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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) เรียกโดยย่อว่า “การยางแห่งประเทศไทย” 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

๑) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบ
วงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล  
และสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

๓)  ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาดการ
ประกอบธุรกิจ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๔) ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
๕) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่  

  นอกจากการยางแห่งประเทศไทยจะต้องด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวน
ยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ให้
เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
 การยางแห่งประเทศไทยยังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนส าคัญที่ใช้ ประกอบการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง แผนการด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทยจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้ขึ้น โดยมุ่งหวัง
ให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนสีย โดยการลดช่องว่างความคาดหวังและยกระดับความพึงพอใจให้
เพ่ิมข้ึน อันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรหลักด้าน
ยางพาราของประเทศ 
                
1.2 วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 
 2) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
 3) เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6 และแผนการสร้าง
ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖4 ซึ่งใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา  
เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๑.๓ กรอบแนวคิด 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ก าหนดกรอบแนวคิด 
โดยอ้างอิงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers 
หัวข้อ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือ “ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model: SE-AM” โดยมีการพัฒนากรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ ๑.๑  อ้างอิงหลักการแนวคิดที่เป็นสากล
ของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ AA๑๐๐๐ Stakeholder Engagement 
Standard (AA๑๐๐๐SES)  ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิ สาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal: SEPA) และ เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามเกณฑ์
ประเมินในคู่มือ “ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ตั้งแต่ 
ปีบัญชี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เพ่ือมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ 
 
กรอบหลักการ / แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รูปภาพท่ี 1.1 กรอบหลักการ / แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หลักเกณฑ์ประเมินในคู่มือ “ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model: SE-AM” ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด
หัวข้อการประเมินตามรูปภาพที่ ๑.2 เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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รูปภาพท่ี ๑.2 เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ทีม่า: คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 

 
๑.๔ วิธีการด าเนินงาน 
 ๑) วิเคราะห์แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2564 -2570) บริบทองค์กร 
(Organizational Profile)  
 2) ระบแุละจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 
 3) ส ารวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจ านวน
ตัวอย่างเพียงพอและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่จ าแนกไว้ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ระดับการรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์
กระบวนการท างานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 4) จัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6 และแผนการสร้างความสัมพันธ์
และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖4 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการลดช่องว่าง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยลง 
 5) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 และแผนการสร้าง
ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖4 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจ การด าเนินงานขององค์กร 
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการผู้มีสวนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 

 

๔ 
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บทที่ ๒  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย ๙ หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 ๒.๑ ค านิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 ๒.๒ รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 ๒.๓ นโยบายองค์กรในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒.๔ บริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายส าคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจการยางแห่งประเทศไทย 
 ๒.๕ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายนอกองค์กร 
 ๒.๖ สมรรถนะหลักขององค์กร 

 ๒.๗ ระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญ 
 ๒.๘ ผลการด าเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๒.๑ ค านิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

     เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทยเกิดความ
เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การยางแห่งประเทศไทยจึงก าหนดนิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) หมายถึง องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่ส าคัญ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต ที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการยางแห่งประเทศไทย หรือที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบจากการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 

 
๒.๒ รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 
 2.๒.1 กระบวนการที่ส าคัญตามห่วงโซ่อุปทานของการยางแห่งประเทศไทย 
 กระบวนการวิเคราะห์และการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย มาจากการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกส่วนงานของการยางแห่งประเทศไทย โดยผ่านการวิเคราะห์กระบวนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญด้วยเครื่องมือ SIPOC ของทุกส่วนงาน ซึ่งสอดคล้องกับระบบงานของการยางแห่งประเทศ
ไทย (Work System) ซ่ึงแบ่งระบบงานที่ส าคัญ ออกเป็น ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบน าองค์กร  (Leader System) 
ระบบหลัก (Core System) และระบบสนับสนุน (Support System) ดังรูปที่ 2.1  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี ๒.๑ ระบบงานของ การยางแห่งประเทศไทย 
 

   ระบบน าองค์กร (Leader System) ได้แก่ ระบบก ากับดูแลองค์กร ระบบการวางแผนกลยุทธ์ และ
ระบบการควบคุม 

 ระบบหลัก (Core System) เป็นกระบวนการท างานที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร และเป็นระบบงานที่ใช้พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประกอบด้วย 

- ระบบงานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการจัดท าและรับรอง  
  มาตรฐาน กระบวนการถ่ายทอดงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ และกระบวนสร้างความร่วมมือ  
  กับหน่วยงานภายนอก 
- ระบบงานส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่ กระบวนการ 
  สนับสนุนแหล่งเงินทุน กระบวนการส่งเสริมการปลูกแทนปลูกใหม่ กระบวนการส่งเสริมการ 
  แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง กระบวนการบริหารจัดการตลาดยาง และกระบวนการจัดสวัสดิการ  
- ระบบการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ กระบวนการจ าหน่ายปัจจัยการผลิต กระบวนการซื้อขายยาง  
  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง และเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 ระบบสนับสนุน (Support System) กระบวนการที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของกระบวนการ
หลักให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบพัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม ระบบงานดิจิทัล 
ระบบการเงิน ระบบการบริหารทรัพย์สิน และระบบงานกฎหมาย 
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 2.๒.๒ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
 

 การยางแห่งประเทศไทย ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการวิเคราะห์กระบวนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญจากทุกส่วนงาน ด้วยเครื่องมือ SIPOC และตามระบบงาน (Work System) จึงสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบไปด้วย 
  ๑) หน่วยงานเชิงนโยบาย หมายถึง หน่วยงานที่มอบนโยบาย และก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามโยบาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 

2) พันธมิตร/คู่ความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงานที่มีความร่วมมือร่วมกัน ดังนี้ 
พันธมิตร หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ส าคัญ ที่ตกลงท างานร่วมกับองค์กร เพ่ือบรรลุ

เป้าประสงค์ ร่วมกัน หรือเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยทั่วไปมักเป็นความร่วมมือที่เป็นทางการ เพ่ือ
จุดมุ่งหมาย หรือ จุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยปกติ การเป็นพันธมิตร
มักมีการก าหนดช่วงเวลา และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทและผลประโยชน์ที่ท าร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ส าคัญ ที่มีความร่วมมือในการด าเนินการ
กับองค์กรที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วน หรือผู้ที่มาด าเนินการเป็นครั้งคราว ที่มีเป้าหมาย
ระยะสั้นที่สอดคล้องกัน หรือเหมือนกัน โดยทั่วไปความร่วมมือลักษณะนี้อาจมีหรือไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่
เป็นทางการก็ได ้

3) คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ตกลงท างานร่วมกับองค์กรเพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะอย่าง โดยปกติความร่วมมือที่เป็นทางการมักจะก าหนดช่วงระยะเวลาร่วมทั้ง
บทบาทของแต่ละฝ่าย และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน เช่น บริษัทจ าหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัท
จ าหน่ายสารเคมี วัสดุปลูกทางการเกษตร บริษัทจ าหน่ายโปรแกรม/อุปกรณ์ด้าน IT บริษัทผู้รับเหมา 

4) ลูกค้า/ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ประโยชน์ ทั้งลูกค้าเชิง
สังคมและลูกค้าเชิงพาณิชย์ 

5) พนักงานการยางแห่งประเทศไทย หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับของ การยางแห่งประเทศไทย  

6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ชุมชนในละแวกพ้ืนที่ การยางแห่งประเทศไทย 
โดยให้ความส าคัญกับชุมชน/สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย เช่น 
ชุมชน/สังคม หน่วยงานรอบข้าง การยางแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ การยางแห่ง
ประเทศไทย 
 
 ๒.๒.3 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่ส าคัญตามระบบงาน (Work System) ของการยาง
แห่งประเทศไทย ดังตารางที่ ๒.๑ 
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ตารางท่ี ๒.๑ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่ส าคัญ 

ระบบงาน
ที่ส าคัญ 

ระบบงาน 
หน่วยงาน

เชิง
นโยบาย 

พันธมิตร/
คู่ความ
ร่วมมือ 

คู่ค้า/ผู้ส่ง
มอบ 

ลูกค้า/
ผู้รับบริการ 

พนักงาน 
ชุมชน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบน า
องค์กร  

(Leader 
System) 

ระบบก ากับดูแล
องค์กร  

        o  o  

ระบบการ
วางแผนกลยุทธ์ 

        o    

ระบบการ
ควบคุม 

        o  o  

ระบบหลัก 
(Core 

System) 

ระบบงานวิจัย
และพัฒนา 

        o  o  

ระบบงาน
ส่งเสริมเกษตรกร 

           

ระบบการด าเนิน
ธุรกิจ 

        o    

ระบบ
สนับสนุน 
(Support 
System) 

ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  

      o      

ระบบพัฒนา
ความรู้  
สู่นวัตกรรม 

        o  o  

ระบบงานดิจิทัล          o    
ระบบการเงิน             
ระบบการบริหาร
ทรัพย์สิน 

            

ระบบงาน
กฎหมาย 

            

หมายเหตุ :  
 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก           
o หมายถงึ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองล าดับ 1           
* หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองล าดับ 2                  
/ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองล าดับ 3                
- หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง 
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 ๒.๒.๔ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส าคัญกับ 
การตอบสนองและได้รับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสินค้าและบริการที่การยางแห่งประเทศไทย
ผลิตและส่งมอบทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งในการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยสามารถระบุ
ประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ตัวอย่างรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานเชิง
นโยบาย 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ,  
ส านักงบประมาณ, ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
กระทรวงการคลัง, ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น 

1. ถ่ายทอดนโยบายของประเทศสู่
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
๓. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือ 
ตอบสนองนโยบายของประเทศและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือ 

หน่วยงานที่เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกค้า เช่น 
ธกส., ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารพาณิชย์ 
หน่วยงายภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริม
การเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น 
หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์, 
กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการ
ต่างประเทศ, กรมศุลกากร, ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น 
สถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น 
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC), 
สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 
(IRRDB), เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ยางพารา (HRPP), บริษัทร่วมทุนยางพารา
ระหว่างประเทศ จ ากัด (IRCo) เป็นต้น 
 
สมาคม เช่น สมาคมภาคเอกชนด้านยางพาราใน

1. ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรและสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินงานภายในองค์กร 
3. ก ากับติดตาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกิจการของ 
การยางแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวอย่างรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหาร

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเทศ  
คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (ISO/TC ๔๕ Rubber and 
Rubber Products) 
ส่ือมวลชน  

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต 
ผู้จ าหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์  
ผู้ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ผู้จ าหน่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑. ด าเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต 
๒. ด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ
งานสนับสนุน เช่น งานพัสดุ งานหลัก เช่น 
งานวิจัย และงานบริการ  
๓. ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
โรงงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน  
๔. ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

ลูกค้า/
ผู้รับบริการ 

เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
สมาคม (สมาคมยางพาราไทย/สมาคมผู้ผลิตถุง
มือยางไทย/สหกรณ์การท าสวนยาง/ชุมนุม
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/สมาคมคนกรีดยาง/
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย) 
ผู้ประกอบกิจการยาง (บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด/
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)/บริษัท 
เซาแลนด์รับเบอร์ จ ากัด/บริษัท แพนรับเบอร์ 
อินดัสตรีส์ จ ากัด/บริษัท เอที รับเบอร์  จ ากัด) 
สถาบันการศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ 
เพ่ือยกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการแบบมืออาชีพ ผู้ประกอบกิจการยางมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง 

พนักงาน การ
ยางแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง 

ร่วมด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
องค์กร ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์กรและนโยบายรัฐบาล 

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนรอบท่ีตั้งส านักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม กิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 
 
 
 ๒.๒.๕ การจัดล าดับความส าคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 การยางแห่งประเทศไทย มีการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติ
ของอิทธิพล (Power) และความสนใจ (Interest) ซึ่งการจัดล าดับความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการวางกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมี
อิทธิพลต่อองค์กร โดยสามารถแบ่งระดับความส าคัญตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 
 
