จัดการนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

 
3.2 ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำนเทคโนโลยี ควำมท้ำทำยด้ำนตลำด ลูกค้ำ และกำร
แข่งขัน  

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาทิศ  ทางการ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมของ กยท. แนวทางการพัฒนาที่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบกับธุรกิจตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรในอนาคตอันเป็นข้อมูลส าคัญ ส าหรับใช้ในการก าหนด
รูปแบบของงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกอบด้วยการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 3.2.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  
 3.2.2 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ด้านธุรกิจ ด้านความต้องการลูกค้าและการ  
แข่งขัน 

 

 3.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคต  
 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ในช่วงที่ผ่าน
มาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนิน  ธุรกิจ และการใช้ชีวิตของ
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ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการ  พัฒนาเศรษฐกิจท าให้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ในอนาคตองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ จะมีความส าคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และการด ารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive 
Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัล จะส่งผลให้
เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ ๑๒ ด้าน ได้แก่ 

 1. อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 
 2. โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและท างานแทนมนุษย์  
 3. อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things)  

4. เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)  
5. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Robotics)  
6. ยานพาหนะ ไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles)  
7. เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics)  
8. เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage)  
9. การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing)  

 10. เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า 
 11. เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า  
 12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
 

 ทั้งนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีส าคัญ คือ  
 

 3.2.1.1 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological)  
 1. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) คือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่
ถูกน ามาใช้ในการสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  
(Disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท าให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบจน
ต้องล้มหรือปิดกิจการไป ซึ่งจะแตกต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่ถูกน ามาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ 
สินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัลแทนกล้องถ่ายรูป
ด้วย ฟิล์ม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนจดหมาย (พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย , 2559) โดยในรายงาน ของ 
McKinsey Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
ดังนี้  
 1.1 อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet) คือ เทคโนโลยีที่ท าให้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะท าผู้ใช้ทั้งบุคคล  
ธรรมดา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิด
กิจกรรมทางธุรกิจและบริการที่มีมูลค่ามหาศาล  
  1.2 เทคโนโลยีอัตโนมัติด้านการวิเคราะห์ (Automation of Knowledge Work) 
คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการสอนให้ระบบ 
คอมพิวเตอร์ท าการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อมูล (Machine Learning) จนท าให้เกิดเทคโนโลยี 
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อัจฉริยะที่สามารถช่วยท างานหรือช่วยประมวลผลงานที่ยาก ๆ แทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ ซึ่งงานหรือ  การ
ประมวลผลนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลค่อนที่มีความซับซ้อนหรือไม่ได้ถูกจัดระเบียบไว้ก่อนเทคโนโลยีดังกล่าวจะ
ช่วยเหลือให้บุคคลที่ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้  
  1.3 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) คือ การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ 
ได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเตอร์เน็ตท าให้อุปกรณ์แต่ละชนิดสื่อสารระหว่างกันได้และผู้ใช้สามารถรับรายงานและ
ควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในระยะไกล อาทิ การตรวจสอบการไหลของผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงาน การวัดความชื้น
ในแปลงเกษตร การติดตามการไหลของน้ าผ่านท่อ ซึ่งการมีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งจะช่วยให้ธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
จัดการสินทรัพย์ เพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งยัง  เหมาะสมกับ
การเฝ้าดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอีกด้วย  
  1.4 ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Technology) คือ การส่งผ่าน ข้อมูล 
หรือประมวลผลผ่านระบบเครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต โดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
ประมวลผลน้อยที่สุดหรืออาจไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรดังกล่าวเลยก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ต้องการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ผู้ ใช้งานจ าเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ การ
จัดเก็บข้อมูล แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ ผู้ใช้งานจะติดตั้งแหล่งเก็บข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่ง  
จากนั้นจึงใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูล ท าให้สามารถเรียกรายงานหรือประมวลผลข้อมูล 
ดังกล่าวจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยปัจจุบันมีธุรกิจที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Cloud Technology 
แล้วเป็นจ านวนมาก  
  1.5 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) คือ การพัฒนาเทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ ราคาแพง และใช้งานยาก ให้มีความแม่นย า และฉลาด สามารถ 
ท างานโต้ตอบกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น รวมทั้งง่ายต่อการติดตั้งและน ามาใช้งานแทนมนุษย์  โดย
เฉพาะงานที่มีความยากล าบาก มีระดับความเสี่ยง และระดับความอันตรายสูง  
  1 . 6  ย านพาหนะ ไ ร้ ค นขั บห รื อ กึ่ ง ไ ร้ คน ขั บ  ( Autonomous and near-
autonomous vehicles) ในปัจจุบัน การผลิตพาหนะต่าง ๆ ให้มีระบบไร้คนขับ หรือกึ่งไร้คนขับ มีความ
เป็นไปได้และสามารถจับต้องได้มากขึ้น นับตั้งแต่การผลิตเครื่องบินไร้คนขับจนถึงรถที่สามารถขับขี่ได้อัตโนมัติ
ของ Google ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้เกิดความ
ปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนแรงงานลดลง  
  1 . 7  เ ทค โ น โ ลยี พั น ธุ ก ร รม ยุ ค ให ม่  ( Next Generation Genomics) คื อ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับเบส (Science of Sequencing) และการดัดแปลงพันธุกรรม 
ประยุกต ์กับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท าให้ปัจจุบันสามารถจัดล าดับเบสของจีโนมมนุษย์โดย
ใช้เวลา และต้นทุนต่ า ซึ่งการจัดล าดับที่รวดเร็วดังกล่าวท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบการแปรปรวน
ทางพันธุกรรมเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและโรคต่าง ๆ แทนการลองผิดลองถูก หรืออาจน าเทคโนโลยี  
ดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยทั่วไปควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถพัฒนา ต่อ
ยอดเป็นเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ที่จะท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถปรับแต่งสาร
พันธุกรรม (DNA) ได้อย่างแม่นย าด้วยการ “เขียนพันธุกรรม” ความก้าวหน้าเหล่านี้อาจมีผลกระทบ ต่อภาค
การเกษตร การค้นพบยาชนิดใหม่ และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  
  1.8 อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน การ
จัดเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ให้มีขนาดและความจุมากข้ึน รวมถึงสามารถจัดเก็บพลังงาน จากธรรมชาติ
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ได้ อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งปัจจุบันขนาดและความจุในการจัดเก็บพลังงาน  ดังกล่าวเพียง
พอที่จะใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะได้แล้ว  
  1.9 การพิมพ์แบบ 3 มิติ (Three Dimension Printing)คือ การพิมพ์รูปทรง 3 มิติ 
เหมือนตามต้นแบบที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบชิ้นงานสามารถเห็นสิ่งที่ตนเอง 
ออกแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็ว นอกจากนี้การพิมพ์แบบ 3 มิติยังช่วยลดกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
แบบดั้งเดิมอีกด้วย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้รองรับวัสดุ
พิมพ์ ใหม้ีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ พลาสติก เหล็ก เซรามิก กระจก และกระดาษ ประกอบกับต้นทุนการ
พิมพ์ ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้อุตสาหกรรมผลิตวัสดุ     ต่าง ๆ หันมาใช้การพิมพ์แบบ 3 มิติ มากขึ้น  
  1.10 เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Material) คือการสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติ 
ใหม่ ๆ เช่น วัสดุที่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น ตามรูปแบบที่มีการก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า วัสดุนาโนซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการดัดแปลงการ
จัดเรียงตัว ของอะตอมหรือโมเลกุลให้มีช่วงขนาด 0.1-100 นาโนเมตร และมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากวัสดุ
ชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ วัสดุที่สามารถรักษาหรือท าความสะอาดด้วยตัวเองได้หรือวัสดุที่จดจ ารูปร่างและ
คืนสภาพเดิมได้ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้สินค้าต่าง ๆ มีคุณสมบัติมากข้ึน  
  1.11 เทคโนโลยีขั้นสูงในการขุดเจาะน้ ามัน และแก๊ซ (Advanced Oil and Gas 
Exploration and Recovery) คือ การผสมผสานเทคนิคการขุดเจาะระหว่าง การขุดเจาะน้ ามัน  แนวนอน 
(Horizontal Drilling) และการขุดเจาะด้วยวิธีการแฟรกกิ้ง (Hydraulic Fracturing) ซึ่งการขุดเจาะ ด้วย
เทคนิคดังกล่าวท าให้สามารถขุดเจาะได้ในบริเวณกว้าง และได้ปริมาณปิโตรเลียมมากกว่าวิธีดั้งเดิม 3 เท่า เป็น
ผลท าให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานได้ มีปริมาณน้ ามันดิบส ารองมากขึ้น และ  อาจ
น าไปสู่การปฏิวัติพลังงานในที่สุด  
  1.12 เทคโนโลยีพลังง านทดแทน (Renewable Energy) คือ การพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่สามารถน าพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เช่น แสงอาทิตย์ ลม และน้ า ทดแทนพลังงานอ่ืน ๆ ซึ่ง
พลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ท าให้พลังงานธรรมชาติมีข้อได้เปรียบพลังงานอ่ืน ๆ ส าหรับปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจาก 
แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มีความก้าวหน้ามากข้ึน จนท าให้ต้นทุนของพลังงาน
ที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ลดลงเหลือ 1 ใน 10 ของต้นทุนการผลิตในอดีตในขณะเดียว กัน ประเทศพัฒนาแล้ว 
เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น  ส่วนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
เช่น จีน และอินเดีย วางแผนที่จะน าพลังงานทดแทนมาใช้ เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
และคลายความกังวลด้านมลพิษที่เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นปัจจัยบวกที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้การสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดข้อมูล 
ความรู้ วิชาการด้านยาง สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วและสื่อสารได้ ในวงกว้างมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาและ
ต้นทุนที่ลดลง 
 

