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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต(ตอนบน 2) เพ่ือศึกษาป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต@อประสิทธิผลการ
นํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต(ตอนบนและ 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา
ในจังหวัดภาคใต(ตอนบนโดยใช(การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด(วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกผู(ให(ข(อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน 
ประกอบด(วย ผู(เชี่ยวชาญด(านการพัฒนายางพารา จํานวน 15 คน และผู(มีส@วนเก่ียวข(องในการพัฒนา
ยางพารา 10 คน ท่ีได(มาด(วยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห�ข(อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห�และ 
การตีความ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยการศึกษากลุ@มตัวอย@าง จํานวน 219 คน ตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน@ จากประชากร จํานวน 486  คน ท่ีเปFนข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(าง และพนักงานจ(างท่ี
ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต(ตอนบน ด(วยการสุ@มตัวอย@างแบบแบ@งชั้นภูมิ
ตามสัดส@วนและการสุ@มอย@างง@าย เครื่องมือเก็บข(อมูลคือการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร(าง แบบสอบถาม
แบบมาตราส@วนประมาณค@า 5 ระดับ ท่ีมีความเชื่อม่ัน 0.87 และวิเคราะห�ข(อมูลด(วยสถิติค@าร(อยละ 
ค@าเฉลี่ย ค@าส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน

ผลการวิจัยพบว@า 
1) ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด

ภาคใต(ตอนบนโดยรวมอยู@ในระดับปานกลาง ( X  = 3.34, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปFนรายด(าน 
พบว@า ด(านบรรลุวัตถุประสงค�อยู@ในระดับสูงสุด ( X  =  3.36, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ด(านความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง ( X  = 3.36, S.D. = 0.61) ด(านความพึงพอใจของผู(เก่ียวข(อง ( X  = 3.35, 
S.D. = 0.51) และด(านการมีประโยชน�อย@างแท(จริงต@อส@วนรวม ( X  = 3.28, S.D. = 0.69) ตามลําดับ
โดยด(านการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีอยู@ในระดับสูงท่ีสุดนั้นได(กําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายท่ีกําหนด
ไว(สอดคล(องกับความต(องการของเกษตรกรในการเพ่ิมรายได( และด(านการมีประโยชน�อย@างแท(จริงต@อ
ส@วนรวมท่ีอยู@ในระดับตํ่าสุดนั้นโดยนโยบายยางพาราท่ีกําหนดไว(นี้ มุ@งเน(นประโยชน�แก@เกษตรกรเปFน
หลัก จึงทําให(เกิดประโยชน�ต@อส@วนรวมน(อยลง
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 2) ป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต@อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต(ตอนบนพิจารณาตามสมการพยากรณ� พบว@า ตัวแปรอิสระท่ีได(รับการ
คัดเลือกเข(าสมการตามลําดับความสัมพันธ�อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบด(วย           
4 ป?จจัย คือ (1) ด(านการสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด(านภาวะผู(นํา (3) ด(านความพร(อมด(านทรัพยากร
การบริหารและ (4) ด(านความร@วมมือของเกษตรกรโดยท้ัง 4 ป?จจัย ดังกล@าวสามารถอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได(ร(อยละ 96.10 
(Adjusted R² = 0.961) 
 3) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต(ตอนบนท่ีเสนอแนะประกอบด(วยการปฏิบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ 
คือ (1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค�ของนโยบายยางพาราให(มีความกว(างขวางมากข้ึน โดยเพ่ิมเติมการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให(ได(คุณภาพและมีผลผลิตต@อพ้ืนท่ีสูงข้ึน (2) ควรเพ่ิม
นโยบายยางพาราให(มีประโยชน�ต@อส@วนรวมมากข้ึน โดยมีการกําหนดนโยบายให(มีการใช(ยางธรรมชาติ
ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน (3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐโดยสนับสนุนให(ภาคเอกชนรายใหญ@ได(
ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค(าจากยางพารา (4) ควรเพ่ิมภาวะผู(นําโดยให(ผู(นําเปFนผู(รู(เท@าทัน
สถานการณ�และสามารถปรับตัวให(เข(ากับการเปลี่ยนแปลงได(อย@างเหมาะสม (5) ควรเพ่ิมความพร(อม
ด(านทรัพยากรการบริหารโดยจัดให(มีการบริหารค@าตอบแทนผลประโยชน�และสวัสดิการแก@บุคลากร
อย@างเหมาะสมและ (6) ควรเพ่ิมความร@วมมือของเกษตรกรโดยพัฒนาความร@วมมือในการลงทุนและ
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย@างยิ่งในด(านแรงงาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the effectiveness of the 
rubber policy implementation of agricultural rubber institutions in the Upper 
Southern provinces, 2) study the factors influencing the effectiveness of the rubber 
policy implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern 
provinces, and 3) propose the recommendations for improving the effectiveness of 
the rubber policy implementation of agricultural rubber institutions in the Upper 
Southern provinces. This research was a mixed methods research which combined 
the qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was conducted 
by in-depth interviewing 25 key informants consisted of 15 experts in rubber 
development and 10 related persons, they were selected by purposive sampling 
technique. The data were analyzed by using analytic induction and interpretation. 
The quantitative research was conducted by studying the sample of 219 respondents 
followed Taro Yamane’s formula who were selected from 486 the officials, staffs and 
employees working in the Upper Southern provinces, they were selected by 
proportional stratified random sampling technique. The sample size was obtained by 
the calculation with Taro Yamane’s formula. The research tool for data collection 
were standardized or structured interview five levels rating scale questionnaire at the 
reliability of 0.87. The statistics used for data analysis composed of means, standard 
deviation and the stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The effectiveness of rubber policy implementation of agricultural         
rub reinstitutions in the Upper Southern provinces in overall was at the moderate 

level ( X  = 3.34, S.D. = 0.50). While considered in each aspect was found that the 



 

ง 

aspect of objective attainment was at the highest level ( X  = 3.36, S.D. = 0.57), 

followed by the aspect of rubber industry sustainability ( X  = 3.36, S.D. = 0.61), the 

aspect of stakeholder satisfaction ( X  = 3.35, S.D. = 0.51), and the aspect of actual 

public benefit ( X  = 3.28, S.D. = 0.69), respectively. The aspect of objective 
attainment was at the highest level as the objective of this policy was complied with 
the needs of the rubber farmers to increase their incomes. The aspect of actual 
public benefit was at the lowest as this policy focused mainly on the benefit of the 
rubber farmers that brought about less actual public benefit.  
 2) The factors influencing the effectiveness of the rubber policy 
implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern provinces 
based on the prediction equation and ranking from the highest consisted of             
4 aspects : (1) the aspect of the governmental support, (2) the aspect of leadership, 
(3) the readiness of managerial resource aspect and (4) the cooperation of farmers 
aspect. These four variables could explain the variation of the effectiveness of the 
rubber policy implementation of agricultural rubber institutions at 96.10 percent 
(Adjusted R²=0.961) at the level of significance of 0.05 
 3) The proposed recommendations for improving the effectiveness of 
rubber policy implementation of agriculture rubber institutions consisted of              
6 principle measures as (1) the objectives of rubber policy should be expanded by 
having more production plans in getting higher qualities and more products per 
production areas, (2) the rubber policy should be improved for public benefits by 
increasing internal consumption, (3) the governmental support should be facilitated 
by encouraging the private sectors in improving their own producing machines,        
(4) the leadership should be enhanced by acknowledging the leaders in having 
broader vision and being appropriate leader for change, (5) the managerial resources 
should be increased by setting up the appropriate benefit system and having suitable 
welfare for all personnel and (6) the cooperation of all farmers should be enhanced 
by developing the joint venture in investment and performing, especially in the labor 
sectors.    
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 การดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุล�วงไปได�เป�นอย�างดี ด�วยความกรุณาจากท�าน 
อาจารย# พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย# ท�านอาจารย# ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร# ท่ีได�ให�คําแนะนําและ
ชี้แนะในการต้ังคําถามในการเก็บข�อมูล และวิเคราะห#อภิปรายผลตลอดจนให�ข�อคิดในการศึกษาวิจัย
ในด�านต�างๆ ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท�านอาจารย# ศาสตราจารย# ดร.บุญทัน ดอกไธสง ท�าน
อาจารย# ศาสตราจารย# ดร.อิมรอน มะลูลีม ท�านอาจารย# ศาสตราจารย# พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี 
ท�าน ผู�ช�วยศาสตราจารย# ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ท�านอาจารย# ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ ท่ีได�ให�
คําแนะนําในวิธีการวิจัยมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย# กรรมการ และ
ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท�านเป�นอย�างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผู�อํานวยการองค#การของสถาบันเกษตรกรยางพารา  ข�าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ�าง และพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน
ทุกๆ ท�าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท�านอาจารย# พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล (ดร.) ท่ีให�ความรู�ในการ
ทําวิจัย คุณพ�อต้ังส�อง ชํามริ และคุณแม�พรรณี ชํามริ ซ่ึงเป�นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตของผู�วิจัย ท่ีได�
ให�กําลังใจ ให�พร และให�คําอวยพรในการเรียนและการสอบทุกครั้ง จนกระท่ังได�เรียนจบในระดับ
ปริญญาเอก 
 นอกจากนี้ผู�วิจัยขอกราบขอบคุณ คุณชํานาญ ชํามริ ผู�ซ่ึงเป�นพ่ีชาย คุณมณิรัช ชํานาญพุฒิพร 
ผู�เป�นท่ีรัก ท่ีคอยให�กําลังใจ และให�การสนับสนุนในด�านทุนทรัพย# และขอขอบคุณญาติสนิท มิตร
สหาย และผู�มีอุปการคุณทุกท�านท่ีมิได�กล�าวนามไว�ในท่ีนี้ ขออํานาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์จงดลบันดาลใจให�
ทุกๆ ท�านท้ังท่ีกล�าวนามและมิได�กล�าวนามจงประสบแต�ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ#
ตลอดไป ผู�วิจัยจะนําความรู�ในคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได�รับนี้ไปสร�างคุณประโยชน#ให�กับสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 จากสถานการณ
และสภาวะแวดล�อมของเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย"างมีนัยสําคัญ 
ได�ส"งผลให�ประเทศไทยในวันนี้อยู"ในช"วงการเปลี่ยนผ"านเชิงโครงสร�างท่ีสําคัญ สถานการณ
ความ
ขัดแย�งท่ีปะทุในบ�านเมืองทุกวันนี้ เพราะเห็นความเชื่อมโยงของป2ญหาป2จจุบันซ่ึงเป5นเหตุการณ
ท่ี
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐทางด�านการส"งเสริมการเกษตร เรียกว"าเป5นผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบาย
นั่นเอง ต้ังแต"รัฐบาลไทยมีนโยบายช"วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทย ความเหมาะสมทางด�าน
เศรษฐกิจ การปลูกสวนยางในรูปแบบและเทคนิควิธีการท่ีรัฐส"งเสริม เช"น มีนโยบายส"งเสริมการปลูก
ยาง 2 ล�านไร" ประกอบด�วยเทคนิควิธีการปลูกยางเป5นพืชเด่ียวลามไปท้ังประเทศ มองในแง"ความ
เหมาะสมของตัวเกษตรกรเองในทางเศรษฐกิจและในทางเศรษฐกิจของประเทศ มองในเชิงการตลาด
สากล เพราะยางเป5นพืชเศรษฐกิจท่ีขายกันท่ัวโลก ดูจากป2จจัยภายนอก วิเคราะห
อัตราการ
เจริญเติบโตของการบริโภคยางแล�ว พบว"าน้ํายางท่ีผลิตจากต�นยางนั้นมีความต�องการสูง ดูตัวเลขก"อน
ส"งเสริมจะดูดี ดูว"ายางในตลาดมีแนวโน�มความต�องการพุ"งข้ึนเรื่อยๆ เกษตรกรก็เฮโลไปปลูกกัน 
องค
กรท่ีมีหน�าท่ีส"งเสริมก็ส"งเสริมให�ปลูกเพราะตลาดดีข้ึนทุกวัน เม่ือดีมานด
สูงแน"นอนว"ายักษ
ใหญ"ก็
ลงมาเล"นด�วย เช"น จีนก็ลงมาปลูกยาง นอกจากท่ีปลูกในประเทศตัวเองแล�ว ก็ยังมาหาท่ีปลูกนอก
ประเทศ ในเวียดนาม ลาว และพม"า หรือมากว�านซ้ือท่ีดินปลูกยางในภาคเหนือ ภาคอีสานของไทย
เป5นจํานวนมาก ดังนั้นนโยบายนี้ถ�าจะทําต�องทําด�วยความระมัดระวังจริงๆ เพราะการท่ีมีน้ํายางใน
ตลาดเป5นสินค�าสากลท่ีปลูกขายกันท่ัวโลก ตลาดก็มีความเสี่ยง ราคาก็มีความเสี่ยง ด�านระบบ
เศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตเอง ก็มีความเสี่ยงหนักยิ่งข้ึน เพราะว"าไปเน�นการพ่ึงพิงตลาดน้ํายางด�าน
เดียว เม่ือเกิดการแปรปรวนของสินค�าและราคาข้ึนก็จะไม"สามารถบริหารความเสี่ยงได� แต"เดิมท่ีในป;า
ยางมีพืชพันธุ
หลากชนิด มีของกิน ของใช� มีหน"อไม� มีสมุนไพร เป5นป;ายาง เกษตรกรมีความเสี่ยงก็
น�อยเพราะไม"ได�เป5นสวนยางท่ีส"งเสริมให�ตัดทุกอย"างออกหมดตามระบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว เม่ือเป5น
สวนยางก็มียางอย"างเดียวไม"มีพืชสําหรับพออยู" พอกิน เหลืออีกแล�ว ตกลงความเหมาะสมของ
นโยบายนี้ในทางเศรษฐกิจไม"ว"าจะวิเคราะห
ในความต�องการตลาด ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ ระดับครัวเรือน การส"งเสริมให�เกิดการปลูกแบบนี้มีผลกระทบโดยตรงต"อเกษตรกร 
และกระทบต"อรัฐอย"างแน"นอน (คมชัดลึก, 20 กันยายน 2556) 
 ท้ังนี้ จะเห็นว"าท่ีผ"านมามูลค"าการส"งออกยางพาราของไทยลดลงถึงร�อยละ 30 จาก
มกราคม-สิงหาคม 2554 มูลค"าส"งออกยาง 178,880 ล�านบาท ขณะท่ีปH 2555 ในช"วงเดียวกันส"งออก
ได�เพียง 124,060 ล�านบาท ลดลงถึง 54,820 ล�านบาท เป5นสัญญาณอันตรายต"อ GDP โดยรวมของ
ประเทศท่ีต�องอาศัยรายได�จากการส"งออกโดยเฉพาะสินค�าเกษตรยางพารา ในขณะท่ีรัฐส"งเสริมให�
ประชากรปลูกยางพารามากข้ึนเรื่อยๆ ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ผลสุดท�ายความลําบากท้ังหลาย
คงตกลงมาท่ีเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต ซ่ึงก็ต�องทําใจ เม่ือรัฐบาลเลือกคนมาดูแลด�านยางเป5น
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แค"มือสมัครเล"นเท"านั้น ล"าช�าไม"ทันการณ
 ขาดความรอบคอบ เปMดช"องโกง ซํ้าหนักเข�าไปอีก นโยบาย
ท่ีกําหนดไว�ก็ขาดความรอบคอบ เป5นเหตุให�องค
การสวนยาง ทํางานด�วยความยากลําบากเพราะกลัว
ว"าตัวเองจะต�องมารับผิดชอบความเสี่ยงท่ีจะขาดทุนตามโครงการในอนาคตได� จึงมีการเข�าซ้ือชี้นํา
ราคาเพียงเล็กๆ น�อยๆ เพ่ือลดกระแสเท"านั้น จนล"วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคม 2555 นับจากวัน
อนุมัติโครงการเป5นเวลา 6 เดือนเศษ คณะรัฐมนตรีจึงออกมติมาใหม"เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 
ให�ชดเชยผลขาดทุนจากโครงการฯ ให�องค
การสวนยางได� แต"ก็สายเกินไป เพราะราคายางปรับตัวลง
มาตํ่ากว"า 100 บาท/กก. การประกาศ 120 บาทของรัฐมนตรีจึงเป5นเรื่องตลก ความแตกต"างของ
ราคาจริงกับราคาเข�าดําเนินการของรัฐบาลมีช"องว"างสูงมาก สูงกว"า 20 บาท/กก. เป5นสาเหตุของการ
ทุจริตคอร
รัปชั่น ท้ังเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติ กลุ"มเกษตรกรท่ีเข�าร"วมโครงการฯ โรงรมควันและโรงงานผลิต
ยางแท"ง เอส ที อาร
 20 ท่ีองค
การสวนยางจัดจ�างรองรับไว� ทํากันเป5นขบวนการสร�างความเสียหาย
ให�แก"งบประมาณ พ่ีน�องเกษตรกรชาวสวนยางและกลไกตลาดอย"างมากมาย 
 การดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา
ยางของรัฐบาลต้ังแต" 24 มกราคม 2555 มีผลกระทบหลายด�าน คือ 
 1. ผลกระทบต"อรัฐบาล 
  1.1 ขัดกับนโยบายหลักของรัฐบาล ประเทศไทยมีความจําเป5นต�องพ่ึงพารายได�จากการ
ส"งออกสินค�าเป5นหลักเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะสินค�าเกษตร รัฐบาลจึง
ประกาศนโยบายการขยายการเจริญเติบโตของประเทศเป5นเรื่องสําคัญท่ีจะหารายได�ในทุกๆ ทาง จึงมี
นโยบายส"งเสริมการส"งออกเต็มท่ี ดังนั้น การท่ีกระทรวงเกษตรฯ ประกาศจํากัดการส"งออกยางพารา
ซ่ึงเป5นสินค�าเกษตรหลักท่ีทํารายได�ให�แก"ประเทศ เท"ากับเป5นการสวนทางกับนโยบายหลักของรัฐบาล 
  1.2 ประเทศไทยเสียตลาดยางพาราให�กับคู"แข"งจากการจํากัดการส"งออก เพราะ
กระทรวงเกษตรฯ ใช�ตัวเลขการส"งออกปH 2554 ซ่ึงถือว"าน�อยกว"าความเป5นจริงเกือบทุกบริษัทเพราะ
การปรับข้ึนเงินสงเคราะห
 (CESS) ของรัฐบาลเม่ือปลายปH 2553 ทําให�มีต�นทุนส"งออกสูงกว"าประเทศ
เพ่ือนบ�านและเสียตลาดบางส"วนไปในท่ีสุดให�แก"อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
  1.3 รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบไม"ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ยาง ปH พ.ศ. 2542 โดยการดําเนินการ
ไปตกลงกับต"างประเทศ ท้ังมาเลเซียและ อินโดนีเซียในลักษณะข�อตกลงระหว"างประเทศ และการ
ดําเนินการของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในเรื่องการกําหนดโควตาการส"งออก โดยอ�างการ
ปฏิบั ติตาม พ.ร.บ. ยาง ในมาตรา 6(8) ซ่ึงเป5นการกระทําการก"อนท่ีจะขอความเห็นจาก
คณะกรรมการควบคุมยางตามท่ีระบุหน�าท่ีไว�ในมาตรา 15(1), (6) ซ่ึงเพ่ิงจัดต้ังคณะกรรมการชุดนี้เม่ือ
วันท่ี 25 กันยายน 2555 โดยเฉพาะผู�ทรงคุณวุฒิท่ี รมต. มีอํานาจแต"งต้ังได�โละคนเก"าออก ต้ังคนของ
ตัวเองแทน และเร"งประชุมกรรมการชุดนี้เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2555 เพ่ือรับรองการกระทําท่ี
ดําเนินการไปแล�ว  
  1.4 เกิดความเสียหายต"อกิจกรรมของตลาดกลางยางพารา ตลาดกลางยางพาราท่ี
จัดต้ังมาต้ังแต"ปH 2534 วัตถุประสงค
ในการจัดต้ังเพ่ือต�องการแก�ไขป2ญหาราคายางตกตํ่าเป5นเครื่องมือ
ท่ีสําคัญของทุกรัฐบาล เพราะมีความพร�อมทุกประการ ท้ังอาคารสถานท่ี เครื่องมือ บุคลากร การ
สื่อสารข�อมูลราคายางและมีครอบคลุมถึง 6 ตลาด เม่ือรัฐกําหนดซ้ือยางจากนอกตลาดทําให�กลไก
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ตลาดเสียหาย ราคาท่ีออกจากตลาดกลางเป5นราคาประมูลท่ีเป5นหน�าต"างราคาของประเทศไทย (Thai 
Rubber Window) ท่ีท่ัวโลกเชื่อถือ จะเห็นว"าราคาท่ีรัฐบาลดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางไม"ปรากฏให�ท่ัวโลกทราบแต"อย"างใด ทําให�นโยบายไม"
ประสบความสําเร็จทางด�านจิตวิทยา 
 2. ผลกระทบต"อเกษตรกร 
  2.1 เกษตรกรรายย"อยไม"สามารถเข�าถึงโครงการฯ เพราะผู�ท่ีสามารถนํามาขายได�ต�อง
เป5นสถาบันเกษตรกร ถ�าขอเข�าร"วมเป5นสมาชิกสมทบก็จะถูกหักค"าใช�จ"ายจึงไม"สามารถเข�าถึงราคาท่ี
รัฐกําหนดให�ได�และมีความยุ"งยาก 
  2.2 เกษตรกรไม"ได�รับความเป5นธรรมจากการดําเนินการของรัฐ จากข�อจํากัด 
   2.2.1 โรงรมยาง ท่ีมีจํากัดทําให�เป5นช"องว"างให�เจ�าหน�ารัฐท่ีรับผิดชอบร"วมกับโรง
รมยางเรียกเก็บเงินเป5นค"าอํานวยความสะดวกจากสถาบันเกษตรกรโดยไม"เป5นธรรม เพราะถ�าไม"จ"าย
ก็จะอ�างยางเต็ม ยางไม"ได�คุณภาพ ฯลฯ จึงยอมจ"ายให�เพราะถ�าเอาไปขายในตลาดราคาจะตํ่ากว"ามาก 
จึงเรียกขานเงินท่ีจ"ายนี้ว"า “เงินค"าปากหมา” 
   2.2.2 การจ"ายเงินล"าช�าทําให�เกิดความเดือดร�อน ตอนนี้องค
การสวนยางค�างจ"าย
เกษตรกรมาต้ังแต"เดือนสิงหาคม 2555 จนถึงป2จจุบัน จนมีการประท�วงหลายครั้ง  
 3. ผลกระทบต"อผู�ประกอบการ 
  3.1 สูญเสียตลาดต"างประเทศเพราะไม"สามารถแข"งขันราคากับรัฐบาลได� อีกท้ังยังต�อง
รับภาระเงินสงเคราะห
การทําสวนยางท่ีต�องจ"ายในการส"งออกยางสูงท่ีสุดในโลก กิโลกรัมละ 5 บาท 
  3.2 ถูกจํากัดการส"งออก โดยรัฐเป5นผู�กําหนดโควตา 
   3.2.1 การกําหนดโควตาให�แต"ละบริษัทโดยยึดตัวเลขการส"งออกปH 2554 เป5น
เกณฑ
ในการคํานวณ ซ่ึงทราบกันอยู"ดีแล�วว"าปH 2554 การส"งออกเกือบทุกบริษัทลดลงเพราะป2ญหา
เรื่องการเพ่ิมเงินสงเคราะห
การทําสวนยาง (CESS) ยกเว�นบริษัทท่ีมีบริษัทลูกอยู"ต"างประเทศท่ีมียอด
การส"งออกสูง ส"งผลต"อการสูญเสียตลาดให�คู"แข"งขณะท่ีอินโดนีเซียใช�ตัวเลขเฉลี่ย 3 ปH 
   3.2.2 มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม"นําเอาน้ํายางข�นมาร"วมในโครงการเพราะยาก
ต"อการเก็บรักษาท้ังท่ีเก็บและคุณภาพท่ีปรับเปลี่ยนตามอายุในการเก็บรักษา แต"รัฐบาลไทยเอาน้ํายาง
ข�นมาร"วมด�วยทําให�ไทยเสียเปรียบท้ังสองประเทศ ในท่ีนี้แม�ผู�ประกอบการจะทักท�วงไปแล�วก็ไม"รับฟ2ง 
   3.2.3 บริษัทท่ีเพ่ิงจัดต้ังในปH 2555 ยังไม"มียอดการส"งออกในปH 2554 มีป2ญหาไม"มี
ตัวเลขอ�างอิงจนถึงวันนี้รัฐก็ยังไม"ได�ให�ตัวเลขท่ีจะใช� ขณะนี้มีบริษัทท่ีต�องหยุดการส"งออกเพราะป2ญหา
นี้แล�ว ถามไปยังผู�รับผิดชอบก็ไม"ได�ให�ความสะดวกอะไรท้ังสิ้นจึงเกิดความเสียหายมากขณะนี้ 
   3.2.3 บริษัทท่ีขยายกําลังผลิตจากปH 2554 ถูกกําหนดให�ส"งได�เพียงครึ่งเดียวจาก
กําลังผลิตจริง ทําให�เกิดความเสียหายต"อแผนการตลาดและความน"าเชื่อถือมาก 
   3.2.4 บริษัทท่ีส"งออกน�อยในปH 2554 แต"ปH 2555 มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ด�าน
การตลาดมากข้ึน มีการทําสัญญาระยะยาวและขยายตลาดเกิดความเสียหายเพราะไม"สามารถส"งยาง
ออกได�ตามสัญญาท่ีตกลงไว� 
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 นโยบายการแก�ไขป2ญหายางพาราสร�างผลกระทบมหาศาลท้ังระบบ จะช"วยเปMดโลกทัศน
ให�
ผู�รับผิดชอบในคณะรัฐบาล จัดการแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอย"างเร"งด"วน (โดย ASTV ผู�จัดการ
ออนไลน
, 2555) 
 ขณะท่ีรัฐบาลได�ประกาศนโยบายแก�ไขป2ญหาราคายางตกตํ่าเพ่ือช"วยเหลือชาวสวนยางท่ี
ประสบป2ญหาหลายประการ ซ่ึงมาตรการท้ังหมดคงเป5นเพียงการแก�ไขป2ญหาเฉพาะหน�าเท"านั้น คงไม"
สามารถแก�ไขป2ญหาระยะยาวได� มาตรการดังกล"าว ได�แก" 
 1. การช"วยเหลือโดยจัดเงินอุดหนุนชาวสวนยางไร"ละ 1,000 บาท แต"ไม"เกิน 15 ไร" เพราะ
ต�องการช"วยเฉพาะชาวสวนยางรายย"อยเท"านั้น ส"วนชาวสวนยางรายใหญ"ขอให�ช"วยตัวเองไปก"อน 
มาตรการนี้อาจถือได�ว"าเป5นมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ โดยจะโอนเงินเข�าบัญชีชาวสวนยางโดยตรง 
ซ่ึงจะทําให�เงินสะพัดโดยเร็ว ป2ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนคือชาวสวนยางรายย"อยท่ีไม"มีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินอาจ
ไม"ได�รับผลประโยชน
 
 2. การขอให�ธนาคารพาณิชย
ปล"อยสินเชื่อสําหรับการแปรรูปยางพารา โดยรัฐบาลจะช"วย
จ"ายดอกเบี้ยให� 3% มาตรการนี้อาจได�ผลไม"มากนักเพราะข้ึนอยู"กับตลาดสินค�ายางแปรรูปเป5นสําคัญ 
การส"งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราเป5นเรื่องใหญ"ท่ีจะแก�ไขป2ญหายางพาราให�ได�ผลอย"าง
ยั่งยืน รัฐบาลต�องมีมาตรการท่ีเป5นรูปธรรมจริงจังมากกว"านี้ โดยเฉพาะการระดมกลุ"มทุนท่ีมีศักยภาพ
ขนาดใหญ"เข�ามาร"วมโครงการ และต�องมีเปmาหมายท่ีชัดเจนท่ีจะต�องแปรรูปอุตสาหกรรมยางให�ได�ไม"
ตํ่ากว"า 80% ของยางท่ีผลิตได�ท้ังหมด ซ่ึงจะแก�ท้ังป2ญหาราคายางตกตํ่าและการเพ่ิมมูลค"าจากการ
แปรรูปอุตสาหกรรมยาง จะทําให�ประเทศชาติได�ประโยชน
จากการผลิตยางมหาศาล 
 3. การให�เงินทุนช"วยเหลือชาวสวนยางในการตัดโค"นต�นยางท่ีมีอายุมากเพ่ือปลูกยางใหม"
หรือปลูกพืชอ่ืนทดแทนรายละ 1 แสนบาท แนวทางนี้ควรกําหนดให�ชัดเจนว"าจะส"งเสริมการปลูกยาง
ใหม"เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีให�ผลผลิตสูงเท"านั้น ส"วนพ้ืนท่ีท่ีไม"เหมาะสมจะต�องปลูกพืชชนิดอ่ืนเท"านั้น เพ่ือ
ปmองกันการผลิตยางล�นตลาด 
 4. การต้ังกองทุนรับซ้ือยางโดยให� อสย. ดําเนินการ เพ่ือยกระดับราคายางให�สูงข้ึนโดยคาด
ว"า จะยกระดับราคาให�สูงข้ึน ก.ก. ละ 60-70 บาท โดยมีเง่ือนไขว"าจะรับซ้ือจากชาวสวนยางต"อเม่ือ
ได�รับคําสั่งซ้ือจากต"างประเทศแล�วเท"านั้นเพ่ือปmองกันไม"ให�มีป2ญหายางค�างสต็อกเพ่ิมข้ึน มาตรการนี้
อาจเป5นมาตรการท่ีเป5นจุดอ"อนมากท่ีสุด เพราะการกําหนดให�หน"วยงานของรัฐซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรเท"าท่ีผ"านมามีแต"ความเสียหายท้ังสิ้น ท้ังความเสียหายจากการขาดทุนในการซ้ือยางและ
ค"าใช�จ"ายในการซ้ือยางรวมท้ังการทุจริตคอร
รัปชั่นจากการซ้ือขายยางของเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาโดย
ตลอด รัฐบาลไทยควรยุติการช"วยเหลือเกษตรกรด�วยการเข�าแทรกแซงด�วยการซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรท้ังหมด การซ้ือขายควรให�เป5นหน�าท่ีของพ"อค�าเอกชนท่ีเขามีความชํานาญและเป5น
ประโยชน
ได�เสียของเขาโดยตรง กรณียางพารานี้ถ�ารัฐบาลได�คําสั่งซ้ือมาจากต"างประเทศรัฐบาลควร
แบ"งคําสั่งซ้ือดังกล"าวให�เอกชนไปดําเนินการส"วนภาครัฐทําหน�าท่ีกําหนดเง่ือนไขเรื่องราคาซ้ือขายให�
เหมาะสมเท"านั้น วิธีการนี้จะทําให�รัฐไม"ต�องมีภาระการเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิดความเสียหายท้ังปวง ต�อง
ย้ําว"าภาครัฐไม"มีความชํานาญในการซ้ือขายและในอดีตได�ทําให�เกิดความเสียหายมาโดยตลอด ไม"ควร
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ผิดพลาดซํ้าแล�วซํ้าอีก คนของภาครัฐนั้นถ�ามีโอกาสแล�วอดโกงไม"ได�จริงๆ ลองทบทวนกันดูอีกที ขอให�
เลือกทําเฉพาะสิ่งท่ีดี “นโยบายแก�ป2ญหาชาวสวนยาง” (สมบัติ ธํารงธัญวงศ
, 2557) 
 แนวทางดําเนินการแก�ป2ญหาวิกฤตราคายางพาราตกตํ่าและพัฒนาอนาคตอุตสาหกรรม
ระยะยาวของยางพาราไทยท่ีจะพัฒนาให�เติบโตอย"างยั่งยืน โดยกําหนดมาตรการส"งเสริม 3 ด�านหลัก 
ได�แก" การแก�ป2ญหาวัตถุดิบล�นตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราท้ังระบบ ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมอุปสงค
การใช�ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร�างกลไกผลักดันราคา
ยางในประเทศให�เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะทําให�อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตข้ึนได�อย"างยั่งยืน และยัง
เป5นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ เกิดความสมดุลระหว"างอุปสงค
และอุปทานยางพารา
ในตลาด และสามารถทําให�ราคายางลดความผันผวนและมีเสถียรภาพมากข้ึน 
 ตามท่ีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางข้ันปลายในประเทศยังไม"พัฒนาเท"าท่ีควร เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า และยังมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีล�าสมัย รวมไปถึงการมีอุปทานส"วนเกิน และ
การนํายางไปแปรรูปในสัดส"วนท่ีน�อย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน"วยงานหลักในการ
ส"งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได�มีบทบาทในการดําเนินการภายใต�แนวทางพัฒนายางพาราท้ัง
ระบบในส"วนของการสร�างความเข�มแข็งให�กับอุตสาหกรรมยางข้ันปลายน้ํา โดยได�กําหนดมาตรการ  
เพ่ือเพ่ิมอุปสงค
การใช�ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร�างกลไกผลักดันราคายางในประเทศให�เพ่ิม
สูงข้ึน ซ่ึงจะทําให�อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตข้ึนได�อย"างยั่งยืน 
 โดยมาตรการในการดําเนินการแก�ป2ญหา 3 ด�านหลัก การแก�ป2ญหาวัตถุดิบล�นตลาด การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ คือ  
 1. การแก�ป2ญหาวัตถุดิบล�นตลาด จัดทําโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป5นเงินทุนหมุนเวียนแก"
ผู�ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล�านบาท จากในช"วงเดือนพฤศจิกายน 2557–เมษายน 2558 เป5น
ช"วงท่ีผลผลิตยางพาราออกสู"ตลาดมาก จึงอาจส"งผลกระทบให�ราคายางลดตํ่าลง ดังนั้น กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได�ดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป5นเงินทุนหมุนเวียนแก"ผู�ประกอบการยาง วงเงิน 
10,000 ล�านบาท เพ่ือสนับสนุนผู�ประกอบผลิตภัณฑ
ยางข้ันกลาง โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ"อน
ปรน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล"องให�แก"ผู�ประกอบการ แปรรูปน้ํายางข�นใช�เป5นเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือยาง
ส"วนเกินออกจากระบบ ในช"วงต�นฤดูท่ีผลผลิตออกสู"ตลาดมาก โดยอัตราดอกเบี้ย ผู�กู�จะชําระดอกเบี้ย
เท"ากับอัตรา 2 % โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให� 3 % ซ่ึงการใช�เงินลงทุน 10,000 ล�านบาท ตาม
โครงการฯ คาดว"าจะทําให�สามารถดูดซับปริมาณยางท่ีจะเข�าสู"ระบบ ได�ประมาณ 200,000 ตัน ซ่ึงจะ
ส"งผลให�ราคายางเพ่ิมข้ึนทันที ประมาณ 2-3 บาท/กิโลกรัม และเพ่ิมข้ึนอย"างต"อเนื่อง โดยเปmาหมาย
คือ 66 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงส"งผลให�เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป5นอยู"ดีข้ึน 
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการส"งเสริมให�มีการเพ่ิมใช�ยางพาราใน
ประเทศ ซ่ึงเป5นการสนับสนุนผู�ประกอบการผลิตภัณฑ
ยาง โดยการดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ผู�ประกอบการผลิตภัณฑ
ยางเพ่ือขยายกําลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 
ล�านบาท ซ่ึงหน"วยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินจะ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต�นของผู�ประกอบการแต"ละราย และจะส"งให�กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรม



 6 

โรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาและรับรองความเหมาะสมของเครื่องจักรท่ีใช�ในโครงการนี้ เพ่ือ
ประกอบการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารออมสิน ซ่ึงจะช"วยให�ดูดซับยางพาราได� 300,000 ตัน 
 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ คือการส"งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

ยาง ตามท่ีในป2จจุบันผลิตภัณฑ
ยางของไทยยังขาดมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ
 ทําให�ผลิตภัณฑ
มี
คุณภาพไม"ได�มาตรฐานสากล อีกท้ังในป2จจุบันประเทศท่ีมีอํานาจต"อรองสูง ได�ใช�มาตรการท่ีไม"ใช"ภาษี
ต"างๆ เป5นเง่ือนไขในการกีดกันทางการค�า เช"น กําหนดเง่ือนไขด�านมาตรฐานสินค�า มาตรฐานด�าน
สิ่งแวดล�อมและสุขอนามัย เป5นต�น ดังนั้น จึงมีความจําเป5นอย"างยิ่งท่ีผู�ประกอบการไทยจะต�องให�
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค�า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
และการผลิตให�สามารถแข"งขันได�
ในระดับสากล รวมถึงต�องมีการสนับสนุนให�มีการเร"งกําหนดมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ
 และมีการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
และการผลิต เพ่ือให�ผลิตภัณฑ
ยางให�สามารถแข"งขันได�ในระดับสากล 
 การดําเนินการโครงการต"างๆ ภายใต�แนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ เป5นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราต้ังแต"ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงจะเป5นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ยางพาราในประเทศอย"างครบวงจร เป5นการเพ่ิมขีดความสามารถให�กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางข้ัน
ปลายให�สามารถแข"งขันได�ในระดับสากล เพ่ิมการใช�ยางเพ่ือแปรรูปเป5นผลิตภัณฑ
ยางในประเทศเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงจะส"งผลให�เกิดความสมดุลระหว"างอุปสงค
และอุปทานยางพาราในตลาด ทําให�ราคายางลดความผัน
ผวนและมีเสถียรภาพมากข้ึน ท้ังนี้ มาตรการต"างๆ ดังกล"าว จะทําให�สามารถเพ่ิมปริมาณการใช�ยางพารา
ภายในประเทศประมาณ 500,000 ตัน และเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง เช"น ถุงมือยาง 
ยางล�อ ยางยืด อีกด�วย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 
 ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน เพ่ือประเทศไทยเราจะได�มีความสามารถใน
การแข"งขันในเวทีระดับโลกในอนาคตต"อไป  
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 1.2.1 ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ใน
จังหวัดภาคใต�ตอนบน เป5นอย"างไร 
 1.2.2 ป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต"อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน มีอะไรบ�าง 
 1.2.3 แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน มีอะไรบ�าง 
 
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต"อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
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 1.3.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย   
 เพ่ือให�การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว�  ผู�วิจัยได�กําหนดขอบข"ายของการศึกษา
ไว� 4 ประการ ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีท่ีศึกษาครั้งนี้ คือ สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน จํานวน 
8 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร
ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 และจังหวัดตรัง  
 1.4.2 ขอบเขตด�านประชากร 
  ประชากรท่ีทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ"งเป5น 2 กลุ"ม คือ  
  1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษากลุ"มตัวอย"าง จํานวน 219 คน ท่ีเลือกมา
จากประชากร จํานวน 486 คน ท่ีเป5นข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�าง และพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานใน
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน ด�วยการสุ"มตัวอย"างแบบแบ"งชั้นภูมิตามสัดส"วน 
และการสุ"มตัวอย"างแบบง"าย กําหนดขนาดกลุ"มตัวอย"างโดยการคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน" 
   2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช�ประชากรจากกลุ"มผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน 
ประกอบด�วย ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนายางพารา จํานวน 15 คน และผู�มีส"วนเก่ียวข�องในการพัฒนา
ยางพารา 10 คน  
 1.4.3 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  ขอบเขตด�านเนื้อหา  เป5นการศึกษาตามกรอบการวิจัย ได�แก" 1) ประสิทธิผลการ
นํานโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ประกอบด�วย (1) การบรรลุวัตถุประสงค
          