   ๒.๒.๕.๑ การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 

       การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย             
ใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ใน ๒ มิติ คือ มิติอิทธิพล (Power) และ มิติความสนใจ 
(Interest)  

มิตอิิทธิพล (Power) หมายถึง ระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน 
โดยมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อหรือ หยุดด าเนินการ เกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากอ านาจ ความชอบธรรม และความเร่งด่วน1 ซึ่ง
แบ่งหลักเกณฑ์ตามระดับ ดังตารางที่ ๒.๓ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ ตารางแสดงระดับอิทธิพล 

ระดับอิทธิพล 
(Power) 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

5 ระดับ
อิทธิพล  
สูงมาก 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อหรือหยุดด าเนินงานตามภารกิจของ การยาง
แห่งประเทศไทย  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด/พิจารณาอนุมัติ การ
ด าเนินงานตามภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิ
ในการได้รับค่าตอบแทน  

 ข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนทันที ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวลหรือข้อ
ร้องเรียนซ้ า 

4 ระดับ
อิทธิพลสูง 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การด าเนินงาน
ตามภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตามกฎหมาย  
 ข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนซ้ า 

3 ระดับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด และ มีส่วนส าคัญต่อ
                                                           
1 Berman et al. 1999 ; Andriof and Waddock 2002 
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ระดับอิทธิพล 
(Power) 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

อิทธิพล
ปานกลาง 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานตามภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การ

ด าเนินงานตามภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทย แต่มีมีสิทธิเรียกร้อง
หรือป้องกันสิทธิตามกฎหมาย  

 ข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม 

2 ระดับ
อิทธิพล
น้อย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด/พิจารณาอนุมัติ การ
ด าเนินงานตามภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทย แต่มีสิทธิเรียกร้อง
หรือป้องกันสิทธิตามกฎหมาย  

 ข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการ
แก้ไข  

1 ระดับ
อิทธิพล
น้อยมาก 

 รับทราบข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติความสนใจ (Interest) หมายถึง หมายถึง ระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
สนใจต่อการด าเนินกิจการของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์ตามระดับ ดังตารางที่ ๒.๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ ตารางแสดงระดับความสนใจ 

ระดับความ
สนใจ 

(Interest) 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

5 ระดับ
ความสนใจ

สูงมาก 

มีความสนใจในระดับสูงมากต่อการด าเนินงานตามภารกิจ การยางแห่ง
ประเทศไทย หรือมีความถี่ในการติดต่อ มากกว่าเดือนละครั้ง  

4 ระดับ
ความสนใจ

สูง 

มีความสนใจในระดับสูงต่อการด าเนินงานตามภารกจิ การยางแห่งประเทศ
ไทย หรือมีความถี่ในการติดต่อ ทุกเดือน 

3 
 

 

ระดับ
ความสนใจ
ปานกลาง 

มีความสนใจในระดับปานกลางต่อการด าเนินงานตามภารกิจ การยางแห่ง
ประเทศไทย หรือมีความถี่ในการติดต่อ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

2 ระดับ
ความสนใจ

น้อย 

มีความสนใจในระดับน้อยต่อการด าเนินงานตามภารกจิ การยางแห่งประเทศ
ไทย หรือมีความถี่ในการติดต่อ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
 

1 ระดับ
ความสนใจ
น้อยมาก 

มีความสนใจในระดับน้อยมากต่อการด าเนินงานตามภารกิจ การยางแห่ง
ประเทศไทย หรือมีความถี่ในการติดต่อ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 
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  จากหลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง 
ความสนใจสูง (สีแดง) กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง ความสนใจต่ า (สีส้ม) กลุ่มที่มีอิทธิพลต่ า ความสนใจสูง (สีเหลือง) 
และ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่ า ความสนใจต่ า (สีเขียว) ดังรูปภาพที ่๒.๒  
 

อิท
ธิพ

ล 
(P

ow
er

) 

สูงมาก 5 

     
 
 
 

สูง 4 

 
 

 
ชุมชน สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานเชิงนโยบาย 
ลูกค้า/ผู้รับบริการ 
พนักงาน กยท. 

 
 
 
 

ปานกลาง 3 

     
 
 
 

น้อย 2 

 

 

 
พันธมิตร/คู่ความ

ร่วมมือ 
คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ 

 
 
 
 

น้อยมาก 1 

     
 
 
 

The stakeholder    
power-interest 

Matrix 

1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความสนใจ (Interest) 
 

รูปภาพที่ ๒.๒ แผนผังการจัดล าดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The stakeholder power-interest matrix) 

 
๒.๒.๕.๒ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
ตารางที่ ๒.5 รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าคัญ 

ประเด็นความต้องการของผู้มี
ส่วนส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

วิธีการสื่อสาร 

หน่วยงาน
เชิงนโยบาย 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรสูง            
มีความสนใจต่อ
องค์กรสูง 

- ขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการที่ก าหนด 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.และ 
นโยบายที่เก่ียวข้อง 
-ด าเนินการตามโครงการตา่งๆให้
เสร็จทันตามแผนที่ก าหนด 
- มีการก ากับดูแลที่ดีรวมถึง
เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามความเปน็จริงและคบถ้วน 

- สร้างการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดและ
ถ่ายทอดนโยบายเพื่อ
ตอบสนองได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงตาม
เป้าหมาย 
 
 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง  
- ประชุมหารือ ร่วมจัดตั้ง
หรือเป็นองค์ประกอบใน
คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าคัญ 

ประเด็นความต้องการของผู้มี
ส่วนส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

วิธีการสื่อสาร 

 
 

ด าเนินงาน 
- การเข้าพบเพื่อรับทราบ
ความคาดหวัง 
- การประชุมรับทราบ
นโยบาย และรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
- การประชุมร่วมกัน 
- การส ารวจความพงึพอใจ
และความผูกพนัประจ าป ี
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึง 
Social Media 

พันธมิตร/
คู่ความ
ร่วมมือ 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรน้อย         
มีความสนใจต่อ
องค์กรสูง 

- ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม 
- ค านึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องได้รับตามประเดน็
ความร่วมมืออย่างเท่าเทียม 
- การด าเนินงานที่ดีร่วมกัน 
- ความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ด าเนินงาน 
- การถ่ายทอดนโยบายร่วมกนั 
- เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ/์
บริการ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การพัฒนาทักษะ การ
เคารพสิทธิและทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 
- ข้อมูล ข่าวสาร ทันต่อ
เหตุการณ์ ข้อมูลมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

สร้างการมีส่วนร่วม 
การบูรณาการการ
ด าเนินงานที่มี
เป้าหมายสอดคล้อง
กัน 

- ประชุม/สัมมนา 
- ประสานงานผ่านหนังสือ
ราชการ สื่อสารผ่าน 
Internet/โทรศัพท์  
- การเยี่ยมเยียน พบปะ 
หรือสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม
ความต้องการ ความ
คาดหวัง 
-  การส ารวจความพงึพอใจ
และความผูกพนัประจ าป ี
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึง 
Social Media 
 
 

คู่ค้า/ผู้ส่ง
มอบ 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรน้อย    
มีความสนใจต่อ
องค์กรสูง 

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเปน็
ธรรม  
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องได้รับตามประเดน็
ความร่วมมืออย่างเท่าเทยีม 
- การคัดเลือกและการบริหาร
สัญญาที่เปน็ธรรม 
- ความสามารถในการส่งมอบ 
รวมถึงการมีสัญญา/เงื่อนไข

สร้างการมีส่วนร่วม 
การบูรณาการการ
ด าเนินงานที่มี
เป้าหมายสอดคล้อง
กัน  

การประชุมหารือ 
การชี้แจงกฎระเบียบ 
เงือ่นไข หลักเกณฑ์ใหม่ๆที่
อาจกระทบต่อคู่ค้า 
- ประชุม/สัมมนาก่อนการ
ท าสัญญา 
- ประชุม/สัมมนา ท าความ
เข้าใจกับคู้ค้าเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าคัญ 

ประเด็นความต้องการของผู้มี
ส่วนส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

วิธีการสื่อสาร 

จัดซื้อจัดจ้างที่เปน็ธรรม ความ
โปร่งใส/ความเท่าเทียมในการ
จัดซื้อจัดจ้างและประมลูงาน 
- ปฏิบัติต่อคู้ค้าสัญญาและ
เงื่อนไขต่างๆตามที่ตกลงไว้อย่าง
เคร่งครัด 
- มีเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบและประเมินที่ค านึงถงึ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
- ความสัมพันธ์ที่ดี/สร้างทักษะ
ความรู้/รับฟังเสียงของคู้ค้าเพื่อ
น ามาพัฒนางานบริการ 

- การสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึง 
Social Media 
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การส ารวจความพงึพอใจ
และความผูกพนัประจ าป ี
- ประชุมติดตามงาน 
สื่อสารผ่าน Internet/
โทรศัพท ์
 

ลูกค้า/
ผู้รับบริการ 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรสูง            
มีความสนใจต่อ
องค์กรสูง 

ปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญาอยา่ง
เคร่งครัด 
- ท าสัญญาที่เปน็ธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
- ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตร 
การมีข้อมูลการบริการที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงต่อเวลา บริการ
หลังการขายที่ดี  
มีมาตรการรักษาความลบัของ
ลูกค้า มาตรการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 
- บุคลากรมีทักษะในการ
ประสานงานและการสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจได้ 
- คุณภาพในการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน 

สร้าง/พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร/
ตอบสนองข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ และ
สร้างความเชื่อมัน่ใน
ความร่วมมือ 

การชี้แจงและแก้ไขข้อ
ร้องเรียนโดยตรง การ
ประชุมหารือ  การสร้าง
กลไกและเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 
- การประชุม เสวนาและ
กิจกรรมร่วม 
- การเยี่ยมเยียน พบปะ
ลูกค้า หรือสัมภาษณ์เพ่ือ
สอบถามความต้องการ 
ความคาดหวัง 
- การส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ประจ าปี 
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึง 
Social Media 

พนักงาน
การยางแห่ง
ประเทศไทย 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรสูง            
มีความสนใจต่อ
องค์กรสูง 

มีคาตอบแทนและสวสัดิการที่
เหมาะสม 
มีการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม 
- มีความมั่นคงในการจ้างงาน 
สัญญาจา้ง การปฏบิัติตาม
กฏหมายด้านแรงงาน 
- ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และ
สวัสดิการนอกเหนือจากที่

สร้างช่องทางสื่อสารที่
ชัดเจน คล่องตัว 
สะดวกเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม เข้าใจและ
ตอบสนองประเด็นที่
กังวลและคาดหวัง 
ปรับปรุงผลตอบแทน
และสิ่งจงูใจ ตลอดจน

การประชุมหารือ และชี้แจง
ประเด็นส าคัญกับส่วนงานที่
เก่ียวข้องโดยตรง 
การส ารวจความพงึพอใจ 
การประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล 
จัดตั้งคณะท างาน/
ผู้รับผิดชอบเฉพาะดา้น 



 

17 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าคัญ 

ประเด็นความต้องการของผู้มี
ส่วนส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

วิธีการสื่อสาร 

กฎหมายก าหนด 
- มีโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและการท างาน
อย่างมืออาชีพอย่างเทา่เทียม 
- การเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่ม
เพือ่เจรจาต่อรอง การเข้าถึง
ผู้บริหาร การก าหนดช่องทางรบั
และตอบสนองข้อร้องเรียน 

หลักเกณฑ์กร
บริหารงานบุคคลทั้ง
เชิงลบและเชิงบวกให้
ตอบสนองความ
คาดหวัง 

- ผู้บริหารพบประ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
- การส ารวจความพงึพอใจ
และความผูกพนัประจ าป ี
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การสื่อสาร/จัดกิจกรรม 
ผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึง Social Media 
- สื่อสาร/จัดกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ชุมชน 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
องค์กรสูง   
มีความสนใจต่อ
องค์กรปานกลาง 

ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมสงัคม 
ดูแลและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
- จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
มัย/ความปลอดภัย และบริหาร
การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต เคารพต่อ
สิทธิชุมชน การส่งเสริมสาธารณ
สมบัติเทคโนโลยีอยา่งงา่ยใน
ชุมชน 
- รับฟังความคิดเห็น การสื่อสาร
สองทาง การสานเสวนา การ
เปิดเผยข้อมูล 
- ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่แวดล้อมที่อาจมีตอ่
ชุมชนละแวกข้างเคียง 

สร้างการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นที่กังวลและ
ตอบสนองความ
ต้องการ 

การประชาสัมพนัธ์ การ
ประชุมหารือร่วมกัน 
- การประชุม เสวนา และ
กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์รอบ
พื้นที ่
- โครงการ CSR ต่างๆ เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม 
- การส ารวจความพงึพอใจ
และความผูกพนัประจ าป ี
- ช่องทางรบัความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 
- การสื่อสารผ่านปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ สื่อมวลชน
ท้องถิ่น 
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๒.๓ นโยบายการยางแห่งประเทศไทยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักด้านยางพาราของประเทศ ที่มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร มีบทบาทหน้าที่ที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2558 และเป็นองค์กรเดียวที่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ส่งออกยางเพ่ือน ามาด าเนินงานตามภารกิจ
ของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านยางพาราของบุคลากร จึง
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมยางพารา นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทยยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนมาตรการและโครงการต่างๆ ของรัฐบาลด้านยางพารา เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบกิจการยาง โครงการประกันรายได้ยางพาราระยะท่ี 1 และ ระยะที่ 
2 ซึ่งส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย 
 หากแต่การยางแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบที่เน้นการ
บริหารจัดการแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ส่งผลต่อการก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึงการถ่ายทอด 
สื่อสารเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ส าคัญ ภายในองค์กรจากระดับองค์กรสู่ระดับส่วนงาน และ ภายนอกองค์กร 
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงได้ นอกจากนี้การมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
แบบเชิงรับยังส่งผลต่อการรับรู้และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น นอกจากการยางแห่งประเทศไทยจะเน้นการด าเนิ นงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 แล้ว การยางแห่งประเทศไทยยังต้องค านึงถึงการก าหนด
นโยบายที่มุ่งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการผลักดันให้การยางแห่งประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามพันธกิจ  
 การยางแห่งประเทศไทยจึงสรุปนโยบายการก ากับดูแลที่ดีด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Management) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มุ่งมั่นสนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
แปลงนโยบายระดับชาติสู่ระดับองค์กร และถ่ายทอดนโยบายสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพและบูรณการ
กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมศักยภาพในการบรรลุเป้าหมาย 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) สินค้าและบริการ ขององค์กรรวมทั้งสร้างคุณค่าใหม ่(Value) ให้แก่องค์กรได้ 
 ๓ . เสริมสร้าง วิสัยทัศน์  ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติของพนักงานให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4. สร้างกลไกและช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าถึงสินค้าและบริการของการยางแห่ง
ประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านกระบวนการบริหารจัดการภายในที่มีเอกภาพ ตอบสนองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทันเวลา 
 5. ก าหนดให้ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีหน้าที่สนับสนุน
ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ 
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๒.๔ บริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการยางแห่งประเทศไทย 
 บริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการยางแห่งประเทศไทยที่ส าคัญ
มีหลายประเด็น ซึ่งบริบทการพัฒนาและนโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและถือเป็นโจทย์
ส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนดบทบาทการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต และมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย  
 

๒.๔.๑ เป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)  
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) มีเป้าหมายในการพัฒนา
ทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยมีส่วนผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 8 เป้าหมาย โดยการยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ผลิตภัณฑ์และให้บริการ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตารางที่ 2.6 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.6 ความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย กับ เป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย 

ข้อ 1. ขจัดความยากจน ส่งเสริมการปลูกแทนแบบผสมผสาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูปและการตลาดยางเพ่ือให้เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ดี มี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 

ข้อ 2. ขจัดความอดอยาก สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

ส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบผสมผสาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีรายได้จากพืชอ่ืนเพิ่มข้ึน 

ข้อ 4. ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การให้ทุนการศึกษาเกษตรกรชาวสวนยาง 
ข้อ 8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมการผลิตยางให้ได้มาตรฐาน GAP, GMP ลดการใช้สารเคมี
และลด Waste ที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และนวัตกรรม 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริม
การแปรรูปยางโดยใช้หลัก Circular Economy 

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

ข้อ 11. สร้างรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 

ข้อ 12. การแก้ปัญหาโลกร้อน การด าเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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2.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปี 

2564-6256  และแผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปี 2564 
การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินงานโดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 
12 จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ  ทางด้าน
เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาภาคการผลิตและการบริการ ต่อยอดและยกระดับสินค้าทาง  การเกษตร
และความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุนวิจัย  และพัฒนา เพ่ือ
ศักยภาพของประเทศไทย พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านบุคลากรการวิจัยให้มีความรู้  ความเข้าใจใน
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล  

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การขยายการลงทุนทางการค้า โดยการแสวงหา
ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของประเทศไทย พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมให้
มีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของไทยให้มีมูลค่าและโดดเด่นเพ่ือให้มีโอกาส ในการเข้าสู่ตลาดใหม่
ในต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างภูมิภาคและ
ความมั่นคงของนานาชาติในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 
๒.๔.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
สามารถแสดงความเชื่อมโยงของภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังตารางที ่2.7 
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ตารางท่ี 2.7 ความเชื่อมโยงภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภารกิจการยางแห่งประเทศไทยทีส่นับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ด้านความมั่นคง ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้

เพียงพอต่อการครองชีพ พัฒนาทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต 
ตลอดจนจัดสวัสดิการตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการอยู่ดี
กินด ี

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

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดและส่งเสริมการตลาดยางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

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

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

4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

การจัดท าทะเบียนชาวสวนยาง เปิดโอกาสให้ชาวสวนยางทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

5) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

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

6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรและอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง เช่น 
การช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง ระบบประมูลยางผ่านตลาดกลางยางพารา 
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์องค์กรและเครือข่ายสังคมออนไลน์  
- การพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ 

 
2.๔.4 นโยบาย Thailand 4.0 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า Value-Based 
Economy) เพ่ือน าประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าทางสังคม และกับ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้
ที่ก าลังประสบปัญหาความยากจนอย่างมาก รัฐบาลได้เน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้
เป้าหมายหลักของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เพ่ือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ มาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้การ
ด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ของประเทศได้ถึง 5  กลุ่ม ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวน าในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ พ่ือช่วย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐ ดังตารางที ่2.8 

 
ตารางที่ 2.8 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทยกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย 
1. ยานยนต์แห่งอนาคต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อและอะไหล่รถยนต์ 
2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ดีและเชิงสุขภาพ 

ศูนย์เรียนรู้ยางพารา/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

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

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

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

 
๒.๔.5 ค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี  

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ต่อที่ประชุมรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ค าแถลงนโยบายดังกล่าว 
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ข้อ โดยสามารถแสดงประเด็นส าคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
หน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ดังตารางที ่2.9 
 
ตารางที่ 2.9 ประเด็นส าคัญของค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของการ
ยางแห่งประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เทดิทนูสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างจิตส านึกและสืบสานแนว
พระราชด าริ/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อ
พนักงานในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยมีการอบรม
คัดเลือกพนักงานเป็นวิทยากรและจิตอาสา (โครงการตามแผนปฎิบัติ
การประจ าปี 2564) 

2. การสร้างบทบาทไทยในเวที
โลก 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพารากับองค์กรยางระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นสมาชิก อาทิ ANRPC,IRRDB,ITRC,IRCO เพ่ือแสวงหาโอกาสด้าน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ความร่วมมือด้านการผลิต
และการตลาดยางของโลก (ด าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
มาตรา 8 และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 9) 
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นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย 

- สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง (มาตรา 49 (3)) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา 
(มาตรา 49 (4)) 
- ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน การลงทุนในอุตสาหกรรม
ยางพาราและส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตามแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยปี 
2564-2570  
- รักษาเสถียรภาพราคายาง (วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามมาตรา 8) 

4. ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นย่อย เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิแห่งใหม่ 

ส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมยาง
และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางครบวงจร (แผนวิสาหกิจปี 2564-
2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา กลยุทธ์ที่ ๓ เพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา  

5. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย ประเด็นย่อย 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูง และสร้าง
เครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ 

สนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราและทุนการศึกษาด้านยางพารา รวมทั้งมี
เครือข่ายงานวิจัยที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม
ยางพาราที่สามารถใช้ประโยชน์หรือขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

6.การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

การยางแหง่ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่การผลิตและปริมาณผลผลิต
ยางพารา ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการการจัดการมาตรฐาน
สวนยางอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าเพ่ือใช้ท าสวนยาง การร่วมมือแก้ไขภาวะก๊าซ
เรือนกระจก โดยด าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใน
ชุมชนรอบโรงงาน 

7.การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big data ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือบริหารจัดการองค์กรและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แผน
วิสาหกิจ ปี 2564-2570 ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล และกลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล) 

8.การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

ส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม (แผนวิสาหกิจ ปี 2564-2570 ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล) 
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2.๔.6 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายด้านการเกษตร เมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2563 มุง่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของภาคการเกษร ประกอบด้วย 
8 ประเด็นส าคัญ โดยมีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย  6
ประเดน็ ดังตารางที ่2.10 
 
ตารางที่ 2.10 ประเด็นส าคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของ     
การยางแห่งประเทศไทย 

1. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และ 
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  
Smart Group เพ่ือสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ใช้ระบบตลาดน าการผลิต ส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อ
สร้างผลผลิตกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่  
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด การแสวงหาตลาดยางพารา
ใหม่ๆในต่างประเทศ 

3. ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการท าสวนยางแบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตด้วย Economy of Scale สนับสนุนปัจจัย
การผลิตในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน 

4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกร การควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา 
5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร การจัดท า Big Data ที่เก่ียวกับยางพารา และ จัดท า

ระบบ GIS ในการรวบรวมฐานข้อมูลและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ ติดตาม และ
คาดการณ์ผลผลิตยางพารา 

6.พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมและฝึกอบรมครูยาง 
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราและศูนย์วิจัยยาง 
ด าเนินงานผลิตผ่านกระบวนการจัดการโรงงาน 

 
2.๔.7 ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมี
รายได้มั่นคง ซึ่งสามารถแสดงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศ
ไทยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องได้ดังตารางที ่2.11 
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ตารางท่ี 2.11 ประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่เกี่ยวข้องกับ
การยางแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยาง
แห่งประเทศไทย 

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

การเพ่ิมรายได้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง  
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ
และมีขีดความสามารถในการท าธุรกิจ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปยาง ไม้ยางพารา 
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้ายางตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง/ไม้
ยางพารา 

4. การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

พัฒนาตลาดที่มีการซื้อขายและส่งมอบยางจริงให้เป็นตลาดที่ทั่ว
โลกใช้อ้างอิง 
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายยางทั้งในและต่างประเทศ 

5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพ่ือส่งเสริมการใช้
ยางภายในประเทศ 

 
2.๔.8 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดแผนยุทธศาสตร์รั ฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุปการเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศ
ไทยกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ได้ดังตารางที่ 2.12 
 
 
ตารางท่ี 2.12 การเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 

 
- มีแผนลงทุนและการเบิกจ่ายที่ชัดเจนสอดคล้องกับบทบาท/ทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพ่ือความยั่งยืน  
ในระยะยาว  

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐และ
แผน DE  

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

 
- บริหารจัดการองค์กร ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส
ในการด าเนินงานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีการปลูกฝังบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
2.๔.9 แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 - 2570 
ตามแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 ได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทยและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีกลยุทธ์
ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล แนวทางข้อที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
รับผิดชอบต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
2.๕ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายนอกองค์กร 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายนอกองค์กร ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ด้านสังคม สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ด้านกฎหมาย 
 