 3.2.1.2 มนุษย์จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและองค์ควำมรู้ได้อย่ำงไร้ขีดจ ำกัด  
 การพัฒนา เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูง  ที่สามารถบรรจุรับ 
ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล  
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 3.2.1.3 กำรแย่งชิงแรงงำนที่มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีระดับสูงมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง หรือ
มีทักษะหลำยด้ำน (Multi-Skills) ในตลำดแรงงำนสูงข้ึน  
 เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศต่าง ๆ โดยแรงงานทักษะต่ าจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพราะจะถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูง
มากขึ้นประกอบกับก าลัง แรงงานของกลุ่มประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุลดลงจะน าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติมากขึ้น  
 

 3.2.1.4 เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำง ๆ  
 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ าในเรื่องของการ
กระจายรายได้เป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรรวมทั้งยางพารา ซึ่งมีความ
เหลื่อมล้ าตั้งแต่ขนาดพ้ืนที่ครอบครอง ความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลิต กรรมสิทธิ์ที่ดิน การเข้าถึง
แหล่งทุนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ กยท. จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์รวมทั้งลูกจ้าง กรีดยางสามารถมาขึ้นทะเบียนเพ่ือรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามระเบียบ กยท. 
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 เป็นต้น 

 

 3.2.1.5 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (SC)  
  1. การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ยางพาราทั้งระบบ  

 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสวนยางและโรงงานแปรรูปยาง กยท. เพ่ือเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 3. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้กระชับและครอบคลุมระบบงาน
รวมทั้ง ตอบสนองภารกิจใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร  
 5. พัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคยางพาราใหม่ ๆ 

ที่อุบัติขึ้น  
 6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการด าเนินงาน 

ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง  
 7. เพ่ิมบทบาทในการสร้างความร่วมมือด้านการรักษาเสถียรภาพราคายางกับองค์กรยาง  

ต่างประเทศ  
 

 3.2.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยทำงยุทธศำสตร์ และ
ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรกับแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง  
 3.2.2.1 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 
2565  
 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น กยท.มีฐานข้อมูลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกิจการยางที่สามารถน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการ
ด าเนินงานและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ ประเด็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน  การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563- 2565 
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ตามพันธกิจด้านประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานและบริการและ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 

 3.2.2.2 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 ในช่วงปีงบประมำณ 2562-2564)  
 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น กยท. มีช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ท าให้สามารถสื่อสารนโยบาย/ข้อสั่งการ/แผนงานและโครงการได้โดยตรง  
และรวดเร็วมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
ในช่วงปีงบประมาณ 2562-2564) ตามยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มี  
ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตในการท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาช่องทางการสื่อสารในงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และความท้าทายทางยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และ อัตราก าลังให้ครอบคลุมระบบงาน รวมทั้งตอบสนองภารกิจใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1 
ก าหนด กลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ที่ 2 
ก าหนด โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
 
3.3 สรุปผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก กยท.ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการวิจัยพัฒนา  และ
นวัตกรรม ทั้งการศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญ ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต น ามาใช้ก าหนดแนว  ทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับ กยท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกระบวนทัศน์การบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยสร้างการพัฒนาให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงประโยชน์ของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้  
 

 3.3.1 กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมขององค์กร  
 การก าหนดทิศทางเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ ตาม นโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบวิธีการบริหาร
จัดการงาน ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขององค์กรโดยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ เช่น การ
ก าหนดแผนและประเด็นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์องค์กรและประเทศ การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคลากร 
การพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากผลงานนวัตกรรม เป็นต้น  
 

 3.3.2 กำรก ำหนดแนวทำงจัดกำรนวัตกรรมตำมระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
รัฐวิสำหกิจ  
  ได้ใช้เกณฑ์ประเมินผลด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ในคู่มือ การ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่) เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินด้านการ
จัดการนวัตกรรม โดยมีแนวทางที่ส าคัญ เช่น การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ จัดการนวัตกรรมเป็น
หลักการส าคัญพ้ืนฐานเพื่อก าหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การจัดท าแผน แม่บทการจัดการนวัตกรรม
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ทั้งระยะยาวและระยะสั้น การสร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การมีแนวทางการเรียนรู้รวมทั้งการ
จัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการ/
กระบวนการท างาน/รูปแบบภารกิจหรือธุรกิจใหม่ รวมทั้ง การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือเป็นผลลัพธ์
ของการจัดการนวัตกรรม  
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บทที่ 4 
แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมปี 2564-2565 

 
 การจัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564-2565 ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าโดยอ้างอิง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการจัดการ
นวัตกรรม (Innovation Management) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้
ทุกรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๓ เพ่ือ มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการน าองค์กรบรรลุสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และบริหารจัดการด้าน  
อุปสงค์และด้านอุปทาน พร้อมพัฒนารากฐานของอุตสาหกรรมยางให้เข้มแข็ง  
 ดังนั้น กยท. จึงได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
ด าเนินงานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ กยท. ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดระหว่างภาครัฐ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการจัดการสวนยางสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ผสมผสานกับแผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรวมทั้งสนับสนุนการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
สนับสนุนการให้บริการให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า 
และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ และแผนพัฒนาดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy: DE)  ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์องค์กรในบริบทด้านนวัตกรรม ได้แก่ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมองค์กร ด้วยการวิเคราะห์ 7S 
Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมองค์กร ด้วยการ
วิเคราะห์ PESTEL Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรที่มีผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมองค์กร
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้วย
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้ 
 
4.1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมองค์กรด้วยกล
ยุทธ์ 7S (McKinsey 7S Framework) 
 สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมของ กยท. สามารถ
ประเมินด้วย 7S Mckinsey Framework ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) (2) โครงสร้าง 
(Structure) (3) ระบบงาน (System) (4) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) (5) ทักษะ (Skill)  
(6) บุคลากร (Staff) และ (7) ลักษณะการท างาน (Style) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 4.1.1 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 1. กยท. มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม ระบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” คือ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้ง
ระบบ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ (2) ยุทธศาสตร์ที่  2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ข้อที่ 2 พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมแก่
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
 2. หน่วยงานภายใน กยท. ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานที่สนับสนุนงานด้านนวัตกรรม ดังที่ระบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ของ “แผนปฏิบัติการดิจิทัล กยท. พ.ศ.2563–2565” คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการเผยแพร่งานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อ 
บริการข้อมูลด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
 3. หน่วยงานภายใน กยท. หลายหน่วยงาน ไม่ได้จัดท าแผนหรือคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนดการ
สนับสนุนงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม ท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่า ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่หน่วยงานนั้น
จัดท าขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมหรือไม่ ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ 
กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” หนึ่งในจุดอ่อนของกลยุทธ์องค์กร แผนงานหรือโครงสร้างเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานบางยุทธศาสตร์ยังไม่เพียงพอ 
 4. ยังไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท. ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมโดยตรง  
ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สุด ระบุไว้ใน “แผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท. ประจ าปี 2564” ด้านการ
ด าเนินงาน (Operation Risk) ข้อที่ 12 OR02 การส่งเสริมงานวิจัย (Operation Innovation) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีเจ้าของปัจจัยเสี่ยง คือ สถาบันวิจัยยาง 
 5. กยท. ได้ก าหนดการรวบรวมเสียงของลูกค้าไว้ใน “คู่มือบริหารจัดการนวัตกรรม” แต่ยังไม่ได้
น าข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าข้อมูลไปต่อยอดเป็น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงนวัตกรรมยางที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในพันธกิจ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” คือ  
(1) พันธกิจข้อที่ 1 ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง 
ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (2) พันธกิจข้อที่ 6 องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
 

 4.1.2 โครงสร้ำง (Structure) 
 1. กยท. มีทิศทางนโยบายองค์กรที่ชัดเจนต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดังที่ระบุไว้ใน 
“ทิศทางนโยบายองค์กร กยท.” คือ (1) ทิศทางที่ 1 การพัฒนาระดับองค์กร ข้อที่ 6 กยท. ต้องพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการผลิต รวมถึง
สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และ (2) ทิศทางที่ 2 การพัฒนาระดับประเทศ ข้อที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม
และการวิจัย 
 2. กยท. มีงบประมาณและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมี กยท. จ.กระจายใน 45 จังหวัด  
มีศูนย์วิจัยยาง 5 แห่ง และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ดังที่ระบุไว้ใน
การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (VRIO Analysis) ของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” 
ด้านการจัดการองค์กร (Organization)  
 3. กยท. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังรองรับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน รวมถึงในด้าน
การส่งเสริม ที่ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง 
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ฝ่ายเศรษฐกิจยาง ฝ่ายอุตสหกรรมยาง และ กยท. เขต (7 เขต) ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ 
(VRIO Analysis) ของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ด้านคุณค่า (Value) 
 4. ระดับชั้นการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารและตัดสินใจ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานด้านนวัตกรรม ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564 –
2570” ในประเด็นจุดอ่อนของด้านโครงสร้าง 
 