(2) ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง (3) ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง (4) มีประโยชน
อย"างแท�จริงต"อ
ส"วนรวม 2) นโยบายการส"งเสริม ประกอบด�วย (1) การส"งเสริมการผลิต (2) การส"งเสริมการแปรรูป 
(3) การส"งเสริมการประกันราคา (4) การช"วยลดต�นทุนการผลิต (5) การช"วยเพ่ิมอุปสงค
 และ         
3) ป2จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) ภาวะผู�นํา (2) ความพร�อมด�านทรัพยากร
การบริหาร (3) การสนับสนุนจากภาครัฐ (4) ความร"วมมือขององค
กรยาง (5) ความร"วมมือของ
เกษตรกร (6) ความร"วมมือระหว"างประเทศ (7) ความสามารถในการแข"งขัน และ (8) โรงงานในการผลิต 
 1.4.4 ขอบเขตด�านเวลา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป5นการศึกษาภายใต�ขอบเขตของสภาพแวดล�อมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทย ในช"วงเดือน มกราคม 2555 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2557    
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1.5 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย 
 เพ่ือให�การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน บรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดคําจํากัดความ
ท่ีใช�ในการวิจัยไว� ดังนี้  
 การประเมินผลนโยบาย หมายถึง การวัดระดับความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํา
นโยบายยางพาราไปปฏิบัติ เป5นการประเมินเพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับเปmาหมายหรือวัตถุประสงค
ของ
นโยบาย 
 ประสิทธิผล หมายถึง การบริหารนโยบาย โครงการให�ได�ผลลัพธ
เป5นไปตามท่ีวางไว� ซ่ึง
ผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนอาจใช�ทรัพยากรท่ีมีมูลค"ามากกว"าหรือน�อยกว"ามูลค"าของผลลัพธ
ท่ีเกิดจากนโยบาย
ซ่ึงผลลัพธ
ท่ีได�นั้นเกิดจากมิติทางปรัชญา มิติทางสังคม มิติทางการบริหาร และมิติทางเศรษฐกิจ 
 นโยบายยางพารา หมายถึง มาตรการหรือแผนงานทางการเกษตรต"างๆ ท่ีรัฐได�วางไว�เพ่ือ
เป5นแนวทางให�เกิดการปฏิบัติและบรรลุเปmาหมายในทางเศรษฐกิจและทางการเมืองตามท่ีต�องการ ซ่ึง
วัตถุประสงค
หรือเปmาหมายของนโยบายสาธารณะในท่ีนี้เก่ียวข�องกับการสร�างเสถียรภาพของราคา 
การยกระดับรายได�ของเกษตรกรให�สูงข้ึน การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร การ
สนองตอบต"อการพัฒนาอย"างต"อเนื่องและยั่งยืน มีองค
ประกอบท่ีสําคัญ 3 ด�าน คือ นโยบายการ
ส"งเสริม การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินประสิทธิผลนโยบาย 
 นโยบายการส"งเสริม หมายถึง นโยบายภาครัฐท่ีส"งเสริมให�สถาบันเกษตรกรยางพารา
นําไปสู"การปฏิบัติเพ่ือช"วยเหลือเกษตรกรและผู�ท่ีเก่ียวข�องให�มีการเพ่ิมมูลค"าผลิตภัณฑ
ยาง และเพ่ิม
ปริมาณการใช�ยางในผลิตภัณฑ
ยางให�มากข้ึน 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมของการดําเนินงานตามนโยบาย
ท่ีกําหนดไว� เป5นการปฏิบัติภารกิจท่ีได�รับมอบหมายให�บรรลุผลอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สถาบันเกษตรกรยางพารา หมายถึง องค
กรท่ีก"อต้ังข้ึนเพ่ือต�องการช"วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง ด�วยการดําเนินกิจกรรมด�านการเกษตรอันรวมถึงการจัดการป2จจัยการผลิต การแปรรูป 
ธุรกิจเกษตร การตลาด ตลอดจนการส"งเสริมอาชีพเกษตรกรให�สามารถตอบสนองความต�องการและ
ก"อให�เกิดประโยชน
แก"ประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงมีองค
กรหลักๆ คือสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํา
สวนยาง สถาบันวิจัยยาง สํานักงานส"งเสริมการเกษตร องค
การสวนยาง และสมาคมยางพาราไทย 
 การประเมินประสิทธิผลนโยบาย หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค
หรือ
เปmาหมายนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช�ประสิทธิผลเกณฑ
ทําได�โดยการวิเคราะห
ว"า ทางเลือก
นั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม" มากน�อยเพียงใด ถ�าบรรลุวัตถุประสงค
ก็ผ"านการพิจารณา ถ�าไม"
บรรลุวัตถุประสงค
ก็ไม"ผ"าน 
 การบรรลุวัตถุประสงค
 หมายถึง การจัดการตามเปmาหมายให�บรรลุตามวัตถุประสงค
 ซ่ึง
กําหนดไว�เพ่ือความแข็งแกร"งของอุตสาหกรรมยางพารา โดยส"วนรวมขององค
การสถาบันเกษตร
ยางพารา และความสามารถในการแข"งขัน โดยระบุเป5นวัตถุประสงค
ในแต"ละปH วัตถุประสงค
สามารถ
กําหนดว"าเป5นผลลัพธ
เฉพาะอย"างท่ีองค
กรต�องการในการบรรลุภารกิจพ้ืนฐานท่ีทางรัฐบาลกําหนดไว� 
และเป5นท่ีพึงพอใจของพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง  
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 ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม หมายถึง การผลักดันอุตสาหกรรมยางพารา การสร�างความ
ยั่งยืนเสถียรภาพยางพารา การให�ไทยเป5นศูนย
กลางยางพาราโลก การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาจะยิ่ง
เพ่ิมมูลค"าของอุตสาหกรรมยางให�เพ่ิมข้ึน มีการกําหนดทิศทางราคายางพาราในอนาคต มีการร"วมมือ
กันพัฒนาอุตสาหกรรมยางข้ันปลายน้ําอย"างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช�ยางภายในประเทศ 
 ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง หมายถึง ประชาชนท่ีทําการเกษตรยางพารา มีความพึงพอใจใน
นโยบายของรัฐบาลท่ีมีโครงการส"งเสริมการผลิต การส"งเสริมการแปรรูป การส"งเสริมการประกันราคา การ
ช"วยลดต�นทุนการผลิต การช"วยเพ่ิมอุปสงค
 การช"วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกยางอย"างครบวงจร พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในแต"ละหน"วยงานมีความพึงพอใจในนโยบายรัฐบาล  
 มีประโยชน
อย"างแท�จริงต"อส"วนรวม หมายถึง การบริหารโครงการสวนยางพาราอย"างมี
ประสิทธิผล ด�วยการนํานโยบายการส"งเสริมยางพารา ป2จจัยการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ 
ผลลัพธ
ของนโยบายท่ีประชาชนได�รับในโครงการสวนยางพารา สามารถทําให�ประเทศชาติได�รับ
ประโยชน
จากราคายางท่ีมีแนวโน�มสูงข้ึนอย"างต"อเนื่อง 

นโยบายการส"งเสริม หมายถึง การมีหน�าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีให�เกิด
ประสิทธิผล อย"างมีประสิทธิภาพ โดยแต"ละหน"วยงานมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ในการส"งเสริมการ
ผลิต การส"งเสริมการแปรรูป การส"งเสริมการประกันราคา การช"วยลดต�นทุนการผลิต การช"วยเพ่ิมอุปสงค
 
 การส"งเสริมการผลิต หมายถึง การนําความรู� วิธีการ และเทคนิคใหม"ๆ ทางเกษตรไป
แนะนําเผยแพร"ให�แก"ประชาชนโดยเฉพาะอย"างยิ่งเกษตรกร แล�วติดตามให�คําแนะนําช"วยเหลือจน
บังเกิดผลสําเร็จ ขณะเดียวกันก็นําเอาป2ญหาต"างๆ ทางเกษตรมาวิเคราะห
หาหนทางแก�ไข 
 การส"งเสริมการแปรรูป หมายถึง นโยบายการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจโดยการส"งเสริมการเพ่ิม
มูลค"าสินค�าเกษตร โดยส"งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด�านสินค�าเกษตร
ตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน ส"งเสริมการแปรรูปสินค�าเกษตรท่ีได�คุณภาพและมาตรฐาน 
 การส"งเสริมการประกันราคา หมายถึง การพัฒนาส"งเสริมให�เกิดการ นําวัตถุดิบยางท่ีผลิต
ได�ไปสร�างมูลค"าเพ่ิมในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให�มากยิ่งข้ึน โดยในป2จจุบัน ประเทศไทยมีการส"งออกยาง
ในรูปวัตถุดิบถึง 86% ของท่ีผลิตได� และมีเพียง 14% ท่ีนําไปใช�เป5นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท้ังนี้ 
หากเปรียบเทียบในรูปมูลค"าท่ีเก่ียวข�องมากยิ่งข้ึน  
 การช"วยลดต�นทุนการผลิต หมายถึง นโยบายควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกและมุ"งเน�นการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตให�สูงข้ึน นโยบายบริหารจัดการแรงงาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร�างนวัตกรรมจากยางพาราให�มีมูลค"าเพ่ิมโดยรัฐต�องสนับสนุนระยะยาวท้ังโครงสร�างพ้ืนฐาน 
อุปกรณ
 และการพัฒนาคน มีการกําหนดเปmาหมายผลิตภัณฑ
ใหม"ๆ เป5นระยะ  
 การช"วยเพ่ิมอุปสงค
 หมายถึง ความต�องการซ้ือสินค�าและบริการ (จํานวนหรือปริมาณของ
สินค�าและบริการ) ของผู�ซ้ือหรือผู�บริโภค ณ ระดับราคาท่ีแตกต"างกันของสินค�าชนิดนั้น หรือ ณ 
ระดับรายได�ต"างๆ ของผู�บริโภค หรือ ณ ระดับราคาต"างๆ ของสินค�าชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง อุปสงค
จะเกิดข้ึนได�ก็ต"อเม่ือ ผู�ซ้ือหรือผู�บริโภคต�องมี (1) มีความสามารถทางการเงินเพียง
พอท่ีจะซ้ือได� และ (2) มีความต�องการท่ีจะซ้ือ ถ�าขาดอย"างหนึ่งอย"างใดไป จะไม"ถือว"าเป5นอุปสงค
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 ภาวะผู�นํา หมายถึง การพัฒนาคุณลักษณะและความรู� ความสามารถ ของบุคลากรใน
องค
กรอย"างต"อเนื่องซ่ึงถือว"าเป5นการพัฒนาองค
กรจากส"วนท่ีสําคัญท่ีสุด นั่นคือ การพัฒนาตัวบุคคล
โดยการสร�างให�บุคคลมีความน"าไว�วางใจ (Trustworthiness) ซ่ึงจะทําให�เกิดทีมงานท่ีมีความไว�วางใจ
ซ่ึงกันและกัน ทุกคนทําหน�าท่ีของตนอย"างดีท่ีสุด มีความสอดคล�อง และเป5นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ความพร�อมด�านทรัพยากรการบริหาร หมายถึง การท่ีส"วนราชการ สํานักงานเกษตรกรยางพารา 
หรือหน"วยงานต"างๆ ท่ีมีส"วนเก่ียวข�องกับสํานักงานเกษตรกรยางพาราซ่ึงเป5นผู�กํากับ หรือดูแลระบบ
ยางพาราจะต�องรับผิดชอบต"อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดําเนินด�านต"างๆ โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน มีความโปร"งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต�อง กําหนดให�ความ
พร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส"วนราชการและหน"วยงานนั้นๆ 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง การช"วยเหลือเกษตรกรยางพารา เช"น การจัดสรรงบประมาณ
สร�างโรงผลิตยางแผ"นผึ่งแห�ง/รมควัน ให�กับกลุ"มเกษตรกร เพ่ือแปรรูปผลผลิต เป5นยางแผ"นรมควัน หรือ 
อบแห�ง การช"วยเหลือป2จจัยการผลิต นอกจากนั้นรัฐยังมอบหมาย ให� สกย. จัดตลาดประมูลยางระดับ
ท�องถ่ิน เพ่ือให�เกษตรกร และพ"อค�ามาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได�คุณภาพมาตรฐาน และราคาท่ีเป5นธรรม 
 ความร"วมมือขององค
กรยาง หมายถึง ความร"วมมือของบริษัทผู�ผลิตและผู�ค�ายางพารา เพ่ือเป5น
องค
กรกลางของผู�ประกอบธุรกิจการผลิตและการค�ายางพารา ท่ีทางราชการสามารถติดต"อและประสานความ
ร"วมมือ รวมท้ังเป5นกลไกท่ีจะช"วยผลักดันให�เกิดกิจกรรมสร�างสรรค
 ท้ังในด�านการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินการของบริษัทสมาชิกให�อยู"ในระดับท่ีมีคุณภาพโดยทัดเทียมกัน 
 ความร"วมมือของเกษตรกรยางพารา หมายถึง ความร"วมมือจากประชาชน ชุมชน ท�องถ่ิน 
และทุกภาคส"วน ท้ังในการให�ข�อมูล และการดําเนินการเพ่ือปmองกันและแก�ไขป2ญหายางพาราท้ัง
ระบบ เช"น การปลูกท่ีถูกต�อง การแปรรูปอุตสาหกรรม การผลิตท่ีหลากหลาย และการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือการนําไปปฏิบัติเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพระบบยางพารา 
 ความร"วมมือระหว"างประเทศ หมายถึง ผู�แทนจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ประเทศละ 3 คนท้ังภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการ
การจัดการด�านปริมาณการผลิต และมาตรการจํากัดปริมาณการส"งออก 
 ความสามารถในการแข"งขัน หมายถึง ขีดความสามารถและผลประกอบการยางพาราของ
ประเทศ ในการสร�างและรักษาสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมแก"การประกอบกิจการยางพารา ซ่ึงการ
ประเมินขีดความสามารถทางการแข"งขันนั้นจะช"วยให�เข�าใจถึงจุดเด"นและจุดด�อยของประเทศไทยใน
เชิงเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ณ ช"วงเวลาเดียวกัน 
 โรงงานในการผลิต หมายถึง สถานท่ีหรืออาคาร ท่ีมีการใช�เครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงม�าหรือ
กําลังเทียบเท"ารวมต้ังแต" 5 แรงม�าข้ึนไป หรือ ใช�คนงานในการประกอบการต้ังแต" 7 คน ข้ึนไป ในการ
ผลิตยางพาราชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีท้ังโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ" 
 จังหวัดภาคใต�ตอนบน หมายถึง สถาบันเกษตรกรยางพาราท่ีนํานโยบายภาครัฐไปปฏิบัติ
เพ่ือช"วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดภาคใต�ตอนบน จํานวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
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จังหวัดสุราษฎร
ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขต 2 และจังหวัดตรัง 
  
1.6 ประโยชน&ท่ีคาดว/าจะได,รับ 
 เม่ือการวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว�  ผู�วิจัยคาดว"าประโยชน
ท่ีได�รับจากการ
วิจัยจะมี 5 ประการ ดังนี้ 
 1.6.1 ทราบถึงท่ีมาของแนวคิดในนโยบายการส"งเสริม การบริหารโครงการสวนยางพารา 
 1.6.2 ทราบถึงป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต"อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 1.6.3 ทราบถึงผลลัพธ
ของนโยบายท่ีเกษตรกรยางพาราได�รับในโครงการสวนยางพารา 
 1.6.4 ทราบถึงความต�องการและความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องท่ีมีต"อสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 1.6.5 ได�แนวทางให�มีการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 

1.7 การนําเสนอบทวิจัย 
 ผู�วิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
 บทท่ี 1 เป5นการกล"าวถึงความเป5นมาและความสําคัญของป2ญหา คําถามเพ่ือการวิจัย
วัตถุประสงค
ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย คําจํากัดความท่ีใช�ในการวิจัย ประโยชน
ท่ีคาดว"าจะได�รับ 
และการนําเสนอบทวิจัย   
 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เป5นการกล"าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ
นโยบายสาธารณะ ซ่ึงจะอธิบายถึง (1) ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบาย (2) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ
นโยบายการส"งเสริม (3) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (4) ทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผู�นํา (5) แนวคิดเก่ียวกับความพร�อมด�านทรัพยากรการบริหาร (6) แนวคิดเก่ียวกับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ (7) แนวคิดเก่ียวกับความร"วมมือ (8) แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและการ
ประเมินประสิทธิผล (9) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (10) กรอบแนวคิดในการวิจัย (11) นิยามปฏิบัติการ 
 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ได�กล"าวถึงข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการทาง
สถิติโดยจะใช�วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ เป5นการศึกษาเชิงผสานวิธี คือศึกษาท้ังปริมาณและ
คุณภาพ เป5นการกล"าวถึง ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข�อมูล วิธีการวิเคราะห
ข�อมูล การนําเสนอผลการวิจัย  
 บทท่ี 4 ผลการวิ เคราะห
ข�อมูล เป5นการนําเสนอผลการวิ เคราะห
ข�อมูลท่ีได�จาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ
เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลกลุ"มตัวอย"าง  
 บทท่ี 5 เป5นการนําเสนอบทสรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะของการวิจัย บทสังเคราะห
 
(Synthesis Model) และข�อเสนอแนะจากการวิจัยในการศึกษาครั้งต"อไป 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน” โดยใช'รูปแบบ (Mixed Methods Research) เพ่ือ
ศึกษาบริบทท่ีมีอิทธิพลต?อองค@กรของสถาบันเกษตรกร ท่ีตอบสนองต?อนโยบายของรัฐบาล ในการ
พัฒนายางพาราท้ังระบบ ผู'วิจัยจะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข'องเข'ามาประกอบการทําวิจัยให'เกิดความเชื่อม่ัน เท่ียงตรงตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ดังมี
ประเด็นท่ีศึกษาประกอบไปด'วย 1) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนโยบาย 2) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ
นโยบายการส?งเสริม 3) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 4) ทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผู'นํา 5) แนวคิดเก่ียวกับความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 6) แนวคิดเก่ียวกับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 7) แนวคิดเก่ียวกับความร?วมมือ 8) แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและการประเมิน
ประสิทธิผล 9) งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 10) กรอบแนวคิดในการวิจัย 11) นิยามปฏิบัติการ 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนโยบาย  
 2.1.1 ความหมายและความสําคัญของนโยบาย 
  นโยบายมีความสําคัญต?อองค@กรในปUจจุบันอย?างมากเนื่องจากนโยบายเปVนทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลง จึงมีการใช'กันอย?างกว'างขวางและแพร?หลายท้ังในภาคราชการและภาคธุรกิจ
โดยนโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนในสังคมหรือในองค@กรต?างๆ เพ่ือเปVนแนวคิดในการดําเนินงานเพ่ือสนอง
ความต'องการหรือความประสงค@ของบุคคลในองค@กรนั้น นโยบายจะสอดคล'องกับความเชื่อและลัทธิ
การปกครองขององค@กรนั้น นโยบายท่ีอยู?ในสังคมแบบประชาธิปไตยก็จะถูกกําหนดโดยข'อมูลและมี
การกลั่นกรองข'อมูลจากบุคคลหลายคนและจะตอบสนองกับบุคคลส?วนใหญ? แต?ถ'าเปVนสังคมแบบ
อัตตาธิปไตย นโยบายจะสนองต?อบุคคลบางกลุ?มเท?านั้น ข'อมูลในการประกอบการทํานโยบายก็จะมา
จากบุคคลกลุ?มเดียว การกําหนดนโยบายย?อมมีข้ันตอนและกระบวนการอันนํามาซ่ึงนโยบาย ในการ
ดําเนินงานท่ีถูกต'องมีประสิทธิภาพ เปVนไปตามหลักวิทยาศาสตร@ของการบริหาร และท่ีสําคัญต'องเปVน
ท่ียอมรับของบุคคลทุกฝZายภายในองค@กร คําว?านโยบายนี้มีความหมายและแนวคิด ดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได'ให'ความหมาย นโยบาย 
(Policy) ไว'ว?า หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเปVนแนวดําเนินการ ซ่ึงอธิบายขยายความเพ่ิมเติมได'
ว?า เปVนอุบายหรือกลเม็ดท่ีผู'มีอํานาจหน'าท่ีได'พิจารณาเห็นว?าเปVนทางท่ีจะนําไปสู?เป`าหมายของ
ส?วนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย?างเหมาะสม  
  วรเดช จันทรศร (2547) ได'ให'คําจํากัดความของนโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง
กิจกรรมต?างๆ ท่ีรัฐจัดข้ึน หรือแผนงานหรือโครงการ หรือ แนวปฏิบัติท่ีรัฐหรือหน?วยงานของรัฐได'
กําหนดข้ึนเพ่ือเจตนาในการแก'ไขปUญหาและพัฒนาองค@กรและหากมีการวิเคราะห@นโยบายแล'ว 
กระบวนการวิเคราะห@นโยบายจะมีองค@ประกอบท่ีสําคัญ 4 ด'าน คือ การกําหนดนโยบาย (Policy 
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Formulation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) การประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และการวิเคราะห@ผลสะท'อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) หรือเรียก
อีกอย?างหนึ่งว?าการปรังปรุงนโยบาย (Policy Improvement) 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได'สรุปแนวคิดเรื่องนโยบายจากนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง 
เช?น โธมัส ดาย เดวิส อีสตัน และนักวิชาการของประเทศไทย เช?น อมร รักษาสัตย@ว?า นโยบายมักจะมี
มุมมองท่ีแตกต?างกันไปตามความกระชับและเฉพาะเจาะจงของแต?ละท?าน อย?างไรก็ตามสุดท'ายมัก
หนีความหมายท่ีว?า นโยบายเปVนแนวทางดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลไปไม?ได' จึงได'นิยามว?า นโยบาย
เปVนแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซ่ึงรวมท้ังกิจกรรมท่ีผ?านมาในอดีต กิจกรรมท่ีกําลังดําเนิน
อยู?ในปUจจุบัน และกิจกรรมท่ีคาดว?าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2551) ได'ให'ความหมายของคําว?า นโยบาย (Policy) ไว'ว?า 
หมายถึง แนวทางท่ีมีลักษณะเปVนคําพูด ลายลักษณ@อักษร หรือเปVนนัยๆ ท่ีกําหนดไว'เพ่ือบ?งชี้ถึง
ข'อจํากัดและทิศทางของการกระทําทางด'านการจัดการ นโยบายในอีกความหมายหนึ่งนั้น หมายถึง
การท่ีรัฐบาลตัดสินใจกระทําหรือไม?กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
  บุญทัน ดอกไธสง (2553) ได'ให'ความหมายของ นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง
คําม่ันสัญญาท่ีประกาศในการหาเสียงของพรรคการเมืองเม่ือถูกเลือกได'เปVนพรรคผู'จัดต้ังรัฐบาลแล'ว
ได'ประกาศให'คําม่ันสัญญาต?อรัฐสภาว?ารัฐบาลจะทําอะไรเปVนประโยชน@ให'กับเจ'าของอํานาจ คือ 
ประชาชนท่ีเปVนเจ'าของเสียงอํานาจอธิปไตย และเปVนการบอกว?ารัฐบาลกระทําสิ่งนี้และยังไม?ทําสิ่งนั้น
โดยเห็นความสําคัญในการแก'ไขปUญหาท่ีสมาชิกของพรรคได'พบเห็นและได'วิจัยมาก?อนว?าปUญหาอะไร
มีความสําคัญก?อนหลัง มิใช?เห็นปUญหาเอาตอนเปVนรัฐบาลแต?ก?อนหน'านั้นทําได'เพียงประดิดประดอย
คําพูดให'ดูดีว?าเปVนคนเก?ง ซ่ึงท?านศาสตราจารย@ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มองว?า นโยบายมีอยู? 3 ประเภท 
ใหญ? ได'แก? นโยบายเพ่ือแก'ไขปUญหา นโยบายเพ่ือการพัฒนา และนโยบายเพ่ือการสร'างสรรค@สิ่งใหม? 
การกําหนดนโยบายท่ีดีนั้นจะต'องสลัดท้ิงวิธีคิดแบบปทัสถานท่ีเชื่อว?าประวัติศาสตร@ซํ้ารอยเดิมท่ีเข'าใจ
ว?าผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมีเหตุจากอดีต นโยบายท่ีกําหนดจึงเปVนนโยบายแก'ปUญหามากกว?าท่ีจะเปVน
นโยบายพัฒนาหรือนโยบายเพ่ือสร'างสรรค@สิ่งใหม? 
  แอนเดอสัน (Anderson, 1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง
แนวทางท่ีรัฐบาล หรือองค@กรของรัฐบาล ได'กําหนดข้ึน เพ่ือใช'ในการแก'ไขปUญหาต?างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
  แอนเดอเจมส@อี (Anderson James E, 1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) 
ไว'ว?า หมายถึง ความสําคัญเก่ียวกับนโยบายประกอบด'วย 1) นโยบายสาธารณะจะต'องมีเป`าหมาย
และวัตถุประสงค@ท่ีชัดเจน 2) ใช'เปVนแนวทางในการปฏิบัติของข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ 3) เปVน
หน'าท่ีของรัฐ ท่ีควรกระทําในการกําหนดนโยบายสาธารณะในการแก'ไขปUญหาชาติ 4) เปVนกิจกรรมท่ี
เก่ียวข'องกับการตัดสินใจของรัฐบาล 5) เปVนเอกสารท่ีสําคัญ ซ่ึงประชาชนทุกคนต'องปฏิบัติตาม เม่ือ
รัฐบาลประกาศใช'และมีผลบังคับ  
  คาลด@เวล (Caldwell, 1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง 
การตัดสินใจท่ีเก่ียวข'องกับการดําเนินการต?างๆ ให'บรรลุผลสําเร็จตามท่ีสังคมยินยอม หรือ ห'าม
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กระทํานั้นๆ และเพ่ือจะให'มีการนํา ไปสู?การปฏิบัติหรือมิให'มีการกระทําบางอย?างเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  
  แฮโรลด@ ลาส@เวล (Harold Lasswell) และ อับราฮัม (Abraham, 1970) ได'ให'
ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง แผน หรือ โครงการท่ีได'กําหนดข้ึนอันประกอบด'วย 
เป`าหมายปลายทาง คุณค?า และ การปฏิบัติต?างๆ  
  ลา ชาร@คานสกาย (Lra Sharkansky, 1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'
ว?า หมายถึง นโยบายของรัฐ คือ กิจกรรมต?างๆ ท่ีรัฐบาลกระทํากิจกรรมดังกล?าวครอบคลุม ประเด็นท่ี
สําคัญนี้กิจกรรมเก่ียวกับการบริการสาธารณะด'านต?างๆ ต'องมีกฎข'อบังคับสําหรับบุคลและหน?วยงาน
ในการปฏิบัติกิจกรรมต?างๆ และเก่ียวข'องกับการควบคุม กระบวนการกําหนดนโยบาย หรือ การ
กระทําทางการเมืองอ่ืนๆ  
  ลาส@เวล และแคปแลน (Lasswell & Kaplan, 1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย 
(Policy) ไว'ว?า หมายถึง แผนการดําเนินงานและโครงการ ท่ีมีเป`าหมาย คุณค?า และการปฏิบัติ หลุยส@
นิก (Louis Koenig, 1986) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง กิจกรรมท่ีรัฐบาล
กระทําหรือไม?กระทํา ซ่ึงมีผลกระทบต?อความกินดีอยู?ดีของประชาชน ลีตอน (Lynton Caldwell, 
1970) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง การตัดสินใจอย?างสัมฤทธิ์ผลท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมต?างๆ ท่ีสังคมอนุญาตหรือห'ามมิให'กระทําการตัดสินใจออกมาในรูปคําแถลงการณ@ กฎหมาย 
ระเบียบข'อบังคับ หรือคําพิพากษา เปVนต'น 
  ฮีนซ@ ยูเลีย (Heinz Eulau) และเคนเน็ธ เพอร@วิทย@ (Kenneth Perwitt, 1973) ได'
ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'ว?า หมายถึง เปVนการตัดสินใจชั่วขณะ แต?เปVนการตัดสินใจท่ี
แน?นอน การตัดสินใจนี้มีลักษณะของการกระทําท่ีไม?เปลี่ยนแปลงและกระทําซํ้าๆ เปVนเรื่องท่ี
ดําเนินการในระยะยาวมากกว?าระยะสั้น 
  ดาย โทมัส อาร@ (Dye, Thomas. R., 1995) ได'ให'ความหมาย นโยบาย (Policy) ไว'
ว?า หมายถึง สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือ ไม?กระทํา พร'อมกันนั้น  
  สรุปได'ว?า ตามแนวคิดจากนักวิชาการท่ีได'กล?าวมาท้ังหมดนี้กล?าวได'ว?า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง ความคิดความต้ังใจของผู'บริหาร (รัฐบาล) ในการตัดสินใจเลือกแนวทางกว'างๆ 
ในการกระทํากิจกรรมต?างๆ ท่ีว?าจะกระทําอะไร หรือไม? อย?างใด เพียงใด และเม่ือใด ท่ีประกอบด'วย 
การกําหนดเป`าหมาย หลักการและยุทธศาสตร@ โดยมีการวางแผน วิธีการบริหารงาน หรือ 
กระบวนการดําเนินงาน และการเตรียมการสนับสนุนยุทธศาสตร@ตามหลักการท่ีได'วางไว' เพ่ือให'บรรลุ
เป`าหมายหรือวัตถุประสงค@เรื่องใดเรื่องหนึ่งด'วยวิธีท่ีถูกต'องเหมาะสมสอดคล'องกับสภาพความเปVน
จริงและความต'องการของประชาชน 
 2.1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)  
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2540); ทศพร ศิริสัมพันธ@ (2539) ได'กล?าวว?า เปVนกระบวนการ
หรือข้ันตอนนโยบายสาธารณะ ซ่ึงถือว?าเปVนวงจร Life Cycle) ของนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540) ยังมีการจัดแบ?งข้ันตอนของกระบวนการไว'เปVนข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันตอน
ในการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ซ่ึงจะเปVนการชี้ว?าอะไรท่ีเปVนปUญหาสาธารณะแล'วทํา
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การค'นหาแนวทางในการแก'ไขปUญหาสาธารณะนั้นๆ 2) ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ต'องให'เข'าใจอย?างถ?องแท'ถึงแนวทางท่ีกําหนดไว'ในการรวบรวมทรัพยากรต?างๆ 
และองค@การ เพ่ือให'เปVนผู'รับผิดชอบ 3) ข้ันตอนการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เปVนการ
วัดคุณค?า ของผลการดําเนินงาน และส?วน  
  ดันน@วิลเลียมเอ็น (Dunn William N, 1994) แบ?งกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ออกเปVนวาระดังนี้ 1) เสนอเปVนวาระในการพิจารณา (Agenda Setting) เปVนข้ันตอนท่ีศึกษา
โครงสร'างของปUญหา (Problem Structuring) เพ่ือกําหนดว?า ปUญหาใดบ'างเปVนปUญหาสาธารณะท่ี
ต'องการแก'ไข แล'วนําไปกําหนดเปVนนโยบายสาธารณะ 2) การกําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) เปVนการทํานาย (Forecasting) ถึงผลในอนาคต อันเกิดจากการยอมรับทางเลือก 
(Alternative) ต?างๆ ท่ีจะมีผลในอนาคตทําให'ทราบถึงความเปVนไปได'ในทางการเมืองว?ามีการ
สนับสนุนหรือคัดค'าน 3) การยอมรับนโยบาย (Policy Adoption) เปVนการเสนอความเห็นหรือ
ข'อเสนอแนะ (Recommendation) เก่ียวกับระดับของความเสี่ยงและความไม?แน?นอนตลอดจน
ผลลัพธ@ท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ@ในการเลือกผู'รับผิดชอบในการบริหารการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปVนข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากยอมรับ
นโยบายท่ีเสนอแล'วจึงเปVนการตรวจสอบและกํากับดูแล (Monitoring) ท่ีเ ก่ียวกับผลลัพธ@ 
(Outcomes) และผลกระทบ (Impact) ของนโยบายโดยการใช'ตัวบ?งชี้ต?างๆ 5) การประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) เปVนข้ันตอนของการประเมิน (Evaluation) ความสอดคล'องกันระหว?างผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีคาดหวังกับผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเปVนจริง ท้ังนี้เพ่ือจะได'นําผลการประเมิน
ดังกล?าวไปประกอบการแก'ไขปรับปรุงนโยบายเดิมให'ดีข้ึนหรือกําหนนโยบายใหม?  
  อย?างไรก็ดี มีนักวิชาการชื่อ แคปแลน R.S. & นอร@ตัน D.P. (Kaplan, R.S. & 
Norton D.P., 2000) เสนอแนะเทคนิคเพ่ือนํามาเปVนกรอบในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร@ และ
วัดผลความสําเร็จของนโยบาย ด'วยการนําเทคนิค BSC (Balance Scorecard) ในการวิเคราะห@       
จุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส และอุปสรรคมาเปVนเครื่องมือในการวิเคราะห@ เพ่ือใช'ในการจัดกรกับปUญหา 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย?างรวดเร็วในอนาคตได' และจะช?วยสร'างความม่ันใจในการกําหนดแผน
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะบ'าง  
  บัสเชอร@ (Buchhoiz, 1972) อ'างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ@ (2539) ได'กล?าวว?า 
กระบวนการนโยบายท่ีคล'ายคลึงกัน โดยแบ?งออกเปVน 5 ข้ันตอน ได'แก? 1) การก?อตัวของนโยบาย 
(Policy Formation) เปVนข้ันตอนของการผลักดันให'ปUญหาสาธารณะถูกบรรจุเข'าในวาระ 2) การร?าง
นโยบาย (Policy Formulation) เพ่ือให'ผู'กําหนดนโยบายทําการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติเห็นชอบ
ข'อเสนอหรือทางเลือกทางใดทางหนึ่ง มากําหนดเปVนนโยบายสาธารณะอย?างเปVนทางการ โดยทําการ
วิเคราะห@เปรียบเทียบความเปVนไปได' (Feasibility Study) ตลอดจนผลผลิต (Output) และผลลัพธ@ 
(Outcome) ท่ีเกิดจากแต?ละทางเลือก 3) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปVน
ข้ันตอนท่ีหน?วยงานผูรับผิดชอบนํานโยบายสาธารณะท่ีกําหนดข้ึนแปลงสู?ภาคปฏิบัติ ให'บังเกิดประสบ
ผลสําเร็จตามเป`าหมาย และวัตถุประสงค@ท่ีกําหนดไว' 4) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
เปVนข้ันตอนของการตรวจสอบถึงประสิทธิผล (Effectiveness) หรือ สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
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ของนโยบาย ตลอดจนความก'าวหน'า ปUญหาอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการดําเนินงานตามนโยบาย นอกจากนี้ยังคลอบคลุมถึงการตรวจสอบผลกระทบ 
(Impact) ท่ีเกิดข้ึนโดยไม?คาดหวังอีกด'วย 5) การต?อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย 
(Policy Maintenance, Succession & Termination) เปVนข้ัน เปVนข้ันตอนของการพิจารณา
ทบทวนเพ่ือตัดสินใจว?าควรคงสภาพ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกให'นโยบายสิ้นสุดลง โยอาศัยข'อเท็จจริง
จากการประเมินผลนโยบาย  
  ในส?วนของ สมพร เฟ��องจันทร@ (2539) ได'ปรับปรุงงานวิชาการของ แอนเดอร@สัน 
(Anderson, 1976) ริเพลย@ และ แฟรนคลิน (Ripley & Franklin, 1980) โจนท@ (Jones, 1977) 
บริเวอร@ และ ลีออน (Brewer & Leon, 1980) โดยจัดแบ?งกระบวนการนโยบายออกเปVน 6 ข้ันตอน 
ได'แก? 1) การกําหนดปUญหาและเสนอวาระพิจารณา (Problem Identification and Agenda 
Setting) เปVนข้ันตอนของการค'าหาว?าปUญหาใด เปVนปUญหาสาธารณะท่ีต'องการแก'ไขแล'วนําปUญหา
ดังกล?าวเข'ามาบรรจุในวาระพิจารณาเพ่ือเสนอผู'กําหนดนโยบาย 2) การกําหนดนโยบายและแผนงาน 
(Policy and Program Formulation) เปVนขันตอนของการพิจารณาคัดเลือกปUญหาสาธารณะใน
วาระพิจารณาเพ่ือกําหนดเปVนนโยบายสาธารณะ 3) การยอมรับเปVนนโยบาย (Policy Adoption) 
เปVนข้ันตอนของการทําให'นโยบายสาธารณะมีความชอบด'วยกฎหมาย (Legitimacy) เปVนท่ียอมรับ
ของผู'ท่ีเก่ียวข'องท้ังหน?วยงานหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐผู'รับผิดชอบ และประชาชน 4) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) เปVนข้ันตอนของการบริหารนโยบายให'บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค@ และเป`าหมายของนโยบายนั้นๆ โดยจะต'องมีกิจกรรมสําคัญ 3 ประการ คือ การแปลสิ่ง
ท่ีกล?าวไว'ในนโยบายให'เปVนท่ีเข'าใจ (Interpretation) การจัดองค@การเพ่ือดําเนินงานให'ได'ผล 
(Organization) และการลงมือปฏิบัติ (Application) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
เปVนข้ันตอนของการพิจารณาตัดสินใจว?านโยบายนั้นๆ ส?งผลต?อการแก'ไขปUญหาของประชาชนได'จริง
หรือไม?เพียงใด โดยวิธีการประเมินผลนโยบายควรมีความเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของนโยบาย
นั้นๆ และ 6) การปรับปรุงหรือ ยุตินโยบาย (Policy Adjustment or Termination) เปVนข้ันตอน
ของการพิจารณาว?านโยบายสาธารณะนั้นๆ ควรท่ีจะดําเนินการต?อโดยปรับปรุงให'ดีข้ึน หรือควรท่ีจะ
ยุตินโยบายเสีย 
  นอกจากนี้ นากามูระ และสมอลล@วูด (Nakamura & Smallwood, 1980); ศุภชัย 
ยาวะประภาษ (2540); รัตนะ บัวสนธ@ (2540); และ อนันต@ เกตุวงศ@ (2541) ได'แบ?งกระบวนการ
นโยบายออกเปVน 3 ข้ันตอน ได'แก? 1) การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตอนนี้จะ
เริ่มต'นท่ีการระบุว?าอะไรเปVนปUญหาสาธารณะ ลําดับต?อไปทําการค'นหาทางเลือกเพ่ือแก'ไขปUญหา
สาธารณะนั้นๆ ต?อจากนั้นทําการวิเคราะห@เปรียบเทียบว?าทางเลือกใดควรจะเปVนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดไป
กําหนดเปVนนโยบายสาธารณะ 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันตอนนี้
เปVนข้ันตอนของการแปลความนโยบายสาธารณะ เพ่ือให'เกิดความเข'าใจว?านโยบายนั้นๆ มี
วัตถุประสงค@ เป`าหมาย และแนวทางการดําเนินการอย?างไรบ'าง การรวบรวมทรัพยากรต?างๆ ท่ี
จะต'องใช'ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะนั้นๆ การวางแผนการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะดังกล?าวและการจัดองค@การเพ่ือให'เปVนผู'รับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ   
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3) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) คือการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะว?าบรรลุ
วัตถุประสงค@หรือเป`าหมายท่ีกําหนดไว'หรือไม? อย?างไร มีผลข'างเคียงหรือ ผลกระทบอันจะนําไปสู?
ปUญหาด'านอ่ืนหรือไม? ซ่ึงการประเมินผลนโยบายจะทําให'ทราบว?า ควรท่ีจะทําการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือควรท่ีจะยกเลิกนโยบายนั้นเสีย  
  สําหรับ วรเดช จันทรศร (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวความคิดในการ
วิเคราะห@และพัฒนานโยบาย, 2540) ได'กําหนดว?า กระบวนการของนโยบาย (Policy Process) 
ประกอบด'วย 4 ข้ันตอน ได'แก? 1) การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 2) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) 3) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เปVนการพิจารณา
ความสําเร็จ และ ความล'มเหลวของนโยบายจากผลรวม 3 มิติ ได'แก? มิติท่ี 1 การมองจากผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ@ (Outcome) และผลลัพธ@สุดท'าย (Ultimate Outcome) มิติท่ี 2 ผลความสําเร็จ
จะต'องไม?ก?อให'เกิดปUญหาต?อโครงการอ่ืนๆ มิติท่ี 3 ผลรวมของโครงการพัฒนาท้ังหมดต'องก?อให'เกิด
ผลของการพัฒนาประเทศท่ีพึงปรารถนา และมิติท่ี 4) การปรับปรุงนโยบาย (Policy Improvement)  
  สรุปได'ว?า เนื้อหาของกระบวนการนโยบายสาธารณะของนักวิชาการ ท้ังในประเทศ
และต?างประเทศยังมีความคล'ายคลึงกัน เพียงแต?จัดแบ?งเปVนข้ันตอนแตกต?างกันตามจุดเน'นของ
นักวิชาการแต?ละคน อย?างไรก็ตามโดยสรุปแล'ว กระบวนการของนโยบายสาธารณะมีข้ันตอนใหญ?ๆ 
อยู? 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 2) ข้ันตอนการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 3) ข้ันตอนการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งนี้ได'ใช'กรอบแนวคิดในการศึกษาท้ัง 3 ข้ันตอน แต?จะให'ความสําคัญในข้ันตอนท่ี 2 คือ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือการประเมินผลการดําเนินการ “ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ขององค@การสงเคราะห@กองทุนสวนยางในภาคใต'ตอนล?าง”  
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนโยบายการส!งเสริม 
 ในทุกรัฐบาลท่ีเข'ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายด'านการพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
นโยบายเก่ียวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร@พัฒนายางพารา ซ่ึงจะก?อให'เกิดการสร'างและ
พัฒนาการผลิตมาตรฐานด'านวัตถุดิบ การพัฒนาเครือข?ายของตลาดยางและกลไกการรักษา
เสถียรภาพราคา การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางานวิจัย เปVนการ
พัฒนายางพาราท้ังระบบสอดคล'องกับยุทธศาสตร@การปรับโครงสร'างเศรษฐกิจให'สมดุลและยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และสอดคล'องกับ
ยุทธศาสตร@การพัฒนาสินค'าเกษตร ตามแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ฉบับ
ท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังเช?นคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในสมัยต?างๆ ดังนี้ 
 2.2.1 นโยบายการแก'ไขปUญหาราคายางพาราสมัยรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2544 เรื่อง ความร?วมมือด'านยางพารา
ระหว?างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการความร?วมมือแก'ไขปUญหาราคายางพาราร?วมกับประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอ โดยในการพิจารณา
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มาตรการต?างๆ ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@จัดต้ังคณะทํางาน ซ่ึงมีความรู'และความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนี้เพ่ือศึกษาและกําหนดกรอบและแนวทางการเจรจา โดยยึดหลักผลประโยชน@ของประเทศ แต?
ท้ังนี้ต'องได'ประโยชน@ด'วยกันทุกประเทศ มีความเสมอภาค และต'องปฏิบัติได'จริง  
  2. อนุมัติให'รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ@) และรัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ร?วมกันพิจารณา
มอบหมายเปVนผู'แทนรัฐบาลไทยในการไปเจรจา และลงนามความร?วมมือกับรัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค'าอินโดนีเซียและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมข้ันปฐมมาเลเซีย ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีสามประเทศ ครั้งท่ี 3 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยให'สามารถ
ตัดสินใจและแก'ไขในรายละเอียดต?างๆ ได' และให'รายงานคณะรัฐมนตรีทราบด'วย 
  3. คณะรัฐมนตรีมีข'อสังเกตว?า ในการแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่า จะต'อง
พิจารณาจัดทําแผนการเพาะปลูกยางพาราของประเทศให'มีความเหมาะสมสอดคล'องกับสภาพพ้ืนท่ี
อากาศ ตลอดจนปริมาณความต'องการของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก จึงให'กระทรวงเกษตร
และสหกรณ@ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร@ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล'อม 
เพ่ือดําเนินการสํารวจโดยใช'วิธีการถ?ายภาพจากดาวเทียม (Remote Sensing) ซ่ึงจะทําให'มีความ
ชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2554 เรื่อง การจัดต้ังบริษัทร?วมทุนยางพารา 
ระหว?างประเทศไทย - มาเลเซีย - อินโดนีเซีย คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้     
  1. เห็นชอบในหลักการจัดต้ังบริษัทร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศไทย - มาเลเซีย 
- อินโดนีเซีย และอนุมัติให'ดําเนินการต?อไปได' ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ@ อินทรวิทยนันท@) 
ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้   
   1.1 ให'ความเห็นชอบในหลักการจัดต้ังบริษัทร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ
ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียโดยการจัดต้ังเปVนบริษัทร?วมทุนระหว?างประเทศให'มีคณะกรรมการ
บริหารร?วม ประกอบด'วย ผู'แทนจากสามประเทศ โดยเห็นชอบให'จัดต้ังสํานักงาน ณ ประเทศไทย 
และให'ผู'แทนจากประเทศไทยทําหน'าท่ีเปVนประธานกรรมการบริหาร ให'เรียกเก็บกองทุนจดทะเบียน
ท่ีร?วมทุนตามสัดส?วนปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของแต?ละประเทศ คาดว?าจะใช'ทุนจดทะเบียน
ประมาณ 225 ล'านดอลลาร@สหรัฐ และมีหน'าท่ีซื้อขาย บริหารยางจากท้ังสามประเทศ   
   1.2 ให'ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติร?วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ 
และหน?วยงานท่ีเก่ียวข'อง เตรียมการในรายละเอียดด'านต?างๆ และเร?งรัดให'ดําเนินการเปVนรูปธรรม 
เนื่องจากบริษัทนี้เปVนการร?วมทุนของสามประเทศ โดยมีสํานักงานต้ังอยู?ในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรมี
มาตรการทางภาษีสนับสนุนในการดําเนินกิจการบริษัทฯ ของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย   
  2. ให'สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการลงทุนรับไปพิจารณารูปแบบ
และแนวทางเก่ียวกับมาตรการทางภาษีสนับสนุนในการดําเนินกิจการบริษัทฯ ของประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เนื่องจากบริษัทนี้เปVนการร?วมทุนของสามประเทศ โดยมีสํานักงานต้ังอยู?ในประเทศ
ไทยในเรื่องนี้ต?อไป  
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  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2545 เรื่อง ขออนุมัติองค@ประกอบผู'แทน
ไทยในคณะกรรมการภายใต'กรอบความร?วมมือด'านยางพาราระหว?างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติองค@ประกอบผู'แทนไทยในคณะกรรมการยาง ระหว?างประเทศ (Interna -
Tonal Tripartite Rubber Council: ITRC) ประกอบด'วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมยางพาราไทย เปVนกรรมการ   
  2. เห็นชอบให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ดําเนินการตามมาตรการความร?วมมือ
ระหว?างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอ แล'วรายงานผลการ
ดําเนินการให'คณะรัฐมนตรีทราบ 
  3. เห็นชอบให'กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการจัดทํากรอบการดําเนินการด'านต?างๆ 
ตามความร?วมมือระหว?างบริษัทร?วมทุนระหว?างประเทศ (Consortium) และประสานความร?วมมือ
ด'านยางพาราระหว?างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอ และ
รายงานให'คณะรัฐมนตรีทราบ 
  4. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ดูแลและติดตามเรื่องนี้อย?างใกล'ชิด เพ่ือให'การ
บริหารงานภายใต'กรอบความร?วมมือด'านยางพาราฯ ดังกล?าว เปVนไปอย?างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน@สูงสุดแก?เกษตรกร  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2545 เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับนโยบายแก'ปUญหาราคายางพารา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานสถิติ
แห?งชาติรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับนโยบายแก'ปUญหาราคายางพารา โดย
สอบถามประชาชนอายุ 18 ป�ข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู?ในกรุงเทพมหานครและภาคใต' รวมท้ังสิ้น 6,480 คน 
สรุปได'ดังนี้   
  1. ประชาชนท่ีทราบเรื่องการจัดต้ังบริษัทร?วมทุนยาง 3 ประเทศ และการจัดต้ัง
เมืองยาง มีประมาณร'อยละ 52.9 และ ร'อยละ 36.6 ตามลําดับ โดยประชาชนในภาคใต'ทราบ
นโยบายท้ัง 2 เรื่องมากกว?าประชาชนในกรุงเทพฯ และเกษตรกรผู'ปลูกยางจะทราบนโยบายดังกล?าว
มากกว?าผู'ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ   
  2. ประชาชนท่ีทราบนโยบายการแก'ปUญหาราคายาง ร'อยละ 86.4 เห็นด'วยกับ
นโยบายดังกล?าว และร'อยละ 67.8 ต'องการให'ดําเนินการท้ังสองเรื่อง ส?วนผู'ท่ีไม?เห็นด'วยมีเพียง     
ร'อยละ 2.2 โดยภาคใต'ผู'ท่ีเห็นด'วยมีสัดส?วนสูงถึงร'อยละ 91.9 
  3. ยังได'มีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดต้ังบริษัทร?วมทุนยาง ๓ ประเทศ 
และการจัดต้ังเมืองยางจะสามารถแก'ปUญหาได'หรือไม?เพียงใดรวมท้ังความคาดหมายเก่ียวกับราคายาง  
  4. ข'อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการท่ีต'องการให'รัฐบาลดําเนินการ ประชาชนใน
กรุงเทพฯ ต'องการให'รัฐบาลดําเนินการแก'ไขปUญหาอย?างจริงจัง ต?อเนื่อง และโปร?งใสเปVนอันดับแรก 
คือ ร'อยละ 49.6 ส?วนในภาคใต'สิ่งท่ีต'องการลําดับแรก (ร'อยละ 52.1) ต'องการให'ช?วยทําให'ราคายางดี
และมีเสถียรภาพ รองลงมาร'อยละ 31.5 ต'องการให'ดําเนินการแก'ไขปUญหาอย?างจริงจังต?อเนื่องและ
โปร?งใส  
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  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ@ 2546 เรื่อง ความร?วมมือด'านยางพาราระหว?าง
ประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
รายงานความก'าวหน'าความร?วมมือด'านยางพารากับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สรุปได'ดังนี้   
  1. มาตรการความร?วมมือด'านยางพารา ในส?วนของมาตรการปรับปริมาณการผลิต
ยางพารา (Supply Management Scheme: SMS) ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีเป`าหมายท่ีจะ
ลดผลผลิตป� พ.ศ. 2545 และ ป� พ.ศ. 2546 ร'อยละ 4  ซ่ึงผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2545 ไทยดําเนินการได' 36,000 ตัน คิดเปVนร'อยละ 49.56 ของเป`าหมายท่ีจะลด (72,636 ตัน) 
มาเลเซียดําเนินการได' 39,806 ตัน คิดเปVนร'อยละ 122.86 ของเป`าหมายท่ีจะลด (32,400 ตัน) ส?วน
อินโดนีเซียยังไม?ได'แจ'งผล สําหรับมาตรการควบคุมปริมาณการส?งออก (Agreed Export Tonnage 
Scheme : AETS) ท้ังสามประเทศมีเป`าหมายลดปริมาณการส?งออกร'อยละ 10 ในป� พ.ศ. 2545 โดย
ไทยดําเนินการได' 1,524,481 ตัน คิดเปVนร'อยละ 77.27 ของเป`าหมาย (1,973,000 ตัน) อินโดนีเซีย
ดําเนินการได' 718,900 ตัน คิดเปVนร'อยละ 58.4 ของเป`าหมาย (1,231,000 ตัน) และมาเลเซีย
ดําเนินการได' 415,000 ตัน คิดเปVนร'อยละ 82.62 ของเป`าหมาย (502,275 ตัน)       
  2. กรอบการดําเนินงานความร?วมมือด'านต?างๆ ของบริษัทร?วมทุนระหว?างไทย 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีความก'าวหน'าของการดําเนินงาน ดังนี้ 2.1 ปรับลดองค@ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาบริษัทร?วมทุนยางพาราสามประเทศ 2.2 ยกร?างข'อตกลงการลงทุนร?วม 
(Shareholder’s Agreement) สามประเทศ 2.3 อินโดนีเซียได'โอนเงินลงทุน 1 ล'านดอลลาร@สหรัฐ 
มาเรียบร'อยแล'ว ส?วนมาเลเซียยังไม?แจ'งการโอนเงินลงทุน 2.4 ไทยกําลังรอให'อินโดนีเซียและ
มาเลเซียแจ'งรายชื่อผู'ถือหุ'นในบริษัทร?วมทุนยางพาราสามประเทศ 2.5 หากได'ข'อยุติ จะสามารถจัด
ประชุมผู'ถือหุ'นจากสามประเทศ พิจารณาแต?งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริษัทฯ จากผู'แทนของ
สามประเทศ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ และคาดว?าจะเริ่มดําเนินธุรกิจได'ภายในเดือนมีนาคม 2546 
 2.2.2 นโยบายการแก'ไขปUญหาราคายางพาราสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2552 (ถูกปรับปรุงบางส?วนโดย 13517/52) 
เรื่อง โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้   
  1. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง
เพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอ โดยวงเงินท่ีใช'ใน
การด?าเนินการให'สถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพาราเพ่ิมมูลค?าจํานวน 200,000 ตัน วงเงิน             
8,000 ล'านบาท ให'ใช'จากวงเงินกู'เพ่ือดําเนินโครงการรับจํานําข'าวและผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน 
110,000 ล'านบาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได'มีมติเม่ือ
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 (เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ?ายเพ่ิมเติมประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2552) อนุมัติกรอบวงเงินไว'แล'ว โดยให'กําหนดเง่ือนไขเดียวกันกับผลผลิตทางการ
เกษตรอ่ืนในโครงการ  คือ ให'เร?งระบายผลผลิตเพ่ือป�ดบัญชีโครงการให'แล'วเสร็จภายใน 1 ป� และ
ชําระเงินคืนให'แก?ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตรโดยเร็วส?วนค?าใช'จ?ายในการบริหาร
โครงการและการดําเนินงานจํานวน 270 ล'านบาท อนุมัติงบประมาณรายจ?ายประจําป�งบประมาณ 
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พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVนเพ่ือเปVนค?าใช'จ?ายดังกล?าวโดย
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต?อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  2. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@รับข'อสังเกตของกระทรวงพาณิชย@ และความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติเก่ียวกับการดําเนินการให'เปVนไป
ตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข'องท้ังในด'านการควบคุมค?าใช'จ?ายในการดําเนินการ
และปริมาณท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรอย?างท่ัวถึงและเปVนธรรม เพ่ือให'เกิดความ
โปร?งใสในการดําเนินการของโครงการไปดําเนินการด'วย โดยควรจัดต้ังกลไกในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงมี
ผู'แทนหน?วยงานภายนอกร?วมเปVนกรรมการด'วย เช?นกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย@ และสํานัก
งบประมาณ เปVนต'น  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การแก'ไขปUญหาราคายางพารา
ตกตํ่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอให'รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับไปเร?งรัดดําเนินการแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่า  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิม
มูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า จากเดิมวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปVนวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
  2. เห็นชอบให'แก'ไขข'อความในหนังสือคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ท่ี กษ 
1304/2009 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552 ในย?อหน'าแรกในส?วนของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 
มกราคม 2552 จากเดิม “ใช'วงเงินในการดําเนินการให'สถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพาราเพ่ิม
มูลค?าจํานวน 200,000 ล'านตัน วงเงิน 8,000 ล'านบาท” เปVน “ใช'วงเงินในการด?าเนินการให'สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพาราเพ่ิมมูลค?าจํานวน 200,000 ตัน วงเงิน 8,000 ล'านบาท” ตามท่ี
รัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอเพ่ิมเติม 
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการด?าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ือเพ่ิมมูลค?าแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธาน
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 1.1 ให'องค@การสวนยางกู'เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ@การเกษตร ในวงเงิน 5,000 ล'านบาท อัตราดอกเบี้ยร'อยละ 0 จากวงเงิน 8,000 ล'าน
บาท ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได'มีมติอนุมัติให'ดําเนินโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ือ
เพ่ิมมูลค?าแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่าตามมติคณะรัฐมนตรีไว'แล'วเพ่ือใช'เปVนเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ัง
ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการซ้ือยางจากสถาบัน
เกษตรกรท่ีไม?สามารถแปรรูปหรืออัดก'อนหรือขายยางไปต?างประเทศ โดยใช'ราคานําตลาดเปVนคราวๆ 
เพ่ือให'ราคายางสูงข้ึนตามเป`าหมายของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และมีเป`าหมายในการ
เก็บสต็อก ประมาณ 120,000 ตัน และให'จําหน?ายไปต?างประเทศ โดยให'กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 
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1.2 เหมาจ?ายค?าบริหารในการดําเนินการตามข'อ 1.1 ให'องค@การสวนยางในอัตราร'อยละ 3 ของวงเงิน
ท่ีใช'ซ้ือยางจริง โดยให'เบิกจ?ายจากงบกลางของงบประมาณรายจ?ายประจําป� รายการเงินสํารองจ?าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVน  
  2. สําหรับการกู'เงินเพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการดังกล?าว ให'องค@การสวนยาง
ประสานงานกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือบรรจุไว'ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ส?วนค?า
บริหารในการดําเนินการ ให'องค@การสวนยางประสานในรายละเอียดกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ@การเกษตรต?อไป  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ@ 2554 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด?าเนินการ
โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. ให'ชะลอเรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางเพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (28 กรกฎาคม 2552) ไว'
ก?อน เนื่องจากปUจจุบันราคายางมีแนวโน'มสูงข้ึนอย?างต?อเนื่อง จึงยังไม?มีความจําเปVนท่ีจะต'องขยาย
ระยะเวลาดําเนินการโครงการดังกล?าว  
  2. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ เก่ียวกับการเร?งรัดร?างพระราชบัญญัติการยางแห?งประเทศ
ไทย ซ่ึงมีแนวทางจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพาราจากการจัดเก็บเงินสงเคราะห@ (Cuss) เพ่ือ
สนับสนุนและให'ความช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู'ประกอบกิจการยางท้ังด'านวิชาการ การ
วิจัย การเงิน การผลิต การแปรรูปการตลาด และการรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมถึงกิจการอ่ืนท่ี
เปVนการช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได'อย?างครบวงจร โดยมิจําเปVนต'องพ่ึงพาแหล?งเงินจากภาครัฐ 
ไปพิจารณาดําเนินการในส?วนท่ีเก่ียวข'องต?อไปด'วย   
 2.2.3 นโยบายการแก'ไขปUญหาราคายางพาราสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ@ ชินวัตร  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 เรื่อง การจัดท?าแผนงาน/โครงการของ
จังหวัดต?างๆ การชุมนุมเรียกร'องของเกษตรกรหรือประชาชนท่ีได'รับความเดือดร'อน และการจัดทํา
งบประมาณรายจ?ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้  
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได'มีมติอนุมัติกรอบวงเงินด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน จํานวน
ประมาณ 41,950 ล'านบาท เพ่ือฟ��นฟู เยียวยา และช?วยเหลือผู'ประสบอุทกภัย ท้ังในด'านชลประทาน 
ด'านเส'นทางคมนาคม ด'านสาธารณสุข ด'านการศึกษา รวมท้ังในส?วนของกระทรวงมหาดไทยท่ีได'
จัดสรรงบประมาณให'กับท'องถ่ินและกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือให'มีการซ?อมแซม
สาธารณูปโภคให'สามารถกลับมาใช'งานได'ตามปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบให'หน?วยงานท่ี
เ ก่ียวข'อง เช?น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ@  กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เปVนต'น จัดทําแผนการดําเนินงานท่ีระบุรายละเอียด 
ระยะเวลาการดําเนินการ ต้ังแต?ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ'าง การทําสัญญาและการก?อสร'างจนแล'วเสร็จ  
โดยแยกเปVนแบบรายโครงการและแบบพ้ืนท่ีดําเนินการเปVนรายจังหวัด โดยระบุวงเงินโครงการแล'ว
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จัดส?งแผนการดําเนินงานให'สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติภายใน
วันท่ี 20 มกราคม 2555 เพ่ือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติจะได'
รวบรวมและจัดทําแผนติดตามการปฏิบัติงานเสนอต?อคณะรัฐมนตรีใน วันท่ี 24 มกราคม 2555 เพ่ือ
พิจารณามอบหมายรัฐมนตรีท่ีดูแลรายจังหวัด ผู'ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รวมท้ังผู'ตรวจ
ราชการกระทรวงต?างๆ ในการลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงาน และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุก
สัปดาห@  ท้ังนี้ ให'ผู'ว?าราชการจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานไปยังรองนายกรัฐมนตรี (ยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพ่ือให'ความช?วยเหลือ ฟ��นฟูเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบจากสถานการณ@
อุทกภัย ให'เปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดด'วย  
  2. การชุมนุมเรียกร'องของเกษตรกรหรือประชาชนท่ีได'รับความเดือดร'อน 2.1 ให'
รัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ร?วมกับรัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ 
(นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ) ซ่ึงได'รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน@ ณ ระนอง) 
ดําเนินการเจรจากับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางความช?วยเหลือเพ่ือ
แก'ไขปUญหาความเดือดร'อนกรณีปUญหาราคายางตกตํ่า โดยให'เร?งรัดการแก'ไขปUญหาให'สามารถ
บรรเทาและคลี่คลายความเดือดร'อนของเกษตรกรดังกล?าวโดยเร็ว และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยด?วนต?อไป 2.2 ให'กระทรวงและหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องติดตามดูแลความเปVนอยู?ของประชาชนและ
ปUญหาความเดือดร'อนในเรื่องต?างๆ ของประชาชนอย?างใกล'ชิด เพ่ือให'สามารถแก'ไขปUญหาและ
บรรเทาความเดือดร'อนได'อย?างทันการณ@ และช?วยลดปUญหาการชุมนุมเรียกร'องหรือประท'วงของ
ประชาชนได'  
  3. การจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให'สํานัก
งบประมาณเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให'เปVนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให'ส?วนราชการและหน?วยงานต?างๆ สามารถเตรียมความพร'อมในการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ?ายประจําป�ได'อย?างเหมาะสมและเกิดความคุ'มค?า  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน@ ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 1.1 เห็นชอบการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย 1.1.1 ให'ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@
การเกษตร (ธกส.) สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร'อยละ 0 ให'แก?สถาบันเกษตรกรท่ีเข'าร?วมโครงการ
และผ?านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และให'แก?องค@การสวนยาง 
ซ่ึงกระทรวงการคลังเปVนผู'คํ้าประกัน ยกเว'น สถาบันเกษตรกรท่ีเคยได'รับอนุมัติให'เข'าร?วมโครงการ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค?าเพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่ามาแล'วสามารถได'รับ
การจัดสรรได'ทันที ประมวลข'อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่า 1.1.2 
ให'สถาบันเกษตรกร และองค@การสวนยาง ซ้ือยางจากสมาชิก ผลิตและเก็บรวบรวม โดยการแนะนํา
และตรวจสอบคุณภาพยางให'ได'คุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร รวมท้ังเก็บรักษายางไว'ใน
โกดังของสถาบันเกษตรกร หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง หรือของกรมวิชาการ