2.๕.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2564 ว่า มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ประกอบกับการส่งออกของเอเชียที่ฟ้ืนตัวดีเป็นส าคัญ ในระยะต่อไป 
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการกระจายวัคซีนที่มีแนวโน้มเร่งตัวมากขึ้นในหลายประเทศ  
แรงสนับสนุนจากมาตรการการคลังที่ออกมาต่อเนื่อง และนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวได้ที่
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ร้อยละ 5.5 และ 3.8 ตามล าดับ ความเสี่ยงในระยะสั้นปรับลดลงจากแนวนโยบายการค้าของสหรัฐฯ  ที่เอ้ือ
ต่อการค้าโลกมากขึ้น และการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 
ระลอกใหม่ที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อ และเสถียรภาพระบบการเงินโลกที่เปราะบางมากขึ้น 
 ขณะที่กระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2564 
คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ปรับตัวลดลงจากประมาณการครั้งก่อน ณ เดือนมกราคม 2564 
ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย  การเดินทาง
ระหว่างประเทศ และจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ดี  เศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง จากมาตรการทางการคลังและการเงินที่
ประเทศต่าง ๆ ด าเนินการ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มปรับตัว
ดีขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 11.0 ต่อปี นอกจากนี้ การด าเนิน
มาตรการทางการคลังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 
เรารักกัน และมาตรการด้านการเงินเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือได้อย่างต่อเนื่อง จะมีส่วนช่วยกระตุ้น
การบริโภค ประคับประคองภาคธุรกิจ และรักษาระดับการจ้างงานให้สูงขึ้น โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ขณะที่การบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี 

 
2.๕.๒ สถานการณ์ด้านสังคม 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางด้านสังคม คือ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก โดยองค์การ
สหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรผู้สูงอายุ ทั้งนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคม
สูงวัยมากขึ้น รายงานของกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” 
(Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 (20 %) และเข้าสู่ภาวะ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super 
Aged Society) ใน พ.ศ. 2578 โดยคาดการณ์ว่าจะมี ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ นอกจากนี้จากรายงานการศึกษา
ยังพบว่า ผู้สูงวัยจ านวนมากต้องพ่ึงพาลูกหลาน และมีจ านวนที่น้อยมากที่มีรายได้จากเงินออมหรือจากเงิน
ลงทุน และคนไทยส่วนใหญ่ (ในทุกๆ วัย) ยังขาดการออมอย่างเป็นระบบและมีเงินเก็บไม่เพียงพอในยาม
ฉุกเฉินหรือในยามเกษียณ  
 ด้านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่า หนี้สินครัวเรือนในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550-2563 จ านวนสะสมของหนี้สินต่อจีดีพีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันอยู่ที่ 
80% ต่อจีดีพี จากพฤติกรรมของคนไทย พบว่ากว่า 20% เป็นการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลในการท าธุรกิจ 
ส่วนสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย พิจารณาในส่วนของผู้ที่มีรายได้มากที่สุดแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้
น้อยสุดกว่า 20 เท่า โดยมีกลุ่มคนชนชั้นกลางอยู่ประมาณ 35% สะท้อนถึงการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มบน 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ทั่วถึงไปสู่คนกลุ่มล่าง รวมถึงการกระจายความเจริญไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในส่วนของสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา พบว่าคนรวยมีโอกาสเข้าเรียน
ต่อในระดับปริญญาตรี 65.6% สูงกว่าคนจนที่มีเพียง 3.8% และยังพบว่าคนในเขตเมือง พื้นที่กรุงเทพฯ 
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มีการเข้าถึงระบบการศึกษาได้สูงกว่าในเขตชนบทหรือนอกกรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก คิดเป็นช่องว่างที่ห่างกัน
กว่า 17.3 เท่า 
 

2.๕.๓ สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บริษัทเทคโนโลยี
ชั้นน ามีการลงทุนและวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูงมาก เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ตอบสนองผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น CAT cyfence 
บริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยรายงานว่า 
Gartner บริษัทวิจัยและผู้ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน าของโลก ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์
การใช้เทคโนโลยีที่จะมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลก โดย Gartner วิเคราะห์ว่า จะมี 9 แนวโน้ม
กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในปี 2021 ข้างหน้านี้ ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ 

 Internet of Behavior (IoB) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แห่งมาผสมผสานเทคโนโลยีหลาย
แบบเข้าด้วยกัน จุดประสงค์เพ่ือใช้ในการติดตามต าแหน่ง จดจ าใบหน้า ตรวจจับพฤติกรรม เช่น 
ติดตามพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏบริษัท หรือ เฝ้าระวังด้านสุขภาพของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาด
ไวรัส 

 Total Experience เป็นการผสมผสานประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางผลลัพธ์ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น  เพราะในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา 
มีผลกระทบที่ท าให้ขาดรายได้ ขาดช่องทางในการขาย ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง สิ่งนี้จะท าให้
องค์กร น ามาปรับใช้ในธุรกิจ ให้สามารถฟ้ืนฟูและกลับมายืนต่อได้ โดยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือ
ระบบไอทีใด ๆ เข้ามาช่วยนั่นเอง 

 Privacy Enhancing Computation การป้องกันข้อมูลที่ถูกเก็บไว้แล้วจะไม่เพียงพอ  องค์กรต้อง
หาทางปกป้องข้อมูลที่ก าลังถูกประมวลผลด้วย และภายในปี 2025 บริษัทใหญ่เกินครึ่งจะต้องเพ่ิม
ความสามารถ เพ่ือให้สามารถประมวลผลข้อมูลในสภาพแวดล้อมท่ีไม่น่าเชื่อถือและมีผู้เกี่ยวข้องหลาย
ส่วนแบบให้มีทั้งเรื่อง Privacy และ Security 

 ระบบคลาวด์แบบกระจายคืออนาคตของ Cloud คือ บริการคลาวด์ที่กระจายไปยังสถานที่ตั้งที่
แตกต่างกันไป แต่การด าเนินการ และการก ากับดูแลรวมถึงการพัฒนา ยังคงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ ระบบคลาวด์จะท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดความซับซ้อน  และ
ช่วยรองรับกฎหมายที่ก าหนดให้  การเก็บข้อมูลบนคลาวด์จะต้องอยู่ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่
เฉพาะเจาะจง 

 Anywhere operations จากเหตุการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาท าให้หลายองค์กรมีการปรับตัว และ
วางรูปแบบการด าเนินงานที่ สามารถให้บุคลากรสามารถท างานที่ ไหนก็ได้  จากการใช้  IT 
infrastructure ที่เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงสร้างด้านไอทีที่มั่นคง ท าให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้า 
และผู้ร่วมงานในพ้ืนที่ที่ห่างไกลได้ง่าย เช่น ธนาคารที่ให้บริการแบบดิจิทัลโดยจัดการทุกอย่างตั้งแต่
การโอนเงินไปจนถึงการเปิดบัญชีแบบดิจิทัล เป็นต้น 

 Cybersecurity Mesh คือหลักการที่ อนุญาตให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กร 
เช่น ข้อมูล เอกสาร หรืออุปกรณ์ไอที เป็นต้น ได้อย่างปลอดภัย ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงทรัพย์สินทางดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
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 Intelligent composable business องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว 

 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิศวกรรม AI น าเสนอเส้นทางท าให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ DevOps 
แทนที่จะเป็นโครงการเฉพาะและแยกต่างหาก เป็นการรวบรวมสาขาวิชาต่า ง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
ควบคุมความน่าเชื่อถือ 

 Hyperautomation คือ แนวคิดที่ว่าทุกอย่างในองค์กรถ้าสามารถท าให้เป็นอัตโนมัติได้ ควรจะท าให้
มันเป็นอัตโนมัติ เป็นการใช้ Big Data และพัฒนา AI อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือให้ได้ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคล่องตัวทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

 แม้ว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่สิ่งที่เป็นประเด็นท้าทายของ
ประเทศไทย คือ การน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลิตภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดย่อมและภาคการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแรงงาน/ก าลังคนให้เท่าทัน
เทคโนโลยีและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ที่ได้ลงทุนไปเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางสังคมต่างๆ ให้ได้อย่างเต็มที่ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

นอกจากนี้ การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่สามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอาศัย
การท างานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  Ecosystem จึงมีบทบาทอย่างมาก
ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างความผูกพันให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

2.๕.๔ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือ การเผชิญกับความแปรปรวนของสภาวะอากาศและภัย
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในบริบทของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของกรีนพีซได้เห็นสภาวะ
อุณหภูมิสุดขั้วทั้งบนแผ่นดิน ในทะเล/มหาสมุทร และโดยเฉพาะในอาร์กติก เหตุการณ์ไฟป่าล้างผลาญภูมิทัศน์
ทางธรรมชาติทั้งในออสเตรเลีย ไซบีเรีย ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้ ได้ส่งละอองลอย
(aerosol) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและเคลื่อนตัวไปรอบโลก พายุเฮอริเคนแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก รวมถึงพายุ
หมุนเขตร้อนระดับ 4 อย่างเป็นประวัติการณ์ในอเมริกากลาง อุทกภัยในบางส่วนแอฟริกา เอเชีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ท าให้ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ และบั่นทอนความมั่นคงทางอาหารของคนนับล้าน 
นอกจากนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2563 นี้จะเพ่ิมเป็น 1.2 องศาเซลเซียส
เทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2393 - 2443) และมีโอกาส 1 ใน 5 ที่จะไปถึง 1.5 องศาเซลเซียส
ภายในปี 2567 หรือในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า ข้อตกลงนานาชาติด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกอาจไม่ได้รับความสนใจและปฏิบัติอย่างจริงจัง ส าหรับประเทศไทยปี 2563 เกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ใน
รอบ 4 ทศวรรษ ทั้งยังมเีหตุการณ์ไฟป่ารุนแรง (ภูกระดึง เทือกเขาบรรทัด เขาใหญ่ ดอยสุเทพ-ปุย) ในช่วงต้นป ี
2563 และมลพิษฝุ่น PM2.5 ที่แม้ว่าจะลดลงบ้างในช่วงล็อกดาวน์จากสถานการณ์ COVID-19 แต่ก็กลับมา
ก่อมลภาวะเป็นระยะ 
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https://www.greenpeace.org/thailand/story/10850/climate-emergency-australian-bush-fires/
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https://www.greenpeace.org/thailand/story/17646/forest-what-should-we-know-about-wildfires-in-california/
https://www.greenpeace.org/thailand/story/18215/forest-brazil-tropical-forest-causes/
https://taragraphies.org/2018/08/28/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD/
https://taragraphies.org/2018/08/28/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD/
https://taragraphies.org/2020/01/11/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2/
https://www.dw.com/en/hurricane-iota-reaches-central-america-as-catastrophic-category-4-storm/a-55622148
https://www.dw.com/en/hurricane-iota-reaches-central-america-as-catastrophic-category-4-storm/a-55622148
https://www.greenpeace.org/thailand/press/18258/climate-emergency-greenpeace-report-intensifying-weather-events-threaten-the-most-vulnerable-in-africa/
https://www.ehn.org/climate-change-and-food-security-2647870834.html
https://www.greenpeace.org/thailand/story/18305/climate-emergency-justice-in-the-face-of-extreme-climate-disasters/
https://www.greenpeace.org/thailand/story/18305/climate-emergency-justice-in-the-face-of-extreme-climate-disasters/
https://www.ehn.org/climate-change-and-food-security-2647870834.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-record
https://taragraphies.org/2020/02/24/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87/
https://taragraphies.org/2020/02/24/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87/
https://www.greenpeace.org/thailand/story/11876/climate-emergency-forest-fire-in-thailand/
https://www.greenpeace.org/thailand/story/18111/climate-pm25-policy-check-before-smog-season/
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2.๕.๕ สถานการณ์ด้านกฎหมาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.13 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการยางแห่งประเทศไทย 
ล าดับ ชื่อกฎหมาย 

1 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ พ.ศ. 2558 
5 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดยางพันธุ์ดี พ.ศ .2559 
6 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 
7 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้น

ทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 
8 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
9 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558 

10 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การส ารวจตรวจสอบในการ
พิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558 

11 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2559 

12 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา พ.ศ. 
2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

13 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยต าแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การถอดถอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

14 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ พ.ศ. 2559และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

15 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงานและ
ลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2559และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

16 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย พนักงาน และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

17 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้
ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49(3) พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

18 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2559 

19 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2559 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย 
20 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(6) พ.ศ.
2559 

21 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราของหน่วยธุรกิจการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

22 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีใช้จ่ายเงินในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

23 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน พ.ศ.2559 
24 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการพนักงานหรือลูกจ้างท่ี

ต้องคดีอาญา พ.ศ. 2560 
25 ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบ

กิจการยาง พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 
26 ระเบียบคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ าหน่ายเงินออกจากบัญชีและหนี้สูญ

ออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2560 
27 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ต้องช าระ พ.ศ. 2560 
28 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์ พ.ศ. 