 4.1.3 ระบบงำน (System) 
 1. กยท. มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรม เช่น โครงการ Big Data ที่ก าลังด าเนินการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ของ “แผนปฏิบัติการดิจิทัล กยท. พ.ศ.2563–
2565” คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการเผยแพร่งานวิจัย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา และกล
ยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อ บริการข้อมูลด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
 2. กยท. มีฐานข้อมูลจ านวนมากของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง  
ที่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรมได้ ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. 
ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดแข็งของด้านระบบงาน 
 3. ในปัจจุบัน กยท. ยังขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ต้องรอให้โครงการ Big Data ส าเร็จเสียก่อน เช่น 
ฐานข้อมูลของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลยังไม่เป็น
ระเบียบ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน ไม่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรมได้ในทันที ดังที่ระบุ
ไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดอ่อนของด้าน
ระบบงาน 
 

 4.1.4 ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) 
 1. กยท. ได้ก าหนดค่านิยมหลักที่ชัดเจนในสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม อย่างไรก็ตามบาง
หน่วยงานภายใน กยท. ไม่ได้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเท่าที่ควร ซึ่งจากข้อมูลผลงาน
นวัตกรรมที่ผ่านมาพบว่า ระหว่างปี 2561–2563 บางหน่วยงานไม่ได้ส่งผลงานนวัตกรรม มีเพียงแค่บุคลากร
ในหน่วยงานนั้นเท่านั้น ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งขัดต่อค่านิยมองค์กรที่สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ดังที่ก าหนดไว้ในค่านิยมของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” คือ Advance to 
Excellence ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ข้อที่ 2 คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม 
 2. วัฒนธรรมเดิมขององค์กรไม่ได้เน้นไปที่การหารายได้และสร้างนวัตกรรม ท าให้จ าเป็นต้อง
อาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเดิมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรที่
สอดคล้องกับค่านิยมใหม่ขององค์กร นั่นคือ การคิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม ดังที่
ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดอ่อนด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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4.1.5 ทักษะ (Skill) 
 1. กยท. มีนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านยางพารามายาวนาน มีความพร้อมใน
การบูรณาการความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีขีดความสามารถใน
การเผชิญกับความท้าทายใหม่ ท าให้สามารถท างานด้านวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ระบุไว้
ในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (VRIO Analysis) ของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–
2570” ด้านความหายาก (Rareness) และด้านความสามารถในการเลียนแบบ (Imitability) 
 2. บุคลากรในปัจจุบันขาดทักษะทางด้าน Data Science และ Data Analysis ส่งผลต่อการ
ท างานด้านวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตเมื่อโครงการ Big Data ส าเร็จ ไม่เพียงเท่านี้
บุคลากรในปัจจุบันยังขาดทักษะด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่
องค์กร ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็น
จุดอ่อนด้านทักษะ 
 

 4.1.6 บุคลำกร (Staff) 
 1. กยท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความสามารถในการท างานด้านนวัตกรรม คลอบคลุมทั้งใน
ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (VRIO Analysis) ของ 
“แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ด้านคุณค่า (Value) 
 2. กยท. ขาดการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรและการหาบุคลากรทดแทนที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน น ามาซึ่งปัญหาในด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งจาก “แผนแม่บทด้านทรัพยากร
บุคคล กยท. พ.ศ.2563–2565” ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งองค์กรที่มีสมรรถนะสูง กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรและผู้น าที่มีศักยภาพ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จข้อที่ 1 จัดท าแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แต่ไม่ได้ระบุว่าพัฒนาพนักงานใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ และ ปัจจัยแห่งความส าเร็จข้อที่  2 จัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง แต่ไม่ได้ระบุต าแหน่งและประวัติการท างานของพนักงานที่เกษียณ ท าให้ไม่ทราบว่าพนักงานที่
เกษียณไปนั้น เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ 
 3. จ านวนนักวิจัยยังมีไม่เพียงพอต่องานด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะนักวิจัยด้านปลายน้ า ดังที่ระบุ
ไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดอ่อนด้าน
บุคลากร 
 

 4.1.7 ลักณะกำรท ำงำน (Style) 
 1. พนักงาน กยท. ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ท าให้การด าเนินด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เพียงเท่านี้การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานมีหลาย
ช่องทาง ท าให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานก็
เป็นไปอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ส่งผลดีต่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรม ดังที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ 
“แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดแข็งของด้านลักษณะการท างาน (Style) 
 2. งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็นงานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสูง ท าให้เกิดปัญหา
ด้านความเข้าใจในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ดังที่
ระบุไว้ในการวิเคราะห์ภายในของ “แผนวิสาหกิจ กยท. ระยะ 7 ปี พ.ศ.2564–2570” ในประเด็นจุดอ่อนของ
ด้านลักษณะการท างาน (Style) 
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ตำรำงท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการนวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ 7S 

McKinsey 7S 
Framework 

จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weak) 

1. กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

1.1 กยท. มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม  
1.2 หน่ วยงานภายใน กยท.  ได้ จั ดท า
แผนปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม 

1.1 หน่วยงานภายใน กยท.  หลาย
หน่วยงาน ไม่ ได้ จัดท าแผนหรือคู่มือ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดการสนับสนุนงานวิจัย
หรือการสร้างนวัตกรรม 
1.2 ยังไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระดับ
อ งค์ ก ร ขอ ง  กยท .  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งด้ าน
นวัตกรรมโดยตรง 
1.3 กยท. ได้ก าหนดแนวทาง “การ
รวบรวมเสียงของลูกค้า แต่ยังไม่ได้น า
ข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านนวัตกรรม 

2. โครงสร้าง 
(Structure) 

2.1 กยท. มีทิศทางนโยบายองค์กรที่ชัดเจน
ต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
2.2 กยท. มีงบประมาณและเครื่องมือที่
จ า เป็นต่ อการด า เนินงานด้ านวิ จั ยและ
น วั ต ก ร ร ม อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ  ร ว ม ถึ ง มี
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล 
2.3 กยท. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลงั
รองรับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน 

2.1 ระดับชั้นการบังคับบัญชายาว ท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรม 
2.2 อัตราก าลัง นักวิจัยไม่เพียงพอที่จะ
รองรับนโยบายการจัดการนวัตกรรม
องค์กร 

3. ระบบงาน 
(System) 

3.1  กยท. มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
3.2 กยท. มีฐานข้อมูลจ านวนมากของ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบ
กิจการยาง ที่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรมได้ 

3.1 ในปัจจุบัน กยท. ยังขาดระบบการ
วิ เคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพได้ในทันที 

4. ค่านิยม  
วัฒนธรรมองค์กร 
(Shared Value) 

4.1 กยท. ได้ก าหนดค่านิยมหลักท่ีชัดเจนใน
สนับสนุนงานด้านนวัตกรรม 

4.1 บางหน่วยงานภายใน กยท. ไม่ได้
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
เท่าที่ควร 
4.2 วัฒนธรรมเดิมขององค์กรไม่ได้เน้น
ไปท่ีการหารายได้และสร้างนวัตกรรม 

5. ทักษะ 
(Skill) 

5.1  กยท. มีนักวิจัยที่เป็นผู้เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านยางพารามายาวนาน มี
ความพร้อมในการท างานด้านวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถ
ท างานด้านวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 บุคลากรในปัจจุบันขาดทักษะ
ท า ง ด้ า น  Data Science แ ล ะ  Data 
Analysis ส่งผลต่อการท างานด้านวิจัยและ
นวัตกรรม ไม่ เพียง เท่ านี้บุคลากรใน
ปัจจุบันยังขาดทักษะด้านธุรกิจ ซึ่งเป็น
ภารกิจส าคัญในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงินให้แก่องค์กร 
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6. บุคลากร 
(Staff) 

6.1 กยท .  มี นั ก วิ จั ย และบุ ค ล ากรที่ มี
ความสามารถในการท างานด้านนวัตกรรม คล
อบคลุมทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า 
 

6.1 ขาดการวางแผนด้านการพัฒนา
บุคลากรและการหาบุคลากรทดแทนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ชัดเจน 
6.2 จ านวนนักวิจัยยังมีไม่เพียงพอต่อ
งานด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะนักวิจัยด้าน
ปลายน้ า 
6.3 พนักงานขาดการรับรู้ และความ
ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่เกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
6.4 พนักงานขาดการน านวัตกรรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

7. ลักษณะการท างาน 
(Style) 

7.1 พนักงาน กยท. ที่มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ท าให้การ
ด าเนินด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
7.2 ช่องทางการสื่อสารมีหลายช่องทาง 
7.3 ความสัมพันธ์ อันดี ในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานส่งผลดีต่อการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรม 

7.1 งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็นงาน
ที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสูง 
ท าให้เกิดปัญหาด้านความเข้าใจในการ
ประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

 
4.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ด้วย
กำรวิเครำะห์ PESTEL Analysis 
 

 4.2.1นโยบำยด้ำนนวัตกรรม  
 นโยบายที่ส าคัญของประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักคิดเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม โดยมีแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลักเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม 

 3. ยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา  
 4. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) โดย
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
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 4.2.2 เศรษฐกิจนวัตกรรม 
 การพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า มีการพัฒนาแบบคู่ขนานทั้งในส่วนผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรที่มีความพร้อมสูงและมีก าลังในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมรับความเสี่ยง สามารถ
เข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงส าหรับผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงมาก ๆ และมีการวิจัย
พัฒนาในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานอาศัยการใช้นวัตกรรมเพ่ือลดการลงทุนเป็นท าน้อยได้ผลผลิตมาก 
 
 4.2.3 สังคมนวัตกรรม 
 การพัฒนาประเทศได้มีการเตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ ที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการเชิง
นวัตกรรม กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง กลุ่มผู้ พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และ กลุ่ม
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มีการเตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ ที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม กลุ่ม
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และ กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
 