 24 

เกษตร หรือจําหน?ายในราคาท่ีเหมาะสม 1.1.3 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ@ เง่ือนไขและดําเนินงาน 
การบริหารโครงการฯ ให'เปVนไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและ
ประสานงานกับหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 1.2 เห็นชอบแนวทาง
การแก'ไขปUญหาระยะสั้นสําหรับยางแผ?นรมควันของสถาบันเกษตรกรท่ียังไม?สามารถขายได' เนื่องจาก
ปUญหาราคายางพาราตกตํ่าโดย 1.2.1 ให' ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 2,000 ล'านบาท โดยใช'
ผลผลิตยางพาราจํานําเปVนประกัน ท้ังนี้ ให'สถาบันเกษตรกรเปVนผู'รับภาระดอกเบี้ย 1.2.2 รัฐจะ
รับภาระดําเนินการเรื่องประกันวินาศภัย โดยจะขอรับการสนับสนุนงบกลางประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVน จํานวน 13,333 ล'านบาท 1.3 สําหรับ
เงินท่ี ธ.ก.ส. จะให'กู'เปVนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร'อยละ 0 เพ่ือให'สถาบันเกษตรกร และองค@การสวนยาง 
ใช'ในการรับซ้ือยางนําไปแปรรูปและรอขายในราคาท่ีเหมาะสม ในวงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล'านบาท 
นั้น อนุมัติให'ใช'จากงบช?วยเหลือโครงการรับจํานําข'าว จํานวน 15,000 ล'านบาท ซ่ึงจะจัดสรรให'
สถาบันเกษตรกร  จํานวน 5,000 ล'านบาท และองค@การสวนยาง จํานวน 10,000 ล'านบาท  
  2. อนุมัติงบกลางประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปVน เพ่ือดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และแนวทางการแก'ไขปUญหาระยะสั้นสําหรับยางแผ?นรมควันของสถาบันเกษตรกรท่ียังไม?
สามารถขายได' วงเงินรวม 1,039.687 ล'านบาท ตามท่ีผู'อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอเพ่ิมเติม และ
ให' ธ.ก.ส. และหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณก?อนดําเนินการต?อไป  
  3. ให'คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับดูแลในการรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา เพ่ือช?วยประหยัดงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ดังกล?าวด'วย  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. อนุมัติให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ โดยองค@การสวนยางกู'เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ@การเกษตร วงเงิน 10,000 ล'านบาท อัตราดอกเบี้ยร'อยละ 0 เพ่ือดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยให'กระทรวงการคลัง
คํ้าประกัน และยกเว'นค?าธรรมเนียมในการคํ้าประกันเงินกู'ตามมติคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2555 ส?วนค?าบริหารโครงการเห็นควร
อนุมัติให'องค@การสวนยางใช'จ?ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVน 
ตามแผนการใช'จ?ายเงิน (เมษายน – กันยายน 2555) ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 148 ล'านบาท และ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดค?าใช'จ?ายกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับแผนการ
ดําเนินงานส?วนท่ีเหลือในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให'เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ?ายประจําป� พ.ศ. 
2556 ตามความจําเปVนและเหมาะสมต?อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  2. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติเก่ียวกับการใช'เงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือยางพาราแปรรูป
และจําหน?ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสอดคล'องกับสภาพของตลาดอย?างต?อเนื่อง และควรดําเนินการ
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ให'ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรท่ัวท้ังประเทศท่ีกระจายตัวอยู?ในภาคต?างๆ ท้ังภาคเหนือ ภาคใต' ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให'เกิดประโยชน@ต?อเกษตรกรผู'ปลูกยางอย?างท่ัวถึง 
ไปพิจารณาดําเนินการต?อไปด'วย  
  3. อนุมัติให'สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุเงินกู' จํานวน 10,000 ล'านบาท ใน
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ป� พ.ศ. 2555 - 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@เสนอ  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555 เรื่อง การกู'เงินเพ่ือใช'ในโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส?าปะหลัง ป� 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ@การเกษตร คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
   1) ให'ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (ธกส.) ใช'เงินกู'โครงการรับ
จํานําข'าวเปลือกนาป� ป�การผลิต 2554/55 วงเงิน 269,160 ล'านบาท เดิมเพ่ือใช'เปVนค?าใช'จ?ายในการ
ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 จํานวน 10 ล'านตัน วงเงินกู'ไม?เกิน 28,250 ล'านบาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู'ไม?เกิน 15,000 ล'านบาท 
และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 จํานวนประมาณ 8 ล'านตัน วงเงินกู'ไม?เกิน 
120,000 ล'านบาท เพ่ิมเติม รวมวงเงินท้ังสิ้นไม?เกิน 163,250 ล'านบาท  
   2) ให' ธกส. กู'เงินเพ่ือใช'เปVนค?าใช'จ?ายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง ป� 2554/55 จํานวน 10 ล'านตัน วงเงินกู'ไม?เกิน 28,250 ล'านบาท โครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู'ไม?เกิน 15,000 ล'านบาท และ
โครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 จํานวนประมาณ 8 ล'านตัน วงเงินกู'ไม?เกิน 120,000 
ล'านบาท รวมวงเงินท้ังสิ้นไม?เกิน 163,250 ล'านบาท จากสถาบันการเงินต?างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังให' ธกส. กู'เงินเพ่ือบริหารจัดการหนี้เงินกู'ด'วยการ Refinance หรือ Roll Over หรือ 
Prepayment โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันต'นเงินกู'และดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระชําระคืนต'นเงิน
และดอกเบี้ยจากการกู'เงิน และค?าใช'จ?ายต?างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินโครงการท้ังหมด  
   3) ให'กระทรวงการคลังเปVนผู'พิจารณาการกู'เงิน วิธีการกู'เงิน เง่ือนไข และ
รายละเอียดต?างๆ ของการกู'เงินและการค'าประกันเงินกู'ของ ธกส. ท่ีเกิดจากการกู'เงินและการบริหาร
จัดการหนี้ของ ธกส. โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู'ในแต?ละครั้ง ตามโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป� 2554/55 วงเงินกู'ไม?เกิน 28250 ล'านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู'ไม?เกิน 15,000 ล'านบาท และโครงการรับจํานําข'าวเปลือก    
นาปรัง ป� 2555 วงเงินกู'ไม?เกิน 120,000 ล'านบาท ได'ตามความเหมาะสมและจําเปVน รวมท้ังการ
บริหารจัดการหนี้ร?วมกับ ธกส. ด'วยการ  Refinance หรือ Roll Over หรือ Prepayment โดยกระทรวง 
การคลังคํ้าประกันจนกว?าจะมีการชําระคืนเงินกู'เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระชําระคืนต'นเงินและดอกเบี้ยจาก
การกู'เงิน และค?าใช'จ?ายต?างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังหมด  
   4) ให' ธกส. แยกบัญชีการดําเนินงาน บัญชีธนาคารของโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป� 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
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และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 โดยเฉพาะ เพ่ือให'สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณรายจ?ายประจําป�ชําระคืน ธกส. หากมีผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 จํานวน 10 ล'านตัน และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง          
ป� 2555 จํานวน 8 ล'านตัน ให'เสร็จสิ้นทุกสิ้นป�งบประมาณหรือไม?เกินป�งบประมาณถัดไป โดยไม?ต'อง
รอให'มีการระบายผลิตผลเสร็จสิ้นก?อน เพ่ือให'การรับรู'กําไร/ขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกล?าว
ในป�นั้นๆ รวมท้ังชดเชยต'นทุนเงินและค?าใช'จ?ายดําเนินงาน และเงินท่ีใช'ในการดําเนินงาน ท้ังในส?วน
ของ ธ.ก.ส. และส?วนท่ีกู'จากสถาบันการเงิน เพ่ือมิให'เปVนภาระงบประมาณด'านดอกเบี้ยจ?ายจากหนี้คง
ค'างโครงการฯ เปVนเวลานาน รวมท้ังเพ่ือให' ธกส. สามารถนําเงินไปหมุนเวียนเพ่ือใช'ในโครงการอ่ืนใน
ป�ต?อๆ ไป หากมีกําไรเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหลังจากการระบายผลผลิตหรือสิ้นสุดโครงการฯ ให' 
ธกส. นําเงินส?งคลังทันที  
   5) ให'หน?วยงานดําเนินการท่ีได'จําหน?ายสินค'าตามโครงการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง ป� 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และ
โครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 และได'รับชําระค?าสินค'าแล'วให'นําส?งเงินดังกล?าวแก? 
ธกส. ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได'รับเงิน หากล?าช'าให'ชําระเบี้ยปรับในอัตราร'อยละ 15 ต?อป� เพ่ือ 
ธกส. จะได'นําไปชําระหนี้และลดภาระหนี้เงินกู'ต?อไป ท้ังนี้ ให' ธกส. ชําระคืนแหล?งเงินกู'ทันทีหรือ
ภายใน 3 วันทําการ โดยให'ชําระคืนเงินกู'ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว?าก?อนเปVนลําดับแรก   
   6) ให'หน?วยงานดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง ได'แก? สถาบันเกษตรกรและองค@การสวนยาง หน?วยงานดําเนินโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 โดยองค@การคลังสินค'า (อคส.) และโครงการรับจํานํา
ข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 โดย อคส. และองค@การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) ดูแลคลังสินค'า 
(Stock) ของโครงการฯ ไม?ให'มีการสูญหาย เว'นแต?จะมีการเสื่อมคุณภาพของสินค'าตามปกติ แต?หากมี
การสูญหายหรือสินค'าเสื่อมประมวลข'อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก'ไขปUญหาราคายางพารา
ตกตํ่าคุณภาพเพราะความบกพร?อง หน?วยงานดังกล?าวจะต'องชดใช'ให'แก?รัฐ เนื่องจากได'รับอนุมัติ
วงเงินจ?ายขาดสําหรับค?าใช'จ?ายในการเก็บรักษาสินค'าแล'ว ท้ังนี้ ให' อคส. และ อตก. ป�ดบัญชี
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 
และรายงานให'คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 2 ป� นับต้ังแต?เริ่มดําเนินการโครงการฯ  
   7) ให'กระทรวงพาณิชย@แต?งต้ังคณะอนุกรรมการป�ดบัญชีโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 รวมท้ังให'
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแต?งต้ังคณะอนุกรรมการป�ดบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เพ่ือดําเนินการป�ดบัญชีโครงการดังกล?าว หลังจาก
ครบกําหนดไถ?ถอน และ/หรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และให'กระทรวงพาณิชย@เร?งระบายผลิตผล 
เพ่ือลดความเสี่ยงด'านการจัดหาเงินทุน และภาระการค'าประกันของกระทรวงการคลัง โดยมี
กระทรวงพาณิชย@ กระทรวงการคลัง  (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ และ ธกส. 
ร?วมติดตามการระบายผลิตผลอย?างใกล'ชิด และให'มีการป�ดบัญชีเปVนป�ๆ ไป โดยให'แล'วเสร็จภายใน 
90 วัน นับต้ังแต?วันสิ้นสุดรอบป�บัญชี 1.8 ให'กระทรวงพาณิชย@และคณะกรรมการนโยบายยาง
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ธรรมชาติกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมท้ังรายงานความคืบหน'าในการดําเนินงาน การเบิกจ?ายเงิน การ
ระบายสินค'า ปริมาณและมูลค?าสินค'าคงเหลือ รวมท้ังปUญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนสําหรับโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป� 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 ให'คณะรัฐมนตรีทราบทุกวันท่ี 
7 ของเดือนถัดไปจนกว?าหนี้คงค'างได'รับชําระครบถ'วน เพ่ือให'คณะรัฐมนตรีสามารถติดตามการ
ดําเนินงานได'อย?างใกล'ชิด พร'อมท้ังให'รายงานการระบายสินค'า ปริมาณ และมูลค?าของสินค'าคงเหลือ 
ให'กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และสํานักงบประมาณทราบทุกรายไตรมาส  
  2. ให'กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ กระทรวงพาณิชย@ และ
หน?วยงานท่ีเก่ียวข'องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติท่ีเห็นควรเร?งระบายผลผลิตให'เสร็จสิ้นโดยเร็วเพ่ือไม?ให'สินค'าเสื่อมสภาพ 
ส?งผลให'ราคาสินค'าตกตํ่า และเพ่ือจะได'รับรู'ผลกําไร/ขาดทุนของพืชแต?ละชนิดโดยแท'จริง รวมท้ังควร
พิจารณาวางแผนเพ่ือเร?งระบายผลผลิตอย?างเปVนรูปธรรมโดยเร็ว แยกบัญชีการดําเนินงานให'ชัดเจน 
และดําเนินการป�ดบัญชีโครงการเพ่ือลดภาระงบประมาณแผ?นดินท่ีจะต'องนําไปชําระเปVนต'นเงินกู' 
ดอกเบี้ย และค?าใช'จ?ายต?างๆ เพ่ือให'มีเงินกลับเข'ามาในระบบสําหรับนํามาใช'ในโครงการอ่ืนด'วย 
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการนําผลผลิตท่ีรับจํานํา/ซ้ือมาสร'างมูลค?าเพ่ิมและแปรรูปสินค'าเพ่ือ
จําหน?ายท้ังภายในและต?างประเทศ เร?งส?งเสริมให'เกษตรกรผู'ปลูกข'าว มันสําปะหลัง และยางพารา 
ดําเนินการลดต'นทุนการผลิตควบคู?ไปด'วย เพ่ือให'สามารถแข?งขันได'เม่ือมีการเป�ดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป� พ.ศ. 2558 และเปVนแนวทางหนึ่ ง ท่ีจะช?วยให'เกษตรกรมีรายได' ท่ี ดี 
นอกเหนือจากการรับจํานําผลผลิตหรือแทรกแซงตลาดสินค'าเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการในส?วนท่ี
เก่ียวข'องต?อไปด'วย  
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําป�งบประมาณ 2555 ครั้งท่ี 3 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว?าการ
กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2555 ครั้งท่ี 3 ซ่ึงบรรจุการก?อหนี้ใหม?ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค@การมหาชน) (สบพน.) 
วงเงิน 20,000 ล'านบาท ในแผนการก?อหนี้ของหน?วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม?ต'องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ภายใต'กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือเสริมสภาพคล?องให'แก?กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
เนื่องจากประมาณการฐานะของกองทุนฯ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2555 กองทุนฯ มีฐานะติดลบสุทธิ 
22,063 ล'านบาท ซ่ึงติดลบเพ่ิมข้ึน จาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ@ 2555 จํานวน 3,364 ล'านบาท โดยมี
ประมาณการหนี้สินท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 เดือน จํานวน 7,118 ล'านบาท เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน
ของอัตราชดเชย LPG ท่ีนําเข'าจากต?างประเทศสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก และปริมาณการนําเข'า  
LPG ท่ีสูงข้ึนกว?าเดือนก?อน ประกอบกับกองทุนฯ  ยังมีภาระชดเชยราคาสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ก�าซป�โตรเลียมอ่ืนๆ ได'แก? น้ํามันแก�สโซฮอล E20 และ E85 และก�าซ NGV เปVนรายวัน ซ่ึงสูงกว?าการ
เรียกเก็บเงินเข'ากองทุนฯ  
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  2. อนุมัติให'กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู'ท่ีองค@การสวนยางกู'จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ@การเกษตรเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง วงเงิน 10,000 ล'านบาท  
  มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวัน ท่ี 20 พฤษภาคม 2555 เรื่ อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามโครงการปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห?งชาติ เขตรักษาพันธุ@
สัตว@ปZา และพ้ืนท่ีต'นน้ําลําธาร เพ่ือปลูกไม'ยางพารา ในท'องท่ีจังหวัดภาคใต' คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยกรมอุทยาน
แห?งชาติ สัตว@ปZา และพันธุ@พืช พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช'จ?ายงบประมาณ
รายจ?ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือไปดําเนินการตามโครงการปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ี
อุทยานแห?งชาติ เขตรักษาพันธุ@สัตว@ปZา และพ้ืนท่ีต'นน้ําลําธารเพ่ือปลูกไม'ยางพารา ในท'องท่ีจังหวัด
ภาคใต'ในโอกาสแรก และหากมีความจําเปVนต'องดําเนินการอย?างต?อเนื่อง ให'เสนอขอต้ังใน
งบประมาณรายจ?ายประจําป�ต?อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  2. ให'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยกรมอุทยานแห?งชาติ สัตว@ปZา 
และพันธุ@พืช รับความเห็นของกระทรวงกลาโหมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห?งชาติท่ีเห็นควรปลูกฝUงแนวคิดท่ีทําให'ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นคุณค?าของการดํารงไว'ซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติและปZาไม' การมีส?วนร?วมในการป`องกัน ปราบปราม และฟ��นฟูสภาพปZาไม' การ
เสริมกําลังท้ังด'านกําลังคนและด'านค?าใช'จ?ายอ่ืนท่ีเปVนประโยชน@ต?อการปฏิบัติหน'าท่ีในการยับยั้งการ
บุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปZาอนุรักษ@ เพ่ือปลูกไม'ยางพาราในท'องท่ีจังหวัดภาคใต'และพ้ืนท่ีอ่ืนไปพร'อมกันด'วย 
สําหรับการรื้อถอนพืชอาสินและสิ่งปลูกสร'าง เห็นควรดําเนินการเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีผ?านกระบวนการ
พิสูจน@สิทธิ์แล'วเสร็จ และ/หรือ มีหลักฐานชัดเจนว?าเปVนการปลูกในพ้ืนท่ีปZาอนุรักษ@โดยมิชอบด'วย
กฎหมาย ไปพิจารณาดําเนินการต?อไปด'วย 
 2.2.4 กลยุทธ@การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยาง  
  ประกอบด'วย 8 กลยุทธ@หลัก ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเปVนวัตถุดิบ สําหรับประเทศไทย
ยางพัฒนาการผลิตควรมุ?งเน'นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต?อหน?วยพ้ืนท่ี และส?งเสริมให'เกษตรกร
พัฒนาคุณภาพยางท่ีเปVนวัตถุดิบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ@ยางทําให'สามารถลด
ต'นทุนการผลิตและได'ผลิตภัณฑ@ยางท่ีมีมาตรฐาน จึงต'องเร?งให'เกษตรกรนําเทคโนโลยีในด'านการเพ่ิม
ผลผลิตยางและปรับปรุงคุณภาพไปใช'อย?างจริงจังและท่ัวถึงก็จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได'
ตามเป`าหมาย 
  2. การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต?างประเทศ ปUจจุบันเกษตรกรชาวสวน
ยางจําเปVนต'องมีการพัฒนาระบบตลาดยางพาราภายในประเทศให'เกษตรกรชาวสวนยางท่ัวประเทศ
สามารถขายยางได'ในราคาใกล'เคียงกัน ปรับปรุงกลไกตลาดล?วงหน'าให'เชื่อมโยงกับตลาดกลางเปVน
เครือข?ายสามารถชี้นําราคายางในและต?างประเทศ สร'างกลไกในการเผยแพร?ข'อมูลข?าวสารและ
วิเคราะห@สถานการณ@เร?งด?วน เพ่ือกําหนดเป`าหมายชี้นําจากผลกระทบจากราคาน้ํามัน การลงทุน
ขนาดใหญ?ภัยธรรมชาติ การประกาศตัวเลขท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ และแจ'งทางสื่อต?างๆ แก?ผู'เก่ียวข'อง
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เปVนเรื่องด?วนสําคัญ นอกจากนี้เม่ือมองในภาพรวมการท่ีเกษตรกรจะขายยางให'ได'ราคาดี ก็ต'องทําให'
ราคายางในตลาดโลกมีเสถียรภาพและไม?อยู?ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นการสร'างกลไกให'มีการบริหาร
ผลผลิตของประเทศต?างๆ โดยเฉพาะผู'ผลิตยางรายใหญ?ของโลก เช?น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
เพ่ือร?วมกันต้ังกลไกรักษาเสถียรภาพราคายางของโลก โดยจะต'องมีความพร'อมท้ังด'านงบประมาณ
และปUจจัยอ่ืนท่ีจําเปVนเช?นโกดังเก็บรักษายาง จึงมีความจําเปVน 
  3. การพัฒนาด'านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ@และไม'ยางพารา ประเทศไทย
ต'องให'ความสําคัญต?อการนํายางธรรมชาติมาผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยางแทนการส?งออกผลผลิตยางท่ีเปVน
วัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมพูนค?ายางท่ีเปVนวัตถุดิบ กํากับดูแลผลิตวัตถุดิบแปรรูปให'ได'ผลิตภัณฑ@ท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
เพ่ิมการใช'และการส?งออกผลิตภัณฑ@ยาง ให'น้ําหนักกับการส?งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ@ยาง ประกาศจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต?างๆ ท่ีเปVนศูนย@กลางการผลิตยางสนับสนุน
ระบบโลจิสติกท่ีเอ้ือต?อการลงทุนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางและ จัดต้ังศูนย@วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ@ยาง
เพ่ือสนับสนุนการนํายางธรรมชาติมาผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือเร?งให'มีการใช'ยางภายในประเทศมากข้ึน 
อีกท้ังจัดให'มีการนําไม'ยางพารามาใช'ประโยชน@แทนไม'จากปZาธรรมชาติให'มากข้ึนและใช'อย?างมีคุณค?า 
  4. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนายางในทุกด'านจะประสบ
ความสําเร็จได'ต'องปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีเก่ียวข'องกับยางพาราโดยการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข'องให'สนับสนุนต?อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน@เพ่ือ
ความม่ันคงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติประเทศ ดังนั้นจึงเปVนเรื่องสําคัญท่ีต'องเริ่มดําเนินการคือ
การออกพระราชบัญญัติการยางแห?งประเทศไทย ท่ีเปVนการรวมพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห@การ
ทําสวนยาง และทฤษฎีการจัดต้ังองค@การสวนยาง รวมท้ังสถาบันวิจัยยางของกรมวิชาการเกษตร ให'มี
ขอบเขตการทํางานท่ีกว'างขวางข้ึนเพ่ือให'การใช'ประโยชน@จากเงินสงเคราะห@ (Cass) ท้ังเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา การสงเคราะห@ปลูกแทน การจัดสวัสดิการและยกคุณภาพชีวิตแก?เกษตรกร การพัฒนา
ด'านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง การส?งเสริมกิจกรรมของสถาบันเกษตร การจัดให'มีกองทุนรักษา
เสถียรภาพและพยุงราคาในช?วงราคายางตกตํ่ารวมท้ังให'องค@การสวนยางนาบอนเปVนเมืองยางพารา
ต'นแบบครบวงจร และต'องมีองค@กรกลางในการประสานนโยบาย เพ่ือทําให'การบริหารงานยางครบ
วงจรเปVนไปอย?างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และสามารถกํากับดูแลได'อย?างเปVนระเบียบ อีกท้ัง
อาจมีกฎระเบียบบางประการท่ีเปVนอุปสรรคต?อการพัฒนาท่ีจําเปVนต'องได'รับการแก'ไขปรับปรุง  หรือ
อาจมีการพิจารณาออกกฎระเบียบใหม? เพ่ือทําให'การบริหารจัดกรของภาครัฐเปVนไปอย?างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  5. ผลักดันความร?วมมือระหว?างประเทศเพ่ือสนับสนุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community – AEC) ประเทศไทยต'องผลักดันการทํางานร?วมระหว?างสภายาง
ระหว?างสามประเทศ (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ซ่ึงเปVนความร?วมมือ
ไตรภาคียางพารา 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) กับสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมท้ัง
การผลักดันเพ่ือจัดต้ังกองทุนรักษาเสถียรภาพและพยุงราคาในช?วงราคายางตกตํ่าให'มีความคล?องตัว
และมีประสิทธิภาพ โดยการประสานงาน การรักษาเสถียรภาพราคายางร?วมกับบริษัทร?วมทุนยาง
ระหว?างประเทศ (International Rubber Consortium Limited – IRCL) นอกจากนี้ต'องผลักดัน
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และปรับผลประโยชน@ ในความร?วมมือขององค@การศึกษาเรื่องยางระหว?างประเทศ (International 
Rubber Study Group – IROSG) องค@การระหว?างประเทศว?าด'วยมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization – ISO) กับสหภาพยุโรป (European Union – EU) และ
อเมริกาในนามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community – AEC) เพ่ือเพ่ิม
อํานาจการต?อรอง สําหรับ สมาคมประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber 
Producing Countries – ANRPC) ของกลุ?มประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ 10 ประเทศก็จะประสาน
กับ กลุ?มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให'มากข้ึน  
  6. การสนับสนุนการวิจัย การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตยางพาราต?อหน?วยพ้ืนท่ี
ในงานวิจัยไม?น'อยกว?า 420 กิโลกรัม/ไร?/ป� ภายในป� 2556 ก็มีความสําคัญยิ่งต?อการใช' เปVนฐานใน
การพัฒนายางพาราของแผนยุทธศาสตร@ช?วงต?อไป (ป� 2557-2562) ส?วนการพัฒนาการตลาดและการ
อุตสาหกรรมยาง การจัดทําแผนการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือนําผลมาใช'แก'ปUญหาต?างๆ ให'
สอดคล'องกับปUญหาและความต'องการในการพัฒนายาง จึงเปVนเรื่องจําเปVนท่ีต'องดําเนินการ  
  7. เสริมรายได'และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สนับสนุนให'เกิดการ
รวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กเพ่ือเปVนสถาบันเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลุ?ม
เกษตรกร สมาคมชาวสวนยาง หรือสหกรณ@การเกษตรครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเอง สนับสนุนเงินออม
ให'แก?เกษตรกรชาวสวนยางโดยผ?านระบบเงินสงเคราะห@ (Cass) จัดให'มีระบบสวัสดิการสังคมแก?
ชาวสวนยางหรือคนกรีดยาง เช?นเดียวกับผู'ใช'แรงงานหรือพนักงานของบริษัทท่ัวไป หาแนวทางและ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือผลักดันการเพ่ิมรายได'และเก็บผลประโยชน@จากคาร@บอนเครดิตแก?
เกษตรกร และการจดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือใช'เปVนฐานข'อมูลกลางของภาครัฐ 
  8. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรเปVนองค@ประกอบสําคัญในการปฏิบัติงาน
พัฒนายาง ดังนั้นจึงจําเปVนต'องพัฒนาบุคลากรควบคู?กับการพัฒนายาง และจากการประเมินสภาพปUญหา
ด'านยาง ทุกภาคส?วนท่ีเก่ียวข'องได'นําเสนอปUญหาว?า การพัฒนายางจะมีปUญหาบุคลากรในทุกข้ันตอน 
ต้ังแต?การผลิต การแปรรูป และโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม รวมท้ังบุคลากรของภาครัฐเอง ซ่ึงมีไม?
เพียงพอท่ีจะตอบสนองการพัฒนายางของประเทศ ดังนั้นจึงจําเปVนต'องกําหนดกลยุทธ@การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือไขปUญหาให'ครบวงจร  (http://rubberwarroom.com สืบค'นเม่ือ 26 มิถุนายน 2556) 
 2.2.5 เป`าประสงค@ แนวทาง/มาตรการ ในการดําเนินการของแต?ละกลยุทธ@ 
  1. กลยุทธ@ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเปVนวัตถุดิบ   
   เป`าประสงค@  
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต?อหน?วยพ้ืนท่ี 2) ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางท่ี
เปVนวัตถุดิบ 3) เร?งรัดและขยายขอบข?ายการถ?ายทอดเทคโนโลยีให'เกษตรกรนําผลงานวิจัยไปใช'เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) พัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช'เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดย 1) เข'มงวด
การใช'วัสดุปลูกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและต'องผลิตพันธ@ยางหลากหลายพันธ@เพ่ือกระจายการปลูก
ให'เหมาะสมกับพ้ืนท่ีตามความต'องการของเกษตรกร 2) เข'มงวดการเป�ดกรีดยางตามขนาดเป�ดกรีด 
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หลีกเลี่ยงการเป�ดกรีดต'นเล็กเพ่ือให'ได'ผลผลิตสูงตามคําแนะนํา 3) ลดต'นทุนการผลิตโดยการใช'
ปุ�ยเคมีตามค?าวิเคราะห@ดิน การใช'ปุ�ยอินทรีย@ร?วมกับปุ�ยเคมี การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยาง    
4) ส?งเสริมและให'ความรู'ในการเก็บผลผลิตน้ํายาง อย?างถูกต'องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตวัตถุดิบ
ต'นน้ําให'มีคุณภาพสูงก?อนเข'าสู?กระบวนการทางอุตสาหกรรม 5) กําหนดแนวทางให'สวนยางท่ีไม?มี
สิทธิในท่ีดิน สามารถเข'ารับการสงเคราะห@เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได'อย?างท่ัวถึงและเปVนธรรม  
   2) พัฒนาคุณภาพยางของเกษตรกรและสถาบันเกษตร โดยสนับสนุนให'แปรรูป
ผลผลิตเบื้องต'นด'วยวิธีการท่ีถูกต'องและเหมาะสมโดย 1) ถ?ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
ยางคุณภาพท่ีเหมาะสม 2) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรร?วมกันแปรรูปยางเพ่ือผลิตยางคุณภาพ 3) ใช'
มาตรการทางกฎหมายลงโทษผู'ผลิตยางปลอมปน  
   3) พัฒนาระบบและกระบวนการถ?ายทอดเทคโนโลยี ท้ังโดยภาครัฐและการมี
ส?วนร?วมของเกษตรกร โดย 1) ถ?ายทอดเทคโนโลยีโดยผ?านศูนย@เรียนรู'ยางพารา เพ่ือให'ผู'นํากลุ?ม
เกษตรกรและเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการเปVนผู'นํา สามารถเรียนรู'และรับเทคโนโลยีโดยตรง          
2) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู'ด'านยางพาราระหว?างผู'ปลูกยางเดิมกับผู'ปลูกยางใหม? เพ่ือให'ผู'ปลูกยาง
ได'มีโอกาสพัฒนาตนเอง และสร'างเครือข?ายการเรียนรู'ซึ่งกันและกัน 
  2. กลยุทธ@ท่ี 2 พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต?างประเทศ 
   เป`าประสงค@  
   1) เพ่ือให'เกษตรกรขายยางได'ในราคาท่ีเปVนธรรม โดยมีระดับราคาสูงกว?าต'นทุน
การผลิตของเกษตรกร 2) ราคายางท่ีเสถียรภาพและไม?ตกตํ่าจนเกษตรกรขาดทุนหรือสูงมากจน
กระทบต?อภาคอุตสาหกรรม 3) สร'างตลาดใหม?ให'เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ@ยางของไทย 4) เพ่ิม
สัดส?วนการจําหน?ายผลิตภัณฑ@ยางแปรรูปท่ีสร'างมูลค?าเพ่ิมให'สูงข้ึนและลดการจําหน?ายยางแปรรูป
ข้ันต'นให'ลดลงอย?างต?อเนื่อง  
   แนวทาง/มาตรการ   
   1) กําหนดเป`าหมายชี้นําและพัฒนาระบบข'อมูลข?าวสารด'านการตลาด โดย      
1) สร'างโอกาสการรับรู'ข'อมูลข?าวสารโดยประสานความร?วมมือระหว?างหน?วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 2) ปรับปรุงข'อมูลของหน?วยงานภาครัฐโดยพัฒนาฐานข'อมูลให'เปVนเอกภาพถูกต'องและ
เปVนปUจจุบันเพ่ือประโยชน@ในการวางแผนของทุกภาคส?วน 3) สร'างกลไกในการวิเคราะห@สถานการณ@
เร?งด?วนเพ่ือกําหนดเป`าหมายชี้นํา และแจ'งทางสื่อต?างๆ เพ่ือกระตุ'นผู'เก่ียวข'องเตรียมการเม่ือมีเปลี่ยน
แปรปUจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เช?น ราคาน้ํามัน การลงทุนขนาดใหญ? ภัยธรรมชาติ การ
ประกาศตัวเลขท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจและอ่ืนๆ  
   2) สนับสนุนส?งเสริมสถาบันเกษตรกรให'เปVนแหล?งรวบรวมยางและซ้ือขายยาง 
โดย 1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมและซ้ือขายยางของสมาชิกเอง 2) จัดหาตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ@ยางของสถานบันเกษตรกร  
   3) พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศ โดย 1) ส?งเสริมให'เกษตรกรมีความรู'ความ
เข'าใจในเรื่องซ้ือขายในตลาดสินค'าเกษตรล?วงหน'า  2) เชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจัดต้ังตลาดกลางพาราภาคเหนือและตลาดกลางไม'ยางพาราในภาคใต'       
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3) พัฒนาตลาดซ้ือขายล?วงหน'าให'เปVนศูนย@กลางของตลาดยางพาราในภูมิภาคและใช'อ'างอิงเปVนตลาด
หลักของโลก 4) พัฒนาตลาดกลางยางพาราให'มีการซ้ือขายยางแบบทําสัญญาล?วงหน'าแล'วส?งมอบยาง
จริง (Forward Contract) 5) พัฒนาสินค'ายางเปVนตราสารเพ่ือสร'างทางเลือกการลงทุนในรูปแบบใหม?ๆ  
   4) สนับสนุนการตลาดต?างประเทศและขยายตลาดส?งออกยาง และผลิตภัณฑ@
ยาง โดย 1) กํากับมาตรฐานยางพาราให'เปVนท่ีเชื่อถือวางใจของลูกค'าและผู'บริโภค 2) เสริมสร'างความ
มือระหว?างภาครัฐและภาคเอกชนในการส?งเสริมตลาดส?งออกโดยการขยายตลาดส?งออกเดิม และ
แสวงหาตลาดส?งออกใหม? 3) สนับสนุนการเจรจาเพ่ือลดปUญหาการกีดกันทางการค'า 4) ส?งเสริม
ภาพลักษณ@ และประชาสัมพันธ@เรื่องยางและผลิตภัณฑ@ยางของไทย รวมท้ังร?วมแสดงนิทรรศการสิ้นค'า
ในประเทศโดยเน'นการเปVนมิตรต?อสิ่งแวดล'อมและการสร'างภาพลักษณ@ไม'ยางพาราและผลิตภัณฑ@จาก
ไม'ยางพารา เปVน Green Product  
   5) รักษาเสถียรภาพราคายาง โดย 1) กําหนดแผนรองรับความผันผวนของราคา
ยาง เช?น การบริหารจัดการสต็อกยางพาราในประเทศสร'างกลไกในการวิเคราะห@สถานการณ@เร?งด?วน
ให'มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเก็บเงินเพ่ือการสงเคราะห@ปลูกแทนในอัตราท่ีสูงเม่ือราคายางสูงและเก็บ
ในอัตราตํ่าเม่ือราคายางตํ่า เพ่ือมีเงินสํารองสําหรับการเร?งปลูกแทนในช?วงราคายางตกตํ่ามากๆ เปVน
การลดปริมาณยางในตลาดและลดปUญหาราคายางตกตํ่า 2) การรักษาเสถียรภาพราคายาง ท้ังภายใต'
กรอบความร?วมมือด'านยางระหว?างประเทศ และท่ีดําเนินการเปVนการภายในประเทศโดยประกัน
รายได'ผ?านกลไกการใช'เงิน Cass จ?ายคืนแก?เกษตรกรโดยตรงในช?วงราคายางตกตํ่า 3) สนับสนุนการ
ใช'ตลาด AFET เปVนกลไกการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคา 
  3. กลยุทธ@ท่ี 3 พัฒนาด'านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยางพารา 
   เป`าประสงค@  
   1) สร'างความสามารถในการแข?งขันด'านอุตสาหกรรมยางและไม'ยางพาราของไทย 
2) เพ่ิมปริมาณการใช'และสร'างมูลค?าเพ่ิมให'ยางธรรมชาติท่ีไทยผลิตได' 3) ลดการนําเข'าผลิตภัณฑ@ยาง  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) จัดทําแผนสนับสนุนการใช'ยาง ผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยาง 1) ขยายผลการวิจัย
สู?การปฏิบัติเพ่ือการใช'ประโยชน@ในกิจการงานภาครัฐ – ผลักดันให'ใช'ยางพาราผสมยางมะตอยทําผิว
ถนน - ผลักดันการใช'ระบบท?อน้ําผสมยางพารา (แบบป�ด) แทนระบบคลองส?งน้ําแบบเป�ดของ
ชลประทานขนาดย?อม 2) กําหนดมาตรการให'หน?วยงานภาครัฐใช'ผลิตภัณฑ@ยางท่ีผลิตในประเทศโดย
สนับสนุนการใช'ผลิตภัณฑ@ยางรวมท้ังสนับสนุนการใช'ผลิตภัณฑ@ท่ีทําจากไม'ยางพารา 3) สนับสนุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางขนาดกลางและขนาดย?อมท่ีมีศักยภาพในการแข?งขัน 4)  สนับสนุน
การผลิตและใช'ผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือทดแทนการนําเข'าและขยายตลาดส?งออก 5) ใช'มาตรการจูงใจเพ่ือ 
ส?งออกผลิตภัณฑ@ยางเพ่ิมข้ึน อาทิ มาตรการด'านภาษี  
   2) ผลักดันการลงทุนเพ่ือใช'ยางดิบสร'างมูลค?าเพ่ิม และเร?งอัตราการใช'ยางใน
ประเทศให'มากข้ึน 1) กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส?งเสริมการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ@ยาง 2) วิจัย
และพัฒนาเครือข?ายโลจิสติกส@เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจเศษกับส?วนสนับสนุนต?างๆ และการตลาด
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ต?างประเทศ 3) สร'างเครือข?ายเกษตรกรสนับสนุนวัตถุดิบ จัดหาปUจจัยการผลิต และระบบตลาดสู'เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
   3) กําหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนในส?วนท่ีเก่ียวข'องกับอุตสาหกรรมแปร
รูปยาง และผลิตภัณฑ@ยาง โดย 1)  ทบทวนนโยบายส?งเสริมการลงทุนด'านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ 
โดยทําความเข'าใจกับหน?วยงานท่ีมีหน'าท่ีส?งเสริมการลงทุนว?าอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ ประเทศ
ไทยสามารถทําได'ดีแล'ว การส?งเสริมให'บริษัทข'ามชาติเข'ามาลงทุนแปรรูปยางมีผลกระทบต?อ
ผู'ประกอบการของไทยเอง 2) ทบทวนและปรับปรุงการส?งเสริมการลงทุน ด'าน ผลิตภัณฑ@ยาง SME 
ให'มากข้ึน อาทิ ยกเว'นภาษีนําเข'าเครื่องจักรในกรณีปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต หรือการให'
แรงจูงใจท่ีสูงกว?าอุตสาหกรรมท่ัวไป  
   4) พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปยาง การผลิตถุงมือยางและการ
ผลิตยางล'อของผู'ประกอบการขนาดกลางและขนาดย?อม โดย 1) ลดต'นทุนพลังงานท่ีใช'ในการผลิต 
เช?น ลดต'นทุนค?าแก�ส ค?าน้ํามันและอ่ืนๆ 2) ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร / พัฒนา เทคโนโลยีการ
ผลิตถุงมือยางและยางล'อ 3) จัดหาแหล?งเงินกู'ดอกเบี้ยตํ่า (ปลอดดอกเบี้ยในระยะแรก) เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัตถุดิบ  
   5) ผลักดันงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ@ยางให'มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือ
เร?งการใช'ยางพาราและเทคโนโลยีในประเทศ 1) จัดต้ังศูนย@วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือสนับสนุน
การนํายางธรรมชาติมาผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยาง 2) จัดต้ังสถาบันพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ@ยางของ
ประเทศ เ พ่ือเปVนหน?วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ@ยาง 3) จัด ต้ัง
ห'องปฏิบัติการทดสอบยางกันสะเทือน (Rubber Bearing) ในงานก?อสร'างและวิศวกรรม 4) พัฒนา
ห'องปฏิบัติการทดสอบถุงมือยาง ของกรมวิชากาเกษตรให'ได'มาตรฐานสากล 5) พัฒนาห'องปฏิบัติการ
ทดสอบยางล'อ ของศูนย@เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห?งชาติให'ได'มาตรฐานสากล  
   6) เร?งรัดการวิจัยและจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ@ยางของประเทศ 1) เร?งรัด
ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานยางล'อชนิดต?างๆ ท้ังยางนอกและยางในรวมท้ังผลิตยางอ่ืนๆ 2) เร?งรัด
การวิจัยและจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ@ยางข้ันปฐม เช?น ยางคอมปาวด@ และอ่ืนๆ เพ่ือลดต'นทุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ@ยางในอุตสาหกรรมต?อเนื่อง  
   7) จัดทําแผนการบริหารวัตถุดิบไม'ยางพารา และสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม'ยางพารา โดย 1) จัดทําแผนกําหนดปริมาณการผลิตไม'ยางพาราท่ีนํามาใช'ประโยชน@ 2) ส?งเสริม
การนําไม'ยางจาก 3 จังหวัดชายแดนใต'มาใช'ประโยชน@  
  4. กลยุทธ@ท่ี 4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   เป`าประสงค@  
   1) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการยางพาราของประเทศให'มีประสิทธิภาพ
โดยมีเจ'าภาพชัดเจน 2) เพ่ือกําหนดนโยบายการพัฒนายางพาราและแผนการดําเนินงาน 3) เพ่ือให'มี
การนํานโยบายและแผนงานด'านยางพาราไปปฏิบัติโดยมีการบูรณาการอย?างเปVนรูปธรรม  
   แนวทาง/มาตรการ  
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   1) ตราพระราชบัญญัติการยางแห?งประเทศไทย และจัดทําประชาพิจารณาถึง
ผลได' ผลเสียและการบริหารจัดการองค@กรขนาดใหญ?ภาครัฐให'รอบคอบเพ่ือให'ผู'มีส?วนได'เสียทุกภาค
ส?วนพิจารณาร?างพระราชบัญญัติการยางแห?งประเทศไทย  
   2) ปรับปรุงกฎกระทรวงและ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง 
ให'เหมาะสมกับแนวทางการใช'ประโยชน@สถานการณ@ปUจจุบัน 1) บริหารการเก็บเงินสงเคราะห@ปลูก
แทน โดยกําหนดอัตราการเก็บเงินสงเคราะห@ให'เหมาะสมสอดคล'องสถานการณ@ราคายางเพ่ือสามารถ
นํามาเปVนทุนใช'ประโยชน@ได'มากข้ึน 2) ปรับปรุง พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง ให'
สามารถใช'ประโยชน@ในการจัดสวัสดิการและรักษาเสถียรภาพราคายางในขอบเขตท่ีกว'างขวางและ
เหมาะสมกับสถานการณ@ปUจจุบัน 
   3) ปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ี เปVนข'อจํ า กัดในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยางในประเทศ 1) ปรับปรุงประกาศเก่ียวกับมาตรฐานถุงมือยางให'เอ้ือต?อการผลิต การ
จําหน?าย การส?งออกและการแข?งขันของถุงมือยางไทย เช?น ประการกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับ
มาตรฐานถุงมือยาง รวมท้ังโทษต?อผู'กระทําความผิด 2) ปรับปรุงประกาศควบคุมราคาขายยางล'อ ให'
ผู'ผลิตของไทยสามารถทําธุรกิจได'อย?างมีกําไรและแข?งขันกับต?างประเทศได'  
   4) ออกกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการใช'ผลิตภัณฑ@ยางในประเทศ โดยภาครัฐให'
การสนับสนุนส?งเสริมอุตสาหกรรมยางรถยนต@ในประเทศ 
  5. กลยุทธ@ท่ี 5 ผลักดันความร?วมมือระหว?างประเทศเพ่ือสนับสนุน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
   เป`าประสงค@  
   1) เพ่ือให'ประเทศไทยเปVนผู'นําการผลิตและกําหนดยุทธศาสตร@ยางพาราระหว?าง
ประเทศโดยใช'กลไกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปVนแกนนํา 2) เพ่ือเสริมสร'างความเข'มแข็งของ
องค@กรยางท่ีเก่ียวข'องกับการผลิตยางธรรมชาติจากโครงการการวิจัยและพัฒนาระหว?างประเทศ  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) บูรณาการงานวิจัยระหว?างหน?วยงานวิจัยภายในประเทศถึงผลกระทบการ
ปรับตัวและการใช'ประโยชน@จากนโยบายการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1) ศึกษาผลกระทบ 
การปรับตัวและการใช'ประโยชน@จากนโยบายการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) กําหนด
แนวทางการเร?งรัดให'ไทยเปVนศูนย@กลางเรื่องยางระหว?างประเทศของกลุ?มประชาคมอาเซียนเพ่ือชี้นํา
เรื่องยางของโลก  
   2) ผลักดันการทํางานร?วมระหว?างสภาความร?วมมือไตรภาคียางพารา 3 ประเทศ 
1) การรักษาเสถียรภาพราคายาง ภายใต'กรอบความร?วมมือด'านยางระหว?างประเทศ 2) ผลักดันการ
ทํางานร?วมระหว?างสภายางระหว?างประเทศ (International Tripartite Rubber Concil – ITRC) 
กับสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3) ผลักดัน เพ่ือจัดต้ังกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาในช?วงราคา
ยางตกตํ่าให'มีความคล?องตัวและมีประสิทธิภาพ ประสานงานร?วมกับบริษัทร?วมทุนยางระหว?าง
ประเทศ (IRCo)  
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   3) แสวงหาและร?วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค@กรระหว?างประเทศผ?าน AEC 1) 
ประสาน AEC ให'มีบทบาทและร?วมมือด'านงานวิจัยและพัฒนาระหว?างประเทศผ?านองค@กรยาง
ระหว?างประเทศเดิม อาทิองค@การความร?วมมือทางวิชาการของฝรั่งเศส (CIRAD) คณะกรรมการวิจัย
และพัฒนาด'านยางระหว?างประเทศ (IRRDB) สถาบันวิจัยยางของประเทศต?างๆ 2) ใช'กลไกกลุ?ม
ประชาคมอาเซียนสร'างความเข'มแข็งของประเทศไทยต?อรองกับกลุ?มประชาชาติยุโรปและอเมริกาใน
องค@การศึกษาเรื่องยางระหว?างประเทศ (IRSG) และองค@การระหว?างประเทศว?าด'วยมาตรฐานสากล 
  6. กลยุทธ@ท่ี 6 สนับสนุนการวิจัย 
   เป`าประสงค@  
   1) จัดทําและดําเนินการวิจัยแผนงานวิจัยด'านยางของประเทศให'สอดคล'องกับ