2561 
29 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบและไม้ยางพารา พ.ศ. 

2561 
30 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารงานครูยางอาสา พ.ศ. 2561 
31 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
32 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2563 
33 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินด้านการเงิน วิชาการ การ

ศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเก่ียวกับยางพารา ตามมาตรา 49 (4) พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 

 
๒.๖ สมรรถนะหลักขององค์กร 

 จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล
การบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศอย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพสามารถด าเนินการได้
อย่างอิสระ คล่องตัว และใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด 
ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยมีสมรรถนะหลัก คือ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพาราที่จะช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถทางการแข่งขัน จึงได้
ก าหนดความสามารถพิเศษในปัจจุบันและความสามารถพิเศษที่จ าเป็นในอนาคตที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที ่2.14 
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ตารางท่ี 2.14 ความสามารถพิเศษในปัจจุบันและความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคต 
ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน ความสามารถพิเศษที่จ าเป็นในอนาคต 

๑. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนายางพารา
ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มุ่งเน้นระดับปลายน้ า 
ตอบสนองอุตสาหกรรมยางแห่งอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ที่
สามารถใช้ทดแทนแรงงานคน 

๒. มีประสบการณ์และความใกล้ชิดกับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบ
กิจการยางมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได ้

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการส่งเสริม
และพัฒนายางที่เข้าถึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้
ประกอบกิจการยาง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจ
ด้านยางพาราผ่านช่องทางการตลาดสมัยใหม่ เช่น ระบบซื้อ
ขายออนไลน์ แพลทฟอร์มส าหรับแผนธุรกิจ การค านวณ
ราคาซื้อขายยางระหว่างประเทศ  

๓. มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ยางพาราทั้งระบบ มีเทคโนโลยีการผลิตและ
การแปรรูปยางที่เหมาะสมกับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการราย
ย่อยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปร่วมกับเกษตรกร ผู้
ประกอบกิจการยาง โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่ใช้เงินทุนไม่สูง
มากและไม่ซับซ้อน เน้นประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิต มี
การวิเคราะห์ต้นทุนของเทคโนโลยีที่ชัดเจนเพื่อประกอบการ
ตัดสินสินใจน าไปใช้ประโยชน์ 

๔. เป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ส่งออกยางเพ่ือน ามาจัดงบประมาณบริหาร
จัดการภารกจิขององค์กร 

ปรับปรุงกระบวนงาน ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้
ส่งออกมากข้ึน ลดการรั่วไหลและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.๗ ระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญ 
 ระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญของการยางแห่งประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น การยางแห่งประเทศไทยได้ก าหนดระบบงานและกระบวนการที่
ส าคัญไว้ ๓ ระบบงาน ได้แก่ ระบบน าองค์กร  (Leader System) ระบบหลัก (Core System) และระบบ
สนับสนุน (Support System)  
 โดยมีระบบงานสนับสนุนเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ระบบพัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม ระบบงานดิจิทัล ระบบงานการเงิน ระบบการบริห ารทรัพย์สิน 
ระบบงานกฎหมาย และ มีกรอบก ากับในการด าเนินงานด้วยระบบน าองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ระบบก ากับ
ดูแลองค์กร ระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการควบคุม นอกจากนี้ยังมีระบบงานที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ระบบงานหลัก ประกอบด้วย 
ระบบงานวิจัยและพัฒนา ระบบงานส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง และระบบ
การด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม 
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๒.๘ ผลการด าเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา 
 
ตารางที ่2.15 ผลการด าเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีผ่านมา  
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลการด าเนินงานด้านมุ่งเนน้/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาครัฐ • การยางแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการก าหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายส าคัญขององค์กรเป็นประจ าทุกปี  
• การยางแห่งประเทศไทย มีการจัดวาระร่วมกับหน่วยงานเชิงนโยบายเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
 

พนักงาน การยางแห่ง
ประเทศไทย 

• การยางแห่งประเทศไทย มีการพัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร ด้าน
ธุรกิจ ด้านการคลัง 
ด้านแผนงานและกลยุทธ์ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านบริหารงานทั่วไปและ
พัสดุ ด้านโลจีสติกส์ และพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 
• การยางแห่งประเทศไทย ยกระดับการให้บริการ ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร
มาตรฐานการคัดคุณภาพยาง และการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการให้บริการตลาดกลาง 
ร่วมกับผู้ซื้อและผู้ขาย 
• การยางแห่งประเทศไทย มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนางาน CSR in 
Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน การยางแห่ง
ประเทศไทย 
 

ผู้ส่งมอบ คู่ค้าและ
คู่ความร่วมมือ 

• การยางแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และกฎระเบียบ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี  
• การยางแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการก าหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายส าคัญขององค์กรเป็นประจ าทุกปี  
• การยางแห่งประเทศไทย มีโครงการความร่วมมือ (MOU) กับพันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือ เช่น โครงการพ่ีเลี้ยงกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โครงการความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และมีการ
ติดตามความก้าวหน้ารายงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 
• การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเจรจาหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
ยางพาราในการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราส าหรับตลาดภายในประเทศจากงาน
แสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา (Thailand Rubber Expo) จ านวน 8 
ความร่วมมือ โดยเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันเกษตรกรและบริษัทเอกชน 
และบันทึกข้อตกลงระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน  
• การยางแห่งประเทศไทย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประสานดูแลกิจกรรม
ความร่วมมือจ าแนกตามความรับผิดชอบ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลการด าเนินงานด้านมุ่งเนน้/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ • การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 264,740.70 ไร่ 
• การยางแห่งประเทศไทย มีการถ่ายทอดงานวิจัยทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
และให้บริการข้อมูลด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางและด้านอุตสาหกรรม
ยางให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง 
• การยางแห่งประเทศไทย มีการวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพารา ราคาไม้ยางและไม้ยางพาราแปรรูป และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Line Intranet หรือ website เป็นประจ าทุกเดือน 
 

ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการส่งเสริมชุนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมชุมชนและสังคมบริเวณรอบโรงงาน เช่น 
• พัฒนาระบบนิเวศน์โรงงานเพ่ือชุมชนด้วยการปรับปรุงบ่อน้ าเสียให้สามารถใช้
งาน โดยให้สามารถปล่อยน้ าลงสู่คลอง และสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ในการ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้  
• พัฒนาชุมชนรอบโรงงาน (กองจัดการโรงงาน 4) บริเวณชุมชนบ้านโนนปัญญา, 
บ้านหนองใหญ่, บ้านซ าสะโหมง ชุมชนรอบโรงงาน (กองจัดการโรงงาน 5) 
บริเวณหมู่บ้านค าไฮ, บ้านค าน้อยใหม่ไทยเจริญ, บ้านยางเจริญ  และพัฒนาชุมชน
รอบโรงงาน (กองจัดการโรงงาน 6) บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลพนอม,รพ.
สต.บ้านดง และ รพ.สต.พนอม 
๒. ส่งเสริมสังคม เช่น 
• จัดกิจกรรม Anti Choking Model เพ่ือช่วยชีวิต สามารถส่งมอบให้หน่วยงานที่
ขอรับการสนับสนุน จ านวน 200 ตัว และสนับสนุนหุ่นยางพาราส าหรับฝึกช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 120 ตัว  
• โครงการปูพื้นท่ีสนามเด็กเล่น จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ าเภอละ
งู จังหวัดสตูล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพงษ์ หมู่ที่ 2 ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน 
• ผลิตอุปกรณ์ และสื่อการสอนส าหรับใช้ในห้องสันทนาการเด็กปฐมวัยจาก
ยางพารา มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กรุงหยันจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
• ด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าต้นน้ า ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย  
• ด าเนินการปลูกฝายกั้นน้ าด้วยล้อยาง  
นอกจากนี้ยังด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้าน CSR ของ การยางแห่ง
ประเทศไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น facebook line อย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์องค์กรด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
  
 การวิเคราะห์องค์กรด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อหลัก ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3.2 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์รด้วย SWOT Analysis 
 3.4 ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร    

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของการยางแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 3.1.1 ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ (Core business) 
 ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจในอนาคตของ การยางแห่งประเทศไทยที่เชื่ อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีดังนี้ 
 การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset) ทั้งสวนยาง อาคาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างให้คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานธุรกิจบริการ โดยค านึงถึงความคาดหวังของลูกค้าและเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจแปรรูปยางของ การยางแห่งประเทศไทย  ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเพ่ิมสัดส่วนตลาดต่างประเทศให้มากข้ึน ใช้นโยบายการตลาดน าการผลิตของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือขยายฐานลูกค้าและแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้ใช้ยางเพ่ือต่อยอดจากผู้ผลิตสินค้าขั้ นกลางไปยัง
สินค้าข้ันปลายน้ าให้มากข้ึน 
 3.1.2 ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่การผลิตเชิงนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิมจากยางพารา โดยเน้นเทคโนโลยีการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกกลุ่ม 
 การวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3.1.3 ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 
 การสร้างความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณและวิธีการของงานส่งเสริม 
โดยพิจารณาถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานเพ่ือตอบสนองความต้องการและการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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3.2 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของการยางแห่ง
ประเทศไทยพบว่ามีประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 3.2.1 ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านอ านาจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 
 การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส านักงานภูมิภาคกระจายไปในพ้ืนที่ปลูกยาง 
45 จังหวัด มีศูนย์บริการทดสอบรับรองและตลาดกลางยางพาราในหลายจังหวัดซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขาย
ยางพารา พนักงานมีความใกล้ชิดเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยางในพ้ืนที่และภาพลักษณ์ขององค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากเกษตรกรชาวสวนยางมาเป็นระยะ
เวลานาน 
 การยางแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการยางทั้งระบบครบวงจร 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง และมีฐานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและ
ผู้ประกอบกิจการยางที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ทางสังคมและเชิงธุรกิจ 

 การยางแห่งประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เกษตรกร 
และเอกชน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการสวนยาง การผลิตและแปรรูปยางขั้นต้น 

 3.2.2 ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการองค์กร 
 การยางแห่งประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการงานส าคัญขององค์กร 
ทั้งระบบการขึ้นทะเบียน ระบบการเงิน ระบบสารบรรณ ระบบช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยางออกนอก
ราชอาณาจักร ระบบการซื้อขายยาง ระบบบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจ าปี 2562 

 3.2.3 ประเด็นความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
 การยางแห่งประเทศไทยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านยางพาราหลายสาขา ทั้ง
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบุคลากรสนับสนุนการด าเนินงาน 
  
3.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้วย SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของ การยางแห่งประเทศไทย โดยจ าแนกถึงผลที่มีต่อการด าเนินงานใน ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน (W: Weaknesses) โอกาส (O: Opportunities) และอุปสรรค (T: Threats) มี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์สถานภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 3.1 
  
ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน (W: Weakness) 
S1 เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจบริหาร
จัดการยางทั้งระบบครบวงจร  
S๒  บุ ค ล าก รมี ป ระสบ การณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนด้าน
การส่งเสริมด้านยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวน

W1 กฎระเบียบบางอย่างยังเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
W2 งานวิจัยระดับปลายน้ ายั งไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาด 
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ยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ
ยางมาอย่างยาวนาน 
S3 มีส านักงานภูมิภาคงอยู่ในแหล่งปลูกยาง
ส าคัญของประเทศ พนักงานมีความใกล้ชิดและ
ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร 
S4 เป็นหน่วยงานเดียวที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม
การส่งออกยาง 
S5 มีฐานข้อมูลเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ 
S6 มีตลาดกลางยางพาราครอบคลุมพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ที่ปลูกยางของประเทศ 