 4.2.4 เทคโนโลยีนวัตกรรม  
 การพัฒนาประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ สามารถระบุตัวตนและที่มาของผลผลิต
หรือสินค้า ลดต้นทุนการผลิต ติดตามและควบคุมผลผลิตได้แบบเรียลไทม์ ใช้บรรจุภัณฑ์ฉลาด ร่วมกับระบบ
การขนส่งคุณภาพสูงท าให้สามารถติดตามความสดใหม่ของสินค้าได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลสภาพแวดล้อม ผู้บริโภค กระแสสื่อโซเชียลผ่านเครือข่ายยุคดิจิทัลแพลตฟอร์มมาตรฐาน เพ่ือน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือคาดการณ์โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า 
ไดแ้ก่ 
 1. การใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบที่มาที่ไปของผลผลิตและการบริหารจัดการแรงงานที่
ถูกต้องเพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้ 

 2. เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ การสร้างคอมพิวเตอร์สมรรถนะ
ความเร็วสูงยุคใหม่จะช่วยลดระยะเวลาของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 4.2.5 สิ่งแวดล้อมนวัตกรรม 
 การพัฒนาประเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
และสะอาดมากขึ้นโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรได้สูงที่สุดโดยใช้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
พร้อมกบัเน้นการลดของเสีย รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเพ่ือการเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตที่จะมีความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค 
 

 4.2.6 กฎหมำยนวัตกรรม 
 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไป
ตามนโยบายและแผนระดับชาติ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
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 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2. พัฒนาวิชาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนการน าเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
 3. ส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมมือสร้างเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลักดันให้มีการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปสร้างเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน 

 4. ส่งเสริมให้สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ส่งเสริมการใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็น
เครื่องมือในการสร้างและขยายตลาดรองรับสินค้าและบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอย่างเหมาะสม 
 6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่คนไทย 
 7. ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเป็นการสมควร
ก าหนด เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
 8. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ าเป็น ให้
กระจายอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือเป็นกลไกส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการสร้าง
และเผยแพร่ความรู้และใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน การเพ่ิมผลผลิตของภาคการผลิตและบริการและ
ของชุมชนและการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
 9. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 10. สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมองค์กร โดยใช้  
            PESTEL Analysis 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก โอกำส (O) อุปสรรค/ภัยคุกคำม (T) 

1. นโยบำยด้ำนนวัตกรรม  
 

1.1 นโยบายที่ส าคัญของประเทศให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เ พ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมี
หลักคิดเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

1.1 การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้รับ
นโยบายไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติต้องมี
ความเข้าใจถึงเป้าหมาย กระบวนการ
ด าเนินงานของนโยบายเป็นอย่างดี
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  
1.2 ขาดความชัด เจน และความ
ต่อเนื่องของนโยบาย และการจัดสรร
งบประมาณ 

2. เศรษฐกิจนวัตกรรม 2.1 การขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ที่
มุ่ ง เน้นการสร้ า งความสมดุ ลของ
เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าพัฒนา
ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่มีความ
พร้อมสูงและมีก าลังในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2.1 ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและต่างประเทศส่งผลกระทบ
ต่ อก า ร เ ติ บ โ ตและขย ายตั ว ของ
เศรษฐกิจประเทศ รวมถึงรายได้ของ
ประชาชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. สังคมนวัตกรรม 
 

3.1 สังคมคนรุ่นใหม่มีความพร้อมใน
การรั บ รู้  เ รี ยนรู้  เ ข้ า ใ จ  และน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ด าเนินการ  
3.2 ประเทศมีแผนการเตรียมก าลังคน
ที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นก าลั ง
ส าคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่  

3.1 ข้อจ ากัดในเรื่องสมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และการจัดการความ
เสี่ยง) และการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่มคนรุ่นเก่าทั้งผู้ใช้
และผู้สร้างนวัตกรรม 

4. เทคโนโลยีนวัตกรรม  
 

4 . 1  ก า ร พัฒนาประ เท ศ โ ด ย น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดการเพ่ือ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ โดย
ใช้หลักการท าน้อยได้มาก 
4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มา
ช่วยลดระยะเวลาของการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

4 . 1  ข้ อจ ากั ด ใน เชิ งปริ มาณและ
คุณภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน
น าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก และมี
ราคาถูกกว่าผลิตเองภายในประเทศ 
4.2 มีการสร้างนวัตกรรมจากยาง
สังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 
  

5. สิ่งแวดล้อมนวัตกรรม 
 

5 .1  การ พัฒนาประเทศค านึ ง ถึ ง
สิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

5.1 ประเทศมีความได้ เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ และความ
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ประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
และสะอาดมากขึ้น 
5.2 มีการวางแผนให้ทรัพยากรใน
ระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืน
สู่สภาพเดิมและน ากลับมาใช้ใหม่ได้  

หลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ขาดการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
เ ท ค โ น โ ล ยี น วั ต ก ร ร ม ม า ใ ช้
ภายในประเทศ 
5 . 2  ขาดสถานที่ เ รี ยนรู้ เ กี่ ย วกับ
เทคโน โลยี สมั ย ใหม่ ในการส ร้ า ง
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรม  

6. กฏหมำยนวัตกรรม 
 

6.1 มี  พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๕๑) ก าหนดให้มีการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
6 . 2  สนั บสนุ น ให้ มี ก า รปรั บป รุ ง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

6.1 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บางอย่างที่ผ่านมาไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน และไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
6.2 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

4.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ด้วยกำร
วิเครำะห์ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์สถานภาพด้านนวัตกรรมขององค์กร ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT 
analysis โดยน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ กยท. มาท าการวิเคราะห์เพ่ือจ าแนก
ถึงผลที่มีต่อการด าเนินงานใน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส 
(O: Opportunities) และอุปสรรค์ (T: Threats) โดยแสดงผลวิเคราะห์ดังนี้ 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
 

จุดแข็ง (S: Strength) 

S1: กยท. มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม หน่วยงานภายใน กยท. ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สนับสนุนงานด้านนวัตกรรม 
S2: กยท. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังรองรับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน มีงบประมาณและ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างเพียงพอ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้
มาตรฐานสากล 
S3: กยท. มีฐานข้อมูลจ านวนมากของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ถูกจัดเก็บด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  
S:4 กยท. ได้ก าหนดค่านิยมหลักท่ีชัดเจนในสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม 
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S5: กยท. มีนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านยางพารามายาวนาน มีความพร้อมในการบูรณา
การความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีขีดความสามารถในการเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ ท าให้สามารถท างานด้านวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S6: กยท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความสามารถในการท างานด้านนวัตกรรม คลอบคลุมทั้งในระดับต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 
S7: กยท. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ท าให้การด าเนินด้านงานวิจัย
และนวัตกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานมีหลายช่องทาง ท าให้พนักงาน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ส่งผล
ดีต่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 

จุดอ่อน (W: Weakness) 

W1: หน่วยงานภายใน กยท. หลายหน่วยงาน ไม่ได้จัดท าแผนหรือคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนดการสนับสนุน
งานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม รวมถึงแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมโดยตรง 
กยท. ได้ก าหนดแนวทาง “การรวบรวมเสียงของลูกค้า แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
W2: ระดับชั้นการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารและตัดสินใจ ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
W3: ปัจจุบัน กยท. ยังขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
และการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระเบียบ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน 
ไม่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรมได้ในทันที 
W:4 บางหน่วยงานภายใน กยท. ไม่ได้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเท่าที่ควร วัฒนธรรมเดิมของ
องค์กรไม่ได้เน้นไปที่การหารายได้และสร้างนวัตกรรม 
W:5 บุคลากรในปจัจุบันขาดทักษะทางด้าน Data Science และ Data Analysis และภาษาต่างประเทศส่งผล
ต่อการท างานด้านวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต 
W:6 ขาดการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรและการหาบุคลากรทดแทนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ชัดเจน จ านวนนักวิจัยยังมีไม่เพียงพอต่องานด้านนวัตกรรม 
W:7 งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็นงานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสูง ท าให้เกิดปัญหาด้านความ
เข้าใจในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร 
 

โอกำส (O: Opportunities) 

O1: นโยบายที่ส าคัญของประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
O2: การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของ
เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า 
O3: สังคมคนรุ่นใหม่มีความพร้อมน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินการ รวมถึงประเทศมี
แผนการเตรียมก าลังคนที่เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
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O4: การพัฒนาประเทศโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ 
O5: การพัฒนาประเทศค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและ
สะอาดมากขึ้น 
O6: มี พ.ร.บ. ก าหนดให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติ 

อุปสรรค์ (T: Threats) 

T1: การน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย กระบวนการด าเนินงานเป็นอย่างดี รวมถึงความ
ชัดเจน และความต่อเนื่องของนโยบาย ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ 
T2: ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการเติบโตและขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศ รวมถึงรายได้ของประชาชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
T3: ข้อจ ากัดในเรื่องสมรรถนะ และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มคนรุ่นเก่าทั้งผู้ใช้และผู้สร้าง
นวัตกรรม 
T4: ข้อจ ากัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันน าเข้า
จากต่างประเทศเป็นหลัก และมีราคาถูกกว่าผลิตเองภายในประเทศ 
T5: ประเทศมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ขาดการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ภายในประเทศ 
T6: กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบางอย่างที่ผ่านมาไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และไม่สร้างแรงจูงใจใน
การในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
4.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ด้วยกำรวิเครำะห์  
TOWS Matrix 
 กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis แล้วมาท าการจับคู่เข้าด้วยกันเพ่ือใช้หาความสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ที่
เหมาะกับสถานการณ์นั้นเพื่อมาใช้ในการจัดการนวัตกรรมองค์กร ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ด้วยกำรวิเครำะห์ TOWS    
              Matrix 
 