สถานการณ@และความต'องการ เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค?ายางพาราอย?างครบวงจร 2) เพ่ือบูรณา
การการวิจัยระหว?างหน?วยงานต?างๆ ให'เปVนไปตามยุทธศาสตร@และแผนงาน 3) บูรณาการผลงานวิจัย
และสนับสนุนการนําไปใช'ประโยชน@  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) ดําเนินการวิจัยตามแผนงานเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต 1) การใช'เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิตยางพารา 2) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธ@ยางให'มีผลผลิตสูงข้ึนเปVนท่ี
ต'องการของเกษตรกรและมีคุณสมบัติตรงตามการใช'งานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข'องเฉพาะทาง           
3) ดําเนินการวิจัยด'านการบํารุงรักษาสวนและแผนงานด'านเก็บเก่ียวผลผลิตต'นทุนตํ่าและมี
ประสิทธิภาพ 4) งานด'านเก็บเก่ียวผลผลิตต'นทุนตํ่าและมีประสิทธิภาพ  
   2) เร?งรัดการวิจัยใช'เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ท่ีเปVนมิตรกับ
สิ่งแวดล'อม 1) การใช'ประโยชน@จากคาร@บอนเครดิต 2) การปรับสภาพน้ําเสียจากการใช'ปUจจัยการ
ผลิตของเกษตรกรและผู'ประกอบการอุตสาหกรรม  
   3) ศึกษาวิจัยการลดต'นทุนทางการตลาดและระบบโลจิสติกส@ 1) ศึกษาวิจัย     
โลจิสติกส@ยางท้ังระบบ ต้ังแต?เกษตรกรรายย?อยไปจนถึงการแปรรูปเพ่ือการส?งออก และการส?งออกไป
จนถึงผู'ใช'ในต?างประเทศ เพ่ือลดความสูญเสียและลดต'นทุนท้ังระบบ  
   4) ดําเนินการวิจัยตามแผนงานวิจัยและพัฒนาด'านอุตสาหกรรมยางท่ีสําคัญของ
ประเทศ 1) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ@จากน้ํายางข'น และ ผลิตภัณฑ@จากยางแห'ง            
2) เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ@ยางข้ันต'น เช?น ยางคอมปาวนด@ และอ่ืนๆ              
3) ดําเนินการวิจัยด'านอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด'านอุตสาหกรรมยางของประเทศ เช?น ไม'
ยางพารา นาโนเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิศวกรรมเคมีของยางพารา เปVนต'น  
   5) ร?วมมือด'านงานวิจัยกับต?างประเทศ และการบูรณาการงานวิจัยระหว?าง
หน?วยงาน 1) ร?วมมือด'านงานวิจัยกับต?างประเทศ อาทิ องค@การความร?วมมือทางวิชาการของประเทศ
ฝรั่งเศส (CIRAD) คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาด'านยางระหว?างประเทศ (IRRDB) สถาบันวิจัยยาง
ของประเทศต?างๆ 2) บูรณาการงานวิจัยระหว?างหน?วยงานเพ่ือให'มีการประสานด'านการวิจัยไม?เกิด
การวิจัยซํ้าซ'อน วิจัยตรงตามความต'องการของผู'ใช' ทําให'ประหยัดงบประมาณ และทุกฝZายนํา
ผลงานวิจัยไปใช'ได'  
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  7. กลยุทธ@ท่ี 7 เสริมสร'างรายได'และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 
   เป`าประสงค@  
   1) ผลักดันให'เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได'เพ่ิมและจัดปUจจัยชี้นําการออกโดย
ผ?านระบบเงินสงเคราะห@ (Cess) รวมท้ังจัดให'มีระบบสวัสดิการสังคมแก?ชาวสวนยางหรือคนกรีดยาง
เช?นเดียวกับผู'ใช'แรงงานหรือพนักงานของบริษัทท่ัวไป 2) ผลักดันการเพ่ิมรายได'และเก็บผลประโยชน@
อย?างคุ'มค?าจากสวนยาง 3) บูรณาการผลงานวิจัยและสนับสนุนการนําไปใช'ประโยชน@จากภาครัฐ 
สนับสนุนให'เกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กเพ่ือเปVนสถาบันเกษตรกร 4) จัดทํา
ทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเปVนฐานข'อมูลภาครัฐ  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) ผลักดันระบบการออมเพ่ือสวัสดิการและการชราภาพแก?เกษตรกรสวน
สงเคราะห@ปลุกแทนโดยระบบสหกรณ@หรือกองทุนฝZายระบบเงินสงเคราะห@ปลูกแทน (Cess)  
   2) ผลักดันการเพ่ิมรายได'และเก็บผลประโยชน@จากคาร@บอนเครดิตแก?เกษตรกร
ภายใต'กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) หรือภายใต'การตลาดแบบ
สมัครใจ (Voluntary Market) เพ่ือให'ยุทธศาสตร@ยางพารามีความเปVนไปได'ตามวัตถุประสงค@มากข้ึน  
   3) พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร'างความเข'มแข็ง โดย 1) กําหนด
มาตรการเสริมประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกรและถ?ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการแก?
คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรอย?างท่ัวถึง 2) สนับสนุนผู'นําสถาบันเกษตรกรเข'ามีส?วนร?วมในการ
กําหนดนโยบายและเปVนกรรมการต?างๆ ท่ีเก่ียวข'องกับยางพารา 3) พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข?าย
สถาบันเกษตรกร เพ่ือให'สถาบันเกษตรกรพ่ึงพาซ่ึงกันและกันได' รวมท้ังสร'างอํานาจการผลิต 
การตลาดและการเจรจาต?อรองต?างๆ สนับสนุนให'สถาบันเกษตรกรผลิตผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค?า 
4) จัดทําทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเปVนฐานข'อมูลกลางภาครัฐ 
  8. กลยุทธ@ท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรด'านยางพารา 
   เป`าประสงค@  
   1) พัฒนาเกษตรกรและผู'นําเกษตรกร 2) เพ่ือสร'างและพัฒนาบุคลากร นักวิจัยด'าน
ยางพาราและผลิตภัณฑ@ยาง 3) เพ่ือพัฒนาฝ�มือแรงงาน ผู'ปฏิบัติงานในโรงงานให'เพียงพอและมีคุณภาพ  
   แนวทาง/มาตรการ  
   1) ฝ�กอบรมและถ?ายทอดเทคโนโลยีการกรีด การเก็บเก่ียวผลผลิต การ
บํารุงรักษาสวน และการอารักขายาง 1) ฝ�กอบรมเกษตรกรและแรงงานกรีดยาง 2) ฝ�กอบรมและ
ถ?ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสร'างสวนยางพารา 3) ฝ�กอบรมให'เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
สามารถแปรรูปยางได'อย?างมีคุณภาพ  
   2) พัฒนาบุคลากรด'านการแปรรูป และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของยางทุกภาคส?วน ท้ังในระยะสั้น/ระยะยาว 1) ประสานระหว?างส?วนราชการท่ีเก่ียวข'อง 
สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม พัฒนาและอบรมบุคลากรผู'ปฏิบั ติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมยาง  
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   3) สนับสนุนการผลิตบุคลากรระยะยาวโดยการสนับสนุนสถาบัน การศึกษาเป�ด
หลักสูตรการศึกษาด'านยางพารา เช?น หลักสูตรอุตสาหกรรมยางเฉพาะด'าน หลักสูตรยางธรรมชาติ 
ท้ังระดับตํ่ากว?าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป 1) หลักสูตรระดับตํ่ากว?าปริญญาตรี เน'นภาคการ
ปฏิบัติ 2) หลักสูตรปริญญาตรีข้ึนไป เน'น การวิเคราะห@ เทคโนโลยีและทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง  
   4) จัดหาและจัดทําแผนอัตรากําลัง  1) พิจารณาอัตรากําลัง/บุคลากร ท่ี
จําเปVนต'องปฏิบัติงานในหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องกับยางพารา 2) จัดทําแผนการแก'ไขปUญหาแรงงาน ท้ัง
ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมยาง  
 2.2.6 การส?งเสริมการผลิต  
  การส?งเสริมปลูกยางพาราของรัฐบาล 
  โครงการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 1 ล'านไร?ถูกริเริ่มข้ึนในป� 2546 โดยนายเนวิน   
ชิดชอบ รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ (ขณะนั้น) ท่ีต'องการเพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราท่ัวทุกภาคของประเทศเพ่ือต'องการยกระดับรายได'ให'เกษตรกรต?อมาวันท่ี 26 พ.ค. 2546
นายเนวิน ได'เสนอเรื่องต?อคณะรัฐมนตรีให'มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 16 ก.พ. 2542 ท่ีระบุถึง
จํากัดการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของประเทศไม?เกิน 12 ล'านไร? หากจะปลูกใหม?ให'ปลูกทดแทน
เฉพาะในพ้ืนท่ีเดิมและไม?ควรปลูกใหม?ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยเปลี่ยนใหม?ให'สามารถขยายพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราได'ทุกภาคของประเทศในพ้ืนท่ีท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดว?า เปVนพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ
ปลูกยางพาราและแล'วมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 26 พ.ค. 2546 ก็เห็นชอบและอนุมัติให'กรมวิชาการ
เกษตรดําเนินโครงการปลูกยางพารา เพ่ือยกระดับรายได'และความม่ันคงให'แก?เกษตรกรในแหล?ง 
ปลูกยางพาราใหม? ระยะท่ี 1 (2547-2549) กําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการเบื้องต'น 1 ล'านไร? แบ?งเปVนพ้ืนที
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แสนไร? และภาคเหนือ 3 แสนไร? ใช'งบประมาณดําเนินการจากกองทุน
โครงการช?วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ปลอดดอกเบี้ยท้ังสิ้น 1,440 ล'านบาท 
  ภายหลังโครงการดังกล?าวปรากฏออกสู?สาธารณะ พบว?า มีเกษตรกรจํานวนมากได'
เข'าร?วมโครงการเพราะช?วงนั้นยางพาราราคาสูงเกิน 30 บาทต?อกิโลกรัม แต?อย?างไรก็ตามกรณีนี้กรม
วิชาการเกษตรได'มอบหมายให'สํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง (สกย.) ทําหน'าท่ีในการ
คัดเลือกเกษตรกรเข'าร?วมโครงการซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน 142,300 ราย แบ?งเปVนเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และภาคเหนือ 17 จังหวัด ขณะท่ีกระบวนการจัดหากล'าพันธุ@ยาง
นั้น หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 26 พ.ค. 2546 ได'ไม?ถึงเดือน กรมวิชาการเกษตรได'ออกประกาศ
การประกวดราคาให'บริษัทเอกชนยื่นประมูล ซ่ึงปรากฏว?า บริษัทเจริญโภคภัณฑ@เมล็ดพันธุ@ จํากัด ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ@ (ซีพี) ชนะการประมูล ซ่ึงต?อมากรมวิชาการเกษตรได'ทําสัญญากับซีพีให'
ดําเนินการผลิตต'นกล'าพันธุ@ยางพาราซ่ึงต'องใช'ท้ังสิ้น 90 ล'านต'น ในวงเงิน 1,397 ล'านบาท เพ่ือส?ง
มอบให'เกษตรกรท่ีเข'าร?วมโครงการปลูกภายในระยะเวลา 3 ป� (2547-2549) โดยตามสัญญาว?าจ'าง
ระบุว?าในป�แรกซีพีต'องส?งมอบกล'าพันธุ@ยางให'ได' 20 % (18 ล'านต'น) ป� 2548 จํานวน 30 % (27 ล'านต'น) 
และป� 2549 ซีพีต'องส?งมอบให'ได' 50 % (45 ล'านต'น) 
  อย?างไรก็ตามการดําเนินการของซีพีในการส?งมอบพันธุ@กล'ายางให'เกษตรกรตาม
สัญญานั้น พบว?าเต็มไปด'วยปUญหา ไม?สามารถดําเนินการตามสัญญาท่ีระบุไว'ได' อย?างในป� 2547 ซีพี
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ส?งมอบกล'ายางให'เกษตรกรช'ากว?ากําหนด ทําให'กล'ายางท่ีเกษตรกรนําไปปลูกตายเปVนจํานวนมาก
เพราะเปVนช?วงฤดูแล'ง หรือกรณีล?าสุด สัญญาท่ีระบุว?าซีพีต'องมอบกล'ายางให'เกษตรกรท่ีเหลือจํานวน 
45 ล'านต'นให'หมดภายในวันท่ี 31 ส.ค. 2549 แต?ปรากฏว?าซีพีไม?สามารถส?งกล'ายางได'ครบตาม
จํานวนท่ีกําหนด เพราะสามารถจัดหาได'เพียง 28 ล'านต'นเท?านั้น ยังเหลือกล'ายางค'างส?งอยู?อีก      
17 ล'านต'น ปUญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ช?วงเริ่มโครงการใหม?ได'รับการทักท'วงจากหลายฝZาย ท่ีวิตกว?ากล'ายาง
กว?า 90 ล'านต'นนั้นนับว?าเปVนปริมาณมหาศาล ไม?สามารถจัดหาด'วยลําพังแค?บริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียง
แห?งเดียวได' ขณะท่ีซีพีเองนั้นก็ไม?เคยมีประสบการณ@ด'านการจัดการกล'ายางพารามาก?อน แต?น?า
เสียดายว?าข'อท'วงติงเหล?านั้นไม?มีผู'รับผิดชอบคนใดรับไปพิจารณา และในท่ีสุดปUญหาก็เกิดข้ึนตามข'อ
ท'วงติงเหล?านั้นจริงๆ อีกท้ังเปVนท่ีน?าสังเกตว?าซีพีซ่ึงเปVนบริษัทท่ีไม?มีความรู'ความสามารถด'านการ
เพาะกล'ายางพาราสามารถคว'าโครงการขนาดมหึมากว?า 1,400 ล'านบาทนี้มาดําเนินการได'อย?างไร 
อย?างไรก็ตาม ปUญหาจากการไม?สามารถจัดส?งกล'ายางได'ตามกําหนดโดยเฉพาะในป� 2549 นั้นสร'าง
ความเดือดร'อนแก?เกษตรกรท่ีเข'าร?วมโครงการเปVนอย?างมาก เกษตรกรหลายรายได'ลงทุนไถปรับพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการจ'างขุดหลุมรอลงกล'ายางไปแล'ว (อานุภาพ นุ?นสง, 2549) กล'ายางท่ีนําไปแจกจ?ายแก?
เกษตรกรไม?ได'คุณภาพตามมาตรฐาน ส?งผลให'เกษตรกรบางส?วนต'องหันไปซ้ือกล'ายางจากพ?อค'าท้ัง
รายใหญ?-รายย?อย ท้ังในและต?างพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาปลูกเอง ขณะเดียวกัน ราคายางพารายังคงอยู?ใน
ระดับท่ีสูง (ราคายางแผ?นดิบ ราคา 96.52 บาทต?อกิโลกรัม เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2551) จึงเปVนแรงจูงใจ
สําคัญท่ีทําให'เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันมากข้ึนนอย?างต?อเนื่อง แต?อย?างไรก็ตาม เนื่องจาก
ยางพาราเปVนพืชใหม?สําหรับเกษตรกรชาวอีสาน จึงพบว?า ขณะนี้เกษตรกรในหลายพ้ืนท่ีในภาคอีสาน
กําลังประสบกับปUญหา “ยางพาราตาสอย” หรือ ยางพาราท่ีได'จากการนําก่ิงพันธุ@อายุมากมาทาบก่ิง 
มีข'อเสียคือ ให'ผลผลิตไม?ดี หรือให'น้ํายางน'อย ในขณะท่ีเกษตรกรในภาคอีสาน ลงทุนซ้ือต'นกล'ายาง
มาปลูกเอง โดยไม?มีประสบการณ@เพียงพอท่ีจะสังเกต และระบุได'ว?าต'นไหนเปVนกล'ายางพันธุ@ดี และ
เหมาะสมท่ีจะนํามาปลูก (สิริลักษณ@ ศรีประสิทธิ, 2551) 
  โครงการปลูกยางพาราในท่ีแห?งใหม?ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ กระทรวงเกษตร คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการปลูกยางพาราในท่ีแห?งใหม? ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2553-
2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ โดยการส?งเสริมการปลูก
ยางพันธุ@ดีในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม จํานวน 800,000 ไร? แบ?งเปVน ภาคเหนือ จํานวน 150,000 ไร? ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 500,000 ไร? ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต' จํานวน 150,000 ไร? 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
และให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@รับความเห็น ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห?งชาติเก่ียวกับการให'ความสําคัญกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ผลิตยางพารา
ของไทย โดยเน'นส?งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ@ยางท่ีได'มาตรฐานสากลร?วมกันระหว?าง 
สถาบันวิจัยยาง สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนผู'ประกอบการแปรรูปยางเพ่ือเพ่ิมมูลค?าสินค'า
เกษตรให'สูงข้ึนและ เชื่อมโยงกับการตลาดในการรองรับผลผลิตท่ีคาดว?าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ตลอดจน
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ลดต'นทุนการผลิตโดยสนับสนุน การใช'ปุ�ยชีวภาพ และการฝ�กอบรมแรงงานกรีดยางเพ่ือให'มีทักษะใน
การกรีดยางได'อย?างมีคุณภาพ ไปพิจารณาด'วย 
  2. ในส?วนของงบประมาณดําเนินการเฉพาะค?าใช'จ?ายในป�งบประมาณ พ.ศ. 2553 
สําหรับการถ?ายทอด เทคโนโลยี (การฝ�กอบรม) และการบริหารโครงการในวงเงินรวมไม?เกิน 33.815 
ล'านบาท (20+13.815) ให'ใช' จ?ายจากงบประมาณรายจ?ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ จําเปVน โดยให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@และหน?วยงาน
ท่ีเก่ียวข'องขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต?อไป ส?วนค?าปUจจัยการผลิตในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รวมท้ังค?าใช'จ?ายต?างๆ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 เปVนต'นไป ให'กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ@พิจารณาใช'จ?ายจากเงินรายได'ท่ีเก็บจากผู'ส?งยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) แต?ถ'าไม?
สามารถนําเงินรายได'ดังกล?าวมาดําเนินการได' เนื่องจากจะขัดกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข'อง ก็ให'
เสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
  การปลูกและดูแลสวนยางพารา การปลูกสร'างสวนยาง เกษตรจําเปVนต'องเลือกพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกยางเสียก?อน เพราะปUจจุบันมีเกษตรกรจํานวนไม?น'อยท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีท่ีไม?
เหมาะสม เช?น ในพ้ืนท่ีนาข'าว พ้ืนท่ีลุ?มน้ําขัง พ้ืนท่ีท่ีเปVนดินเค็ม ดินด?าง ดินปลวก และดินท่ีมีหิน
กรวดอัดแน?น หรือเปVนแผ?นหินแข็ง ทําให'ต'นแคระแกร็นไม?เจริญเติบโต ต'นเล็กไม?ได'ขนาดเป�ดกรีดเม่ือ
อายุ 7 ป� ทําให'ได'ผลผลิตตํ่า นอกจากนี้รากแขนงของต'นยางยังไม?สามารถใช'น้ําในฤดูแล'ง ยิ่งถ'าช?วง
แล'งยาวนานก็จะทําให'ต'นยางตายจากยอดได'ง?าย หากเกษตรกรปลูกยางในพ้ืนท่ีเหมาะสมดังกล?าว 
นอกจากต'นยางจะเจริญเติบโตไวแล'ว ยังให'ผลผลิตสูงและคุ'มค?ากับการลงทุนไป แต?ในทางตรงกันข'าม 
แต?ถ'าเกษตรกรปลูกยางในพ้ืนท่ีท่ีไม?เหมาะสม และเกิดปUญหาภัยแล'งอย?างต?อเนื่อง สวนยางท่ีเพ่ิงปลูก
ใหม?และสวนยางท่ีเป�ดกรีดแล'วจะได'รับผลกระทบ ทําให'ต'นยางยืนต'นตาย ซ่ึงมักพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ การแก'ไข เกษตรกรก็สามารถทําได'ด'วยการใส?ปุ�ยอินทรีย@ เช?น 
ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก เพ่ือปรับปรุงโครงสร'างของดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุให'แก?ดินร?วนซุย อุ'มน้ําได'ดี และช?วย
รักษาความชื้นในดิน การใช'วัสดุคลุมดินรอบโคนต'นยาง การใส?ปุ�ยบํารุงต'นยางด'วยปุ�ยเคมีร?วมกับปุ�ย
อินทรีย@ก็จะทําให'ต'นยางสมบูรณ@แข็งแรงยิ่งข้ึน หรือแม'กระท่ังการขุดคูระบายน้ําให'มีความลึกมากกว?า 
2 เมตร จากระดับผิวดิน ในกรณีดินมีน้ําท?วมขัง การช?วยบํารุงต'นยางเพ่ิมข้ึนโดยวิธีต?างๆ เหล?านี้ จะ
ช?วยให'ต'นยางเจริญเติบโตได'ดี แต?มีค?าใช'จ?ายมากข้ึน หากต'องการปลูกยางให'ประสบความสําเร็จสูง 
เพ่ือให'ต'นยางเจริญเติบโต เป�ดกรีดได'เร็วข้ึนนั้น มีข้ันตอนการปลูกยาง ดังนี้ 
  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก โดยการไถพลิกและไถพรวนอย?างน'อย 2 ครั้ง พร'อมกับตอไม' 
เศษไม' และเศษวัชพืชออกให'หมด เพ่ือปรับสภาพพ้ืนท่ีให'เหมาะสมต?อการปลูกยางท้ังในด'านการ
ปฏิบัติงาน และการอนุรักษ@ดินและน้ํา และเพ่ือสะดวกในการเข'าไปดูแลบํารุงรักษา และเก็บเก่ียว
ผลผลิตน้ํายาง 
  การวางแนวปลูก กําหนดแถวหลักของต'นยาง เพ่ือลดการชะล'างหน'าดินและการ
พังทลายของดิน ให'แถวหลักห?างจากเขตสวนเก?า ไม?น'อยกว?า 1.5 เมตร พร'อมขุดคูตามแนวเขตสวน
เพ่ือป`องกันโรครากยางและการแย?งธาตุอาหาร จากนั้นวางแนวปลูกด'วยการปUกไม'ชะมบตามระยะ
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ปลูก สําหรับพ้ืนท่ีลาดเทมากกว?า 15 องศา ให'วางแนวปลูกตามแนวระดับและทําข้ันบันใด ควรทําให'
เสร็จสิ้นก?อนฤดูฝน (มีนาคม-ต'นเมษายน) 
  ระยะปลูก ถ'าเปVนพ้ืนท่ีราบในเขตปลูกยางเดิมภาคใต' ใช'ระยะปลูก 2.5x8 หรือ 3x7 
เมตรจะปลูกยางได' 80 ต'น หรือ 76 ต'น หรือ 76 ต'น ต?อไร? ตามลําดับ ส?วนพ้ืนท่ีราบในเขตปลูกยาง
ใหม? ใช'ระยะปลูก 2.5x7 เมตร หรือ 3x6 เมตร หรือ 3x7 เมตร มีจํานวนต'นยาง 91 ต'น หรือ 88 ต'น 
หรือ 76 ต'น ต?อไร? ขนาดของหลุม ขุดหลุมให'มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยขุดด'านใดด'านหนึ่ง
ของไม'ชมบไปในทางเดียวกัน ไม?ต'องถอนไม'ออก แยกดินส?วนบนและส?วนล?างไว'คนละกอง ผึ่งแดด
ประมาณ 1 สัปดาห@ พอดินแห'งย?อยดินให'ละเอียด นําดินส?วนบนใส?ก'นหลุม ส?วนดินชั้นล?างผสมกับปุ�ย
หินฟอสแฟต อัตรา 170 กรัม คลุกเคล'าร?วมกับปุ�ยอินทรีย@ ประมาณ 3-5 กิโลกรัม ต?อหลุมใส?ด'านบน 
  วิธีปลูกยางพารา การปลูกยางให'ถูกวิธี ควรปลูกในช?วงต'นฤดูฝน ตังแต?เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม จะให'ผลสําเร็จสูง มีจํานวนต'นรอดตาย 87-94% โดยใช'ต'นยางชําถุง
พันธุ@ดี มีขนาด 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดต'องแก?เต็มท่ี เลือกต'นท่ีสมบูรณ@แข็งแรง ไม?มีโรคและแมลง 
ศัตรูพืช การปลูกด'วยต'นยางชําถุง จึงเปVนวิธีท่ีปลูกได'ผลสูงกว?าวิธีการปลูกด'วยต'นตอตายาง หรือติด
ตายางในแปลง การปลูกยางในพ้ืนท่ีแหล?งใหม?มีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกน'อยกว?าในเขต
ปลูกยางเดิมในภาคใต' การปลูกยางด'วยต'นยางชําถุง ทําให'ต'นยางเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ ลดเวลาการ
ดูแลรักษาต'นยางอ?อนให'สั้นลง และกรีดได'เร็วข้ึน เม่ือเลือกต'นยางชําถุงได'แล'ว ในกรณีท่ีมีการขนส?ง 
ระวังอย?าให'ดินในถุงแตกและให'หันลําต'นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือป`องกันการกระทบกระแทกกัน 
หลังการขนส?งให'ตัดรากท่ีม'วนเปVนก'อนอยู?ก'นถุงหรือท่ีทะลุถุงออก นํามาเรียง 2-3 แถว ในแถว
เดียวกัน โดยให'หันลําต'นไปในทางเดียวกัน เพ่ือให'ต'นยางต'นยางพักปรับตัว ประมาณ 1 สัปดาห@ จึง
ย'ายลงปลูก โดยหันแผ?นตาไปทางทิศเหนือ-ใต' ให'รอยต?อระหว?างรากกับตาอยู?ระดับปากหลุม จากนั้น
ใช'มีดเฉือนก'นถุงออก ประมาณ 2-3 เซนติเมตร นําไปวางในหลุมท่ีขุดเตรียมไว' จากนั้นใช'มีดกรีดข'าง
ถุงให'ขาดออกจากกันท้ัง 2 ด'าน แต?อย?าเพ่ิงดึงถุงออก เพราะจะทําให'ดินในถุงแตก จากนั้นจึงกลบดิน
ประมาณครึ่งหลุม โดยนําดินชั้นบนใส?ก'นหลุม ส?วนดินชั้นล?างท่ีผสมกับปุ�ยหินฟอสแฟต อัตรา 170 กรัม 
คลุกเคล'าร?วมกับปุ�ยอินทรีย@ ประมาณ 3-5 กิโลกรัม ต?อหลุม ให'ใส?ไว'ด'านบน จากนั้นจึงดึงถุงออก 
กลบดินจนเสมอปากหลุม เหยียบดินรอบๆ ต'นยางให'แน?น โดยพูนดินโคนต'นยางให'สูงเล็กน'อย เพ่ือ
ป`องกันน้ําขังในหลุม เสร็จแล'วใช'เศษพืชคลุมบริเวณโคนต'นยางให'มีรัศมี 50-80 เซนติเมตร โดยให'
ห?างจากต'นยาง 5-10 เซนติเมตร เพ่ือรักษาความชื่นในดิน หลังจากปลูกยางแล'ว ยางจะให'ผลผลิตสูง
หรือไม?ข้ึนอยู?กับการจัดการและการปฏิบัติดูแลบํารุงรักษาสวนยางเปVนอย?างดีตามคําแนะนําของ
สถาบันวิจัยยาง การตัดแต?งก่ิงในช?วงป� 1-2 เพ่ือให'มีพ้ืนท่ีกรีด และปล?อยให'ต'นยางสร'างพุ?มต?อไปโดย
ธรรมชาติ นอกจากนี้เกษตรกรควรหม่ันดูแลสวนยางไม?ให'วัชพืชข้ึนรกด'วยด'วยการปลูกพืชคลุมดิน
ตระกูลถ่ัว เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให'แก?ดิน อาจปลูกพืชแซมยางในช?วง 1-3 ป� ก็เปVนวิธีท่ีได'ผลดี ทําให'มี
รายได' ก?อนเป�ดกรีดหรือใช'วิธีถากรอบโคนต'นยาง หรือไถพรวนป�ละ 2 ครั้ง โดยทําในช?วงต'นฝนและ
ปลายฤดูฝน ก?อนการใส?ปุ�ย จะทําให'ต'นยางได'ใช'ปุ�ยอย?างเต็มท่ี พร'อมหม่ันตรวจตราดูแลในเรื่องโรค
และแมลง เพ่ือหาวิธีป`องกันการระบาดเสียแต?เนิ่นๆ ไม?ให'เกิดความเสียหายแก?สวนยาง พอถึงช?วงฤดู
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แล'ง ควรคลุมโคนต'นยาง ก็ช?วยให'ยางรอดตายได' หรือไม?ก็ทาปูนขาวหรือสีน้ํามันบริเวณโคนต'นยาง 
นอกจากจะป`องกันเปลือกไหม'จากแสงแดดได'แล'ว ยังช?วยลดการสูญเสียน้ําของต'นยางอีกด'วย 
  พ้ืนท่ีศักยภาพปลูกยางพาราของภาคใต' ด'วยลักษณะภูมิประเทศภาคใต'เปVนท่ีราบ
และทิวเขา ประกอบกับมีลักษณะภูมิอากาศแบบร'อนชื้น จึงเหมาะแก?การปลูกยางพาราอย?างมาก 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎร@ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง  
  วิถีชีวิตยางพารากับคนภาคใต' เริ่มต้ังแต?การกรีดยางในเวลาใกล'รุ?ง (เวลาท่ีเหมาะสม
ในการกรีดยางมากท่ีสุดคือ ช?วง 6.00-8.00 น. เนื่องจากเปVนช?วงเวลาท่ีสามารถมองเห็นต'นยางได'
อย?างชัดเจนและได'ปริมาณน้ํายางค?อนข'างดี แม'จะน'อยกว?าช?วงเวลา 1.00-4.00 น. ซ่ึงเปVนช?วงท่ีได'
ปริมาณน้ํายางมากท่ีสุด ท้ังนี้ อุปสรรคในการกรีดยางคือ ฝนตก) ซ่ึงเกษตรกรต'องใช'มีดตัดหน'ายาง
เพ่ือให'น้ํายางไหลลงสู?ถ'วยรองน้ํายาง แล'วเก็บน้ํายางในตอนเช'าตรู? เพ่ือนําน้ํายางท่ีได'ไปตกตะกอนใน
ตะกงยางตอนสาย จากนั้นจึงรีดเปVนยางแผ?นดิบแล'วนําออกไปตากตอนบ?ายของวันเดียวกัน โดยการ
กรีดยางอาจเปVนการกรีดเองของเกษตรกรเจ'าของสวน หรือเปVนการรับจ'างกรีดของเกษตรกรลูกจ'าง 
  เกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต'ส?วนใหญ?เปVนผู'ประกอบการรายย?อย ท่ีอาจขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และอุปกรณ@ในการดําเนินการด'วยข'อจํากัดด'านเงินทุน ซ่ึงอาจ
ส?งผลต?อต'นทุนการผลิต และคุณภาพผลผลิต ดังนั้น ชาวสวนยางรายย?อย อาจปรับเปลี่ยนสวน
ยางพาราไปสู?การผลิตแบบเกษตรผสมผสานมากข้ึน โดยปลูกพืชชนิดอ่ืนร?วมด'วย เพ่ือลดความเสี่ยง
จากผลผลิตชนิดเดียว ในขณะท่ีเกษตรกรชาวสวนยางรายกลางและขนาดใหญ? อาจปรับพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราเปVนเขตๆ โดยแบ?งเปVนพ้ืนท่ีพืชร?วมยาง และพ้ืนท่ียางพาราเชิงเด่ียว เพ่ือคงไว'ซ่ึงผลผลิตและ
ไม'ยางพารา 
  สรุปได'ว?า “ยางพารา” เปVนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศท้ังในแง?การจ'างงาน
และการส?งออก และด'วยภาคใต'มีศักยภาพในด'านทําเลท่ีต้ังอยู?ในเขตร'อนชื้น สภาพแวดล'อม
เหมาะสมกับการปลูกยางพารามากกว?าภาคอ่ืนๆ ในประเทศ ท้ังดิน ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ@ 
อุณหภูมิ ความเร็วลม เปVนต'น ประกอบกับเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต'มีภูมิปUญญาและประสบการณ@
ในการทําสวนยางมายาวนาน ทําให'ธุรกิจยางพาราในภาคใต'มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ยางพาราเปVนสินค'า ส?งออกของไทยสู?เวทีโลก ตลอดจนสร'างอุตสาหกรรมต?อเนื่องท่ีเพ่ิมมูลค?าได'อย?าง
หลากหลาย เช?น ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง เปVนต'น  
 2.2.7 การส?งเสริมการแปรรูป 
  กิตติรัตน@ ณ ระนอง (2556) กล?าวถึงกรณีเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต'รวมกลุ?ม
เรียกร'องให'รัฐบาลเร?งรัดแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่าว?า กนย. ได'มีการหารือ เพ่ือหาแนวทางใน
การช?วยเหลือเกษตรกรผู'ปลูกยางพาราครั้ งนี้ อย? าง เ ต็ม ท่ี  โดยเบื้ องต'นได' เตรี ยมวงเ งิน 
จํานวน 25,000 ล'านบาท เพ่ือช?วยเหลือเกษตรกรในการแปรรูปยางดิบให'เปVนยางแผ?น โดยมอบหมาย
ให' ธ.ก.ส. เปVนผู'ดําเนินการในกรอบวงเงิน 5,000 ล'านบาท ส?วนของภาคเอกชนจะใช'วงเงิน 1 หม่ืน
ล'านบาท ในการปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือพัฒนาการผลิตยางให'มีคุณภาพมากข้ึน โดยมอบหมายให'
ธนาคารออมสิน เปVนผู'ดูแล และอีก 1 หม่ืนล'านบาท จะใช'ในการลดต'นทุนด'านการผลิตยางอย?างมี
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ประสิทธิภาพ โดยเรื่องท้ังหมดจะเตรียมเสนอให'ท่ีประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา เพ่ือ
เสนอให'ท่ีประชุม ครม. พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 
  ยุทธพงศ@ จรัสเสถียร (2556) ชูนโยบายให'องค@การสวนยางเปVนรัฐวิสาหกิจท่ีเข'มแข็ง 
ดําเนินธุรกิจครบวงจรทุกระดับต้ังแต?ต'นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พร'อมผลักดันการใช'ยาง
ภายในประเทศ และส?งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป หวังรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให'สูงข้ึนอย?าง
ต?อเนื่อง และยกระดับรายได'ของเกษตรกรผู'ปลูกยางและเศรษฐกิจของประเทศ  
  นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก?ผู'บริหารและพนักงานขององค@การสวนยาง ใน
โอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ ยมองค@การสวนยาง ณ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ? งใหญ?  จั งหวัด
นครศรีธรรมราชว?า  องค@การสวนยางเปVนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ท่ี
ดําเนินการและพัฒนามากว?า 50 ป� โดยมีภารกิจหลักในด'านการเปVนผู'นําด'านการผลิตและด'านธุรกิจ
ยางพารา ทําหน'าท่ีเปVนกลไกภาครัฐร?วมกับเครือข?ายเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและ
ราคายาง และเพ่ิมมูลค?ายางของประเทศ นอกจากนั้นยังเปVนแหล?งเรียนรู'สําหรับเกษตรกรชาวสวน
ยาง และผู'ท่ีสนใจเรื่องของการปลูกสร'างสวนยาง รวมท้ังการผลิตวัสดุปลูกยางพันธุ@ดีท่ีได'มาตรฐาน 
และกระบวนการผลิตแปรรูปยางชนิดต?างๆ จึงนับว?ามีลักษณะการดําเนินงานท่ีมีความหลากหลาย ท้ัง
ในระดับต'นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมท้ังยังมีความพร'อมและได'เปรียบในเรื่องของสถานท่ีต้ังซ่ึง
เปVนแหล?งปลูก ยางพาราใหญ?ของประเทศ และทรัพย@สินท่ีเปVนพ้ืนท่ีสวนยาง และโรงงานผลิตยาง
ประเภทต?างๆ 
  ในส?วนของแนวนโยบายการดําเนินงานองค@การสวนยาง ให'ยึดหลักการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวข'อง รวมท้ังเร?งดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในอีก 3 ป�ข'างหน'า
ให'มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดําเนินการให'บรรลุตามวัตถุประสงค@ขององค@การสวนยางต้ังแต?ระดับต'น 
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ได'แก? การประกอบการเกษตรกรรมด'านสวนยาง ผลิตยางแผ?นรมควัน 
ยางเครพ น้ํายางข'น ยางแท?ง ยางชนิดอ่ืน และสารประกอบยางพารา ประดิษฐ@หรือผลิตวัตถุจาก
ยางพารา ผลิตและจําหน?ายพลังงานเพ่ือประโยชน@แก?กสิกรรมและกิจการ ประกอบการค'าและธุรกิจ
ของผลผลิตข'างต'น รวมท้ังอํานวยบริการแก?รัฐและประชาชนเก่ียวกับยางพารา 
  นอกจากนั้น การเตรียมองค@กรเพ่ือรับการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ในป� 2558 ในฐานะท่ีประเทศไทยเปVนผู'ผลิตและส?งออกยางรายใหญ?ของโลก ซ่ึงจะต'องมีการ
แข?งขันสูง และประเทศไทยดังต'องรักษาความเปVนผู'นําดังกล?าวไว' จึงต'องมีการเตรียมการและวางแผน
ท่ีดีในการผลิตยางพาราให'สอดคล'องกับความ ต'องการของตลาดท้ังภายในและต?างประเทศ 
  ในส?วนของการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล  ได'แก? โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมท้ังการดําเนินโครงการอ่ืนๆ ให'ดําเนินการด'วย
ความโปร?งใส และมีการบริหารจัดการเรื่องโกดังเก็บสต�อกยางให'เรียบร'อย รวมท้ังการเตรียมความ
พร'อมสําหรับผลผลิตยางพาราฤดูกาลใหม?ท่ีจะออกมา ท้ังในเรื่องจํานวนผลผลิต ปริมาณความ
ต'องการของตลาด ตลอดจนการดําเนินโครงการต?างๆ เพ่ือรองรับ 
   “คนไทย-รัฐบาลไทย” จะต'องหันมาสร'างมูลค?าเพ่ิม และสร'างตลาดภายในประเทศ
อย?างจริงจัง เพราะหากราคายางมีเสถียรภาพ ไม?ข้ึนเร็ว-ลงเร็วจนเกินไป ผู'ปลูกยางท่ัวประเทศก็จะมี
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รายได'หล?อเลี้ยงครอบครัว มีกําลังซ้ือสินค'าอ่ืนๆ ได'อย?างสมํ่าเสมอ ซ่ึงรัฐบาลจะต'องให'การส?งเสริม
การแปรรูปให'ตรงตามความต'องการของตลาดด'วย คําถามคือว?า “ยางธรรมชาติ” นํามาใช'ประโยชน@
อะไรได'บ'าง ซ่ึงเท?าท่ีมีการรวบรวมกันไว' จําแนกออกเปVนผลิตภัณฑ@ต?างๆ ดังนี้  
  1. ผลิตภัณฑ@ท่ีผลิตจากน้ํายางข'น กลุ?มแรกคือ อุปกรณ@ทางการแพทย@ อาทิ ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย สายน้ําเกลือ ท?อสวมปUสสาวะ และกลุ?มอุปกรณ@ท่ัวไป เช?น ลูกโปZง เครื่องเรือน 
ฟองน้ํา ของเล?นเด็ก ท่ีนอน ดอกไม'ประดิษฐ@ รองเท'า  
  2. ผลิตภัณฑ@ไม'ยาง ได'แก? การผลิตเฟอร@นิเจอร@ไม'ยาง ซ่ึงตลาดหลักยังอยู?ท่ีการ
ส?งออกวัตถุดิบไม'ยางป`อนให'กับประเทศจีนอีกเช?นกัน นอกจากนั้นก็ยังสามารถทําเปVนผลิตภัณฑ@ไม' 
ไม'นั่งร'าน และอ่ืนๆ  
  3. ผลิตภัณฑ@ชิ้นส?วนยานยนต@ เช?น สายพาน เบาะท่ีนั่ง ยางปUดน้ําฝน ท?อยาง ยาง
ขอบกระจกประตู ยางลดแรงสั่นสะเทือน ซีล ปะเก็น ยางปUดน้ําฝน ยางรองเท'าในรถยนต@  
  4. ผลิตภัณฑ@ยางล'อรถยนต@ โปรดักส@นี้มีการพูดถึงกันมากว?าน?าจะเพ่ิมปริมาณการใช'
ยางพาราได'มากข้ึน เพราะตลาดรถยนต@เมืองไทยยังเติบโตต?อเนื่องทุกป� โดยสามารถนํามาผลิตยางล'อ
รถยนต@ รถบรรทุก จักรยานยนต@ ยางล'อเครื่องบิน ยางล'อรถท่ีใช'ในภาคการเกษตร ยางในรถ เปVนต'น 
  5. ผลิตภัณฑ@ยางท่ีใช'ในงานก?อสร'าง เช?น ท?อยางส?งน้ํา ยางรอยต?อท?อคอนกรีต ฝาย
ยาง ยางก้ันถนน ยางปูพ้ืน ฯลฯ เรียกได'ว?าแทบจะใช'ประโยชน@ได'หมดทุกอย?างหากมีการสนับสนุน
อย?างจริงจัง และราคาวัตถุดิบไม?สูงจนเกินไป 
  ณพรัตน@ วิชิตชลชัย (2556) ผู'อํานวยการกลุ?มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร ได'ออกมายืนยันผลงานชิ้นโบแดงของสถาบันวิจัยยางว?า สามารถ “ทําถนนยางพารา” 
ได'แล'ว โดยคิดค'นวิจัยร?วม 10 ป� มีสูตรสําคัญคือ ใช'น้ํายางข'นผสมยางมะตอย และใช'ยางแห'งผสม
ยางมะตอยนํามาราดถนนถ'าใช'ยางพาราอัตรา 5 % ของยางมะตอยจะใช'ปริมาณเนื้อยางแห'ง 0.305 
กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือประมาณ 2,745 กิโลกรัม/ระยะทาง 1 กิโลเมตร แม'ต'นทุนรวมจะเพ่ิมข้ึน
จากเดิม 10-17 % แต?ความทนทานของถนนและมีอายุการใช'งานนานข้ึน ถือว?าคุ'มค?าการลงทุน คุ'มค?า
งบประมาณภาครัฐ และยังช?วยประหยัดค?าซ?อมบํารุงถนนได'ค?อนข'างมาก หากมีการนํายางพาราผสมกับ
ยางมะตอยราดถนนมากข้ึน จะทําให'ราคายางขยับตัวสูงข้ึน เรียกได'ว?างานวิจัยถนนยางพาราก็มีแล'ว 
งานวิจัยผลิตภัณฑ@ยางอ่ืนๆ ก็มีหมดแล'ว ขาดเพียงการทําตลาดหรือสร'างดีมานในประเทศ โดยเฉพาะ
อย?างยิ่งการเป�ดตลาดภาครัฐท่ีสามารถดําเนินการได'ทันที เพราะหากกรมทางหลวง หรือ กรมทางหลวง
ชนบทหันมาใช'ยางเพ่ิมป�ละ 10 % จะทําให'มีการใช'ยางทําถนนได'มากถึงป�ละเกือบ 2 แสนตัน 
  สรุปได'ว?า การสร'างโรงงานแปรรูปยางพาราเบื้องต'นจากน้ํายางเปVนยางแผ?นดิบ และ
แผ?นรมควันจะเปVนการสร'างมูลค?าเพ่ิมให'ยางพาราให'เปVนท่ีต'องการของการ แปรรูปผลิตภัณฑ@ท้ัง
ภายในประเทศ และต?างประเทศ เนื่องจากพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคใต'ปลูกยางลดลง แต?ประเทศไทยได'
ขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไปในเขตปลูกยางพาราใหม?ในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ จึงได'มีมาตรการรองรับผลผลิตท่ีคาดการณ@ว?าจะเพ่ิมมากข้ึน โดย
ดําเนินการจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ@ยางพาราเพ่ือส?งออก เพ่ือเปVนการรองรับการขยายตัวและ
เป`าหมายท่ีจะพัฒนาให'ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปVนศูนย@กลางอุตสาหกรรมยางครบวงจรของภูมิภาค
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อินโดจีน แต?โรงงานแปรรูปยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีได'รับอนุญาตค'ายางมี เพียง
ประมาณ 8 ฉบับ ซ่ึงยังน'อยเม่ือเปรียบเทียบกับโรงงานในภาคใต'และภาคตะวันออก จึงทําให'มีความ
ต'องการท่ีจะสร'างโรงงานแปรรูปเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต  
 2.2.8 การส?งเสริมการประกันราคา 
  ผลประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรอง เรื่ อ ง เสนอคณะรั ฐมนตรี  คณะ ท่ี  1 
(ฝZายเศรษฐกิจ) ท่ีทําเนียบรัฐบาล (28 ส.ค. 2556) ซ่ึงมี นายกิตติรัตน@ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว?าการกระทรวงการคลังเปVนประธาน ได'มีมติเห็นชอบโครงการแก'ปUญหายางพาราท้ัง
ระบบป� 2557 ตามข'อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยอนุมัติสินเชื่อ
ดอกเบี้ยผ?อนปรนในวงเงิน 2 หม่ืนล'านบาทเพ่ือเปVนการเพ่ิมรายได'และลดความเสี่ยงของเกษตรกรผู'
ปลูกยางพารารายย?อย แบ?งเปVน 
  1. วงเงินท่ีให'สถาบันเกษตรกรกู'เพ่ือการแปรรูปยางเบื้องต'น วงเงิน 5,000 ล'านบาท 
โดยให'ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (ธกส.) ดําเนินการจัดสรรเงินกู'จํานวนดังกล?าว 
  2. สนับสนุนเงินกู'ให'กับผู'ประกอบการแปรรูปยางพารา เพ่ือใช'ขยายกําลังการผลิต
และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ@แปรรูป วงเงิน 15,000 บาท โดยให'
ธนาคารออมสินดําเนินการจัดสรรเงินกู'จํานวนดังกล?าว โดยจะนําเสนอต?อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมวันอังคารท่ี 3 ก.ย. ต?อไป 
  3. ให'นําเงินสงเคราะห@ท่ีเก็บจากผู'ส?งออกยาง หรือค?าเซส (CESS) มาสนับสนุนการ
โค?นยางพาราท่ีมีอายุมากกว?า 25 ป� ซ่ึงปUจจุบันเงินค?า CESS มีอยู?ประมาณ 1 หม่ืนล'านบาท โดย
แนวทางการดําเนินการคือจะสนับสนุนให'เกษตรกรบางส?วนเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราไปปลูกพืช
พลังงานท่ีจะมีความต'องการเพ่ิมข้ึน คือปาล@มน้ํามัน โดยเกษตรกรท่ีโค?นยางพาราและหันไปปลูก
ปาล@มน้ํามันจะได'เงินสนับสนุนมากกว?าเกษตรกรท่ีโค?นยางพาราแล'วกลับไปปลูกยางพาราเหมือนเดิม
ท้ังนี้ การโค?นยางพาราท่ีมีอายุมากกว?า 25 ป�แล'วเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปVนพ้ืนท่ีปลูกปาล@มน้ํามันจะช?วยลด
ปริมาณผลผลิตยางพาราในประเทศ และช?วยยกระดับราคายางพาราเพ่ิมข้ึนได' 
  ยุคล ลิ้มแหลมทอง (2556) กล?าวว?า งบประมาณรวมท่ีอนุมัติอยู?ท่ีราว 2.5 หม่ืนล'าน
บาท แบ?งเปVน การช?วยเหลือปUจจัยการผลิต 5,628 ล'านบาท การสนับสนุนโรงงานแปรรูปยางแท?ง
และแผ?นรมควัน 5,000 ล'านบาท และปรับปรุงเครื่องจักร ขยายโรงงาน 15,000 ล'านบาท รวมท้ังให'
เกษตรกรโค?นยางเก?าอายุ 25 ป�ข้ึนไป เพ่ือปลูกใหม? ซ่ึงงบประมาณส?วนนี้ให'ใช'จากเงินเซสในส?วนของ
การช?วยเหลือปUจจัยการผลิต 5,628 ล'านบาทนั้น จะชดเชยให'กับเกษตรกร 9.8 แสนรายท่ีปUจจุบันมี
สวนยางท่ีมีเอกสารสิทธิ์ถูกต'องและสามารถเป�ดกรีดได'แล'ว พร'อมข้ึนทะเบียนเปVนผู'ปลูกยางกับกรม
ส?งเสริมการเกษตรแล'ว การจ?ายเงินจะโอนผ?าน ธกส. ในอัตรารายละไม?เกิน 10 ไร? วงเงินไร?ละ 1,260 บาท 
วิธีการนี้จะทําให'เกษตรกรได'รับเงินตรง และเปVนกลุ?มเกษตรกรผู'ปลูกยางท่ีแท'จริง ผิดกับปUจจุบันท่ีมี
การชุมนุมเรียกร'อง และมีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือขอรับการช?วยเหลือจากรัฐบาลนั้นยังไม?สามารถ
ตรวจเช็คได'ว?าเปVนเกษตรกรจริงหรือไม? สําหรับการสร'างโรงงานแปรรูปยางเบื้องต'น 5,000 ล'านบาท 
จะสนับสนุนสหกรณ@เพ่ือสร'างโรงงานแปรรูปยางแท?งและยางแผ?นรมควันเพ่ือเพ่ิมมูลค?าให'กับ
เกษตรกรชาวสวนยาง จากปUจจุบันท่ีส?วนใหญ?มีการขายในรูปของน้ํายางและยางก'อนถ'วยท่ีถูกกด
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ราคาเปอร@เซ็นต@ยางแห'ง ในขณะท่ีปรับปรุงเครื่องจักร ขยายโรงงาน 15,000 ล'านบาท จะสนับสนุน
ให'กับกลุ?มผู'ประกอบการรายใหญ?และผู'ส?งออกเพ่ือรับซ้ือยางแท?งและแผ?นรมควันจากเกษตรกร ซ่ึงใน
กลุ?มนี้ปUจจุบันมีปUญหาเรื่องเงินลงทุน อย?างไรก็ตามกลุ?มผู'ประกอบการเหล?านี้จะต'องไม?ใช?พ?อค'าคน
กลางหรือเทรดเดอร@ ท่ีไม?ได'ลงทุนอะไรเลย ท้ังหมดนี้จะเสนอให' ครม. พิจารณาในวันท่ี 3 ก.ย. 2556 
เพ่ือเร?งรัดให'หน?วยงานท่ีเก่ียวข'องดําเนินการตามมติดังกล?าวโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให'เกิดผลทางปฏิบัติ 
ส?วนข'อเรียกร'องของเกษตรกรให'ประกันราคาท่ีกิโลกรัมละ 100-120 บาทนั้น ยุคล (2556) บอกว?า ท่ี
ประชุมไม?เห็นชอบ เพราะไม?ส?งผลให'ราคาในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ังแม'ไทยจะเปVนผู'ผลิตรวมท้ัง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย แต?ไม?สามารถควบคุมราคายางได'ราคายางในตลาดโลกยังถูกกําหนดโดยผู'ซ้ือ ดังนั้น
การกว'านซ้ือยางในราคาท่ีนําตลาดตามเง่ือนไขของเกษตรกร จะส?งผลให'รัฐบาลมีภาระสต็อกท่ีเพ่ิมข้ึน 
อีกท้ังยังจะส?งผลให'ราคายางด่ิงลงไปอีก เพราะผู'ซื้อรอช?วงเวลาการระบายสต็อกยางของรัฐบาล 
  กิตติรัตน@ ณ ระนอง (2556) กล?าวว?า รัฐบาลไม?สามารถบอกได'ว?าราคายางพาราจะ
อยู?ในระดับใด รวมท้ังไม?ได'กําหนดด'วยว?าราคายางท่ีเหมาะสมควรจะอยู?ท่ีระดับราคาเท?าไร เพราะ
การกําหนดราคาอาจมีปUญหาตามมา และการกําหนดราคาบางครั้งกลายเปVนเพดานราคาเสียเอง 
อย?างไรก็ตาม รัฐบาลทราบดีว?าราคายางพาราท่ีดีมีความสําคัญ และราคาท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะเปVนการ
ช?วยเหลือทุกภาคส?วนท่ีเก่ียวข'องกับอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ท้ังเกษตรกรรายย?อยและราย
ใหญ? รวมท้ังผู'ส?งออก รวมท้ังหากเกษตรกรและทุกๆ ฝZายท่ีอยู?ในอุตสาหกรรมยางมีรายได'เพ่ิมข้ึนก็จะ
เกิดผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศด'วย เนื่องจากมีกําลังซ้ือท่ีมากข้ึน มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจมากข้ึนซ่ึงถือว?าเปVนผลดี ท้ังนี้ ตลาดมีการตอบสนองต?อมาตรการและการทํางานเพ่ือ
แก'ปUญหาราคายางพาราตกตํ่าของรัฐบาล ขณะนี้ทิศทางราคาเริ่มปรับตัวดีข้ึน ซ่ึงม่ันใจว?าต?อจากนี้
หากทุกฝZายทํางานร?วมกัน ท้ังรัฐบาล เกษตรกร ภาคเอกชน รวมท้ังฝZายค'าน ก็จะช?วยให'ราคา
ยางพาราเพ่ิมข้ึนไปอีกจนใกล'เคียงหรือมากกว?าราคาท่ีเกษตรกรคาดหวังเอาไว'ก็เปVนได'  
  การกําหนดราคาและแนวทางประกันราคาในอนาคต 
  ยางพาราเปVนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญต?อเศรษฐกิจไทย โดยต้ังแต?ป� 2546     
เปVนต'นมา การส?งออกยางพาราสามารถทํารายได'ให'กับประเทศป�ละไม?ตํ่ากว?าแสนล'านบาท ซ่ึงเปVน
การสร'างรายได'ให'กับเกษตรกรอย?างม่ันคงมากข้ึน แต?ราคายางเริ่มผันผวนในระยะหลัง อันเปVนปUจจัย
เสี่ยงต?อท้ังเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทยโดยรวม  
  ราคายางพาราไทยถูกกําหนดจากปUจจัย 4 ประการ คือ ปริมาณความต'องการใช'
ยางพาราของโลก ราคาน้ํามัน การเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายล?วงหน'า และความผิดปกติทางฤดูกาล 
  แนวทางในการสร'างรายได'ให'กับเกษตรกรในอนาคตแบ?งเปVน 2 ด'าน คือ 1) ด'านการ
ผลิต ได'แก? พัฒนาสายพันธุ@ยางพารา พัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพารา ส?งเสริมการรวมกลุ?มของผู'
ปลูกยางพารา มีองค@กรให'ความรู'กับเกษตรกรเก่ียวกับราคา ทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาหรือสร'างสินค'า
ใหม?ๆ ท่ีผลิตจากยางพารา 2) ด'านการตลาด รัฐควรมีการพัฒนาตลาดซ้ือขายยางพาราของไทยให'เปVน
ตลาดกลางในภูมิภาค ส?งเสริมผู'ประกอบการและเกษตรกรใช'ประโยชน@จากตลาดซ้ือขายสินค'าเกษตร
ล?วงหน'า ส?งเสริมการนําน้ํายางไปผลิตเปVนสินค'าท่ีมูลค?าเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงควรเร?งหาตลาดใหม?ให'แก?ท้ัง
น้ํายาง สินค'าท่ีได'จากการแปรรูปน้ํายาง เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
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  กลไกการกําหนดราคายางพาราและปUจจัยกําหนดราคายางพาราไทย 
  เพ่ือความเข'าใจในปUจจัยท่ีมีผลต?อราคายางพาราของไทย จําเปVนต'องวิเคราะห@ถึง
กลไกการกําหนดราคายางพารา ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล'วพบว?า แม'ไทยจะเปVนผู'ผลิตยางพารารายใหญ?
ท่ีสุดของโลก แต?ราคายางของไทยกลับถูกกําหนดจากตลาดโลกมาโดยตลอด เพ่ือให'สามารถเข'าใจถึงกลไก
การกําหนดราคายาง บทวิเคราะห@นี้จึงขอนําเสนอปUจจัยท่ีกําหนดราคายางในรูปแบบแผนภาพท่ี 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 กลไกกําหนดราคายางพาราไทย 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยหอการค'าไทย (2550) 
 