W3 การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่
เป็นเชิงรับ  
W4 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่
ครอบคลุมทุกจุดในการให้บริการ (Touch Point)  

โอกาส (O: Opportunities) อุปสรรค (T: Threats) 
O1 ขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ป ระ เทศด้ ว ย
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand ๔ .๐ 
เศ รษ ฐกิ จชี วภ าพ  เศ รษ ฐกิ จห มุ น เวี ย น 
เศรษฐกิจ 
สี เขี ย ว  เศ รษ ฐกิ จแบ บ แบ่ งปั น  (Sharing 
Economy) มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก 
O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับยางพาราอย่าง
ต่อเนื่อง 
O3 มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้ เพ่ือให้บริการเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง 
ตลอดจนบู รณ าการการท างาน ในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับ เครือข่ ายความร่วมมือ  เช่น 
ธกส.,สศก. 
O4 กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก ช่วย
กระตุ้ น ก ารบ ริ โภ คสิ น ค้ าที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
O5 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช่วยกระตุ้นการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ
ยาง หน้ากากอนามัยที่มีส่วนผสมยางพารา 

T1 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว 
T2 งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด ไม่สามารถสนับสนุน
ภารกิจของ การยางแห่งประเทศไทยได้อย่างเพียงพอ 
T3 เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนยังอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
ซึ่งมีข้อพิพาทด้านกฎหมายและการถือครองที่ดิน เป็น
อุปสรรคในการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือ 
T4 มีโรคยางชนิดใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพารา 
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3.4 ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อองค์กร  
การยางแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563 ประกอบด้วย หน่วยงานเชิงนโยบาย ๓ หน่วยงาน 
พันธมิตร/คู่ความร่วมมือ ๑ หน่วยงาน คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ 29 คน ลูกค้า/ผู้รับบริการ ด้านงานส่งเสริม ด้าน
งานวิจัย 574 คน ด้านงานตลาดยาง 1,259 คน และ ด้านงานตลาดของหน่วยธุรกิจ 11 คน โดยสามารถ
สรุปประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
การยางแห่งประเทศไทย ๖ กลุ่ม ดังตารางที ่3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
การเก็บ
ข้อมูล 

ความต้องการความคาดหวัง 

๓.๔.๑ หนว่ยงาน
เชิงนโยบาย 

เอกสาร ๑. รัฐบาล 
ให้ด าเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยงข้องกับยางพารา เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ยางพาราไทย โดยได้มอบนโยบาย เช่น นโยบายส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ 
นโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์บางพาราท้ังระบบ 20 ปี 

๒ . คณ ะกรรมการป ระ เมิ น ผล งาน ข องรั ฐ วิ ส าห กิ จ  ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
2.1 ควรแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ได้แก่  
เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบอย่างครบวงจร รักษาเสถียรภาพราคา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้
ประเทศเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
2.2 ควรก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดทุน รวมถึงการหารายได้ 
2.3 ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะงานวิจัยปลายน้ า  
2.4 ควรเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อสารและสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. กระทรวงการคลัง 
3.1 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารควรก ากับและ
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง  
3.2 ควรให้ความส าคัญในการด าเนินการตามการประเมินผลการด าเนินงาน
ด้าน Core Business Enablers ทุกหัวข้ออย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๒ พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือ 

สัมภาษณ์
เชิงลึก 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑. ความต้องการ 
๑.๑ มีความต้องการข้อมูลทั้งด้านนโยบายและผลการด าเนินงาน ด้านการผลิต 
บริการ ตลาด งานวิจัย และนวัตกรรม  
๑.๒ การติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเก็บ
ข้อมูล 

ความต้องการความคาดหวัง 

๒. ความกังวล 
๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องแปลหลายภาษาให้มีความถูกต้อง รวมถึงความ
แม่นย าของข้อมูลเชิงสถิติของประเทศไทยที่อยู่หลายหน่วยงานรัฐ 
๒.๒ ช่องทางการรับทราบข่าวสารมีจ ากัด 
๒.๓ ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ ความครบถ้วนของข้อมูลราคายาง 
๓. ความคาดหวัง 
๓.๑ ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารควรทันต่อสถานการณ์ 
๓.๒ การส่งข้อมูลกลับมาตามท่ีขอไว้ ควรให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓.๓ ควรมีการโต้ตอบ สื่อสาร และอภิปรายกันมากขึ้น 
๓.๔ เว็บไซต์ควรมีหลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน 

๓.๔.๓ คู่ค้า/ผู้ส่ง
มอบ 

แบบ
ส ารวจ  

๑. ให้ค าปรึกษางานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว 

๒. ต้องการความรวดเร็วของกระบวนการ ขั้นตอนการขออนุมัติ 
๓. ความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
๔. บุคลากรสามารถตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แม่นย ามากขึ้น 

๓.๔.๔ ลูกค้า/
ผู้รับบริการ 

แบบ
ส ารวจ 

 

๑. การด าเนินงานด้านส่งเสริมเกษตรกร สถาบัน และผู้ประกอบกิจการ 
๑.๑ ขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตร 
๑.๒ ต้องการให้เพ่ิมจุดบริการและจานวนพนักงานภาคสนามในการให้บริการ
เกษตรกร 
๑.๓ ต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร 
๑.๔ ต้องการได้รับความรู้เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพทั้งการทาสวนยางและ
การประกอบอาชีพเสริมอ่ืน  
๒. การด าเนินงานวิจัย 
๒.๑ ควรเป็นเนื้อหาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย 
๒.๒ เนื้อหางานวิจัยไม่ทันสมัย ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพต้นยางในอนาคต  
๒.๓ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การกรีดยาง ใส่ปุ๋ยต้นยาง ให้มีอายุ
ยาวนาน และการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน โดยมีพ่ีเลี้ยงทุกๆเดือน 
๓. การด าเนินงานด้านตลาด 
๓.๑ ผู้ใช้บริการด้านตลาดยางมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในประเด็นข้อมูลข่าวสารที่
ทันท่วงที ในหลากหลายช่องทางที่ เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะราคายาง และ 
สถานที่ให้บริการควรมีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านี้ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเก็บ
ข้อมูล 

ความต้องการความคาดหวัง 

๓.๒ ผู้ใช้บริการซื้อขายยางกับหน่วยธุรกิจมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี ทั้งความสะดวกในการติดต่อ ความถูกต้องของข้อมูล 
และการตอบข้อสงสัย 

๓.๔.๕ พนักงาน
การยางแห่ง
ประเทศไทย 

แบบ
ส ารวจ 
1,051 

คน 

๑. อัตราก าลัง ควรวางแผนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายควรพิจารณา
ความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ตรง
กับ ความต้องการครอบคลุมในทุกสายงาน  
๓. ระบบการประเมินผลควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ยุติธรรม และผลการ
ประเมินสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงใช้เพ่ือสร้างแรงจูงใจทั้ง
ผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัว  
๔. เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ พึงได้รับตาม
มาตรฐานสากล 
๕. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานด้านบุคลากร รวมถึง
เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากข้ึน  

๓.๔.๖ ชุมชน 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ
ร้องเรียน  

การด าเนินกิจการโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสียที่ปล่อยจากโรงงาน 
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บทท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียปี 2564 - 2566  

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การพิจารณาความท้าทายทางยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดช่องว่าง ความคาดหวัง พบว่า 
ในฐานะที่ การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบครบวงจร มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านยางพาราไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางได้อย่างยั่งยืน จึงต้อง
ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากข้ึนต่อการด าเนินงาน ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรด้านยางพาราระดับโลก” ซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564 – 2570) จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการ
สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม โดยค านึงถึงการตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน อีกทั้งพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์และความท้าทายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

 
4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

4.1.1 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “การยางแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความส าเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราของ
ประเทศ” 
          4.1.2 พันธกิจ (Mission) 
   1) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสวงหาโอกาสและบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 
       
4.2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO)  
 4.2.1 องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ค านึงถึงการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2.2 สร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการยางแห่ง
ประเทศไทยในการพัฒนายางพาราของประเทศทั้งระบบ 
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4.3 ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ การยางแห่งประเทศไทย เป็นหุ้นส่วนความส าเร็จของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราของประเทศ ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขึ้น ประกอบด้วย  2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยน าการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหนึ่งใน

กระบวนการที่ส าคัญของการด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งค านึงถึงความต้องการ ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นแรงผลักดันและเป็นเสียงสะท้อนที่ส าคัญให้ การยางแห่ง
ประเทศไทย มุ่งมั่นปรับปรุงองค์กรเพ่ือยกระดับการผลิตและให้บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่
ไว้วางใจ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างตรงจุด โดย
สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือสื่อสารถึงเป้าหมายกระบวนการและผลการด าเนินงานควบคู่ไปกับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
อย่างครอบคลุม 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลและระบบงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ตัวช้ีวัด 
มีระบบงานฐานขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ระบบ ภายในปี 2566 
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กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบงานในการบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
แผนงาน 
1. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. แผนงานจัดท าระบบงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. แผนงานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตามระดับความส าคัญและผลกระทบที่มีต่อกัน ซึ่งมี
กระบวนการเริ่มต้นในการบริหารจัดการโดยอ้างอิงจากกระบวนการตามมาตรฐาน  (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕) 
เพ่ือให้มีกระบวนการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเป็นระบบ 
 

เป้าประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ 
2. เพ่ือสร้างความไว้ใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ตัวช้ีวัด 
ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ภายในปี 2566 
 
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
แผนงาน 
1. แผนงานพัฒนาช่องทางสื่อสารและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แผนงานส ารวจการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนวิสาหกิจ ภาพลักษณ์ และความเชื่อม่ันในองค์กร 
3. แผนงานสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ การวิจัยและนวัตกรรม และการ

ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยางพารากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. แผนงานส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 



 

44 

ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2564 – 2566 กับแผนวิสาหกิจของ     
การยางแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  
ในแผนวิสาหกิจ กยท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลและ
ระบบงานด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๒. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรในการสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. พัฒนาระบบงานในการ
บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๒. พัฒนาบุคลากรในการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

S1 พัฒนายางพาราทั้งระบบ 
S4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

1. เพื่อสร้างพันธมิตรและ
เครือข่ายความร่วมมือ 
2. เพื่อสร้างความไว้ใจและ
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ ลด
ความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. พัฒนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. ยกระดับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

S1 พัฒนายางพาราทั้งระบบ 
S2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 
S3 สร้างความม่ันคงทางการ
เงินแก่องค์กร 
S4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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๔.๔ แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทย ปี 2564 – 2566  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 256๕ 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือสร้างฐานข้อมูล
และระบบงานด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
สื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. แผนงานจัดท าระบบงานด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
3. แผนงานพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีระบบงานฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 
 

มีแนวทางการ
จัดท าฐานข้อมูลฯ 

 
 

1 ระบบ 
 
 
 

1 ระบบ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความ
ผูกพันกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เพื่อสร้างพันธมิตร
และเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
2. เพื่อสร้างความไว้ใจ
และความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
3. เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ลดความขัดแย้ง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. แผนงานพัฒนาช่องทางสื่อสารและ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แผนงานการสร้างการรับรู้และ
ความเชื่อมั่น 
3. แผนงานสร้างพันธมิตรและ
เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ การ
วิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยางพารา
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. แผนงานส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
ภายในปี 2566 
 

มีช่องทางการ
สื่อสาร และการ
สร้างพันธมิตร
และเครือข่าย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗0 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘0 
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งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ล้านบาท)

1
t1.1

๑. จดัท ำ Stakeholder Profile X X X ฝพก,ฝทส.
๒. ก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและล ำดับควำมส ำคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

X X X

๓. ก ำหนดแนวทำงในกำรน ำฐำนขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เขำ้ระบบดิจทิัล

X X X

๑. ทบทวนระบบงำนที่เกีย่วขอ้งกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ใช ้Value Chain

X X X ฝพก.,ฝทม.