สภำพแวดล้อมภำยใน (S,W) จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน (W: Weakness) 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (O,T) 
 

S1: กยท. มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนงาน
ด้านนวัตกรรม หน่วยงานภายใน กยท. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลที่สนับสนุนงานด้านนวัตกรรม 
S2: กยท. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังรองรับงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ชัดเจน มีงบประมาณและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ
ด า เนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เพียงพอ รวมถึงมี
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล 
S3: กยท. มีฐานข้อมูลจ านวนมากของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ถูกจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม และ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
S4: กยท. ได้ก าหนดค่านิยมหลักที่ชัดเจนในสนับสนุนงานด้าน
นวัตกรรม 
S5: กยท. มีนักวิจัยที่ เป็นผู้ เ ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้าน
ยางพารามายาวนาน มีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านวิจัยกับองค์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีขีด

W1: หน่วยงานภายใน กยท. หลายหน่วยงาน ไม่ได้จัดท าแผนหรือคู่มือ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดการสนับสนุนงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม รวมถึง
แผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมโดยตรง กยท. 
ได้ก าหนดแนวทาง “การรวบรวมเสียงของลูกค้า แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลจาก
การส ารวจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
W2: ระดับช้ันการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารและ
ตัดสินใจ ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 
W3: ปัจจุบัน กยท. ยังขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระเบียบ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน ไม่
สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรมได้ในทันที 
W:4 บางหน่วยงานภายใน กยท. ไม่ได้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมเท่าที่ควร วัฒนธรรมเดิมขององค์กรไม่ได้เน้นไปที่การหารายได้
และสร้างนวัตกรรม 
W:5 บุคลากรในปัจจุบันขาดทักษะทางด้าน Data Science และ Data 
Analysis และภาษาต่างประเทศส่งผลต่อการท างานด้านวิจัยและนวัตกรรม
ในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต 
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ความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ ท าให้สามารถท างาน
ด้านวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S6: กยท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความสามารถในการท างานด้าน
นวัตกรรม คลอบคลุมทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
S7: กยท. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และเกษตรกรมา
อย่างยาวนาน ท าให้การด าเนินด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไป
อย่างราบรื่น การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานมีหลาย
ช่องทาง ท าให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ส่งผลดี
ต่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 

W:6 ขาดการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรและการหาบุคลากรทดแทนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน จ านวนนักวิจัยยังมีไม่เพียงพอ
ต่องานด้านนวัตกรรม 
W:7 งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็นงานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจสูง ท าให้เกิดปัญหาด้านความเข้าใจในการประสานงานระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

โอกำส (O: Opportunities) 
O1: นโยบายที่ส าคัญของประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
O2: การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่
ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า 
O3: สังคมคนรุ่นใหม่มีความพร้อมน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการด าเนินการ และประเทศมีแผนการเตรียมก าลังคนที่เพื่อเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
O4: การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดการเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ 
O5: การพัฒนาประเทศค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและสะอาด 
O6: ประเทศมี  พ.ร.บ. ก าหนดให้มี การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส) 
S1,S2,S3,S5,S6,S7,O1 ,O2,O3,O4,O5,O6: สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมยางที่หลากหลายเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา 
และสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเปน็วัตถุดิบเพือ่
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า 
S2,S4,S5,S6,S7,O3,O4: เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคคลากร
โดยการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 
S3,O3,O4: ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(ใช้โอกาสลดจุดอ่อน) 
O1,O2,O5,O6,W4: สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร 
O3,O4,W5: สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
และภาษาต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
O1,O6,W6,W7: พัฒนาและสรรหาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาทดแทน 
O1,O6,W1,W2,W3: ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการหรือ
คู่มือปฏิบัติงานระดับองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้อง 
O1, W1: สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการรับฟังเสียง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อุปสรรค์ (T: Threats) 
T1: นโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ขาดความชัดเจน และ
ความต่อเนื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติขาดความเข้าใจถึงเป้าหมาย 
กระบวนการด าเนินงาน  
T2: ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศส่ง
ผลกระทบต่อการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึง
รายได้ของประชาชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
T3: ข้อจ ากัดในเรื่องสมรรถนะ และการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่มคนรุ่นเก่าทั้งผู้ใช้และผู้สร้างนวัตกรรม 
T4: ข้อจ ากัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันน าเข้าจากต่างประเทศ
เป็นหลัก และมีราคาถูกกว่าผลิตเองภายในประเทศ 
T5: ประเทศมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ขาดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ภายในประเทศ 
T6: กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบางอย่างที่ผ่านมาไม่เอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน และไม่สร้างแรงจูงใจในการในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค) 
S1,S2,S4,T1,T3: สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและสร้างการรับรู้เข้าใจนโยบายและการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,T1,T6: สร้างแรงจูงใจไฝ่สมัฤทธ์ิการพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
S2,S3,S5,S6,S7,T2,T4,T5: สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างรายได้แก่องค์กร 

 

WT กลยุทธ์เชิงรับ 
(แก้ไขจุดอ่อนและเล่ียงอุปสรรค) 
W1,T1: ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการหรือคู่มือปฏิบัติงาน
ระดับองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
W4,W5,W6,T3,T4,T5,T6: สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม  
W2,W7,T1,T6: สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์กร
นวัตกรรม 
 

 

 
4.4.1 กลยุทธกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ด้วยกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
 4.4.1.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 
 1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลายเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพาราและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพารา
เป็นวัตถุดิบเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า 
 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและยกระดับความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 3. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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 4.4.1.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 
 1. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างการรับรู้เข้าใจนโยบาย
และการน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 2. สร้างแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3. สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้แก่องค์กร 
 

 4.4.1.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 
 1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 2. สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และภาษาต่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3. พัฒนาและสรรหาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมมาทดแทน 
 4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการหรือคู่มือปฏิบัติงานระดับองค์กรที่สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 
 5. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

 4.4.1.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT) แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 
 1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการหรือคู่มือปฏิบัติงานระดับองค์กรที่สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
 2. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม  
 3. สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์กรนวัตกรรม 
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4.5 แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม กยท. ปี 2564-2565 

 

“องค์กรที่จะอยู่รอดได้ คือ องค์กรที่สร้างนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม คือ มนุษย์ มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดี 
ๆ ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรม
องค์กร” 
 
 
วิสัยทัศน์  
 น าความรู้ สร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
พันธกิจ 
 1. น าความรู้และความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าให้เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร สังคม และ ประเทศชาติด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
 2. สร้างและผลักดันผลงานจากนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรม 
 
ค่ำนิยม 
 เป็นองค์กรแห่งความรู้ น าสู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. สนับสนุน การใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าให้กับยางพารา 
 2. ส่งเสริมนวัตกรรมที่มีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบเพ่ือเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 3. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมเพ่ือผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงินแก่องค์กรด้วยนวัตกรรม 
 
เป้ำหมำย 
 การน าความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการท างาน และรูปแบบธุรกิจ/
ภารกิจใหม่จากการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบเพ่ือสนับสนุนองค์กรให้เป็นองค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก 
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ตำรำง ควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมกับแผนวิสำหกิจกำรยำงแห่ง
ประเทศไทยและหลักเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำน
นวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ควำมเชื่อมโยงแผน

วิสำหกิจ กยท. 

ควำมเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์กำรประเมิน
กำรจัดกำรนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นนวัตกรรม 

1.ยกระดับความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากรโดยการ
สนับสนุนการศึกษาและการ
เรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 
2.เสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรที่มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

หัวข้อที่1. การน าองค์กรสู่
การจัดการนวัตกรรมที่
ยั่งยืน 
หัวข้อที่2. ยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรม 
หัวข้อที่5. วัฒนธรรมเพื่อ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมจากความรู้สู่
การใช้ประโยชน์ 

1.สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมยางที่หลากหลายเน้น
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิม
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ยางพารา 
2.เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็น
วัตถุดิบ 

ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนา
ยางทั้งระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่2 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

หัวข้อที่3. นวัตกรรมเพ่ือ
มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
หัวข้อที่4. ความรู้สู่การ
สร้างนวัตกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพ่ือผลักดัน
ผลงานไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนา
ยางทั้งระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่3 สร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
แก่องค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง  

หัวข้อที่6. กระบวนการ
นวัตกรรม 
หัวข้อที่7. การจัดสรร
ทรัพยากรด้านนวัตกรรม 
หัวข้อที่8. ผลลัพธ์ด้าน
นวัตกรรม 
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ยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม/กลยุทธ/โครงกำร 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม แผน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

แผน1.1 ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม 
แผน1.2 เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมจาก
ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 

แผน2.1 สร้างสรรค์นวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นลูกค้า 
แผน2.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์แก่ลูกค้า 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนากระบวนการนวัตกรรมเพ่ือผลักดัน
ผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ 

แผน3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรม 
แผน3.2 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กรด้วยนวัตกรรม 
แผน3.3 สนับสนุนด้านโครงการ 

 
ยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม กำรยำงแห่งประเทศไทย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์:  
1.ยกระดับความรู้ความสามารถของ
บุคคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษา
และการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
2.เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
 
เป้ำประสงค์ 
เป็นองค์กรที่มีสมรรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายไทย 
แลนด์ 4.0 