 จะเห็นได'ว?าราคายางของไทยถูกกําหนดจาก 3 ส?วน คือ ราคายางแผ?นดิบรมควัน 
ราคาน้ํายางข'น และอุปสงค@ยางพาราของโลก ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ราคายางแผ?นดิบรมควัน ถูกกําหนดจากราคายางแผ?นดิบรมควันโลก และราคา
ยางซ้ือขายล?วงหน'าตลาดโตเกียว ซ่ึงราคายางแผ?นดิบรมควันโลกจะถูกกําหนดจากราคายาง
สังเคราะห@เฉลี่ยโลก และปริมาณสต็อกยางธรรมชาติโลกอีกทอดหนึ่ง ขณะท่ีราคาซ้ือขายล?วงหน'า
ตลาดโตเกียว จะถูกกําหนดจากราคายางตลาดสิงคโปร@ และราคายางเฉลี่ยของไทย ซ่ึงในตลาดซ้ือ
ขายล?วงหน'าโตเกียวจะมีธุรกรรมเก็งกําไรอยู?สูง 
 2. ราคาน้ํายางข'น จะถูกกําหนดโดย ราคาน้ํายางข'นของโลกและราคายางซ้ือขาย
ล?วงหน'าในตลาดโตเกียว ซ่ึงราคาน้ํายางข'นโลกจะถูกกําหนดจากราคายางสังเคราะห@เฉลี่ยโลก และ
ปริมาณสต็อกยางธรรมชาติโลกอีกทอดหนึ่ง 