๒. ออกแบบระบบงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชือ่มโยงกบั 
Work System ขององค์กร

X X X

๓. ระบบงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ X X X
1. วำงแผนกำรด ำเนนิงำนจะท ำระบบสำรสนเทศ X X X
2. อบรมกำรพฒันำระบบสำรสนเทศให้พนกังำน X X X
3. น ำระบบสำรสนเทศไปใชจ้ริง X X X X X X

3) โครงกำรระบบรับช ำระเงินสงเครำะห์ทำง
อเิล็กทรอนกิส์ผ่ำนระบบ NSW

บ ำรุงรักษำระบบรับช ำระเงินสงเครำะห์ทำงอเิล็กทรอนกิส์
ผ่ำนระบบ NSW

ระบบสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง X X X X X X X X X X X X 1.26 ฝกค.

2
2.1

๑. ทบทวนปัญหำกำรส่ือสำรและควำมสันพนัธ์กบัผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ผ่ำนมำเพื่อหำประเด็นชอ่งว่ำง

X X X ฝทม.

๒. ก ำหนดหลักสูตรกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเนน้กำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์เชงิ
รุก

X X X

1 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนกำรเกษตร จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 40 คน X
2 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนธุรกจิ จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 15 คน X
3 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนกำรคลัง จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 120 คน X
4 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนแผนงำนและกลยุทธ์ จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 50 คน X
5 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวนชัว่โมง 40 ชัว่โมง X X X
6 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป/ธุรกำร จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 150 คน X
7 พฒันำบุคลำกรสำยงำนด้ำนอืน่ ๆ จ ำนวนสำยงำนที่ผ่ำนกำรพฒันำ 4 สำย

งำน
X X

2) โครงกำรพฒันำบุคลำกรแบบมุ่งสมรรถนะตำมสำย
งำน (Functional Competency)

5.10 ฝทม.

กลยทุธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบงานในการบริหารจัดการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี

1) โครงกำรพฒันำฐำนขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทำงในกำรน ำฐำนขอ้มูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเขำ้ระบบดิจทิัล

มีแผนกำรพฒันำสมรรถนะในกำร
ส่ือสำรและสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

1) โครงกำรพฒันำสมรรถนะของบุคลำกรในกำรส่ือสำร
และสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) โครงกำรจดัท ำระบบงำนด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Work 
Systemและมีผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน

กลยทุธ์ที่ ๑.๒  พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

1.๑.๑ แผนงำนพฒันำฐำนขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

1.๑.๒ แผนงำนจดัท ำระบบงำนด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  -

  -

  -

4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มสี่วนได้ส่วยเสียของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
รหัส ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/แผนงานโครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

๑.๒.๑ แผนงำนพฒันำสมรรถนะของบุคลำกร

2) โครงกำรพฒันำกำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
ส่งเสริม สนบัสนนุเกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเกษตรฯ
 และผู้ประกอบกจิกำรยำง

อบรมพนกังำน 4 ระบบ จ ำนวน 137 
คน

1.20 ฝพก.
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2.2
๑. ก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย X X X
๒. ก ำหนดวัตถปุระสงค์และชอ่งทำงกำรส่ือสำรกบัผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

X X X

๓. สรุปชอ่งทำงกำรส่ือสำรกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่ม

X X X

๑. ผลิตส่ือวิชำกำรเกษตรเกีย่วกบัยำงพำรำ X X X สผว.
๒. เผยแพร่ชอ่งทำงส่ือโทรทัศน ์วิทยุ X X X
๓. ผลิตวีดีทัศนแ์ละ Infographic เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนส่ือ
สังคมออนไลน์

X X X

๔. ผลิตส่ือควำมรู้ผ่ำนขำ่วประชำสัมพนัธ์ X X X

๑. ศึกษำวิจยัร่วมกบัหนว่ยงำนอืน่ X X X ฝอย.
๒. ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงหุ่น CPR X X X
๓. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนวิจยั X X X

๑. ออกแบบส ำรวจควำมพงึพอใจ X X X
๒. ส ำรวจควำมพงึพอใจ X X X
๓. สรุปผลควำมพงึพอใจ X X X
๑. ออกแบบส ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง X X X
๒. ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง X X X
๓. สรุปผลควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง X X X

ประชำสัมพนัธ์ในรูปแบบองค์ควำมรู้ 
ผลิตและเผยแพร่ผ่ำน ส่ือแบบบูรณำกำร
 ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย
กจิกรรม

7.00

กลยทุธ์ที่ ๒.๒ ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

๒.๑.๑ แผนงำนพฒันำชอ่งทำงส่ือสำรและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชอ่งทำงกำรติดต่อส่ือสำรกบัผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียครอบคลุม ๖ ทุกกลุ่ม

1) โครงกำรพฒันำชอ่งทำงส่ือสำรกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝพก.,ฝยศ.  -

2) โครงกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อเกษตรกร

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างความผูกพันกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
กลยทุธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

0.66

8.00

  -

๒.๒.๑ แผนงำนสร้ำงพนัธมิตรและเครือขำ่ยควำมร่วมมือทำงธุรกจิ กำรวิจยัและนวัตกรรม และกำรส่งเสริมและถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนยำงพำรำกบักลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้ำงพนัธมิตรและเครือขำ่ยควำม
ร่วมมือด้ำนยำงพำรำ อย่ำงนอ้ย 4 
หนว่ยงำน

ระดับควำมพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร้อยละ ๘๐

1) โครงกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของกลุ่มลูกค้ำ

๑) โครงกำรสนบัสนนุเกษตรกรและผู้ประกอบกจิกำรยำง
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรแปรรูปยำงอย่ำงครบวงจร 
กจิกรรมควำมร่วมมือเครือขำ่ยนวัตกรรมยำง 4 หนว่ยงำน
๒.๒.๒ แผนงำนส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมผูกพนัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) โครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวังของกลุ่ม
หนว่ยงำนเชงินโยบำย พนัธมิตร คู่ค้ำ พนกังำน และ
ชมุชนสังคม

สรุปผลควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
 1 ฉบับ

ฝศย., สวย., 
หนว่ยธุรกจิ

ฝพก.,ฝยศ.,ฝ
ทม.,ฝบท.
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บทที่ 5 

การถ่ายทอดยุทธศาสตรด์้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูก่ารปฏิบัต ิ

 
5.1 แนวทางการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ 
 แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของทุกส่วนงาน โดยฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ รายงานผลและสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น  
 โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตาม และ
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ดังนี้ 
 การถ่ายทอด ก าหนดให้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้าใจ แบ่งเป็นการถ่ายทอดภาพรวมของยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
 5.1.1 การถ่ายทอดภาพรวมของยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลยุทธ์ แก่บุคลากรการยางแห่งประเทศไทยทุกระดับ เป็นกลไก
ส าคัญในสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากนี้ต้องมีการ
สื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบถึงทิศทางในการด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และสนับสนุนการด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจ 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 5.1.2 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะ
ยาวสู่การปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยถ่ายทอดแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ซ่ึงมี
การก าหนดเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และมีการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากร
ที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานะองค์กร ได้แก่ งบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงาน และอัตราก าลัง รูปแบบการถ่ายทอดแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี ให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
เพ่ือรับทราบและน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยถ่ายทอดครบทุกแผนและตัวชี้วัด เผยแพร่ผ่านหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วน
งาน และเผยแพร่ในระบบ Intranet รวมทั้งชี้แจงหรือประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
      2) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
โดยอาจเลือกเฉพาะแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บ
ไซด์ สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ขององค์กรและผ่านคณะท างานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่างๆ
โดยมีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจแผนฯอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 การติดตามเป็นกระบวนการและวิธีการในการก ากับการปฏิบัติงานโครงการ /แผนงาน ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง กระบวนการท างานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ที่ก าหนดไว้ 
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 การประเมินผล  (ตามแนวทาง  PDCA : Plan Do Check Act) เป็นกระบวนการในการ
เปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนที่ก าหนด การก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการ
ประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

 ทั้งนี้จะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เป็น
ประจ าทุกป ีเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 รอบเวลาการติดตามและประเมินผล ส าหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล เป็นดังต่อไปนี้ 
๑. ระยะเวลาตามไตรมาส เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานรายแผนงาน/โครงการ  
๒. ระยะสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เพ่ือทบทวนปรับแผนงานโครงการสาหรับการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

๓. ระยะสิ้นสุดปีของแผนฯ (ปี ๒๕๖๖) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนฯ และเพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดท านโยบายเพื่อการจัดท าแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น ท าให้ การยางแห่งประเทศไทย มีขอบเขต รอบเวลา 

กรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน  เพ่ือก ากับ ประสานงาน เร่งรัด 

และดูแลให้หน่วยงาน คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

5.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบรายละเอียดส าคัญของแผนและโครงการส าคัญต่างๆ ผ่านการให้ข้อคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทางการติดต่อในองค์กร ผ่านเว็บไซต์ www.raot.co.th  และมีการก าหนดคณะกรรมการ/

คณะท างานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก  คือ ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการ
รวบรวมและประเมินผลความต้องการผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงานที่มีต่อผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียในกรณีจ าเป็น อาทิเช่น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการสื่อสาร เป็นต้น 
 

5.3 การเชื่อมโยงกับกรอบในการก ากับดูแล (Governance) และกระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key Work System) 
ขององค์กร 
 การยางแห่งประเทศไทย  มีการน าเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานและก ากับกิจการที่ดี (Good Governance) และกระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key Work System) โดย
จากนโยบายและคู่มือการก ากับกิจการที่ดี ก าหนดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า การยางแห่งประเทศ
ไทยให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกันโดยสนับสนุนให้มี
การมีส่วนร่วมกันระหว่างการยางแห่งประเทศไทย กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงานและสร้าง
กิจการใหมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ค านึงถึงเสียงสะท้อนหรือข้อเสนอแนะที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆที่องค์กรเปิดไว้ ใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน ทั้งในเรื่องความ ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือ ความไม่โปร่งใสในการท างาน 

จะก าหนดให้มีการหารือเพ่ือหาทางออกที่เหมาะสม มุ่งด าเนินงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการผ่าน Work System ที่อยู่ภายใต้แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 
ปี 2564-2570 กระบวนการที่ส าคัญคือ กระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกระบวนการสร้างความผูกพันนอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทย  ยังจัดท า

http://www.raot.co.th/
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ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ถ่ายทอดลงในแต่ละส่วนงาน รวมทั้งก าหนด
แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานทั้งระดับองค์กรและระดับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

 
5.4 ความพร้อมและการจัดสรรทรัพยากร 
 การยางแห่งประเทศไทย  มีการจัดสรรทรัพยากรด้านผู้มีส่วนได้เสียไว้โดยก าหนดไว้ใน
งบประมาณที่กระจายลงสู่ส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและบูรณาการ
กันให้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานในแต่ละปี พร้อม
ก าหนดผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน อาทิ จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนช่องทางหรือสื่อที่จะ
เผยแพร่ จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ตามระบบงานหลัก (Core System) ที่ก าหนดใน 
Work System  ของการยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ ระบบงานวิจัยและพัฒนา ระบบงานส่งเสริมเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางและระบบการด าเนินธุรกิจ รายได้ที่จะเพ่ิมขึ้นจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เป็น
ต้น โดยการยางแห่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบคือมีแหล่งรายได้ของตนเองจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง ใน
กรณีที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม การยางแห่งประเทศไทย  มีช่องทางเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเข้ามา
ช่วยสนับสนุน เพ่ือลดช่องว่าง (Gap) ของการจัดหาทรัพยากร 