แผน 1.1 ยกระดับ
ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรด้าน
นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด 
1.ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้นแบบและสื่อสาร
ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ
นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 4 คน (ผวก. กยท./รอง 
ผวก. กยท.) 
2.พนักงานรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3.พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมโดยมีการส่งผล
งานเข้าประกวดนวัตกรรมระดับองค์กรหรือ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง 
4.กยท. เป็นองค์กรนวัตกรรมโดยแต่ละส่วนงาน
มีนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม 

แผน 1.2 เสริมสร้าง
บรรยากาศและ
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม  

  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  
สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมจำกควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค์:  
1.สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยาง
ที่หลากหลายเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการ

แผน2.1 สร้างสรรค์
นวัตกรรมจากองค์
ความรู้ที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ตัวช้ีวัด 
1.เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ยางพารามีผลผลิตยางเฉลี่ยต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 
285 ก.ก./ไร่/ปี ในปี 2570 แผน2.2 การถ่ายทอด

นวัตกรรมสู่การ
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แข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ยางพารา 
2.สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 
 
เป้ำประสงค์ 
พัฒนายางทั้งระบบด้วยงานวิจัยเพื่อ 
เพ่ิมปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ 

น าไปใช้ประโยชน์แก่
ลูกค้าและตลาด 

2.เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ยางพารามีรายได้จากการท าสวนยางเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 15,675 บาท/ไร่/ปี ในปี 2570 
3.สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านยางพาราสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2570 
4.ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมีสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศในปี 
2570 
5.ประเทศมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราเพ่ิมขึ้นเป็น 450,000 ล้านบาท ในปี 
2570 
6.จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจการยางที่ได้รับมาตรฐานตามท่ี กยท. 
ประกาศ ไม่น้อยกว่า ปีละ 15 แห่ง 
7.จ านวนนวัตกรรมระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
น้ า    ที่สามารถน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 
1 เรื่อง รวม 3 เรื่องต่อปี 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำกระบวนกำรนวัตกรรมเพื่อผลักดันผลงำนไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค์:  
1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
เป้ำประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงิน 
สามารถพ่ึงตนเองได้และมีการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์สู่การให้บริการ
ลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ถูกจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขององค์กร 

แผน3.1 พัฒนา
ระบบดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด 
1.องค์กรมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.องค์กรมีก าไรสะสมด้านธุรกิจและบริการไม่
น้อยกว่า 1,628 ล้านบาทในปี 2570 
3.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

แผน3.2 สร้างความ
มั่นคงทางการเงินแก่
องค์กรด้วยนวัตกรรม 
แผน3.3 สนับสนุน
ด้านโครงการ 
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บทที่ 5 
แผนบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  

กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564-2565 
 

แผนยุทธศำสตร์นวัตกรรม กยท. 2564 - 2565 
วิสัยทัศน์ “น ำควำมรู้ สร้ำงสรรค์ สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย” 
 

 

 
 
ตำรำง ยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม/แผน/แผนงำน-กลยุทธของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำน
นวัตกรรม 

แผน แผนงำน/กลยุทธ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นนวัตกรรม 

1.1 ยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ด้านนวัตกรรม 

1. กลยุทธ์ เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 

1.2 เสริมสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม 

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมจากความรู้สู่การ
ใช้ประโยชน์ 

2.1 สร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมจากองค์ความรู้
เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

1. แผนงานวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพท่ีเป็นวัตถุดิบยาง 

2.  แผนงานวิจัยการวิจัยเศรษฐกิจและ
การตลาดยาง 
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3. แผนงานวิจัยการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
แปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 
 

4. แผนงานวิจัยการแสวงหาและร่วมงานวิจัย
และพัฒนาจากองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ 

5. แผนงานสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.2 การถ่ายทอดนวัตกรรม
สู่การน าไปใช้ประโยชน์แก่
ลูกค้า 

1. แผนงานติดตามและประเมินผลและ
เผยแพร่งานวิจัย 

2. แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี เ พ่ือ
เกษตรกร 

3. กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมยางพารา 

4. กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมเพ่ือผลักดัน
ผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ 

3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัย 

3.2 สร้างความม่ันคง
ทางการเงินแก่องค์กรด้วย
นวัตกรรม 

1. กลยุทธ์การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่
มีอยู่เดิม 

2. กลยุทธ์การสร้างรายได้จากจากโอกาสใน
ธุรกิจใหม่ 

3.3 สนับสนุนด้านโครงการ 1 .  โครงการจั ดตั้ ง พ้ืนที่ บริ ห ารจั ดการ
ยางพาราทั้งระบบ (Rubber Valley)   

5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างนวัตกรรม 
 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
 เป้ำหมำย 
 เป็นองค์กรที่มีสมรรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้บริหารเป็นต้นแบบและสื่อสารด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม  
 2. พนักงาน รับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  
 3. พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมโดยมีการส่งผลงานเข้า
ประกวดนวัตกรรมระดับองค์กรหรือระดับประเทศ 
 4. กยท. เป็นองค์กรนวัตกรรมโดยแต่ละส่วนงานมีนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม 
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 ประกอบด้วย 2 แผน  
 1.1 ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม 
 1.2 เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
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5.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมจำกควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลายเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพารา 
 2. เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 
 เป้ำหมำย 
 พัฒนายางทั้งระบบด้วยงานวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 ตัวช้ีวัด 
 1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีผลผลิตยางเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 250 ก.ก./ไร่/ปี 
 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีรายได้จากการท าสวนยางเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
15,675 บาท/ไร่ 
 3. สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีต้นทุนการผลิตยางลดลงไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5  
 4. องค์กรมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม 
 5. ประเทศมีปริมาณการใช้ยางเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศ 
 6. ประเทศมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพ่ิมขึ้น 450,000 ล้านบาท 
 ประกอบด้วย 2 แผน  
 2.1 สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 2.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์แก่ลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

153 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

154  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

155 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

156  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

  



 
 
 

157 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

158  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

159 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

160  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

161 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

162  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

163 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

164  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

165 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

166  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

167 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

168  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

169 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

170  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

171 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

172  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

173 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

174  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

175 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

176  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

177 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

178  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

179 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

180  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

181 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

182  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

183 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

184  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

185 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

186  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

187 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

188  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

189 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

190  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

191 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำรนวัตกรรมเพื่อผลักดันผลงำนไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

 1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงิน สามารถพ่ึงตนเองได้และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนองค์สู่การให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล
ขององค์กร 
 ตัวช้ีวัด 
 1. องค์กรมีฐานข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2. องค์กรมีก าไรสะสมด้านธุรกิจไม่น้อยกว่า 1,628 ล้านบาท 
 3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
 ประกอบด้วย 3 แผน  
 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 

 3.2 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กรด้วยนวัตกรรม 
 3.3 สนับสนุนด้านโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

192  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

193 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

194  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

195 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

196  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

197 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

198  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

199 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 

200  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 



 
 
 

201 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

บทที่ 6 
กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

 
6.1 แนวทำงกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ ติดตำม และประเมินผล 

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมปี ๒๕๖๔ เพ่ือถ่ายทอดกล
ยุทธ์ลงสู่ทุกหน่วยงานขององค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรที่เปิดกว้างตรงไปตรงมา  
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้อ านาจแก่พนักงานในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม และคณะกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ  ให้ข้อคิดเห็นและก าหนด
แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการถ่ายทอด ติดตาม และ
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ นวัตกรรมปี  ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ดังนี้  

 

 6.1.1 กำรถ่ำยทอด   
  การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมปี ๒๕๖๔ ไปยังผู้เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการนวัตกรรม เพ่ือประเมิน 
ความส าเร็จของการ  ด าเนินงานและการด าเนินการที่จ าเป็นหลังการติดตามผล เพ่ือให้การทบทวนแผนงาน
การจัดการนวัตกรรมรวดเร็ว ทันการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อกลยุทธ์/แผนงานการ
จัดการนวัตกรรม และการน าผล/ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการทบทวน/ติดตามผลด าเนินงานไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ปรับปรุงการ  ด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม และ/หรือ การปรับการจัดสรรทรัพยากร โดยมี
การส ารวจการรับรู้และเข้าใจแผนฯ ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ
ส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกัน ทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะ
เวลา ดังนี้  
 5.1.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ แปลงกลยุทธ์ให้ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ 
(Initiative) เช่น การใช้การวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) 
หรือ อาจเขียนในท านอง Gantt Chart ก็ได้  
 5.1.2.2 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้แผน
และน าแผนไปสู่การปฏิบัติทั้งนี้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

 6.1.2 กำรติดตำม  
  ผู้บริหารระดับสูงติดตาม ดูและสนับสนุน การด าเนินงานการจัดการนวัตกรรมอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ในการ
ปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานหรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ที่ก าหนดไว้  
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 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
 ในขั้นตอนนี้เป็นการคอยติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จ
และล้มเหลวของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการในการติดตาม คือ 
 6.1.4.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงาน  
 6.1.4.2 จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์เป็นต้น  
 6.1.4.3 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และข้อ 
2) แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุ  วัตถุประสงค์ตาม
แผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการ  วางแผนด าเนินการ
ในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 6.1.3 กำรประเมินผล  
  การวัดผลเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการนวัตกรรม และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะ
วัดผลที่ข้ันตอนไหนได้แก่ วัดระบบ(System) วัดที่ผลลัพธ์(Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) 
ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี  รายกิจกรรมและ
ภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการ หรือการยกย่องชมเชยและให้รางวัล –
เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการ  ความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของ
คณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับแผนทีก่ าหนด การก ากับการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพ่ือ แก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่
ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้ง ทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้า  ชี้ปัญหา 
และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ การประเมินผล
โครงการ การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 6.1.6.1 การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมาย ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานและ
จ านวนงบประมาณที่ได้ใช้จายจริง  
 6.1.6.2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการ
ประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมาย เชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไวในแผน   
 