ราคายางพาราไทย 

ราคายางแผ?นดิบ
รมควัน 

ราคานํ้ายางข'น 
อุปสงค@ยางพาราโลก

ราคายางแผ?นรมควันโลก 

ราคายางแผ?นรมควันโลก 

ราคานํ้ายางข'นโลก

อุปสงค@การใช'ยางของจีน

อุปสงค@การใช'ยางของญี่ปุZน 

อุปสงค@การใช'ยางของอินเดีย 

ราคายางสังเคราะห@เฉล่ียโลก 

สต�อกยางธรรมชาติโลก 

ราคายางตลาดสิงคโปร@ 
ราคายางเฉล่ียของไทย 

ราคายางสังเคราะห@เฉล่ีย
โลก 

สต�อกยางธรรมชาติโลก 
อุปสงค@การใช'ยางของ

สหรัฐ 
อุปสงค@การใช'ยางท่ีอื่นๆ 
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 3. ปริมาณความต'องการยางพาราโลก จะถูกกําหนดจากความต'องการยางของ
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ? เช?น จีน ญ่ีปุZน สหรัฐ และอินเดีย ซ่ึงเปVนประเทศท่ีนําเข'ายาง
ธรรมชาติรายใหญ?ของโลกรวมถึงความต'องการยางจากท่ีอ่ืนๆ 
 ปUจจัยท่ีกําหนดราคา รวมถึงสาเหตุของความผันผวนของราคายางของไทยในระยะ
หลัง 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ปริมาณความต'องการใช'ยางของโลก เปVนปUจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําให'ราคายางใน
ตลาดต?างๆ เพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงความต'องการยางโลกเพ่ิมข้ึนมากในระยะหลังเนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ี
ขยายตัวนี้ ส?งผลลูกโซ?ต?ออุตสาหกรรมยานยนต@และชิ้นส?วนรถยนต@โดยเฉพาะยางรถยนต@ในประเทศ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ? ทําให'ปริมาณความต'องการการใช'ยางพารามีเพ่ิมมากข้ึนอย?างต?อเนื่อง จาก
สถิติของ International Rubber Study Group (IRSG) พบว?า ความต'องการยางในประเทศกลุ?ม
เอเชียเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเนื่อง จาก 5.15 ล'านตัน ในป� 2548 เปVน 5.63 ล'านตันในป� 2550 ซ่ึงเปVนส?วน
สําคัญทําให'ความต'องการยางท้ังโลกเพ่ิมข้ึนจาก 8.58 ล'านตัน เปVน 8.95 ล'านตันในช?วงเดียวกัน 
 2. ราคาน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันเปVนวัตถุดิบการผลิตในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงการ
ผลิตยางแปรรูป ดังนั้น การท่ีน้ํามันมีราคาแพงข้ึนจาก 34.57 ดอลลาร@ต?อบาร@เรลเม่ือต'นป� 2548 เปVน 
56.83 ดอลลาร@ต?อบาร@เรลในต'นป� 2550 (ราคาน้ํามันดูไบ) นั้น เปVนปUจจัยสําคัญทําให'ให'ราคายางแผ?น
ดิบรมควันในประเทศสูงข้ึนจาก 39.41 บาทต?อกิโลกรัม เปVน 72.12 บาทต?อกิโลกรัม นอกจากนั้น
ราคาน้ํามันท่ีลดลงในช?วงครึ่งหลังของป� 2549 โดยลดลงจากจุดสูงสุดท่ี 72.2 ดอลลาร@ต?อบาร@เรลใน
เดือนสิงหาคม 2549 ลงมาอยู?ท่ี 48.5 ดอลลาร@ต?อบาร@เรลในเดือนมกราคม 2550 สอดคล'องกับการ
ลดราคาของยางพาราในครึ่งหลังของป� 2549 เช?นกัน  
 3. การเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายล?วงหน'าในตลาดต?างประเทศ  จากการท่ียาง
ธรรมชาติเปVนสินค'าทดแทนยางสังเคราะห@ (ท่ีมีน้ํามันเปVนวัตถุดิบในการผลิต) ฉะนั้น การท่ีราคาน้ํามัน
แพงข้ึนจากเหตุการณ@ความไม?สงบในประเทศผลิตน้ํามันในช?วงปลายป� 2548 ส?งผลให'เกิดความ
ต'องการยางธรรมชาติมากข้ึน และเปVนส?วนให'เกิดการเก็งกําไรในราคายางพาราในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาน้ํามันท่ีมีการเก็งกําไรสูง และเปVนส?วนทําให'ราคายางพารามีความผันผวนมากข้ึนในครึ่งหลัง  
ของป� นอกจากนั้น หากปริมาณความต'องการใช'ยางของโลกมีสูงข้ึน จะทําให'ปริมาณยางท่ีเก็บไว'เปVน
สินค'าคงคลังมีน'อยลง ซ่ึงจะทําให'นักเก็งกําไรคาดว?า อุปสงค@ในอนาคตจะมีมากกว?าอุปทาน ทําให'
ราคาซ้ือขายยางพาราในตลาดล?วงหน'าปรับสูงข้ึน ส?งผลให'ราคายางในปUจจุบันแพงข้ึนตามลําดับ 
 4. ความผิดปกติของฤดูกาล เนื่องจาก ยางพารา เปVนสินค'าเกษตรท่ีมีการผลิตตาม
ฤดูกาล ดังนั้นหากช?วงใดเกิดความผิดปกติของสภาพอากาศ เช?น ระยะเวลาฝนตกนานผิดปกติ หรือ
เกิดปUญหาภัยแล'ง ก็จะส?งผลกระทบต?อการผลิตยางพาราและส?งผลให'ราคายางพารามีความผันผวน
ด'วย (มหาวิทยาลัยหอการค'าไทย, 2550) 
 สรุปได'ว?า การส?งเสริมการประกันราคายางพารา ภาครัฐได'กําหนดแนวทางแก'ไขเพ่ือ
ช?วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยมีแผนเร?งขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพราคายาง” ซ่ึงเน'นส?งเสริมให'สถาบันเกษตรกรมีการเก็บสต็อกยางภายในประเทศ 
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พร'อมสนับสนุนให'แปรรูปผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค?าสินค'า แล'วเก็บไว'รอการจําหน?วยเม่ือราคายาง
เหมาะสม  
 2.2.9 การช?วยลดต'นทุนการผลิต 
  มติคณะรัฐมนตรี 
  1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝZายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน@  ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 1 
(ฝZายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   1.1 เห็นชอบตามข'อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ใน
การแก'ไขปUญหายางพาราท้ังระบบ ป� 2557 ประกอบด'วย วัตถุประสงค@ เป`าหมาย ระยะเวลาของ
โครงการ หน?วยงานรับผิดชอบ เง่ือนไขการดําเนินงาน และงบประมาณ โดยให'ปรับเปลี่ยนข'อเสนอ
โครงการเพ่ือให'มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ได'แก? 
    1.1.1 วัตถุประสงค@ จากเดิม “เพ่ือลดภาระต'นทุนค?าปุ�ยเคมีของเกษตรกร” 
เปVน “เพ่ือลดภาระต'นทุนค?าปUจจัยการผลิต เช?น ปุ�ยเคมีของเกษตรกร” 
    1.1.2 ระยะเวลาโครงการฯ แนวทางระยะสั้น จากเดิม “ตุลาคม 2556-
พฤษภาคม 2557” เปVน “กันยายน 2556 - พฤษภาคม 2557” 
    1.1.3 การตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดจริงของเกษตรกร จากเดิม 
“สุ?มตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดยางพาราท่ีมีอยู?จริงจํานวนร'อยละ 20 จากบัญชีรายชื่อผู'ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรฯ” เปVน “ตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดยางพาราท่ีมีอยู?จริงทุกแปลง จาก
บัญชีรายชื่อผู'ข้ึนทะเบียนเกษตรกรฯ” 
   1.2 ในส?วนของงบประมาณในการดําเนินงานตามแนวทางระยะสั้น เห็นควรให'
เปVนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ?ายประจําป� งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVน ภายในวงเงิน 5,628,0093 ล'านบาท หากดําเนินการแล'ว
วงเงินไม?เพียงพอ ให'เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   1.3 ให' กนย. ทําการศึกษาวิเคราะห@สถานการณ@และคาดการณ@ราคายางพารา
ในช?วงท่ีเหลือของป� เพ่ือประกอบการพิจารณาความจําเปVนท่ีจะต'องมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจาก
แนวทางระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางอย?างยั่งยืน 
  2. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@และหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติท่ีเห็นว?า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ โดยกรมส?งเสริมการเกษตร ในฐานะหน?วยงานรับผิดชอบหลักในการ
สนับสนุนค?าปุ�ยให'แก?เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรมีระบบการกํากับดูแล และตรวจสอบการข้ึน
ทะเบียนอย?างรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนควรมีการชี้แจงเกษตรกรชาวสวนยางพาราถึงสิทธิ์ในการ
เข'าร?วมโครงการอย?างชัดเจนและท่ัวถึง ควรมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควบคู?ไปด'วย 
รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินสงเคราะห@การทําสวนยาง (Cass) เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ควรเน'นให'การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ?อนปรนให'แก?
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ผู'ประกอบการขนาดกลางและขนาดย?อม (SMEs) และสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพเปVนหลัก ควรให'
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการลดต'นทุนการผลิตและปริมาณการผลิตอย?างเปVนระบบ รวมท้ัง
การเพ่ิมมูลค?าและส?งเสริมการใช'ยางภายในประเทศ โดยบูรณาการองค@ความรู'และงานวิจัยและพัฒนา
ของทุกฝZายท่ีเก่ียวข'องประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือเร?งปรับระบบการผลิตยางพาราของไทยให'
สอดคล'องกับสถานการณ@การผลิตและการตลาดยางพาราโลก ไปพิจารณาดําเนินการในส?วนท่ีเก่ียวข'องต?อไปด'วย 
  3. เพ่ือให'หน?วยงานและผู'ท่ีเก่ียวข'องได'ทราบและเข'าใจอย?างถูกต'องตรงกันว?า การ
ดําเนินโครงการแก'ไขปUญหายางพาราท้ังระบบตามท่ีคณะรัฐมนตรีได'มีมติในข'อ 1 เปVนแนวทางการ
ดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมและจะสามารถช?วยเหลือเกษตรกรได'อย?างยั่งยืนในระยะยาว จึงให'ฝZาย
เลขานุการ กนย. นํามติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้รายงานต?อท่ีประชุม กนย. ว?าเปVนการดําเนินการท่ี
เหมาะสมและเปVนประโยชน@ต?อเกษตรกรรายย?อยส?วนใหญ?แล'ว โดยหากจะพิจารณามาตรการเพ่ิมเติม 
ก็ให' กนย. พิจารณาแล'วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต?อไป (http://www.cabinet.soc.go.th สืบค'นเม่ือ 6
พฤศจิกายน 2556) 

โครงการแก�ไขป'ญหายางพาราท้ังระบบ ป+ 2557 
วัตถุประสงค1หลัก : แก�ป'ญหายางพาราท้ังระบบต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เป4าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยางรายย?อย 991,717 ราย ได'รับเงินช?วยเหลือเพ่ิมข้ึนจากราคา 
  ตลาดอีก 12 บาท 
 : สถาบันเกษตรกรไม?เกิน 300 แห?ง ได'รับสินเชื่อผ?อนปรนเพ่ือปรับปรุงโรงงานหรือ 
  สร'างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ@ 
 : ผู'ประกอบการ 120 โรง ได'รับสินเชื่อผ?อนปรนสําหรับขยายกําลังการผลิตและ 
  ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต 

มาตรการระยะสั้น 

วัตถุประสงค@: เพื่อช?วยให'เกษตรกรขายยางได'ราคาสูงขึ้น โดย 
- ให'เงินอุดหนุนแก?เกษตรกร 2,520 บาท/ไร? ซ่ึงเท?ากับช?วย 
  ราคาขาให'เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากราคาตลาด 12 บาท/กก.  
  ตลอดฤดูกาลเป�ดกรีด (ก.ย. 56-มี.ค. 57) 
- การจ?ายเงินอุดหนุนจะจ?ายให'แก?เกษตรกร 
    ท่ีขึ้นทะเบียนกับเกษตรอําเภอระหว?าง 4-30 ก.ย. 56 
    ท่ีปลูกในพื้นท่ีมีเอกสารหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่กรมปZาไม' 
      รับรอง 46 ประเภท ตามหนังสือท่ี ทส. 1602.5/5527 ลว  
      30 มี.ค.55 
    มีพื้นท่ีที่ปลูกท่ีเป�ดกรีดครัวเรือนละไม?เกิน 25 ไร? ตามพื้นท่ี 
      เป�ดกรีดจริง 
- เกษตรกรจะได'รับสิทธิ์เม่ือแปลงปลูกของเกษตรกรได'รับการ 
  ตรวจสอบโดยคณะกรมการตรวจสอบพื้นท่ีเป�ดกรีดยางระดับ 
  ตําบล และได'รับใบรับรองจากกรมส?งเสริมเกษตรแล'ว โดยเกษตรกร  
  จะได'รับเงินสดท่ีโอนผ?าน ธ.ก.ส. เข'าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

มาตรการระยะปานกลางและระยะยาว 
วัตถุประสงค@: เพื่อส?งเสริมการเพิ่มมูลค?ายาง เพิ่มรายได' และ
ความต'องการใช'ภายในประเทศ โดย 
   - สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยผ?อนปรนแก?สถาบันเกษตรกร  
     เพื่อไปใช'ประโยชน@จากโรงงานแปรรูปยางท่ีได'สร'างไว'แล'ว  
     หรือ จัดสร'างโรงงานแปรรูปใหม?ในวงเงินสินเช่ือ 5,000  
     ล'านบาท 
   - สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยผ?อนปรนแก?ผู'ประกอบการราย 
     ใหญ? เพื่อใช'ขยายกําลังการผลิตหรือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 
     การผลิต ในวงเงินสินเช่ือ 15,000 ล'านบาท 
   - ทํากิจกรรมการเกษตรอื่น เช?น การปลูกพืชแซมยาง พืช 
     ร?วมยาง หรือการเล้ียงสัตว@ ควบคู?กับการปลูกยาง 
   - ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมระยะกลาง - ยาว : ต.ค. 56 –  
     ก.ย. 57 
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 แนวทางแก'ปUญหาต'นทุนการผลิต 
 อาซีซัน แกสมาน (2556) ได'กล?าวว?า แนวทางแก'ปUญหาต'นทุนการผลิตท่ีนําไปสู?การ
แก'ไขปUญหาราคายางพารานั้น ควรมีมาตรการเร?งด?วน ด'วยการเจรจาทุกฝZายให'มีการประกันราคายาง 
มาตรการระยะกลางคือ ภาครัฐต'องมีนโยบายเร?งรัดการใช'ยางในประเทศ การสนับสนุนปUจจัยการ
ผลิต การสนับสนุนถ?ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ@ยางพาราให'ภาคเอกชน และสนับสนุนการลดหย?อน
ภาษีในระยะแรกของการลงทุนท่ีชัดเจน ส?วนมาตรการระยะยาว คือ กําหนดนโยบายควบคุมการ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกและมุ?งเน'นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน กําหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงาน 
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจากยางพาราให'มีมูลค?าเพ่ิมโดยรัฐต'องสนับสนุน
ระยะยาวท้ังโครงสร'างพ้ืนฐาน อุปกรณ@ และการพัฒนาคน มีการกําหนดเป`าหมายผลิตภัณฑ@ใหม?ๆ 
เปVนระยะ รวมท้ังสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย?างเต็มท่ี  
  พีระพงศ@ ทีฆสกุล (2556) ได'กล?าวว?า การเรียกร'องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ี
ให'รัฐบาลกําหนดราคาประกันยางพารา จนเกิดการประท'วงในภาคใต'นั้น มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร@ ในฐานะสถาบันการศึกษาในภาคใต' ซ่ึงมีหน'าท่ีความรับผิดชอบต?อสังคมได'มีการนําเสนอ 
“แนวทางแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่า” ซ่ึงประกอบด'วย ท้ังมาตรการเร?งด?วน มาตรการระยะ
กลาง และระยะยาว 
 มาตรการเร?งด?วน เจรจา และพูดคุยกับทุกฝZายท่ีเก่ียวข'องและให'เปVนตัวแทนท่ี
แท'จริงเท?านั้น เพ่ือให'ได'ราคาท่ีทุกฝZายรับได' และพอใจ แนวทางการประกันราคายางควรเปVนแนวทาง
ท่ีรัฐควรนํามาใช'ก?อนในสถานการณ@ปUจจุบัน โดยควรกําหนดกรอบเวลาประกันท่ีชัดเจน และหลังจาก
นั้น ก็ปล?อยให'เปVนไปตามราคาตลาด อย?างไรก็ตาม ในระหว?างการประกันราคายางควรกําหนด
มาตรการแก'ไข ช?วยเหลือ และสร'างความเข'าใจกับเกษตรกรควบคู?ไปด'วย เช?น การช?วยเหลือปUจจัย
การผลิต มีการสนับสนุน และให'ความรู'ในการปลูกพืชอ่ืนแซมในสวนยาง เพ่ือเพ่ิมรายได'ให'แก?
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
 มาตรการระยะกลาง ควรเน'นนโยบายการเร?งรัดการใช'ยางในประเทศอย?างจริงจัง 
เช?น อุตสาหกรรมยางล'อ เพ่ือส?งผลให'เสถียรภาพราคายางพาราดีข้ึน การทําความเข'าใจและให'ความรู'
เก่ียวกับสถานการณ@การผลิต การตลาด และข'อจํากัด อุปสรรคต?างๆ ท่ีส?งผลต?อราคายางพารา สร'าง
ระบบการซ้ือขายยางท่ีลดการเอาเปรียบชาวสวนยางจากพ?อค'าคนกลาง และสนับสนุนการถ?ายทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ@ 
 มาตรการระยะยาว ควรควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูก แต?มุ?งเน'นการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิต เพ่ิมศักยภาพความสามารถของแรงงานครัวเรือน เพ่ือลดการจ'างแรงงาน นําไปสู?การลดต'นทุน
การผลิต สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจากยางพาราให'มีมูลค?าเพ่ิม และเร?งรัดการ
จัดสรรงบประมาณให'อุทยานวิทยาศาสตร@ภาคใต' ท่ีออกแบบให'สนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ@จากยางพารา และนําไปสู?เชิงพาณิชย@ 
 บัญชา สมบูรณ@สุข (2556) ผู' เชี่ยวชาญจากภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ กล?าวในการเสวนาเรื่อง “ทางออกยางพาราไทย” 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 ว?า การเจรจาท่ีไม?ลงตัวระหว?างภาครัฐกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีผ?านมา 
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ส?วนหนึ่งมาจากตัวเลขต'นทุนยางพาราท่ีวิเคราะห@โดยหน?วยงานภาครัฐมีค?าตํ่ากว?าตัวเลขต'นทุนท่ี
วิเคราะห@โดยเกษตรกร ซ่ึงอาจเปVนเพราะหน?วยงานของภาครัฐได'วิเคราะห@เฉพาะตามหลักวิชาการ ยัง
ไม?ได'คํานึงถึงกระบวนการผลิตท่ีแท'จริงของเกษตรกร ซ่ึงมีความซับซ'อน และแตกต?างกันในแต?ละ
พ้ืนท่ีการผลิต 
 อย?างไรก็ตาม หากคิดในภาพรวมแล'วตัวเลขต'นทุนการผลิตยางพาราของประเทศ
ไทยถือได'ว?าสูงกว?าประเทศเพ่ือนบ'าน อย?างมาเลเซีย สิงคโปร@ เม่ือราคายางในตลาดโลกลดลง 
เกษตรกรไทยจึงได'รับความเดือดร'อน เปVนท่ีมาของการชุมนุมเรียกร'องให'รัฐบาลกําหนดราคาประกัน
ยางพาราท่ีเปVนปUญหายืดเยื้ออยู?ในขณะนี้ 
 “แม'ราคาตามข'อเรียกร'องของเกษตรกรจะเปVนราคาท่ีค?อนข'างฝ�นตลาดโลก
พอสมควร แต?คิดว?ามีโอกาสทําได' โดยรัฐบาลอาจจะมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการประกันราคา
ยางพาราให'ชัดเจน และให'เงินอุดหนุนปUจจัยการผลิตแก?เกษตรกรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว' ใน
ระหว?างนั้นก็จะได'หาแนวทางการแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่าในระยะยาวท่ีชัดเจนต?อไป น?าจะเปVน
หนทางลดกระแสการเรียกร'องเรื่องราคาได'ในข้ันต'น เชื่อว?าคนไทยถึงแม'จะแตกต?างกันทางมุมมอง 
แต?เราคุยกันได'บนพ้ืนฐานของเหตุผล”  
 แนวทางการแก'ปUญหาราคายางตกตํ่า 
 อาซีซัน แกสมาน (2556) นักวิชาการด'านยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ วิทยา
เขตปUตตานี แนะแนวทางการแก'ปUญหาราคายางตกตํ่าในระยะยาวโดยรัฐต'องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการลด
ต'นทุนการผลิตและการเพ่ิมมูลค?ายางพารา ด'วยการแปรรูป เช?น ถนนยางมะตอยผสมยางพารา แผ?นยางปู
พ้ืน สนามเด็กเล?นและสนามกีฬา โดยสามารถเพ่ิมมูลค?ามากกว?าการส?งออกเกือบ 5 เท?า ท้ังนี้รัฐต'องมี
มาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด'วยการลดหย?อนภาษีในระยะแรกของการลงทุน  
 สถานการณ@การผลิตยางพาราไทยใน 5 ป�ท่ีผ?านม พบว?า การใช'ยางในประเทศ
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง สะท'อนให'เห็นถึงความไม?มีประสิทธิภาพในนโยบายการเพ่ิมมูลค?ายางพารา
ของรัฐบาล  สําหรับแนวคิดของรัฐบาลท่ีเสนอให'มีการลดต'นทุนการผลิตโดยการช?วยเหลือในเรื่อง
ปUจจัยการผลิตนั้นเปVนวิธีการแก'ปUญหาระยะสั้น ไม?ตรงจุด เพราะโครงสร'างต'นทุนปUจจัยการผลิตมี
เพียง 15-20 % เท?านั้น จะต'องมีมาตรการการบริหารจัดการเรื่องแรงงานท่ีชัดเจนเพ่ิมเติมด'วย 
สําหรับมาตรการเก่ียวกับการเร?งรัดการโค?นต'นยางอายุเกิน 25 ป� เปVนแนวคิดในการแก'ปUญหาราคา
ยางตกตํ่า แต?ในภาคปฏิบัติทําได'ยาก เนื่องจากรัฐไม?สามารถบังคับ แนะนําให'เกษตรกรโค?นต'นยาง
และปลูกทดแทนใหม?ได' สิ่งท่ีน?าเปVนห?วงในอนาคตคือปริมาณยางพาราท่ีล'นตลาด เนื่องจากในป� 
2557 จะเปVนป�ท่ีปะเทศไทยมีผลผลิตยางเพ่ิมจากผลผลิตยางในโครงการ 1 ล'านไร? และอีก 2 ล'านไร?ท่ี
อยู?นอกโครงการ คาดว?าน?าจะมีผลกระทบต?อราคายางพาราแน?นอน  
 ภาคอุตสาหกรรมเปVนส?วนสําคัญในการแก'ปUญหายางพารา โดยการนํายางพาราไปใช'
ประโยชน@ในการทําเปVนผลิตภัณฑ@ชนิดต?างๆ เปVนท่ีทราบกันดีว?าในป� 2555 ประเทศไทยส?งยางออกใน
รูปวัตถุดิบคือยางแท?ง ยางแผ?นรมควัน น้ํายางข'นและยางแปรรูปอ่ืนๆ ประมาณ 3.12 ล'านตัน คิดเปVน
ร'อยละ 86 สร'างรายได'เข'าประเทศ 336,000 ล'านบาท ใช'แปรรูปในประเทศเพียง 0.5 ล'านตัน คิด
เปVนร'อยละ 14 แต?สร'างรายได' 260,000 ล'านบาท เม่ือเทียบการเพ่ิมมูลค?าเพ่ิม พบว?า การใช'
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ยางพาราผลิตเปVนผลิตภัณฑ@สามารถเพ่ิมมูลค?าได'ประมาณ 4.8 เท?า ของราคาวัตถุดิบ  ปUจจุบัน
ยางพารามีการใช'มากท่ีสุดในอุสาหกรรมการผลิตล'อรถยนต@ คิดเปVนร'อยละ 70 รองลงมาคือ ถุงมือ
ยาง เส'นด'ายยางยืด ถุงยางอนามัย ยางฟองน้ํา ท้ังนี้ยางพาราสามารถไปใช'ประโยชน@เปVนถนนยางมะ
ตอยผสมยางพารา เปVนแนวทางหนึ่งท่ีได'มีการศึกษาวิจัย ซ่ึงถ'ามีการผลักดันอย?างจริงจังจะทําให'มีการ
ใช'ยางพาราในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และยังสามารถใช'ประโยชน@ในรูปแบบอ่ืนๆ เช?น แผ?นยางปูพ้ืน
สําหรับสนามเด็กเล?น สนามกีฬา เหล?านี้เปVนผลจากการวิจัยท่ีนักวิจัยในสถาบันการศึกษาได'ศึกษาไว'
แล'ว หากมีการถ?ายทอดเทคโนโลยีให'ภาคเอกชน สามารถนําไปผลิตได'  
 สําหรับแนวทางการแก'ปUญหาต'นทุนการผลิตท่ีนําไปสู?การแก'ปUญหาราคายาง ควรมี
มาตรการระยะเร?งด?วน เจรจากับทุกฝZายให'มีการประกันราคายาง มาตรการระยะกลางคือ ภาครัฐ
ต'องมีนโยบายเร?งรัดการใช'ยางในประเทศ การสนับสนุนปUจจัยการผลิต การสนับสนุนถ?ายทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ@ยางพาราให'ภาคเอกชน และสนับสนุนการลดหย?อนภาษีในระยะแรกของการ
ลงทุน ท่ีชัดเจน และมาตรการระยะยาว คือ กําหนดนโยบายควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกและมุ?งเน'น
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน กําหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงาน  และสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจากยางพาราให'มีมูลค?าเพ่ิมโดยรัฐต'องสนับสนุนระยะยาวท้ังโครงสร'าง
พ้ืนฐาน อุปกรณ@ และการพัฒนาคน มีการกําหนดเป`าหมายผลิตภัณฑ@ใหม?ๆ เปVนระยะ รวมท้ัง
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย?างเต็มท่ี 
 โครงการแก'ไขปUญหายางพาราท้ังระบบ ป� 2557 เพ่ือช?วยเหลือเกษตรกรผู'ปลูก
ยางพาราจากปUญหาราคาตกตํ่า ภายหลังคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได'กําหนดแนว
ทางการแก'ไขปUญหายางพาราเปVน 2 ระยะ คือ 1. ในระยะสั้น เพ่ือแก'ปUญหาเร?งด?วนคือ ดําเนินการลด
ต'นทุนการผลิตของชาวสวนยางพารา โดยเกษตรกรท่ีมีสวนยางไม?เกิน 25 ไร? จะให'ความช?วยเหลือค?า
ปUจจัยการผลิตเปVนเงินสด แต?ไม?ใช?ค?าปุ�ยตามท่ีหลายคนเข'าใจ ในอัตราไร?ละ 2,520 บาท ผ?านธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร 2. ระยะปานกลาง และระยะยาวนั้น จะให'การสนับสนุน
สถาบันการเกษตรให'มีศักยภาพ ได'ใช'ประโยชน@จากโรงงานแปรรูป เพ่ือให'มีการแปรรูปยาพาราจาก
สถาบันเกษตรกรเพ่ิมข้ึน โดยสนับสนุนสินเชื่อผ?อนปรนในวงเงินสินเชื่อ 5 พันล'านบาท และจัดสรร
วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยผ?อนปรนแก?ผู'ประกอบการรายใหญ?เพ่ือสนับสนุนการขยายกําลังการผลิต ใน
วงเงินสินเชื่อ 15 ล'านบาท 
 สรุปได'ว?า การแก'ปUญหาราคายางตกตํ่าในระยะยาวรัฐต'องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ
ลดต'นทุนการผลิตและการเพ่ิมมูลค?ายางพารา ด'วยการแปรรูป เช?น ถนนยางมะตอยผสมยางพารา 
แผ?นยางปูพ้ืน สนามเด็กเล?นและสนามกีฬา โดยสามารถเพ่ิมมูลค?ามากกว?าการส?งออกเกือบ 5 เท?า 
ต'องมีมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด'วยการลดหย?อนภาษีในระยะแรกของการลงทุน การลด
ต'นทุนการผลิตโดยการช?วยเหลือในเรื่องปUจจัยการผลิตนั้นเปVนวิธีการแก'ปUญหาระยะสั้น ไม?ตรงจุด 
เพราะโครงสร'างต'นทุนปUจจัยการผลิตมีเพียง 15-20 % เท?านั้น จะต'องมีมาตรการการบริหารจัดการ
เรื่องแรงงานท่ีชัดเจนเพ่ิมเติมด'วย สําหรับมาตรการเก่ียวกับการเร?งรัดการโค?นต'นยางอายุเกิน 25 ป� 
เปVนแนวคิดในการแก'ปUญหาราคายางตกตํ่า แต?ในภาคปฏิบัติทําได'ยาก เนื่องจากรัฐไม?สามารถบังคับ 
แนะนําให'เกษตรกรโค?นต'นยางและปลูกทดแทนใหม?ได' สิ่งท่ีน?าเปVนห?วงในอนาคตคือปริมาณยางพารา
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ท่ีล'นตลาด เนื่องจากในป� 2557 จะเปVนป�ท่ีปะเทศไทยมีผลผลิตยางเพ่ิมจากผลผลิตยางในโครงการ    
1 ล'านไร? และอีก 2 ล'านไร?ท่ีอยู?นอกโครงการ คาดว?าน?าจะมีผลกระทบต?อราคายางพาราแน?นอน 
 2.2.10 การช?วยเพ่ิมอุปสงค@ 
  อุปสงค@ คือ ความต'องการซ้ือสินค'าและบริการ (จํานวนหรือปริมาณของสินค'าและ
บริการ) ของผู'ซ้ือหรือผู'บริโภค ณ ระดับราคาท่ีแตกต?างกันของสินค'าชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายได'
ต?างๆ ของผู'บริโภค หรือ ณ ระดับราคาต?างๆ ของสินค'าชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
  อุปสงค@จะเกิดข้ึนได'ก็ต?อเม่ือ ผู' ซ้ือหรือผู'บริโภคต'องมี (1) มีความสามารถทาง
การเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือได' (Purchasing Power or Ability to Pay) และ (2) มีความต'องการท่ีจะซ้ือ 
(Willingness to Pay) ถ'าขาดอย?างหนึ่งอย?างใดไป จะไม?ถือว?าเปVนอุปสงค@  
  ขนาดของอุปสงค@จะข้ึนอยู?กับปUจจัยต?างๆ มากมาย แต?ปUจจัยท่ีสําคัญมีอยู? 6 ปUจจัย คือ 
(1) ระดับราคาของสินค'าและบริการชนิดนั้น (2) ระดับรายได'ของผู'ซื้อ (3) ระดับราคาของสินค'าและบริการชนิด
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข'อง (4) รสนิยมของผู'ซื้อ (5) ขนาดของประชากร และ (6) การคาดคะเนเหตุการณ@ต?าง  ๆในอนาคต 
  อย?างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค@เนื่องจากผลของสามปUจจัยแรกเท?านั้น 
คือ อุปสงค@ต?อราคา (Price Demand) อุปสงค@ต?อรายได' (Income Demand) และ อุปสงค@ต?อระดับ
ราคาของสินค'าและบริการชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'องหรือท่ีเรียกว?าอุปสงค@ไขว' (Cross Demand) (ถ'าเรา
กล?าวถึงอุปสงค@ หรือ Demand เพียงคําเดียว เราจะหมายถึงอุปสงค@ต?อราคา หรือ Price Demand)  
  1. อุปสงค@ต?อราคา  
   กฎของอุปสงค@ (Law of Demand) กล?าวไว'ว?า “ปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'
ซ้ือต'องการซ้ือจะแปรผกผันกับราคาของสินค'าและบริการนั้นๆ เสมอ โดยสมมติให'ปUจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผล
กับอุปสงค@คงท่ี” เช?น เราดูหนังสี่เรื่องในหนึ่งเดือนจากท่ีเคยดูเพียงสองเรื่องถ'าค?าต๋ัวลดราคาจาก 150 บาท 
มาเปVน 50 บาท เปVนต'น ดังนั้น ถ'าเราหาความสัมพันธ@ระหว?างอุปสงค@ (แกนนอน) กับระดับราคาของ
สินค'าและบริการชนิดนั้น (แกนต้ัง) จะได'ความสัมพันธ@เปVนลบ (เส'นโค'งมี Slope เปVนลบ)  

 
 
ภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธ@ระหว?างอุปสงค@ กับระดับราคาของสินค'าและบริการ 
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 มี 2 สาเหตุหลักท่ีทําให'อุปสงค@กับระดับราคามีความสัมพันธ@เปVนลบ คือ (1) ผล
ทางรายได' (Income Effect) และ (2) ผลทางการทดแทน (Substitution Effect) 

 1.1 ผลทางรายได' (Income Effect) คือ ปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'ซ้ือ
ต'องการซ้ือเปลี่ยน เนื่องจากอํานาจการซ้ือเปลี่ยน เช?น รายได'ต?อเดือนเท?าเดิม แต?ระดับราคาสินค'า
และบริการลดลง ทําให'ซื้อได'มากข้ึน 

 1.2 ผลทางการทดแทน คือ ปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'ซ้ือต'องการซ้ือเปลี่ยน 
เนื่องจากการเปรียบเทียบระดับราคาของสินค'าและบริการชนิดนี้กับชนิดอ่ืนท่ีทดแทนกันได' เช?น เม่ือ
ไข?เปVดราคาแพงข้ึน เราจะลดการบริโภคไข?เปVด แต?เพ่ิมการบริโภคไข?ไก?แทน 

 2. อุปสงค@ตลาด ถ'าเราศึกษาปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'ซื้อเพียงคนเดียวต'องการ
ซ้ือ เราเรียกว?า อุปสงค@ของแต?ละบุคคล (Individual Demand) ซ่ึงแต?ละคนจะมีความต'องการซ้ือท่ี
แตกต?างกันไปในระดับราคาหนึ่งๆ แต?ถ'าเราต'องการศึกษาความต'องการซ้ือสินค'าและบริการชนิดใดๆ 
ท้ังหมดในสังคมหนึ่ง ท่ีประกอบไปด'วยคนหลายคน เราสามารถทําได'โดย “รวมอุปสงค@ท่ีระดับราคา
เดียวกันของแต?ละคนเข'าด'วยกัน” ซ่ึงอุปสงค@ของคนท้ังสังคมนี้เรียกว?า อุปสงค@ตลาด (Market 
Demand) เช?น ในหมู?บ'านหนึ่งมีคนสองคน คือ นายดํากับนายแดง นายดําจะซ้ือเนื้อหมู 2 กิโลกรัม 
ถ'าเนื้อหมูกิโลกรัมละ 80 บาท แต?นายแดงจะซ้ือเนื้อหมู 1 กิโลกรัมท่ีราคาเดียวกันนี้ ดังนั้น อุปสงค@
ตลาดของเนื้อหมูในหมู?บ'านนี้ท่ีระดับราคา 80 บาท/กิโลกรัม คือ 3 กิโลกรัม (2+1) แต?เม่ือเนื้อหมู
ราคาตกเปVน 40 บาท/กิโลกรัม นายดําจะซ้ือเนื้อหมู 5 กิโลกรัม แต?นายแดงจะซ้ือเนื้อหมู 2 กิโลกรัม 
ดังนั้น อุปสงค@ตลาดเปลี่ยนเปVน 7 กิโลกรัม  