 
5.5 การรายงานผลการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชน 
 การยางแห่งประเทศไทยมีแนวทางให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับองค์กร ระดับส่วนงาน ต่อคณะกรรมการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปเอกสารและผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อยเดือนไตรมาสละครั้ง รวมถึงรายงานไว้ในรายงาน
ประจ าปี โดยมีฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมเนื้อหา ประเด็นความ
ต้องการ ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม เพ่ือน ามาสื่อสาร ทั้งนี้
ก าหนดให้มีแผนงานส ารวจความพึงพอใจเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม      
การสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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5.6 โอกาสและความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การยางแห่งประเทศไทย มีการระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนดไว้ในแผนบริหารความ

เสี่ยงประจ าปี โดยมีการน าแผนจัดการความเสี่ยงเป็นวาระเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย (RMC) อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประเด็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

หน่วยงานเชิง
นโยบาย 

SR01 ความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

PA องค์กร ข้อ 1.1 ร้อยละการเบิกจ่างงบลงทุนเทียบ
กับเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ 100 

- เร่งรัดให้ผู้ของบลงทุนจัดท าคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไข
การจ้างให้แล้วเสร็จ ก่อนน าเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณางบ
ลงทุนเพิ่มเติม ต่อ สคร. 
- ติดตามและเร่งแก้ปัญหาที่ท าให้ผู้ของบลงทุน มีผล 
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

SR06 การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบ 

PA องค์กร ข้อ 1.3 และ
กิจกรรมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการยางพาราของ
ประเทศทั้งระบบ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 
100 และสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ การยางแห่ง
ประเทศไทย 

- ทบทวนและปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
- จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียด 
ของแผนยุทธศาสตร์ให้ส่วนงาน หน่วยงาน ต่างๆ 
- ปรับเปลี่ยนแผน/รูปแบบการประชุมเพ่ือติดตาม 
ผลการด าเนินงานผ่านระบบ VDO Conference 
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือก าหนด 
แผนงาน โครงการเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 
ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ยาง 20 ปี และหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรงบประมาณ 

 SR07 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นหน่วยรับรอง
ภาครัฐ 

PA องค์กร ข้อ 2.5 มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร เพื่อท า
หน้าที่เป็นหน่วยรับรองภาครัฐ 

- พัฒนาบุคลากรให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น 
ทีป่รึกษา (Consultant) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) 
- ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

เท่ากับร้อยละ 100 และสามารถ
ให้การรับรองเกษตรกร อย่างน้อย 
300 ราย 

เกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของการได้รับรองมาตรฐาน
สินค้า  เกษตร 

FR01 ผลการด าเนินงานด้านธุรกิจ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

PA องค์กร ข้อ 2.2 และ 
โครงการด าเนินงานด้านธุรกิจ 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 233 ล้านบาท 

- จัดท า และประกาศนโยบายการด าเนินงานทางด้าน 
ธุรกิจของ การยางแห่งประเทศไทย 
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน กฎหมาย กฎ  
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจ 
ของ การยางแห่งประเทศไทย 
- ชี้แจง ท าความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานทางด้านธุรกิจ 
- จัดท าฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Segment Profile) 
และส ารวจความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสรุปผลส ารวจ
เพ่ือก าหนดแนวทางความสัมพันธ์ 

    กับลูกค้าเสนอ ผวก.การยางแห่งประเทศไทย รายไตรมาส 
- จัดท ารายงานวิเคราะห์ทางเลือกในการด าเนินธุรกิจราย
ผลิตภัณฑ์ เสนอ ผวก.การยางแห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย เป็นรายเดือน 
- ใช้ระบบ Inventory ในการบริหารสินค้าคงหลัง เช่น 
ต้นทุนรับวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตยาง โดยหน่วยธุรกิจ
ร่วมกับ กจร. 1 – 6 และ กจม. เพ่ือจัดท าข้อมูลต้นทุนใน
การผลิตและจุดคุ้มทุนในการผลิต เป็นรายเดือน 
- ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยธุรกิจ กองจัดการ
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

โรงงาน 1 - 6 สถาบันวิจัยยาง/ศบท. และฝ่าย
อุตสาหกรรมยาง ในการจัดท าแผนธุรกิจภาพรวมของ การ
ยางแห่งประเทศไทย แผนการผลิตยางในแต่ละเดือน 
คุณภาพของยางที่ผลิตได้ตามที่ การยางแห่งประเทศไทย 
ก าหนดและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยาง
ในแต่ละ กจร. 
- จัดท าแผนการขยายตลาดและรักษาลูกค้า 

ชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม 

SR02 การด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency)  ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

PA องค์กร ข้อ 1.2 และ 
โครงการศึกษา และ
ประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจของ การยาง
แห่งประเทศไทย ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 
14045 

ค่า EE Factor ไม่น้อยกว่า 
1.0117 

- ประชุมร่วมกับ กองจัดการโรงงาน 1 - 2 ทุกไตรมาส เพ่ือ
รับทราบ และปรับปรุงผลการด าเนินงานด้าน  
Eco-Efficiency 
- จ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

OR04 ปริมาณผลผลิตยางของ
โรงงาน 1, 2, 6 และ โรงงานไม้ยาง 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

โครงการแปรรูปผลผลิตยาง ร้อยละปริมาณผลผลิตยาง เทียบ
กับเป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 100 

- ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า 
แผนการผลิตให้สอดคล้องต่อแผนการตลาด เพื่อป้องกัน 
การผลิตที่ไม่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 
- จัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดหาอะไหล่
รองตามแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
- จัดหาแรงงานจ้างเหมาที่มีประสบการณ์ในการผลิต  
ให้เพียงพอต่อก าลังผลิตของโรงงาน 
- ฝึกอบรมให้ความรู้และเพ่ิมทักษะความช านาญให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของกองจัดการโรงงาน รวมทั้ง 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ 
มาให้ค าปรึกษาและร่วมด าเนินงาน 
- ส ารวจและจัดท าแนวทางปรับปรุงขั้นตอนที่ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดการสูญเสีย 
ในกระบวนผลิต 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
- ด าเนินการรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

ลูกค้า/
ผู้รับบริการ 

SR03 การส่งเสริมการท าสวนยางใน
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

PA องค์กร ข้อ 1.4 และ 
โครงการส่งเสริมการท าสวน 
ยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 

สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ ยางพารา
ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ และ
คัดเลือกผู้จัดการแปลงที่เป็น
เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใน
อนาคต โดยสมาชิกแปลงใหญ่ 
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 และลดต้นทุนได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของ สศก. ในแต่ละพ้ืนที่ 

- แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อวางแผนการท างานร่วมกันกับ
ภาคีและเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 
- บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทาง 
ในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- จัดท าแผนวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรายตัวของเกษตรกร 
- ส่งเสริมกิจกรรมการเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนการผลิตและ
เพ่ิมผลผลิต 
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการสวนยาง 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

 SR04 การพัฒนาเกษตรกรเป็น 
Smart Farmer ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร 

พัฒนาเกษตรกรเป็น  
Smart Farmer จ านวน 6,000 
รายต่อปี 

- จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่าน 
การสื่อสารช่องทางต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรสนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและปรับปรุงแนวทาง 
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอ ร.ผวก.การยางแห่ง
ประเทศไทย(ป) 
 
 

 SR05 การลดพื้นที่ปลูกยาง  
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

แผนงานส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อ
การปลูกแทน 

ปริมาณพ้ืนที่สวนโค่น จ านวน 
200,000 ไร่ต่อปี 

- ติดตามสวนยางของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม 
เกณฑ์ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนด้วยพืช 
เศรษฐกิจอ่ืน 
- ประสานและจัดหาผู้ซื้อไม้ยาง ผู้ผลิตพันธุ์ยางหรือ 
พันธุ์พืชชนิดอื่นให้แก่เกษตรกร 
- จัดท าแนวทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วง 
ปลูกยางใหม่ ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
- ประชาสัมพันธ์การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
การปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่น ผ่านสื่อทุกช่องทาง 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแนวทาง 
การด าเนินงานของ การยางแห่งประเทศไทยเขต/การยาง 
แห่งประเทศไทย จ. เป็นรายไตรมาส เสนอ ร.ผวก.การยาง
แห่งประเทศไทย(ป) 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

 OR02 การน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

PA องค์กร ข้อ 2.4 และ 
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกร และ 
ผู้ประกอบกิจการยาง สามารถน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผนฯ 
เทียบเท่าร้อยละ 100 

- จัดท ารูปแบบการประเมินผลเชิงคุณภาพ ให้สอดคล้อง 
กับการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- จัดท าคู่มือการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบกับ 
การถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่สถาบันเกษตรกรชาว 
สวนยาง 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อออนไลน์, โฆษณาทางสื่อวิทยุ  
เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเก็บข้อมูล เพ่ือสรุปและ 
ประเมินผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ 
- ประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อติดตามและประสาน 
กับหน่วยงานรับขึ้นบัญชีนวัตกรรม คือ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือหาช่องทาง
หรือมาตรการอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานนั้นๆ 
ประกาศออกมาในช่วงสถานการณ์เกิดโรคระบาด 
Covid-19 เพ่ือช่วยเหลือผู้ร้องขอให้ทันในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่
ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 

 OR03 ปริมาณยางผ่านตลาดกลาง
ยางพารา ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 

โครงการสนับสนุน บริหาร 
งานตลาดกลางยางพารา 

ร้อยละปริมาณการซื้อขายยาง
ผ่านตลาดกลางยางพาราเทียบกับ
เป้าหมายสะสม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 130 (เป้าหมาย 158,000 
ตัน) 

- ทบทวนแผน BCP ในกรณีสถานการณ์ Covid - 19 
- ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานของตลาดกลางให้รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรและผู้ซื้อ
ยาง 
- ประสานงานกับ การยางแห่งประเทศไทย จ./ส. เพื่อ
ส่งเสริมให้มกีาร 
ซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราเพ่ิมมากข้ึน 
- เพ่ิมช่องทางการให้บริการตลาดกลางยางพารา 
ในรูปแบบตลาดเครือข่าย 
- พัฒนารูปแบบการซื้อขายยางชนิดอ่ืนๆ 
- ออกพ้ืนที่ติดตามให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาคุณภาพยาง
ให้กับสมาชิกผู้ขายยางของตลาดกลางยางพารา ทั้งสมาชิก
รายเดิมและรายใหม่ 
- ติดตามให้ค าแนะน าผู้ซื้อ ผู้ขายยาง ผ่านระบบ VDO  
Conference 
- จัดท าสื่อ และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็น แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายยาง 

 FR04 งบประมาณในการสนับสนุน
การปลูกแทนไม่เพียงพอ 

แผนงานส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อ
การปลูกแทน 

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา ได้
มากกว่าเป้าหมาย และไม่ต้องใช้
เงินทุนตามมาตรา 49(2) 

- ทบทวนการจ่ายสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บ 
CESS ในปัจจุบัน 
- ปรับปรุงวิธีการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
การส่งออกยางพารา (CESS) 

 

 



 

58 

5.7 แนวทางเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนา 
 แนวทางเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
มีดงันี้  

๑) การด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินงานและเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระบุจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งในมิติ กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบใน
ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงระบบงาน
ต่อไป  

๒) การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยด าเนินการแก้ไข
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบการด าเนินงาน  หรือการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิด 
Enterprise Architecture หรือ สถาปัตยกรรมองค์กรในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ระบบการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน  

๓) การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย ด้านงานส่งเสริมและ
ด้านธุรกิจยางพารา โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน  ก าหนดมาตรการหรือข้ันตอนด าเนินงานที่
เหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและระดับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ รวมทั้งมีแผนรองรับในกรณีมีเหตุการณ์ไม่
คาดฝันหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้ และโครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนวิธีคิดและวิธีท างานอย่างเป็น
กระบวนการ การสื่อสารจะต้องทั่วถึงทั้งแนวดิ่งตามสายงาน  และแนวราบของการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้รางวัลและส่งเสริมรวมทั้งมีการวัดผลงานอย่างเหมาะสม  และการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติข้างต้น หากมีการด าเนินการและได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากร การยางแห่งประเทศไทย ในทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผน
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6 เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือผนึกก าลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ การยางแห่งประเทศไทย และประเทศเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 

  

 

  

 

 

 