 6.1.4 วิธีกำรในกำรประเมินผลโครงกำร 
 6.1.4.1 กำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำร เพ่ือท าความเข้าใจโครงการอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  
 1. สถานการณ์ท่ัวไป  
 2. วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ 
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 3. แผนการปฏิบัติการงาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประเมินโครงการที่
ต้องการจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม โดยอาจศึกษาได้จากเอกสารโครงการ การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้ง
การออกไปดูการด าเนินโครงการในพื้นที่ 
 6.1.4.2 วัตถุประสงค์ในกำรประเมินผล โดยทั่วไปจะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความต้องการของผู้
ประเมินผลรวม 2 นัย คือ  
 1. โครงการมีความก้าวหน้าตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเพียงใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และ 
 2. เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว โครงการประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใด และโครงการสมควร
กระท าต่อเนื่องหรือไม ่    
 6.1.4.3 ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม ต้องก าหนดว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ที่น ามาวิเคราะห์แล้วสามารถ
ตอบ อธิบายหรือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินผลนั้นได้ การพิจารณาข้อมูลที่ต้องการรวบรวมนั้นควรแยก
พิจารณาไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลแต่ละข้อ วิธีการที่ผู้เขียนนิยมใช้ในการก าหนดข้อมูลที่จะต้อง
รวบรวม คือ  
 1. การใช้ตัวชี้วัด (Indicators) มาช่วย เช่น เราต้องการประเมินผลในส่วนผลกระทบระยะ
สั้น (Effect) ของโครงการ  
 2. ข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน คือ ผลผลิตเฉลี่ยก่อนโครงการกับผลผลิตเฉลี่ยหลังโครงการ 
หรือผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มในโครงการกับผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มนอกโครงการ    
 6.1.4.4 แหล่งของข้อมูลและกำรส ำรวจข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่ำง พิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้น
สามารถหาได้จากใครหรือจากที่ ไหน จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  หรื อข้อมูลทุติยภูมิ  ซึ่ งข้อมูลปฐมภูมิ   
(Primary Data)  คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมชั้นต้นหรือชั้นแรกด้วยตนเอง หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่นข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
ท าการรวบรวมและเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่าง ๆ 
 6.1.4.5 เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องก าหนดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านั้นด้วยเครื่องมือชนิดใด และใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดนั้น
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะรวบรวม และบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้กัน
แพร่หลาย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  
 6.1.4.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดที่จะท าให้ได้ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และแปลความ ผู้ที่ท าการรวบรวมข้อมูลจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่ก าหนด และข้อมูลที่
ได้จะต้องมคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีเทคนิคแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเครื่องมือ 
และวิธีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 6.1.4.7 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ได้ยังไม่อยู่ในรูปที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการตรวจสอบ เรียบเรียงหรือประมวล และท าการวิเคราะห์
เสียก่อนจึงจะได้ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ง่าย เพ่ือที่จะได้แปลความและน าเสนอต่อไป 
 6.1.4.8 กำรแปลควำมและกำรรำยงำน  การแปลความเป็นการน าข้อมูลที่ ได้จากการ
ประมวลผล  และการวิเคราะห์มาอธิบาย ให้ความหมายและชี้แนะ หรือตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง  ๆ โดย
แสดงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงตามตัวเลขท่ีได้รับและท าให้ออกมาเป็นภาษาสามัญที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้
ตรงกัน จุดส าคัญของการแปลความก็คือ จะต้องตอบ อธิบายหรือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลได้
ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นน ามาจัดท าเป็นรายงานซึ่งในการเขียนรายงานนั้นผู้เขียนจะต้องค านึงถึง   
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 1. ผู้อ่านว่าเป็นใคร มีพ้ืนความรู้ในเรื่องที่ท าการประเมินผลแค่ไหน  
 2. การน าผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์   
 3. รูปแบบการรายงาน เช่น จัดท ารายงานแบบย่อ แบบละเอียด หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้การเขียนรายงานผู้เขียนต้องพยายามเขียนให้ได้ความชัดเจน กะทัดรัด มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
ที่ส าคัญคือ ต้องซื่อตรง 
 ทั้งนี้  จะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
6.2 รอบเวลำกำรติดตำมและประเมินผล   ส ำหรับระยะเวลำที่จะใช้ในกำรติดตำมผล 
ดังต่อไปนี้  
 6.2.1 ระยะเวลาตามไตรมาสเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานรายโครงการ  
 1. ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี)  
 2. ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี)  
 3. ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน ของทุกปี)  
 4. ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี)    
 6.2.2 ระยะสิ้นสุดปี ๒๕๖๕ เพ่ือทบทวนปรับแผนงานโครงการส าหรับการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ  
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด                                                                                                                   
 6.2.3 ระยะสิ้นสุดปีของแผนฯ (ปี ๒๕๖๕) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา  
ของแผนฯ และเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายเพ่ือการจัดท าแผนฉบับต่อไป เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
แนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น ท าให้ กยท . มีขอบเขต รอบเวลา และกรอบการ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือประสาน เร่งรัด และดูแลให้  หน่วยงาน 
คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
นวัตกรรมปี ๒๕๖๔  
 
6.3 ข้อเสนอแนะปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนด้ำนนวัตกรรม 

ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน  องค์กร  
ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้  

 

 6.3.1 ปัจจัยจำกภำยนอกองค์กร ประกอบด้วย  
 6.3.1.1 ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (Diversity of customer needs) ส่งผลท าให้
องค์กร ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในตัวของผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนกระบวนการเพ่ือสร้างความแตกต่าง
ให้แก่ตลาด การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุระดับการศึกษาและ  สถานะทางสังคม 
ล้วนส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่างกันท าให้องค์กรต้องวิเคราะห์และตอบสนองใน แนวทางท่ีแตกต่างกัน  
 6.3.1.2 การแข่งขันจากคู่แข่งที่รุนแรง (Extremely competition) เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบใน
การ แข่งขันท าให้หลายองค์กรเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรให้มีศักยภาพ และใขีดความสามารถสูง  
เพ่ือสามารถสร้างแนวคิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ ปรับปรุง  
กระบวนการท างานและการผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการ  
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 6.3.1.3 เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนองค์กร และเอ้ือ
ต่อ การเป็นองค์กรนวัตกรรม เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดเวลาในการท างาน การกระจายข่าวสาร  
และสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น 
 

 6.3.2 ปัจจัยภำยในองค์กร ปัจจัยภายในองค์กรสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับ ได้แก่ ระดับบุคล 
(Individual) ระดับ กลุ่ม (Group) และระดับองค์กร (Organization) ซึ่งทุกระดับก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และ สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ และน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรและกลายเป็นนวัตกรรมส าหรับ
องค์กร มีรายละเอียด ดังนี้  
 6.3.2.1 ปัจจัยในระดับบุคคล (Individual) ประกอบไปด้วย  
 1. Cognitive Abilities ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถทางด้านความคิด อันได้แก่ 
ความคิด เชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถในการเข้าใจความรู้เฉพาะด้าน 
ความคิด เชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถในการรวมเอาความรู้ในหลายด้าน และสร้าง
เป็น ความคิดและแนวทางใหม่และความคิดเชิงบริบท (Contextual Thinking) ซึ่งเป็นความสามารถในการ 
สร้างความรู้เพ่ือปรับใช้จริง  
 2. Personality ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงออกในด้านของความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ความกล้าเสี่ยง (Risk-taking) การมีความคิดริเริ่ม (Originality) และการเปิดกว้าง ยอมรับ 
(Openness) ประกอบกับทักษะทางความคิด (Conceptual Skills) ในด้านของการมีวิสัยทัศน์ (Visioning) 
การจัดระบบ (Organizing) การสร้างความคิด (Generating ideas) เป็นต้น  
 3. Intrinsic Motivation ซึ่งเป็นแรงขับภายในของตัวบุคคลเอง  
 4. Knowledge and Expertise องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคคล 
 