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 การศึกษากลไกราคา (หรือกลไกตลาด) เราจะใช'อุปสงค@ตลาดในการศึกษา 
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 3. อุปสงค@ต?อรายได'  
  ปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'ซ้ือต'องการซ้ือในช?วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับรายได'
ต?างๆ ของผู'ซื้อ อุปสงค@ต?อรายได'สามารถแบ?งได'เปVน 2 กรณี ข้ึนอยู?กับชนิดของสินค'าและบริการ คือ 
  3.1 สินค'าและบริการท่ัวไป (Normal Goods) คือ สินค'าและบริการท่ีเรา
ต'องการมากข้ึน เม่ือเรามีเงินมากข้ึน ดังนั้น อุปสงค@ต?อรายได'ของสินค'าและบริการประเภทนี้จะแปรผัน
ตามรายได'ของผู'ซื้อ เช?น เราจะซ้ือเสื้อผ'า Brand Name เพ่ิมข้ึน เม่ือรายได'ของเรามากข้ึน เปVนต'น  
  3.2 สินค'าและบริการด'อยคุณภาพ คือ สินค'าและบริการท่ีเราต'องการน'อยลง 
เม่ือเรามีเงินมากข้ึน (เราใช'เพราะเราไม?มีเงินพอท่ีจะซ้ือสินค'าและบริการชนิดท่ีดีกว?านี้ได' แต?เม่ือเรามี
เงิน เราก็จะเลิกใช'มัน และหันไปใช'สิ่งท่ีดีกว?าแทน) ดังนั้น อุปสงค@ต?อรายได'ของสินค'าและบริการ
ประเภทนี้จะแปรผกผันกับรายได'ของผู'ซื้อ เช?น เราจะลดการใช'บริการรถเมล@ขาว-แดง (รถเมล@พัดลม) 
แต?หันมาใช'รถ ปอ. แทน ถ'าเรามีรายได'มากข้ึน เปVนต'น 
 4. อุปสงค@ต?อระดับราคาของสินค'าชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'องหรืออุปสงค@ไขว'  
  ปริมาณสินค'าและบริการท่ีผู'ซื้อต'องการซ้ือในช?วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต?างๆ 
ของสินค'าและบริการประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  อุปสงค@ไขว'สามารถแบ?งได'เปVน 2 กรณีตาม
ความสัมพันธ@ของสินค'าและบริการท่ีเรากําลังศึกษา กับสินค'าและบริการชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง คือ 
  4.1 ความสัมพันธ@แบบใช'ควบคู?กัน สินค'าและบริการท่ีมีความสัมพันธ@แบบนี้ 
เช?น คอฟฟ��เมตกับกาแฟ ไฟฉายกับถ?านไฟฉาย รถยนต@กับน้ํามัน ฯลฯ ดังนั้น ปริมาณสินค'าและ
บริการชนิดนี้จะลดลงเม่ือระดับราคาของสินค'าและบริการอีกชนิดหนึ่งท่ีใช'ควบคู?กับมันเพ่ิมข้ึน (อุปสงค@
ไขว'จะแปรผกผันกับระดับราคาของสินค'าและบริการท่ีใช'ควบคู?กัน) เช?น ปริมาณการใช'รถยนต@ลดลง
เม่ือราคาน้ํามันเพ่ิมข้ึนจาก 18 บาท/ลิตร เปVน 40 บาท/ลิตร เปVนต'น   
  4.2 ความสัมพันธ@แบบใช'ทดแทนกัน สินค'าและบริการท่ีมีความสัมพันธ@แบบนี้ 
เช?น น้ํามันกับก�าซ LPG เนื้อหมูกับเนื้อวัว กาแฟกับชา ฯลฯ ดังนั้น ปริมาณสินค'าและบริการชนิดนี้จะ
เพ่ิมข้ึนเม่ือระดับราคาของสินค'าและบริการอีกชนิดหนึ่งท่ีใช'ทดแทนกับมันเพ่ิมข้ึน (อุปสงค@ไขว'จะแปร
ผันตามระดับราคาของสินค'าและบริการท่ีใช'ทดแทนกัน) เช?น ปริมาณการใช'ก�าซ LPG เพ่ิมข้ึนเม่ือ
ราคาน้ํามันเพ่ิมข้ึนจาก 18 บาท/ลิตร เปVน 40 บาท/ลิตร เปVนต'น 
 5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค@ และ การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค@  
  ถ'าหากระดับราคาของสินค'าและบริการเปลี่ยน (ปUจจัยอ่ืนคงท่ี) ระดับอุปสงค@
จะเปลี่ยนตามเส'นอุปสงค@ (Move along the Curve) แต?ถ'าปUจจัยอ่ืนท่ีไม?ใช?ระดับราคาเปลี่ยน เส'น
อุปสงค@จะเคลื่อนท้ังเส'น (Shift) ดังแสดงในรูป 
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ภาพท่ี 2.4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค@ และ การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค@ 
  
 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - สถานการณ@ยางพาราของไทย ปUจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรชาวสวนยาง
โดยประมาณ 1 ล'านครัวเรือน ปลูกยางใช'เนื้อท่ี 19.273 ล'านไร? มีพ้ืนท่ีกรีดยางให'ผลผลิตแล'ว 13.81 ล'านไร? 
พ้ืนท่ีปลูกส?วนใหญ? คือ ภาคใต' รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลําดับ     
ป� 2555 ไทยผลิตยางพาราได'จํานวน 3.121 ล'านตัน โดยส?งออกไปยังประเทศจีนเปVนลําดับหนึ่ง 
ประเทศญ่ีปุZน และมาเลเซียเปVนลําดับ 2 และ 3 
 - การดําเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราตามนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลมุ?งจะสร'างเสถียรภาพราคายางพารา เนื่องจากระดับราคายางพาราตกตํ่าอย?างต?อเนื่อง ต้ังแต?
ช?วงมกราคม 2555 จนถึงมีนาคม 2556 โดยมุ?งชะลอการจําหน?ายยางพาราออกสู?ตลาดในช?วงราคา
ยางผันผวน และเร?งพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพ โดยการอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือดําเนินการรับจํานํายาง ซ่ึงพบว?า โครงการดังกล?าวยังไม?สามารถสร'างเสถียรภาพ
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ราคายางพาราได' เนื่องจากงบประมาณมีอยู?อย?างจํากัด อีกท้ังยังก?อให'เกิดผลกระทบในหลายๆ ด'าน 
อาทิ ด'านการดําเนินโครงการ การบริหารจัดการ ปUญหาการทุจริต ผลกระทบต?อกลไกปกติของตลาด
ซ้ือขายยางพารา ซ่ึงไม?สะท'อนถึงการแก'ไขปUญหาราคายางพาราอย?างยั่งยืนรวมท้ังปUญหาการจัดเก็บ
และคุณภาพยาง 
 - การพัฒนายางพารา ควรให'ความสําคัญกับยุทธศาสตร@ เพ่ือนําไปสู?การขับเคลื่อน
ในระยะยาวตลอดจนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาในทุกๆ ด'าน สิ่งสําคัญคือ การผลักดันกฎหมายว?าด'วย
การยางแห?งประเทศไทย เพ่ือให'กลไกการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและเปVนรูปธรรม 
 อนาคตยางพาราไทย  
 การสร'างเสถียรภาพราคายางพารา มีองค@ประกอบและปUจจัยหลายๆ ด'านเข'ามา
เก่ียวข'อง อาทิ กฎหมาย ระบบตลาด นโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก แต?สิ่ง
สําคัญ คือ การให'ความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร@และนโยบายเพ่ือนําไปสู?การเพ่ิมมูลค?า
ยางพารา ซ่ึงรัฐบาลมีส?วนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกต?างๆ ท่ีเก่ียวข'องเพ่ือให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อย?างไรก็ดีจะต'องไม?ลืมการส?งเสริมการวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการให'ครอบคลุมทุกด'าน ต้ังแต?ต'น
น้ําถึงปลายน้ําเพ่ือให'การพัฒนานําไปสู?การปฏิบัติได'อย?างเปVนรูปธรรมต?อไป 
 ข'อเสนอแนะจากการบริหารจัดการปUญหาราคายางพาราตกตํ่า  
 รัฐบาลต'องทบทวนการดําเนินงานในการแทรกแซงราคาท่ีไม?สามารถสร'าง
เสถียรภาพได' แต?ควรส?งเสริมให'มีพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ@ยางพารา 
การใช'ยางพาราในประเทศให'มากข้ึน และผลักดันผู'ประกอบการให'มีการใช'วัตถุดิบในรูปแบบใหม?ๆ 
เช?น การผลิตยางรองรับอาคารกันตึกถล?ม การผลิตล'อเครื่องบิน เปVนต'น ควรมีหน?วยงานหลักเพ่ือ
รับผิดชอบ ประสานการดําเนินงานและการติดตามข'อมูลข?าวสารต?างๆ สิ่งท่ีได'รับจากการเสวนาใน
ครั้งนี้จะเปVนประโยชน@ในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ปUญหาราคายางพาราตกตํ่าและแนวทางการส?งเสริมการพัฒนายางพาราท้ังระบบ เพ่ือใช'เปVนข'อมูล
ประกอบการพิจารณาศึกษาการแก'ไขปUญหาราคายางพาราท้ังระบบต?อไป (ทีมเฉพาะกิจสํานัก
ประชาสัมพันธ@, 2556)   
 สรุปได'ว?า ในการเพ่ิมอุปสงค@ จะต'องพยายามส?งเสริมให'มีการใช'ยางธรรมชาติมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในการผลิตยางรถยนต@ซ่ึงปUจจุบันใช'ยางธรรมชาติเปVนสัดส?วนสูงถึง 60 % ของอุปสงค@
ท้ังหมด โดยผลิตยางรถยนต@จําหน?ายท้ังในตลาด OEM แก?โรงงานประกอบรถยนต@แล'ว ยังจําหน?ายใน
ตลาดอะไหล?หรือ REM แก?รถยนต@เก?าท่ีต'องเปลี่ยนยาง เนื่องจากปกติแล'วรถยนต@จะเปลี่ยนยางทุก    
5 หม่ืน กม. ซ่ึงว?าไปแล'วตลาด REM ใหญ?กว?าตลาด OEM กว?าเท?าตัว 
 จากราคายางธรรมชาติลดตํ่าลง ความจริงแล'วมีกลไกตลาดในการเพ่ิมอุปทานอยู?
แล'ว กล?าวคือ จะจูงใจให'ใช'ยางธรรมชาติเปVนสัดส?วนมากข้ึนในการผลิตยางรถยนต@ แต?ความยืดหยุ?น
ในการเพ่ิมสัดส?วนค?อนข'างน'อย ไม?ได'มากมายอย?างท่ีคิด โดยยางรถยนต@ต'องใช'ยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห@ควบคู?กัน มิฉะนั้น จะกระทบต?อสมรรถนะของยางในการขับข่ี นอกจากนี้ ยังมีความ
พยายามจะเพ่ิมอุปสงค@ โดยใช'ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยในการก?อสร'างหรือซ?อมแซมถนน แต?
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ข'อจํากัด คือ การใช'ยางธรรมชาติยังมีต'นทุนสูงกว?า ทําให'ต'นทุนการก?อสร'างถนนเพ่ิมข้ึน และต'องวิจัย
และพัฒนาในด'านนี้อีกมากมาย กว?าจะสามารถใช'ประโยชน@กันอย?างแพร?หลาย 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ในท่ีนี้ผู'วิจัยจะศึกษาเอกสารเก่ียวกับนโยบายท้ังในและต?างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
โดยการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต?อไปนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  บาร@ดาช (Bardach, 1980) ได'กล?าวว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปVนเกมของ
กระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวข'องกับแนวความคิด ทฤษฎี และการวิจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
จะเห็นได'ว?าเปVนกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนและเปVนไปตามข'อกําหนดของนโยบาย ซ่ึงเน'นความสําคัญ
ของกระบวนการอย?างชัดเจน และแสดงให'เห็นว?า การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปVนผลผลิตของ
กระบวนการทางการเมือง การนํานโยบายไปปฏิบัติถือเปVนโอกาสแรกท่ีจะได'นําการตัดสินใจทางเลือก
นโยบายไป ปฏิบัติในสถานการณ@ท่ีเปVนจริง และข้ันตอนท้ังหมดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แสดงให'เห็นถึงความหวังใน การแก'ไขปUญหาของสังคม ความกลัวเก่ียวกับอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนใน
ระหว?างการปฏิบัติงาน และจินตนาการของผู'ท่ีมีส?วนร?วมท่ีต'องการจะเน'นการนํานโยบายไปปฏิบัติให' 
ประสบความสําเร็จอย?างสมบูรณ@ ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมกระบวนการแปลง
นโยบายเปVนนามธรรมให'  เปVนแผนงานรูปธรรมท่ีสามารนําไปปฏิบัติและตรวจสอบวัดระดับ
ความสําเร็จได' ซ่ึงเปVนหลักการสําคัญของการวิเคราะห@นโยบายสาธารณะ  
  แดเนียล เอ มาชมาร@เนียน (Mazmanian Daniel A. Mazmanian) และ พอลเอ ซาราเทียร@ 
(Paul A. Sabatier, 1989) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ หมายถึง การนําการตัดสินใจนโยบายท่ีได'กระทําไว'ไปปฏิบัติให'ประสบความสําเร็จ  
  ยูเจน บาร@ดัช (Eugene Bardach, 1980) การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ เกมส@ของ
กระบวนการทางการเมือง ท่ีเก่ียวข'องกับแนวความคิด ทฤษฎีและการวิจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  จี ซาร@บาร@ ชีมา และ เดนนิส อาร@ รอนดิแนล (G. Shabbir Cheema & Dennis A. 
Rondinelli, 1983) ให'ความเห็นว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การนํานโยบายหรือแผนงานไป
ปฏิบัติให'บรรลุผลสําเร็จ  
  มาร@มาเนียน และ ซารบาร@เทีย (Mazmanian & Sabatier, 1989) ได'ให'ความหมาย
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติว?าเปVนกระบวนการในการนําเอานโยบาย
พ้ืนฐานท่ัวไปมา ดําเนินการให'ลุล?วงไป นโยบายพ้ืนฐานอาจอยู?ในรูปของกฎหมาย คําพิพากษา คําสั่ง
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีก็ได'  
  ยังได'ศึกษาความสัมพันธ@ระหว?างการนํานโยบายไปปฏิบัติและนโยบายสาธารณะ 
โดยชี้ให'เห็นว?าการนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ 
ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง การนําการตัดสินใจนโยบายท่ีได'กระทําไว'ไปปฏิบัติ
ให'ประสบผลสําเร็จและเปVนการร?วมกันทํางานภายใต'กฎหมายท่ีผ?านความเห็นชอบของฝZายนิติบัญญัติ 
หรือคําสั่งของฝZายบริหาร หรือคําพิพากษาของศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา ซ่ึงตามอุดมคติแล'ว         
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การตัดสินใจนโยบาย คือ การบ?งชี้ปUญหา การกําหนดวัตถุประสงค@ และการกําหนดโครงสร'าง
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการกําหนดนโยบายไปปฏิบัติประกอบด'วยข้ันตอน
หลายข้ันตอน เริ่มด'วยการกําหนดกฎพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธ@จากการนํา 
นโยบายไปปฏิบัติ การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ?มเป`าหมาย การพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ@ท่ี
เกิดข้ึนท้ังท่ีเจตนาและไม?ได'เจตนาผลกระทบ จากการตัดสินใจของหน?วยปฏิบัติ และการปรับปรุง
กฎระเบียบพ้ืนฐานท่ีใช'ในการนํานโยบายไปปฏิบัติให'เหมาะสม การบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด'วยข้ันตอนต?างๆ ดังนี้  
  1. การพิจารณาผลลัพธ@ของนโยบายของหน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมุ?งให'
เกิดผลลัพธ@ท่ีพึงปรารถนาตามวัตถุประสงค@ของนโยบายท่ีกําหนดไว'  
  2. การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ?มเป`าหมายต?อการตัดสินใจนโยบายของผู'กําหนด
นโยบาย หากนโยบายใดท่ีกลุ?มเป`าหมายไม?ยินยอมปฏิบัติ จะก?อให'เกิดอุปสรรคสําคัญต?อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติให'ประสบผลสําเร็จ  
  3. พิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของหน?วยปฏิบัติ เพ่ือจําแนกว?า
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปVนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ ถ'าเกิดผลในทางลบก็จะได'ปรับปรุงแก'ไขต?อไป  
  4. พิจารณาผลกระทบจากการรับรู'ของผู'ตัดสินนโยบาย ซ่ึงผู'ตัดสินใจนโยบายจะ
ประเมินได'ว?าเปVนผลกระทบท่ีพึงปรารถนาหรือไม?  
  5. การประเมินกระบวนการทางการเมืองท่ีมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
พิจารณา ปรับปรุงกฎหมายให'มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติให'ประสบผลสําเร็จ  
  เพรสแมน และ วิลเดฟส@กาย (Pressman & Widavsky) (อ'างถึงใน ถวัลย@ วรเทพพุฒิพงษ@, 
2539) ได'ให'ความหมายว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเก่ียวกับความสามารถท่ีจะผลักดัน
ให'กลไกท้ังหมดปฏิบัติงานให'บรรลุ ตามเป`าหมายท่ีกําหนดไว' ความหมายดังกล?าวเปVนการศึกษาถึง
ความสามารถขององค@การท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ อันประกอบไปด'วยบุคลากร ทรัพยากร ขวัญและ
กําลังใจ การประสานความร?วมมือระหว?างองค@การ ตลอดจนการประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติว?าบรรลุตามวัตถุประสงค@  
  แวน เมเตอร@ และแวนฮอร@ (Van Meter & d Van Horn, 1975) ได'กําหนดว?า การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ หมายความรวมถึง การดําเนินการโดยบุคคล หรือกลุ?มบุคคล ในภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ซ่ึงการดําเนินการดังกล?าวมุ?งท่ีจะก?อให'เกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค@จากการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายท่ีได'กระทําก?อนหน'านั้นแล'ว Van Meter & Van Horn (1975) ได'กล?าวว?า 
การนํานโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมของแต?ละบุคคล หรือกลุ?มบุคคลท้ังท่ีอยู?ในระบบราชการ
หรือเอกชน เพ่ือให'วัตถุประสงค@ของนโยบายท่ีกําหนดไว'บรรลุผลสําเร็จ ความหมายดังกล?าวชี้ให'เห็น
ถึงความพยายามขององค@การในการแปลงนโยบายซ่ึง เปVนนามธรรม ให'เปVนเชิงปฏิบัติท่ีเปVนรูปธรรม
มากข้ึน โดยผู'ท่ีเก่ียวข'องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต'องมีความรู'ความเข'าใจและ จัดสรร
ทรัพยากรให'เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานอย?างต?อเนื่องจึงจะทําให'การนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จได' 
ตามวัตถุประสงค@   
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  สรุปได'ว?า การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบายท่ีครอบคลุม
ถึง สมรรถนะขององค@การ พฤติกรรมขององค@การ ปฏิสัมพันธ@ของบุคคลและกลุ?มบุคคล การใช'ทรัพยากร
ทางการบริหารท้ังมวล ตลอดจนความร?วมมือของหน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสภาพแวดล'อม
และปUจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต?อการปฏิบัติงานให'บรรลุวัตถุประสงค@ของนโยบายท่ีระบุไว' 
 2.3.2 ความสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  สมบัติ ธํารงธัญวงศ@ (2549) ได'กล?าวว?า ความสําคัญของบริบทในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ สามารถสรุปได'ดังนี้  
  1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปVนข้ันตอนท่ี 2 ของกระบวนการนโยบายตามทัศนะ
ของ ดรอร@ (Dror) เพราะเปVนเนื้อหาส?วนหนึ่งของข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกําหนดนโยบายแล'ว 
ซ่ึงเปVนส?วนท่ีจะทําให'นโยบายดําเนินไปครบวงจร ไม?หยุดชะงัก  
  2. นโยบายใดก็ตามถึงแม'ว?าเราจะกําหนดไว'ดีตามหลักเหตุผล แต?ถ'าหากไม?มีการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็ไร'คุณค?า หรือเม่ือนําไปปฏิบัติแล'วล'มเหลว นอกจากจะเกิดความ
เสียหายต?อประชาชน ยังเกิดความเสียหายต?อประเทศชาติ และอาจส?งผลต?ออนาคตทางการเมืองของ
ผู'กําหนดนโยบายอีกด'วย  
  3. เปVนกระบวนการแปลงนโยบาย ซ่ึงเปVนแนวทางปฏิบัติอย?างกว'างๆ หรือ มี
ลักษณะเปVนนามธรรมของรัฐบาลให'มีลักษณะเปVนรูปธรรม โดยแปลงจากนโยบายให'เปVนแผนงาน 
(Program) และโครงการ (Project) ซ่ึงจะง?ายต?อการนําไปปฏิบัติ ดังจะได'กล?าวรายละเอียดในหัวข'อ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติต?อไป  
  4. เปVนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของฝZายข'าราชการประจํา ท่ีฝZายการเมืองเปVน
ฝZายกําหนดนโยบาย และฝZายข'าราชการประจําเปVนฝZายนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  5. เปVนหลักประกันท่ีสําคัญประการหนึ่งของฝZายการเมือง ท่ีแน?ใจว?านโยบายของตน
จะได'รับการปฏิบัติจากฝZายข'าราชการประจําอย?างจริงจัง อันจะนําไปสู?ความสําเร็จตามวัตถุประสงค@  
  6. ความสําเร็จหรือความล'มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะส?งผลกระทบท้ัง
ทางตรง และทางอ'อม ต?อผู' ตัดสินใจนโยบาย  ต?อกลุ?มเป`าหมายท่ีเก่ียวข'อง และต?อหน?วย
ปฏิบัติงาน เพราะถ'าการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จ ผู'ตัดสินนโยบายหรือผู'กําหนดนโยบายก็จะได'รับ
การยอมรับ และความศรัทธาจากประชาชน และอาจกลับเข'ามาดํารงตําแหน?งทางการเมืองอีกครั้ง
หนึ่ง ในขณะเดียวกันกลุ?มเป`าหมายท่ีประสบปUญหาก็จะได'รับการแก'ไขปUญหาหรือการตอบ สนอง
ความต'องการของกลุ?มตน และหน?วยปฏิบัติงานก็จะได'รับคําชมเชย ขวัญกําลังใจ ตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณอย?างต?อเนื่อง เปVนต'น  
  7. ถ'าการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตามวัตถุประสงค@ ย?อมเกิดความคุ'มค?าของการ
ใช'ทรัพยากรไม?เกิดความสูญเปล?าในด'านการลงทุน ทรัพยากรในท่ีนี้รวมถึง บุคลากรงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ@เวลา ฯลฯ ท่ีต'องใช'ในการปฏิบัติงานท้ังหมด  
  8. การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความสําคัญต?อความก'าวหน'าในการพัฒนาประเทศ
เปVนอย?างยิ่ง เพราะถ'านํานโยบายไปปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาต?างๆ ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค@ และเป`าหมายแล'ว ย?อมส?งผลให'ประชาชนอยู?ดีกินดี มีความสุข ในทางตรงข'ามถ'า



 61 

นํานโยบายไปปฏิบัติแล'วเกิดความล'มเหลว ย?อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม?เปVนไปตามท่ีกําหนด
วัตถุประสงค@ และเป`าหมายอย?างแน?นอน ปUญหาของประชาชนก็จะไม?ได'รับการแก'ไข สูญเสีย
ทรัพยากรในการแก'ไขปUญหา ดังนั้นผู'มีหน'าท่ีตัดสินใจนโยบายหรือกําหนดนโยบายควรตัดสินใจเลือก
นโยบาย ท่ีมีความเปVนไปได'สูง และสอดคล'องกับปUญหาและความต'องการของประชาชนโดยส?วนรวม 
และหน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติก็ต'องมีสมรรถนะองค@การสูงทุกด'าน เพ่ือเปVนหลักประกันว?า
นโยบายท่ีนําไปปฏิบัตินั้นจะบรรลุผลสําเร็จอย?างแน?นอน 
 2.3.3 องค@การและผู'เก่ียวข'องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  วรเดช จันทรศร (2548) ได'กล?าวว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนเรื่องท่ีมีความ
สลับซับซ'อน ซ่ึงครอบคลุมถึงองค@การและผู'เก่ียวข'องต?างๆ องค@การและผู'เก่ียวข'องเหล?านั้นล'วนแต?มี
ความคาดหวังและเป`าหมายท่ีแตกต?างกันไปแต?จําเปVนต'องเข'ามาปฏิบัติงานร?วมกัน องค@การและ
ผู'เก่ียวข'องเหล?านั้นได'แก? ฝZายการเมือง ระบบราชการ ข'าราชการ ประชาชนหรือผู'ได'รับผลประโยชน@
จากนโยบาย ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดดังนี้  
  1. ฝZายการเมือง (Politics) ความสําคัญของฝZายการเมืองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
พิจารณาได'โดยจะครอบคลุมถึงระบบรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ท้ังสององค@การนี้มีความสําคัญในการ
กําหนดขอบเขตของการนํานโยบายไปปฏิบัติของ ระบบราชการ การกําหนดขอบเขตอาจทําได'โดย
การบัญญัติกฎหมาย หรือ การกําหนดเปVนมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง และระเบียบ
ข'อบังคับต?างๆ เพ่ือให'หน?วยราชการท่ีเก่ียวข'องรับไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังพิจารณาว?าหน?วยราชการ
ใดมีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเปVนผู'รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติได'บ'าง และเม่ือนโยบายนั้นๆ 
ดําเนินไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล'วฝZายการเมืองอาจจะเข'ามามีบทบาทในแง?ของการ ใช'อํานาจในการ
ควบคุมเพ่ือให'นโยบายนั้นมีผลในการปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุงนโยบาย โดยพิจารณาว?านโยบาย
นั้นควรจะยุติ หรือควรได'รับการสนับสนุน หรือควรจะขยายผลต?อไป ในทางกลับกันหน?วยราชการท่ี
รับผิดชอบก็จะพยายามสร'างความสัมพันธ@อันดีกับฝZายการเมือง เพ่ือให'เห็นว?าตนปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นด'วยความเรียบร'อย มีความสําเร็จระดับหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน@และความสนับสนุนในการ
ดําเนินงานต?อไป ซ่ึงอาจเปVนในรูปของการสนับสนุนงบประมาณแผ?นดิน หรือการสนับสนุนให'ดํารงตําแหน?ง
ท่ีสูงข้ึน เปVนต'น ดังนั้นจึงอาจกล?าวได'ว?าท้ังสองสถาบันนี้เปVนฝZายท่ีเริ่มกําหนดหรือเสนอ นโยบาย พิจารณา
เลือกหน?วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการปรับปรุงนโยบายให'เหมาะสม และกํากับ
ควบคุมติดตามผลการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกว?าลงมือปฏิบัติตามนโยบาย โดยตรง 
  สําหรับในประเทศไทยฝZายการเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ได'แก? คณะรัฐมนตรี ซ่ึง
รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ'ากระทรวง ซ่ึงนโยบายต?างๆ มักได'รับการริเริ่มโดยผ?านทางเจ'า
กระทรวงไปสู?คณะรัฐมนตรี และถูกกําหนดเปVนมติคณะรัฐมนตรี  อาทิ มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 
พฤษภาคม 2546 เรื่องแผนยุทธศาสตร@การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) หน?วยงานท่ี
รับนโยบายนี้ไปปฏิบัติคือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซ่ึงมีผลทําให'มีการ
พัฒนาระบบราชการอย?างจริงจังและต?อเนื่องมาจนถึงปUจจุบัน  หรือตัวอย?างมติคณะรัฐมนตรีให'ยกเลิก
โครงการจัดต้ังโรงพยาบาล  และเครือข?ายคลินิกบริการในกรุงเทพมหานคร (สยามจดหมายเหตุ, 2545) 
เม่ือมีมติคณะรัฐมนตรีแล'วหน?วยงานท่ีเก่ียวข'อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ก็
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ต'องรับเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติให'บรรลุผล ส?วนการควบคุมหรือกํากับดูแล ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะเปVนความรับผิดชอบร?วมกัน ของกระทรวงท่ีเก่ียวข'อง ดังนั้น จึงอาจ
กล?าวได'ว?า ฝZายการเมืองมีบทบาทสําคัญมากในการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายใดท่ีได'รับความ
เห็นชอบ ดูแลเอาใจใส?และติดตามผลอย?างต?อเนื่องและจริงจัง หน?วยราชการต?างๆ ก็จะให'ความสนใจ
และจัดลําดับความสําคัญในการนําไปปฏิบัติมากเปVนพิเศษ และโอกาสท่ีการนํานโยบายนั้นๆ ไป
ปฏิบัติให'บรรลุผลสําเร็จก็จะมีมากข้ึน 
  2. ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบราชการในท่ีนี้ หมายถึง หน?วยงานของ
รัฐ อันได'แก? กระทรวง ทบวง กรม หรือหน?วยงานเทียบเท?า ท่ีมีบทบาทหน'าท่ีคล'ายเปVนฟUนเฟ�องหรือ
กลไกท่ีจะเชื่อมประสานระหว?างสิ่ง ท่ีฝZายการเมืองตัดสินใจกับการสนองตอบต?อปUญหาและความ
ต'องการของประชาชน จนมีคํากล?าวท่ีว?า “ระบบราชการคือระบบรับใช'ประชาชน” จึงทําให'ระบบ
ราชการสามารถสร'างบริการท่ีไม?สามารถหาได'ในภาคธุรกิจท่ีมุ?ง ผลกําไรเปVนท่ีต้ัง (วอมสลีย@,          
แกรี่ แอล, 2546) จนอาจกล?าวได'ว?าในข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น ระบบราชการก็ยังเปVน
ผู'ท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยตรง หรือกล?าวได'ว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนภารกิจ
หลักของระบบราชการ เพราะระบบราชการเน'นการอํานวยการประชาชนหรือการบริการสาธารณะ
เปVนหลัก ปUญหาการขาดทุนหรือความไม?คุ'มทุนในบางนโยบายจึงไม?ใช?เปVนปUญหาท่ีไปสู? ความสิ้นสุด 
หรือจุดจบของหน?วยราชการเหมือนภาคเอกชน  สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือ นโยบายใดๆ ท่ีต'องอาศัย
ความร?วมมือหรือการประสานงานกับหน?วยราชการหลายๆ หน?วยงานแล'ว ถ'ามีการประสานงานกันดี 
ไม?ขัดแย'งกัน นโยบายนั้นมักจะมีแนวโน'มว?าจะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ  ยกตัวอย?าง 
การนํานโยบายปราบปรามยาเสพติดให'โทษแบบเข'มไปปฏิบัติ ต'องอาศัยความร?วมมือจากหน?วยงาน
และองค@การต?างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เช?น สํานักงานตํารวจแห?งชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค@การพัฒนาเอกชน องค@การ
ปกครองส?วนท'องถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงถ'าหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องขาดการประสานงานกันและไม?ร?วมมือในการรับ
เอานโยบายดังกล?าวไปปฏิบัติอย?างจริงจัง นโยบายนั้นก็อาจไม?สําเร็จหรือล'มเหลวได' เนื่องจาก      
ทัศนภาพ ผลประโยชน@และวัตถุประสงค@หลักของแต?ละหน?วยงานอาจแตกต?างกัน 
  จึงอาจกล?าวได'ว?าองค@การหรือหน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น  อาจเปVน
หน?วยงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติเก่ียวข'องกับนโยบายนั้นอยู?แล'ว หรือหน?วยงานใหม?ก็ได'   และต'องมี
หน?วยงานอ่ืนสนับสนุนด'วย เช?น “นโยบายปราบปรามการตัดไม'ทําลายปZา” หน?วยงานท่ีรับผิดชอบนํา
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรง  คือ  กรมปZาไม' ซ่ึงเปVนหน?วยงานเดิมและมีหน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับการ
นํานโยบายไป ปฏิบัติอีกด'วย  คือ สํานักงานตํารวจแห?งชาติ กรมการปกครอง กรมศุลกากร หน?วยงาน
ทหารในพ้ืนท่ี เปVนต'น หรือ “นโยบายส?งเสริมการท?องเท่ียว” หน?วยงานท่ีรับผิดชอบนํานโยบายไป
ปฏิบั ติโดยตรงคือกระทรวงการท?องเท่ียวและการกีฬา ซ่ึงเปVนกระทรวงท่ีต้ังข้ึนมาใหม?ตาม
พระราชบัญญัติปฏิรูปกระทรวง พุทธศักราช 2544 และมีหน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอีก เช?น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปVนต'น 
  3. ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ (Bureaucrats) ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ
ถือว?าเปVนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งต?อความสําเร็จและความล'มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความ
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เก่ียวข'องของข'าราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจแบ?งออกเปVนหลายระดับ เช?น ในฐานะ
ผู'บริหารระดับสูง ผู'บริหารระดับกลาง ผู'บริหารระดับต'น และผู'ปฏิบัติงานระดับล?าง ซ่ึงบุคคลเหล?านี้
ต?างก็มีวัตถุประสงค@ (Goals) ค?านิยม (Values) แรงจูงใจ (Incentives) และพฤติกรรมท่ีแตกต?างกัน
ในการปฏิบัติงาน กล?าวคือ ผู'บริหารระดับสูงของหน?วยงานจะมีความสําคัญมากในการสนับสนุนให'มี
การ ปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงเปรียบเสมือนกับเปVน “หัวรถจักรหรือหัวเรือใหญ?ท่ีจะนําขบวนรถไฟไปสู?
จุดหมายปลายทางได'สําเร็จ” ส?วนผู'ปฏิบัติก็เปรียบเสมือนกับขบวนรถไฟท่ีจะขับเคลื่อนตามทิศทาง
ของหัวรถจักร ดังนั้น ผู'บริหารทุกระดับท่ีเก่ียวข'องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต'องมี ภาวะผู'นํา 
(Leadership) และรู'จักใช'ภาวะผู'นําท่ีเหมาะสม อาทิ กล'าตัดสินใจ ให'แรงจูงใจเชิงบวก สร'างการมี
ส?วนร?วมในการทํางาน สร'างความผูกพันและการยอมรับ เน'นการทํางานเปVนทีม 
  ส?วนผู'ปฏิบัติงานระดับล?างหรือข'าราชการระดับล?าง หรืออาจเรียกว?าพวกแนวหน'า 
ถือว?าเปVนผู'ดําเนินงานตามแผนและโครงการ เปVนผู'แปลหรือตีความนโยบายมาเปVนแนวทางปฏิบัติงาน
ด'วยตนเอง ตลอดจนเปVนตัวแทนในการกระจายอํานาจและกระจายทรัพยากรไปยังประชาชนและ
ผู'รับบริการ ซ่ึงอาจกล?าวได'ว?าเปVนฟUนเฟ�องท่ีสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายท่ี
เก่ียวข'องกับการพัฒนาภูมิภาคและชนบท หรือนโยบายท่ีเก่ียวข'องกับการแก'ไขปUญหาข้ันพ้ืนฐาน
ให'กับประชาชนในชุมชน เช?น ปUญหาความยากจน ปUญหาภัยแล'ง ปUญหาสุขภาพอนามัย ปUญหาขาด
ท่ีดินทํากิน ฯลฯ ท้ังนี้เพราะข'าราชการระดับล?างเปVนผู'ตีความกฎหรือระเบียบ ข'อบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติของนโยบายโดยตนเอง ถ'านโยบายนั้นขาดความชัดเจนหรือมีผลกระทบต?อการปฏิบัติงานของ
ตน ก็จะทําให'ข'าราชการระดับล?างเหล?านั้นอาจไม?ยอมรับนโยบายไปปฏิบัติได'หรือตีความนโยบายนั้น
เสียใหม?หรือบางครั้งอาจบิดเบือนข'อมูลต?อประชาชนได' นอกจากนั้นข'าราชการระดับล?างยังเปVนผู'
ทํางานใกล'ชิดกับประชาชน  ผู'มารับบริการหรือกลุ?มผู'ได'รับประโยชน@จากนโยบายโดยตรง              
ถ'าผู'ปฏิบัติงานระดับล?างมีความจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติงานและให' บริการแก?ประชาชนด'วย
จิตสํานึกของการเปVนข'าราชการท่ีดี หรือท่ีเรียกว?า “บริการด'วยใจ” (Service Mind) การนํานโยบาย/
แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติย?อมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค@แน?นอน ดังนั้นในปUจจุบันหน?วย
ราชการต?างๆ จึงหันมาสนใจและให'ความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผู'ปฏิบัติงานระดับล?างมาก
ข้ึน เพราะเปVนผู'ท่ีมีอิทธิพลต?อผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนอย?างมาก เพราะเปVนผู'ปฏิบัติท่ีอยู?
ใกล'จุดท่ีสัมผัสกับปUญหามากท่ีสุด  
  ดังนั้นบทบาทของข'าราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัติในทัศนะของอุทัย เลาหวิเชียร 
(2549) มีดังนี้ 
  1. ข'าราชการประจําต'องสํานึกเสมอว?า ข'าราชการการเมืองเปVนตัวแทนของ
ประชาชนเปVนผู'นําเอาความต'องการของประชาชนมากําหนดเปVนนโยบาย และควบคุมนโยบาย
เหล?านั้นให'บรรลุผล ดังนั้นข'าราชการประจําไม?ควรขัดกับข'าราชการการเมือง ถึงแม'ข'าราชการ
การเมืองอาจไม?มีความรู'ในเรื่องต?างๆ เก่ียวกับกระทรวงท่ีรับผิดชอบก็ตาม แต?ข'าราชการประจําระดับ
สูงสุดคือ ปลัดกระทรวงก็ต'องทําหน'าท่ีกําชับให'ข'าราชการระดับต?างๆ ขับเคลื่อนนโยบาย หาก
ข'าราชการประจําเข'าใจบทบาทหน'าท่ีของตนเอง การนํานโยบายไปปฏิบัติย?อมสําเร็จได'ง?าย 
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  2. ข'าราชการประจําต'องมีหน'าท่ีปฏิบัติงานให'บรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายของฝZาย 
การเมืองโดยการให'บริการสาธารณะแก?ประชาชน และต'องใช'ความรู'ความสามารถเฉพาะด'าน ความรู'
ด'านรัฐประศาสนศาสตร@ และความรู'ด'านการบริหารการพัฒนา ความรู'ท้ังสามด'านนี้เปVนความรู'ท่ี
จําเปVนหากข'าราชการขาดความรู'ด'านใด ด'านหนึ่ง อาจส?งผลต?อการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายได' 
  3. ข'าราชการประจําจะต'องมีความรู'ทางการบริหารท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังการ
บริหารแผน บริหารคน บริหารงบประมาณ เพราะอุปสรรคท่ีสําคัญประการหนึ่งของข'าราชการไทยก็
คือ การขาดความรู'เก่ียวกับการนํานโยบายไปสู?การปฏิบัตินอกจากนั้นข'าราชการใน ยุคใหม?จะต'อง
คํานึงถึงบทบาทหน'าท่ีอย?างมีศักด์ิศรี มุ?งประโยชน@ต?อประชาชน มีมโนธรรม สุจริต มีจิตใจพร'อม
บริการประชาชน (Citizen – Focused) ปฏิบัติงานในเชิงรุกไม?ทํางานในลักษณะเชิงรับแต?อย?างเดียว มี
ส?วนร?วมในการสร'างกฎระเบียบเก่ียวกับนโยบายรักษาความเปVนอิสระและความเปVนกลางในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย มีลักษณะเปVนผู'ท่ีมีความรู' “Knowledge Worker” (ทักษิณ ชินวัตร, 2545) 
  4. ทันต?อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถทํางานเปVนทีมได'ดีมุ?งเน'นผลงาน
เปVนหลักการทํางานยึดหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) อันได'แก?การปฏิบัติงานท่ียึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร?งใส
การมีส?วนร?วม และความคุ'มค?า ตลอดจนมีการวัดผลการปฏิบัติงานอย?างต?อเนื่องและเปVนระบบ
นอกจากนั้นในอนาคต ข'าราชการไทยต'องมีความเปVนมืออาชีพโดยยึดหลัก 4 ป (ปรีดิยาธร เทวกุล, 
2550) คือ 
   1) ป ประหยัด ข'าราชการต'องมีความประหยัด ดํารงชีพอยู?ด'วยความพอเพียง 
ซ่ึงจะเปVนภูมิคุ'มกันในการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2) ป โปร?งใส ข'าราชการต'องมีการปฏิบัติงานด'วยความโปร?งใส ตรวจสอบได' 
ป`องกันมิให'นักการเมืองมาบีบบังคับให'ทําอะไรท่ีไม?โปร?งใส 
   3) ป เปVนธรรม ถ'าข'าราชการมีความเปVนธรรม ประชาชนจะรู'สึกว?าพ่ึงได' ถ'าผู'
บังคับใช'กฎหมายเปVนธรรม ประชาชนก็จะนอนตาหลับ การท่ีข'าราชการจะมีความโปร?งใสและความ
เปVนธรรมได'นั้น พ้ืนฐานสําคัญท่ีสุดคือคุณธรรมในใจข'าราชการ 
   4) ป ประสิทธิภาพ ข'าราชการต'องปฏิบัติงานและบริการประชาชนให'มีประสิทธิ 
ภาพรวดเร็ว มีมิตรภาพ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจะถูกเรียกว?าข'าราชการมืออาชีพ คําว?า
ข'าราชการมืออาชีพ ต'องมีคุณลักษณะ 2 อย?างในคนเดียวกันคือ 1) รู'จริงในเรื่องนั้นๆ 2) ทําให'เกิดผล
ในทางปฏิบัติได' 
  5. ผู'ได'รับผลจากนโยบาย สําหรับผู'ได'รับผลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติในท่ีนี้
ได'แก? ประชาชนหรือผู'รับบริการ (Clients) ซ่ึงเปVนท้ังผู'ได'รับประโยชน@หรือผู'เสียประโยชน@ หรืออาจ
เรียกว?าผู'ท่ีมีส?วนได'ส?วนเสีย (Stakeholders) ในนโยบายนั้นๆ ในท่ีนี้รวมถึงในแง?บุคคล (Individual) 
และกลุ?ม (Groups) ตลอดจนหน?วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ในกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติหากผู'รับบริการหรือผู'รับประโยชน@มีการรวมตัวกันเปVนกลุ?ม ในลักษณะกลุ?มผลประโยชน@ 
(Interest Group) บทบาทของกลุ?มอาจแสดงออกมาในรูปของการเรียกร'อง การคัดค'าน การ
สนับสนุน ด'วยวิธีการลงประชามติ (Referendum) หรือการทําประชาพิจารณ@ (Public Hearing) ซ่ึง
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จะทําให'มีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน และอํานาจในการต?อรองกับฝZายการเมืองหรือระบบราชการก็จะมีมาก
ข้ึน ประเด็นของการเรียกร'องจะครอบคลุมท้ังการเรียกร'องเพ่ือให'ยุตินโยบายนั้น ถ'านโยบายนั้นมี
ผลกระทบเชิงลบ  หรือเรียกร'องให'มีการปรับปรุงนโยบายใหม? หรือเรียกร'องเพ่ือกีดกันมิให'กลุ?มอ่ืนได'
มีโอกาสมารับประโยชน@จากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นๆ 
  อย?างไรก็ตามในประเทศกําลังพัฒนา ลักษณะของการปฏิสัมพันธ@ระหว?างผู'นํา
นโยบายไปปฏิบัติกับผู'รับบริการมักจะ เปVนไปในลักษณะข'าราชการเปVนผู'ออกคําสั่ง ส?วนผู'รับบริการ
หรือกลุ?มผู'ได'รับประโยชน@จากนโยบาย  จะต'องเชื่อฟUงคําสั่งและกระทําตามเท?านั้น สําหรับประเทศท่ี
มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีการพัฒนามาเปVนเวลาช'านาน เช?น สหรัฐอเมริกา หรือ
อังกฤษ การปฏิสัมพันธ@จะเปVนไปในลักษณะของความเท?าเทียมกันในแง?ของการเจรจาต?อรอง 
(Bargaining) และการประสานประโยชน@ซ่ึงกันและกัน สําหรับประเทศไทยนั้นถึงแม'ระบบการเมือง
จะเปVนแบบประชาธิปไตยแต?กลุ?มผล ประโยชน@และกลุ?มผู'รับบริการยังไม?แข็งแกร?งเท?าท่ีควรจึงทําให'มี
อํานาจใน การต?อรองน'อย นโยบายสาธารณะจึงไม?ได'ตอบสนองต?อความต'องการของผู'รับบริการโดย
ส?วนรวมนัก 
  ในภาพรวมจะเห็นได'ว?าองค@การและผู'เก่ียวข'องในกระบวนการนํานโยบายไป ปฏิบัติ
จะมีบทบาทปฏิสัมพันธ@ (Interaction) ซ่ึงกันและกันในแง?มุมท่ีแตกต?างกันออกไป ไม?ว?าจะเปVนฝZาย
การเมือง ระบบราชการท้ังส?วนกลาง ส?วนภูมิภาคและส?วนท'องถ่ิน ข'าราชการในแต?ละระดับรวมท้ัง
ผู'รับบริการหรือผู'รับผลประโยชน@จากนโยบาย นั้นๆ เพราะถ'าทุกฝZายท่ีมีส?วนเก่ียวข'องในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเข'าใจในบทบาทและ หน'าท่ีของตน ตลอดจนมีความจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย โดยเห็นแก?ประโยชน@ส?วนรวมเปVนท่ีตั้ง นโยบายนั้นๆ ก็ย?อมบรรลุผลสําเร็จได' 
 2.3.4 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  แนวคิดท่ีมีปรากฏอยู?ในสาขาสังคมศาสตร@มาเปVนเวลานาน แต?ขาดความชัดเจนใน
สาระและองค@ความรู' จึงทําให'ดูเหมือนว?า มิได'มีความสําคัญในเชิงวิชาการ (Cothran, 1987) องค@
ความรู'ดังกล?าวนี้เริ่มมีความชัดเจนข้ึนในทศวรรษ 1970 อันเนื่องมาจากผลงานของ  
  เอร@วิน ซีฮาร@โกรฟ (Erwin C. Hargrove) ท่ีชื่อ “The Missing Link: The Study of 
the Implementation) of Social Policy)” ได'เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับองค@ความรู'ด'านการนํา
นโยบายไปปฏิบัติว?าจําเปVนจะต'องมีการศึกษาเพ่ิมเติมให'มากข้ึนเพ่ือนําไปอธิบายปรากฏการณ@ท่ัวไปได'  
  กันต@ และ ฮองวูดส@ (Gunn & Hogwood, 1980) ผลงานท่ีได'ศึกษาเจาะลึก
วิเคราะห@ด'วยข'อมูลเชิงประจักษ@ของแพรสแมน และวิลดาฟสก้ี (Pressman & Wildavsky, 1973) ชื่อ 
“Implementation” กลายเปVนจุดเริ่มต'นสําคัญท่ีทําให'มีผลงานของนักวิชาการรุ?นหลังติดตามมาอีก
จํานวนมาก 
  1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการกลุ?มบุกเบิก คือ เพรสแมน และวิลดาฟสก้ี 
(Pressman & Wildavsky) ได'อธิบายว?า คือ การกระทําสิ่งต?างๆ ให'สําเร็จ (Getting Things Done) 
(Nakamura & Smallwood, 1980) ความหมายดังกล?าวจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน แวน มิเตอร@ 
และ แวนฮอร@น มาขยาย (Van Meter & Van Horn, 1975) กล?าวว?าการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะ
หมายถึง “การกระทําเพ่ือบรรลุเป`าหมายตามท่ีกําหนดไว'ในนโยบายเบื้องต'น” การกระทําหรือการ