 6.3.2.2 ปัจจัยในระดับกลุ่ม (Group) ประกอบไปด้วย 
 1. การท างานร่วมกันของทุกแผนก (Collaboration) องค์กรนวัตกรรมต้องมีการรวบรวม
องค์ ความรู้และความสามารถจากพนักงานทุกแผนกขององค์กรมาท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน  
ทรัพยากรและองค์ความรู้  
 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ของพนักงานทุกคนในองค์กรเพ่ือเดินไปใน
ทิศทาง เดียวกันโดยเฉพาะองค์กรนวัตกรรมจะมีวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรม และประกาศให้  
พนักงานทราบถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพ่ือให้พนักงานท างานร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม  ปัจจัยในระดับองค์กร 
(Organization) ประกอบไปด้วย  
 2.1 Culture วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมี การ
สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่และส่งเสริมต่อการสร้างนวัตกรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนความคิด  
ความรู้จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร และก่อให้เกิดองค์ความรู้ และสร้างเป็นนวัตกรรม
ขององค์กร 
  2.2 Resources องค์กรต้องสนับสนุนทรัพยากรเช่น เวลา สถานที่ เงิน บุคลากร
ตลอดจน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานเพ่ือช่วยให้เกิดนวัตกรรม  
 2.3 Structure ขององค์กรจากงานวิจัยพบว่า โครงสร้างขององค์กรควรจะมี
ลักษณะเป็น Organic Structure กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) ไม่ยึดติดกับขั้นตอนเดิม 
และมีการกระจายอ านาจในการบริหาร (Decentralized) แต่ละแผนกไม่ยึดติดกับการท างานเฉพาะงานที่
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ได้รับมอบหมายแต่เป็นการท างานแบบ Team work มากขึ้นและมีสายการบังคับบัญชาน้อย (Low 
Hierarchies)  
 2.4 Motivation องค์กรต้องปรับใช้จิตวิทยาเพ่ือสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน (monetary and nonmonetary) เพ่ือเสริมแรงและขับให้บุคลากรคิดนวัตกรรมให้แก่องค์กร  
 2.5 Climate, Work Environment การสร้างบรรยากาศในการท า งานและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการเกิดนวัตกรรมจะส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
เสริมที่ช่วยผลักดันการเป็นองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ การสื่อสาร  (Communication) ซึ่งควรเป็นแบบไม่เป็น
ทางการและควรมีแผนการจัดการความเสี่ยง และการ  เปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งที่ไม่คาดคิด (Risk and 
Change Management) ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และผ่าน
การบูรณาการ โดยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละบริบท ได้แก่ การจัดหลักสูตร  
ฝึกอบรม และการพัฒนา ตลอดจนการศึกษา เพราะการคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมไม่เพียงแต่ จะ 
born to be แต่สามารถ built to be ได้ผ่านการให้ความรู้ที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิด 
นอกจากนี้ต้องช่วยสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจของ
องค์กร และต้องน าการจัดการความรู้มาใช้ในการเก็บองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมผ่านระบบการ จัดการ
นวัตกรรม และจัดเก็บได้อย่างเหมาะสมไว้ในคลังเก็บความรู้นวัตกรรมผ่านการเลือกใช้กลยุทธ์  ในการจัดการ
ความรู้ ที่เหมาะสมกับองค์กร โดยที่องค์กรให้ความส าคัญกับการปรับตัว ที่เน้นการ  ผสมผสานระหว่างการใช้
เทคโนโลยีและคน เช่น วัฒนธรรมในการผลักดันให้มีการจัดเก็บความรู้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เหล่านั้น เพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรนวัตกรรม 
 
6.4 ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนด้ำนนวัตกรรม  มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ  ดังนี ้
 6.4.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการ
จัดการนวัตกรรม ให้บรรลุ เป้าหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ของบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร แสดงให้เห็นถึงการน าการจัดการนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท างานในสายงาน
ตนเอง  
 6.4.2 การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources) การน ากลยุทธ์การจัดการความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากร  และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล                     
 6.4.3 การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์และวางแผนงานด้านการจัดการนวัตกรรมละการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้กลยุทธ์และแผนงาน  ด้านการจัดการความรู้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/
ทิศทาง/นโยบาย ด้านการจัดการนวัตกรรมขององค์กรและมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน รวมถึงตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว การถ่ายทอดแผนไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ให้น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการ
จัดการความรู้ เพ่ือประเมิน ความส าเร็จของการด าเนินงานและการด าเนินการที่จ าเป็นหลั งการติดตามผล
เพ่ือให้การทบทวนแผนงานการ จัดการนวัตกรรม รวดเร็ว ทันการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลต่อกลยุทธ์/แผนงานการจัดการนวัตกรรม                                  
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 6.4.4 การน าผล/ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการทบทวน/ติดตามผลด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ  
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม และ/หรือ การปรับการจัดสรรทรัพยากร โดยผู้บริหาร
ระดับสูงติดตาม ดูและสนับสนุน การด าเนินงานการจัดการนวัตกรรมอย่างจริงจังและ  สม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ในการ ปรับปรุงทิศทางการ  
ด าเนินงานหรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 6.4.5 ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจที่เป็นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ของบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการน าการจัดการนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการท างานใน สายงานตนเอง การวางแผนและทรัพยากรกรสนับสนุน (Planning & Resources) 
การน ากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ  โดยจัดสรรทรัพยากร 
และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล  
 6.4.6 บุคลากรกร (People) การท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างาน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสร้างแรงจูงใจและ
การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรม  ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและ
การสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ การสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เหมาะสมรวมถึงการสร้าง แรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กร การสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจและแรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร การ
ประเมินผลงานของบุคลากร และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทได้อย่างทั่วถึง การยกย่องชมเชยต่อสาธารณะให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ เพ่ือให้การ จัดการความรู้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร การประเมินและปรับปรุงวิธีการในการสื่อ สร้าง
ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของ บุคลากร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 6.4.7 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างาน การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือของ บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและกับองค์กรภายนอก รวมทั้งกระตุ้นบุคลากร
ให้กล้าคิดกล้าท าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างต่อเนื่อง การก าหนดและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ที่น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างานที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การด าเนินการส ารวจหรือประเมินวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างในการปรับปรุง  การใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการส ารวจหรือประเมิน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ในการ  ปรับปรุงวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนการจัดการความรู้  
 6.4.8 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการนวัตกรรม การคัดเลือกและพัฒนา
ทีมงานการจัดการนวัตกรรม เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถเพียงพอใน  การด าเนินงานการจัดการความรู้
ขององค์กร  การก าหนดหน้าที่ของทีมงานการจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทาน การด าเนินงานของ
กระบวนการที่   ส าคัญด้านการจัดการนวัตกรรม IM ทีมงานการจัดการนวัตกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและส่งเสริม/สนับสนุน ให้บุคลากร ทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการนวัตกรรมได้ตามบทบาทหน้าที่ ทีมงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการจัดการนวัตกรรมขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานของทีมงาน
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การจัดการนวัตกรรม รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ  ในการปรับปรุงการด าเนินงานของทีมงานการจัดการ
นวัตกรรม1             
 6.4.9 กระบวนการจัดการนวัตกรรม ที่เป็นระบบและการน าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ การก า หนด
กระบวนการจัดการนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบอย่าง  น้อย ดังนี้ การก าหนด
ความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่ส าคัญ 
(Explicit & Tacit Knowledge) จากแหล่งความรู้ทั้ง ภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงแหล่งความรู้ที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะด้วย การรวบรวม เรียบเรียงและจัดเก็บความรู้เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้  การท าให้ผู้ใช้
เข้าถึงความรู้ครบถ้วนตามความต้องการได้อย่างทันการณ์และทั่วถึง  การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วยวิธีการที่เหมาะสม การรักษาความรู้ที่ให้ทันสมัย ยกระดับ และ/หรือ ต่อยอดความรู้ที่
ส าคัญอย่างต่อเนื่องการน าความรู้มาใช้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร  
กระบวนการจัดการนวัตกรรม ถูกสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างถูกต้อง การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการจัดการนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการก าหนดความรู้ที่ส าคัญสอดรับกับกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร  การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการ
ด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ในการปรับปรุง กระบวนการจัดการนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด  สารสน เทศ/คว ามรู้ จ ากหน่ ว ย ง านภายนอก  ( ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย )  
การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญและสารสนเทศ/ความรู้ที่ต้องการจากหน่วยงาน  ภายนอก (ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย) การก าหนดวิธีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย) ที่ส าคัญผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ สามารถด าเนินการ
ได้ครบถ้วนตามแนวทางท่ี ก าหนดไว้  
 6.4.10 กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process) การน าการจัดการนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างความตระหนักผ่านการจัดการ
นวัตกรรมถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน การ
ก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support 
Processes) พร้อมตัววัดที่ส าคัญ การก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ เกิดจาการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และมีแนวคิด/ วิธีการในการก าหนดที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีที่มาที่ไป การพัฒนาและการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผล
และต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ  ต่าง ๆ และใช้การจัดการนวัตกรรมเป็นกลไก
หนึ่งในการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่ส าคัญ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กรและสอดรับกับการ ก าหนดความรู้ที่ส าคัญและการสร้าง/แสวงหาความรู้ขององค์กร  การ
พัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ มีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน 
รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญท้ังกระบวนการ หลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยการน าความรู้ภายใน และ/หรือ ภายนอกองค์กรมาใช้เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม  
การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้เป็นฐาน การวิเคราะห์และระบุ
จุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวัง หรือจุดส าคัญ/วิกฤต (Critocal Step) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการน าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การสื่อสาร 
แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจุดที่ต้องควบคุม  ระมัดระวังหรือจุดส าคัญ/วิกฤต
(Critical Step) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความระมัดระวัง  การสร้างความตระหนัก
เรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน (Key and 



 
 
 

209 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 และแผนบริหารจัดการนวัตกรรมปี 2564 – 2565 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

Support Processes) แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้เป็นฐานมีความเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  การใช้
ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงการสร้างความตระหนักเรื่อง
ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 6.4.11 ผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรม ผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่เก่ียวข้องหรือเกิดจาการจัดการนวัตกรรมที่องค์กร ด าเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เป็นถึงความมีประสิทธิภาพ และ
แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของการ จัดการนวัตกรรม และสามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร ผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือเกิดจากการจัดการนวัตกรรม ผล
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ทิศทางการด าเนินงานหรือ  นโยบาย รวมถึง
เป้าหมายการจัดการความรู้ตามที่ระบุไว้ในเรื่องการน าองค์กรและการวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน ผลการ
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ผลการปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนาที่เกิดจาก
การจัดการนวัตกรรม และกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึง ผลลัพธ์จากการบูรณาการการจัดการนวัตกรรมให้
เกิดข้ึนทั่วองค์กร เช่น การหมุนเวียนบุคลากรแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 



 