 66 

ดําเนินการดังกล?าวอาจจะโดยภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในลักษณะของกลุ?ม หรือบุคคลก็ได' แต?ในทัศนะ
ของ ซูซาน บาร@เรตต@ และ คอลลิน ฟUดจ@ (Barrett & Fudge, 1981) กับชี้ให'เห็นว?า การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติไม?จําเปVนท่ีจะพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของแต?ละนโยบาย แต?สิ่งสําคัญก็คือ การสังเกต
ถึงความเปVนจริงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติแต?ละนโยบายด'วยการทําความเข'าใจว?า “อย?างไร” (How) 
และ “ทําไม” (Why) ฉะนั้น การให'ความสําคัญในลักษณะเช?นนี้ จึงควรมุ?งความสนใจไปสู?พฤติกรรม 
หรือการกระทําของกลุ?ม/บุคคลปUจจัยท่ีเปVนตัวกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Determinants) 
ตลอดถึงการแสวงหาคําตอบจากความสัมพันธ@ระหว?างปรากฏการณ@จริงท่ีเกิดข้ึนกับนโยบาย  
  ดังนั้นภายใต'ทัศนะการมองเช?นนี้เอง บาร@เรตด@ และ ฟUนดจ@ จึงมองว?า การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Implementation or Action) ก็คือ ความต?อเนื่องตามลําดับชั้นของการตอบสนอง (A Series 
of Responses) ท่ีเริ่มจากการยอมรับในระดับแนวคิดหรือ อุดมการณ@ท่ีนําไปสู?การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
ตลอดถึงสภาวะความกดดันจากองค@การต?างๆ ท่ีเก่ียวข'องจํานวนหนึ่งซ่ึงจะเข'ามามีอิทธิพลและควบคุม
การกระทํานั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถมองเปVนกระบวนการท่ีบูรณาการกันได'  
  ประชุม รอดประเสริฐ (2528) ให'ความหมายว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVน
กระบวนการท่ีผสมผสานแนวคิดต?างๆ ให'สอดคล'องกับทรัพยากรและความสามารถของบุคคลท่ีมีส?วน
เก่ียวข'องกับการใช'นโยบายนั้น แล'วพยายามควบคุมปรับปรุงและเสริมแต?งให'นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติ
บรรลุถึงเป`าหมายท่ีต'องการ โดยทุกฝZายท่ีเก่ียวข'องมีความพึงพอใจ นักวิชาการส?วนใหญ?เห็นพ'องกัน
ในประเด็นท่ีสําคัญอย?างน'อย 2 ประเด็น คือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปVนกระบวนการ นั่นคือมี
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม ไม?ใช?กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวและเลือนหายไป ไม?ใช?กิจกรรมขยัก
ขย?อน แต?เปVนกิจกรรมท่ีต?อเนื่องไม?หยุดยั้งแต?ละข้ันตอนมีความสัมพันธ@กันตลอดเวลา และ 2) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปVนการดําเนินการให'สําเร็จลุล?วงตามเป`าหมายของนโยบาย ซ่ึงแฝงความหมายว?า 
ก?อนการนําไปปฏิบัติต'องมีตัวนโยบายก?อนและต'องมีเป`าหมายหรือวัตถุประสงค@กําหนดไว'ด'วยนั่น คือ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนข้ันตอนหนึ่งในข้ันตอนนโยบายท้ังมวล โดยเปVนข้ันตอนท่ีสืบเนื่องมาจาก
การกําหนดนโยบาย Walter Williams, Cart E. Van Hore, Donald S. Van Meter Jeffery 
Anderson, Aaron Wildavsky (อ'างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2549) นักวิชาการเหล?านี้ให'ความหมาย
คล'ายคลึงกันว?า เปVนเรื่องของการศึกษาว?าองค@กร บุคคล หรือ กลุ?ม บุคคลท่ีเก่ียวข'องสามารถนํา และ 
กระตุ'นให'ทรัพยากรทางการบริหารท้ังมวลปฏิบัติงานให'บรรลุตามเป`าหมายท่ีระบุไว'หรือไม? แค?ไหน 
เพียงใด หรือ กล?าวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติให'ความสนใจเก่ียวกับเรื่องของความสามารถ
ท่ีผลักดันให'การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีตั้งเป`าหมายเอาไว' 
  2. แนวทางการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Approaches for Implementation) 
จําแนกได' 6 แนวทาง (สมบัติ ธํารงวงศ@, 2550) ดังนี้ 
   1) แนวทางการศึกษาโครงสร'างองค@การ (Structural Approach) เปVนการศึกษา
ท่ีให'ความสําคัญกับโครงสร'างขององค@การท่ีจะนํานโยบายไปสู?การปฏิบัติ โดยท่ัวไปองค@การท่ีมี
ลักษณะโครงสร'างแบบยืดหยุ?นต?อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพ่ือให'นํานโยบายไปปฏิบัติปรับตัวได'
อย?างเหมาะสมจะมีความเหมาะสมต?อสถานการณ@ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกว?าองค@การท่ีมี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงยาก 
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   2) แนวทางการจัดการและระเบียบวิธีการ (Procedural and Managerial 
Approaches) เปVนการศึกษาท่ีให'ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการ (Processes) ระเบียบวิธีการ 
(Procedures) และระบบการจัดการ (Managerial System) มองว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปVน
ปUญหาทางเทคนิคและการจัดการ 
   3) แนวทางการวิเคราะห@พฤติกรรม (Behavioral Approach) เปVนการศึกษาให'
ความสําคัญกับเรื่องพฤติกรรมมนุษย@ในองค@กร โดยมองว?าแนวทางการควบคุมโครงสร'างองค@การและ
กระบวนการจัดการมีข'อจํากัดหลายประการ เพราะทัศนคติและพฤติกรรมมนุษย@มีอิทธิพลต?อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
   4) แนวทางการเมือง (Political Approach) เปVนการศึกษาท่ีให'ความสําคัญกับ
การเมือง ซ่ึงหมายรวมถึงรูปแบบของอํานาจและอิทธิพลท้ังระหว?างองค@การและภายในองค@การ 
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติแนวโน'มท่ีจะข้ึนอยู?กับความเต็มใจ และความสามารถของ
กลุ?มท่ีมีพลังหรือ อํานาจต?อรองสูง 
   5) แนวทางการพิจารณาจากบนลงล?าง (Top-Down Approach) เปVนการศึกษา
ท่ีให'ความสําคัญต?อสถาบันผู'กําหนดนโยบาย โดยมีฐานคติว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติจะได'ผลสูงสุด
จากความชัดเจนของสถาบันท่ีกําหนดนโยบาย และข'อบังคับ และความต้ังใจ นโยบายก?อให'เกิดการ
นํานโยบายไปปฏิบัติอย?างได'ผล 
   6) แนวทางการพิจารณาจากล?างข้ึนบน (Bottom-up Approach) เปVน
การศึกษาท่ีให'ความสําคัญกับบุคคลระดับล?างได'มีโอกาสในการตัดสินใจและใช'ดุลพินิจในการนํา
นโยบายไปสู?การปฏิบัติ แนวทางนี้ให'ความสําคัญในการส?งมอบผลลัพธ@ของนโยบายซ่ึงเกิดจากการ
ปฏิบัติของบุคลากรระดับล?าง โดยมองว?าความต้ังใจของนโยบายจะยังไม?ได'รับการตอบสนองจนกว?า
จะมีการเจรจาต?อรองระหว?าง ผู'กําหนดนโยบายและผู'นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.3.5 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  จากการค'นคว'าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ของนักวิชาการไทย 
และต?างประเทศ ผลของการศึกษาจากนักทฤษฎีและตัวแบบท่ีสําคัญต?างๆ มีตัวแบบการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation Models) หรือวิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยใช'ทฤษฎีนิรนัย 
(Deductive Theory) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ซี เวน เฮอร@น (C. Van Horn, 1979) เสนอแบบจําลองท่ีอธิบายการนําเอา
ความสัมพันธ@ระหว?างมาตรฐานนโยบายและทรัพยากร ตัวแปรสิ่งแวดล'อมของนโยบายในระดับชาติ 
ตัวแปร สิ่งแวดล'อม ของนโยบายในระดับท'องถ่ิน และผลของแผนงาน (Van Horn, 1979) มุ?งใช'
แบบจําลองนี้อธิบายการนําเอานโยบายไปปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ Van Horn ได'
เสนอแบบจําลองซ่ึงดูจะเหมาะสมกับระบบการเมืองท่ีมีรัฐบาลกลาง และ รัฐบาลมลรัฐ กับรัฐบาล
ส?วนท'องถ่ิน ดังนั้น การนํามาใช'กับรัฐบาลของรัฐเด๋ียว (Unitary State) จําเปVนต'องให'ความสนใจ
ความแตกต?างในส?วนนี้ให'มากตัวแปรต?างๆ ในแบบจําลองท่ีเสนอไว'จะกล?าวโดยสรุปดังนี้ 
  ผลงานของแผน: ใช'การวัดผลงานของแผนการวัดผลกระทบ (Impact) ของนโยบาย 
ท้ังนี้เพราะการมองผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติควรดูผลระยะสั้นมากกว?า ส?วนการคัดเลือก 
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เกณฑ@เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายนั้นๆ ไปใช' ดูเหมือนว?าจะเปVนข้ันตอนแรกๆ ในการ
วัดผลสําเร็จ อย?างไรก็ตามโดยท่ัวๆ ไปแล'วผู'กําหนดนโยบายมักชอบกําหนดนโยบายท่ีมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีครุมเครือ จุดมุ?งหมายอาจไม?แจ?มชัด และยากต?อการแปลความยิ่งกว?านั้นบางนโยบายอาจไม?
กล?าวเอาไว'ชัดแจ'งเลยก็ได' 
  มาตรฐานนโยบายและทรัพยากร: กฎหมายและทรัพยากรใช'ในการดําเนินงานท่ีมี
อิทธิพลของแผนงาน โดยเปVนจุดเริ่มต'นในการต?อรองระหว?างกลุ?มผู'เก่ียวข'องในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การใช'ทรัพยากรในการดําเนินการและเกณฑ@ ท่ีเจ'าหน'าท่ีของรัฐบาลกลางใช'เพ่ือก?อให'เกิด
อิทธิพลต?อเจ'าหน'าท่ีระดับมลรัฐ และระดับท'องถ่ิน การขาดแคลนทรัพยากร เปVนปUญหาหลักของนํา
นโยบายไปปฏิบัติท้ังสองแง?มุม คือเง่ือนเวลาของการได'รับเงินนํามาใช'ดําเนินงาน และ ขนาดของเงิน
งบประมาณท่ีใช'ในแผนงานนั้นๆ อีกแง?หนึ่งท่ีสําคัญ คือข'อความมุ?งหวังของนโยบาย (Statement of 
Intent) เราจะพบได'ในตัวเอกสารกฎหมายนั้นเอง และอาจค'นหาจากเอกสารท่ีเตรียมเพ่ือยกร?าง
นโยบายมาตรฐานของนโยบายอยู?ในระเบียบวิธีการ (Procedure) ข'อห'าม หรือ ข'อจํากัด และ หัวข'อ
การเรียงลําดับก?อนหลังของนโยบาย เหล?านี้เปVนส?วนช?วยให'กําหนดอํานาจของหน?วยงานในระบบ
ราชการ และช?วยในการแปลงจุดมุ?งหมายของนโยบาย 
  สิ่งแวดล'อมของนโยบายในระดับชาติ: ตัวนโยบายนั้นเปVนพ้ืนฐาน แต?เราต'องนํามา
แปลให'อยู?ในรูปเปVนแนวทางในการบริหารให'เจ'าหน'าท่ีระดับต?างๆ นําไปเปVนหลักในการตัดสินใจ เรา
อาจแบ?งส?วนประกอบออกเปVน 3 ส?วน คือ 1) การสื่อความหมายและแปลนนโยบายโดยเจ'าหน'าท่ี
ระดับรัฐบาลกลาง 2) การบังคับใช'นโยบาย โดยเจ'าหน'าท่ีระดับหน?วยงานและท'องถ่ิน และ             
3) อิทธิพลกลุ?มผลหวังประโยชน@ และ ผู'กําหนดนโยบายท่ีอยู?ตามหน?วยงานของรัฐบาลกลาง 
  สิ่งแวดล'อมของนโยบายระดับท'องถ่ิน: เรามักพบว?ามีแผนงานจากรัฐบาลกลาง หรือ
แม'แต?โครงการระดับมลรัฐพบกับความล'มเหลวบ?อยๆ เม่ือเจตคติของเจ'าหน'าท่ีไม?สนับสนุนการ
ดําเนินงานในขณะนั้น ซ่ึงอาจเปVนผลมาจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือท้ังหมด คือความเข'าใจจุดมุ?งหมายของ
นโยบาย การเห็นด'วยหรือไม?เห็นด'วยระหว?างเจ'าหน'าท่ีเหล?านั้น และดูว?าแนวปฏิบัติท่ีใช'ขณะนั้นต'อง
ถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม? คุณลักษณะของหน?วยงานปฏิบัติในระดับท'องถ่ิน ไม?ว?าจะเปVนคุณลักษณะท่ี
เปVนทางการหรือไม?ก็เปVนอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต?อการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะโครงสร'างของ
หน?วยงานนั้น และความสัมพันธ@กับหน?วยงานอ่ืน และเจ'าหน'าท่ีจะมีอิทธิพลต?อการนํานโยบายไป
แปลงให'เปVนรูปธรรม เช?น ฝ�กอบรมเยาวชนในด'านอาชีพ เก็บภาษี และการจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร
เปVนต'น ประการสุดท'ายเศรษฐานะของส?วนท'องถ่ินและ สภาวการณ@ทางสังคมท่ียอมรับหรือ คัดค'าน
จุดมุ?งหมายของนโยบาย ก็ย?อมส?งผลต?อการตัดสินใจว?าจะใช'เงินในการดําเนินการอย?างไร หน?วยงาน
ส?วนท'องถ่ินท่ีฐานะการเงินไม?ดีย?อมมีความระมัดระวังในการใช'เงินมากกว?าส?วนราชการท่ีไม?ประสบ
ปUญหาทางการเงิน 
  ดอเนียล เอส เวน มาร@สเตอร@ และ ชาร@ต อี เวน เฮอร@น (Donal S. Van Meter & 
Cart E. Van Horn, 2000) ได'มีการเสนอตัวแบบจําลองร?วมกันและได'อธิบายไว'ในตัวแบบ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติอย?างน?าสนใจว?าการจะนํานโยบายไปปฏิบัติให'ประสบความสําเร็จได'
นั้นอาจจะต'องศึกษาปUจจัยดังต?อไปนี้ 
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  วัตถุประสงค@และมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standards and Objectives) นั่น
ก็คือ นโยบายนั้นๆ มีวัตถุประสงค@ชัดเจนมากน'อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานนโยบายเหมาะสม
มากน'อยเพียงใด และเปVนท่ีเข'าใจร?วมกันของผู'เก่ียวข'องมากน'อยเพียงใดอีกด'วย 
  ทรัพยากรสําหรับนโยบายนั้นๆ (Policy Resources) หมายความว?า การนํานโยบาย
นั้นๆ ไปปฏิบัติ มีทรัพยากรการบริหารท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพเพียงพอมากน'อยเพียงใด ซ่ึงได'แก? 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ@ เครื่องมือเครื่องใช' เครื่องจักรกลแลอ่ืนๆ ท่ีจําเปVนนั่นเอง 
  การติดต?อสื่อสารระหว?างองค@การและกิจกรรมในการบังคับใช'บทกฎหมายท่ี
เก่ียวข'อง (Interorganizational Communication and Enforcement Activities) ในเรื่องนี้ผู'เขียน
ได'ชี้ให'เห็นความสําคัญของการติดต?อสื่อสารท้ังภายในองค@การและระหว?างองค@การกับองค@การอ่ืนๆ 
เช?น ระหว?างหน?วยงานภายในองค@การเดียวกัน และระหว?างรัฐบาลกลางกับรัฐและรัฐบาลท'องถ่ิน โดย
ชี้ให'เห็นความสําคัญของความชัดเจนในการสื่อสาร วัตถุประสงค@ และมาตรฐานของนโยบายไปยัง
หน?วยงานปฏิบัติต?างๆ รวมท้ังการบังคับใช'อย?างตรงไปตรงมาและยุติธรรมกับทุกฝZายท่ีเก่ียวข'อง 
  ลักษณะของหน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of Implementing 
Agencies) ได'แก? 
  ความสามารถและจํานวนของเจ'าหน'าท่ีของหน?วยงานนั้นๆ 
  ระดับของการควบคุมสายการบังคับบัญชาในการตัดสินใจและกระบวนการทํางาน
ของหน?วยงานย?อยภายในหน?วยงานท่ีมีหน'าท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ หน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติได
รับการสนับสนุนจากฝZายการเมืองมากน'อยเพียงใด เช?น จากรัฐบาล หรือรัฐสภา เปVนต'น 
  ความมีชีวิตชีวาขององค@การ 
  ระดับของการติดต?อสื่อสารท่ีเปVนระบบเป�ด ท้ังในองค@การและระหว?างบุคคลภายใน
องค@การกับบุคคลภายนอกมีมากน'อยเพียงใด ความเหนียวแน?นในการเชื่อมโยงระหว?างหน?วยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติกับหน?วยงานท่ีทําหน'าท่ีในการกําหนดนโยบายและการบังคับบัญชาใช'ให'เปVนไปตาม
นโยบายมากน'อยเพียงใด 
  สภาวะแวดล'อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (Economic Social Political 
Conditions) ในเรื่องนี้อาจสรุปได'ว?า เปVนเรื่องให'ความร?วมมือจากฝZายการเมืองมากน'อยเพียงใด มติ
มหาชนเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ เปVนอย?างไร ให'การสนับสนุนมากน'อยเพียงใด และสภาวะทางเศรษฐกิจ
เฟ��องฟูหรือตกตํ่าสามารถช?วยสนับสนุนหรือเปVนอุปสรรคมากน'อยเพียงใด 
  ท?าทีของผู'นํานโยบายไปปฏิบัติ (Disposition of Implementer) ซ่ึงจะประกอบไป
ด'วยความรู'ความเข'าใจในนโยบายนั้นๆ ดีมากน'อยเพียงใด ผู'นํานโยบายไปปฏิบัตินั้นยอมรับหรือ     
เฉยเมย หรือปฏิเสธนโยบายนั้นๆ หรือไม? และมีความเข'มข'นมากน'อยเพียงใดอีกดังภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา: Danal, S.V (2000) 
 
  การนําเอานโยบายไปปฏิบัติในแบบจําลองท่ีเสนอโดย G.Edwards lll นับเปVน
แบบจําลองท่ีมีรูปแบบแตกต?างไปจากแบบจําลองท่ีเสนอมาก?อนหน'านี้ Edwards กล?าวไว'ในหนังสือ
ชื่อ “Implementing Public Policy” ท่ีเขียนว?า จุดมุ?งหมายของการเสนอแบบจําลองเช?นนี้ก็
เพราะว?า ตัวแปรท่ีเสนอไว'ในแบบจําลองมีความเก่ียวข'องซ่ึงกันและกัน และผลการกระทําเช?นนี้ส?งผล
ให'เห็นเปVนผลสําเร็จหรือความล'มเหลว ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได'ชัดเจนยิ่งข้ึน ตัวแปรการนํา
นโยบายไปปฏิบั ติของ Edwards ท่ีสําคัญ 4 ตัว คือ การสื่อความหมาย (Communication) 
ทรัพยากร (Resources) เจตคติ (Dispositions or Attitudes) โครงสร'างระบบราชการ 
(Bureaucratic Structure) โดยท่ีตัวแปรท้ัง 4 นี้ จะมีผลต?อการดําเนินงาน และมีปฏิสัมพันธ@ต?อกัน
ตลอดเวลา การนําเอานโยบายใดๆ ก็ตามไปปฏิบัตินั้นเปVนกระบวนการพลวัต (Dynamic Process) 
ตัวแปรต?างๆ ท่ีเก่ียวข'อง จึงมีผลต?อกันและกัน ไม?ว?าจะเปVนด'านการส?งเสริมกัน หรือ เปVนตัวขัดแย'งซ่ึง
กันและกัน เราจึงต'องมองให'รอบด'าน 
  1. การสื่อความหมาย (Communication) ได'แก?การติดต?อสื่อสารระหว?างผู'กําหนด
นโยบาย กับฝZายต?างๆ การสื่อข'อความมีความถูกต'องชัดเจนและตรงกับความเข'าใจของผู'ท่ีเก่ียวข'อง 
ถ'าเราต'องการให'การปฏิบัติตามนโยบายมีผลสําเร็จแล'ว บุคคลท่ีมีหน'าท่ีนําเอานโยบายไปปฏิบัติต'องมี
ความเข'าใจอย?างชัดเจนว?า ผู' กําหนดนโยบายต'องการให'ทําอะไรบ'าง คําสั่งท่ีออกมาจะต'อง
แพร?กระจายไปโดยมีความชัดเจนถูกต'อง และ มีความคงเส'น คงวา การสื่อความหมายประกอบด'วย 
   1) การส?งความหมาย (Transmission) เปVนเง่ือนไขจําเปVนอันแรกของการสื่อสาร
ความหมาย ผู'ส?งความหมายต'องเข'าใจว?า เม่ือมีการตัดสินใจแล'ว ก็ต'องมีการนําเอาแนวทางท่ีระบุใน
การตัดสินใจไปดําเนินการแต?เนื่องจากผู'นําเอานโยบายไปปฏิบัติมีความแตกต?างกัน สิ่งท่ีเราอาจเจอก็
คือ ความเห็นของผู'ปฏิบัตินั้นๆ อาจเห็นไม?เหมือนกับสิ่งเหล?านี้อาจนําไปสู?การยุติการนํานโยบายไป
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว'หรือไม?ก็เปVนการเบี่ยงเบนของการสื่อความหมาย นอกจากนี้การสื่อ

การติดต?อสื่อสารระหว?าง 
องค@การท่ีเก่ียวข'อง 

และกิจกรรมในการบังคับใช' 

ลักษณะของหน?วยงาน 
ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

สภาพแวดล'อม 
ทางการเมือง 

วัตถุประสงค@ 
และมาตรฐานนโยบาย 

นโยบาย 

ทรัพยากร 
ท?าทีของผู'นํา 

นโยบายไปปฏิบัติ 

 
 
 
 

ผลงาน 
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ความหมายอาจเบี่ยงเบนออกไปเนื่องจากผู'รับสื่อเลือกการรับรู' (Selected Perception) และความ
ไม?ยินยอมต?อเง่ือนไขของนโยบาย 
   2) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity) ถ'าต'องการให'นโยบายนั้นๆ ได'รับการ
ปฏิบัติตามท่ีผู'กําหนดต'องการแล'ว ไม?เพียงแต?ท่ีนโยบายนั้นต'องมีแนวปฏิบัติกําหนดให'กับผู'ปฏิบัติ
เท?านั้น จําเปVนท่ีนโยบายนั้นๆ ต'องมีความชัดเจนอยู?ด'วย สิ่งท่ีเราพบอยู?เสมอ คือ การท่ีผู'ปฏิบัติได'รับ
แนวปฏิบัติท่ีไม?ชัดเจน การขาดความชัดเจนของนโยบายเปVนเหตุให'ผู'ปฏิบัติต'องตัดสินใจตามท่ี
เห็นสมควร การท่ีนโยบายไม?มีความชัดเจนนั้นมีมูลเหตุได'หลายประการ เช?น ความซับซ'อนของ
นโยบายนั้นๆ การไม?มีความเห็นเปVนเอกฉันท@เก่ียวกับจุดมุ?งหมายของนโยบาย การหลีกเลี่ยงไม?อยาก
กระตุ'นความไม?พอใจของสาธารณชนโดยกําหนดเปVนนโยบายใหม?ๆ และการท่ีรัฐสภามีแนวโน'มเขียน 
กฎหมายให'มีช?องตีความได' ก็โดยไม?พยายามบรรจุรายละเอียดมากเกินไปนัก 
   3) ความคงเส'นคงวาของนโยบาย (Consistency) การนําเอานโยบายท่ีมีความ
ชัดเจน แต?ขาดความคงเส'นคงวา ก็อาจมีปUญหาในทางปฏิบัติกล?าวคือ แม'ว?านโยบายนั้นจะมีความ
ชัดเจนในตัวนโยบาย แต?รายละเอียดของแผนปฏิบัติไม?อาจช?วยให'ผู'ปฏิบัติเดินตามแนวทางได'ชัดเจน
แล'ว ก็อาจเปVนผลให'นโยบายนั้นไม?บรรลุผลได' การปล?อยให'เจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติใช'ดุลพินิจของตนเอง
มากเกินไปย?อมมีโอกาสในการปฏิบัติของเจ'าหน'าท่ีเบี่ยงเบนไปจากจุดมุ?งหมายของนโยบายได' อันจะ
เปVนการส?งผลเสียต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติได' 
  2. ทรัพยากร (Resources) ประกอบด'วย จํานวนเจ'าหน'าท่ี ขอบเขตอํานาจหน'าท่ี
ของผู'ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย หรืออาจในการบังคับ ข'อมูลข?าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ@ท่ีใช'ใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องสนับสนุนอ่ืนๆ รวมท้ังเจ'าหน'าท่ีท่ีมีความชํานาญงานในเรื่อง
ท่ีจะต'องปฏิบัติ คงเปVนท่ียอมรับกันท่ัวไปว?าทรัพยากรเปVนตัวแปรสําคัญท่ีไม?ยิ่งหย?อนไปกว?าตัวแปร
อ่ืนๆ ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินงานเชื่อได'ว?า การ
นําเอานโยบายไปใช'จะพบกับความยุ?งยากและคงทําให'การดําเนินงานไม?ได'ผลเท?าท่ีควร ทรัพยากรมี
ต้ังแต?บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับงาน ข'อมูลข?าวสาร  อํานาจหน'าท่ีกําหนดไว' และวัสดุอุปกรณ@ 
   ข'อมูลข?าวสารนับเปVนทัพยากรท่ีสําคัญ มีสองรูปแบบ คือ รูปแบบแรก เปVนข'อมูล
ท่ีจําเปVนเพ่ือบอกว?า เราจะนํานโยบายไปใช'อย?างไร รูปแบบท่ีสอง เปVนข'อมูลเก่ียวกับการเชื่อฟUง
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของรัฐบาล การกํากับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปVนกิจกรรมท่ี
จําเปVนต'องใช'ทรัพยากรเปVนจํานวนมาก ดังนั้นอาจกล?าวได'ว?า นี่เปVนจุดอ?อนอีกประการหนึ่ง ของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติยิ่งกว?านั้นภาวะหวังพ่ึงเอกชนมาช?วยในการควบคุมกํากับก็เปVนเรื่องยาก อํานาจ
หน'าท่ี (Authority) อยู?ในรูปต?างๆ กัน เช?น ออกหมายจับ นําคดีข้ึนสู?ศาล ถอนเงินอุดหนุนออกจาก
โครงการช?วยเหลือทางด'านวิชาการแก?องค@การปกครองส?วนท'องถ่ิน เปVนต'น การใช'อํานาจหน'าท่ี
ดังกล?าวก็เพ่ือให'ความช?วยเหลือ หรือไม?ก็เปVนการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล แม'ว?าจะมีอํานาจ
หน'าท่ีแต?ก็มีข'อจํากัดในการใช' เปVนเหตุให'ต'องหวนไปใช'ในการบังคับ (Coercion) แทน การแทรกแซง
การดําเนินงาน (Sanctions) เปVนอีกลักษณะหนึ่งในการใช'อํานาจหน'าท่ีกล?าวคือ เม่ือเกิดปUญหาอย?าง
ใดอย?างหนึ่งในการนํานโยบายไปใช' การเข'าแทรกแซงการตัดสินใจบางเรื่องเปVนอีกแนวทางหนึ่ง 
ตัวอย?างการบังคับใช'กฎหมาย ห'ามการกีดกันด'านการศึกษาอันเนื่องมาจากความแตกต?างทางด'านสี
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ผิวในสหรัฐอเมริกา (School Desegregation Policy) ผู'นํานโยบายไปปฏิบัติในส?วนท'องถ่ินถึงกับ
ต'องแนะนําให'เจ'าหน'าท่ีจากรัฐบาลกลางกําหนดมาตรฐานตัดความช?วยเหลือทางด'านการเงิน ถ'า
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนไม?ปฏิบัติตามนโยบาย นี่คือรูปแบบหนึ่งของการใช'อํานาจหน'าท่ีใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) หน?วยงานท่ีนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติ แม'ว?าจะได'รับมอบหมายเปVนอย?างดีก็ตาม แต?ถ'าหน?วยงานนั้นๆ ขาดแคลนอาคาร 
สํานักงาน อาคารปฏิบัติการ อุปกรณ@ วัสดุ หรือ แม'แต?พ้ืนท่ีอาณาบริเวณแล'ว การนําเอานโยบายนั้น
ไปปฏิบัติก็อาจพบกับความล'มเหลวได' 
  3. เจตคติของผู'ปฏิบัติ (Disposition) คือการยอมรับต?อนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู'
ไปปฏิบัติปUญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะเกิดข้ึนก็เม่ือเจตคติของเจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติแตกต?างจากผู'
ตัดสินใจหรือผู'กําหนดนโยบาย โดยท่ัวๆ ไปแล'วผู'ปฏิบัติงานมักมีความห?างไกลจากกลุ?มผู'กําหนด
นโยบาย (Nominal Supervisions) จากการท่ีผู'ปฏิบัติมีความห?างออกไปจากผู'กําหนดนโยบาย
ดังกล?าวนี้ จึงเปVนเหตุให'เจ'าหน'าท่ีปฏิบัติงานใช'ดุลพินิจของตนเองอย?างกว'างขวางในการทํางาน กล?าว
ได'ว?า เจตคติของเจ'าหน'าท่ีเปVนตัวแปรสําคัญ ท่ีมีผลกระทบต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติอย?างยิ่ง 
เจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติอาจมีมุมมอง (View Points) แตกต?างกันไป ยิ่งกว?านั้นเจ'าหน'าท่ีส?วนใหญ?จะเห็น
ด'วยกับนโยบายหรือแนวทางของหน?วยงานของตนมากกว?ามองเห็นความสําคัญของหน?วยงานอ่ืน ซ่ึง
เราอาจเรียกว?าเปVนเจตคติแบบคับแคบ (Parochial Attitude) นอกเหนือไปจากการพิจารณาเจตคติ
ของเจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติ เจตคติของบุคคลภายนอกก็มีผลต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติเช?นกัน มุมมอง
จากบุคคลเหล?านี้มีต?อบริการบางอย?างของรัฐบาล การจัดกําลังเจ'าหน'าท่ี การเปลี่ยนเจ'าหน'าท่ีท่ี
ทํางานบกพร?องให'ย'ายออกไป หรือเลิกจ'างก็ทําได'ยากเช?นกัน ท้ังนี้เพราะข'าราชการได'รับการคุ'มครอง
จากกฎหมายข'าราชการพลเรือน จึงเปVนการยากท่ีจะถอดถอน เทคนิคท่ีนิยมนํามาใช'กันคือ การย'าย
เจ'าหน'าท่ีคนนั้นไปปฏิบัติงานอ่ืนๆ แทน แม'แต?แนวทางนี้ถ'าเจ'าหน'าท่ีคนนั้นจะโต'แย'ง การย'ายนั้นก็
จะกลายเปVนกระบวนการต?อสู'ท่ียากนาน แนวทางอีกแนวทางหนึ่ง คือ การเลือกผู'ปฏิบัติงานท่ีมี
แนวโน'มเห็นด'วยกับนโยบายโดยการผ?านเจ'าหน'าท่ีท่ีมีอยู?แล'วไปเสีย หรือบางกรณีจัดต้ังหน?วยงาน
ข้ึนมาใหม?รองรับเจ'าหน'าท่ีใหม? ท่ีจะนําเอานโยบายไปปฏิบัติเปVนการเฉพาะ สิ่งจูงใจ (Incentives) 
การกําหนดระบบสิ่งตอบแทนในองค@การเปVนตัวแปรท่ีมีผลกระทบในทางลบได' ถ'าระบบไม?มีความเปVน
ธรรมมากพอ ผู'ปฏิบัติงานส?วนมากจะพอใจสถานะเดิมท่ีเปVนอยู?มากกว?าจะทําอะไรท่ีสุ?มเสี่ยงไม?
แน?นอน และมุ?งผลประโยชน@ระยะสั้นมากกว?า การแก'ไขปUญหาระยะยาว การให'รางวัลแบ?งได'เปVน      
2 กรณี กล?าวคือ ประการแรกกลุ?มบุคคลท่ีคุมการให'สิ่งจูงใจอาจโต'แย'งให'สิ่งจูงใจ หรือไม?ก็แสดงการ
ยินดี ยินร'าย แต?อย?างไรก็ตาม ต?อการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ ประการท่ีสอง แรงผลักดันของกลุ?ม
เพ่ือนฝูง (Peer Group) อาจมีผลเปVนข'อจํากัดต?อผลสําเร็จเม่ือผู'ปฏิบัตินั้นต'องตอบสนองต?อบุคคลท่ี
เขาทํางานอยู?  นักวิชาการหลายคนให'ข'อสังเกตว?า รัฐบาลมักใช'แรงจูงใจมาเพ่ือกระตุ'นตน 
ประสิทธิภาพและการบังคับใช'นโยบายนั้น เช?นแทนท่ีจะใช'กฎระเบียบ ก็ไปใช'แรงจูงใจมาเพ่ือกระตุ'น
ตน ประสิทธิภาพและการบังคับใช'นโยบายนั้น เช?นแทนท่ีจะใช'กฎ ระเบียบ ก็ไปใช'แรงจูงใจแทน เปVน
ต'น อย?างไรก็ตามปUญหาสําคัญ คือ เรายังไม?มีวิธีวัดผลสําเร็จท่ีดีพอ ท้ังนี้ เพราะการสร'างเกณฑ@วัดผล
สําเร็จยังไม?อยู?ในระดับท่ีน?าพอใจ 
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  4. โครงสร'างของระบบราชการ (Bureaucratic Structure) ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ได'แก? ขนาดและความสลับซับซ'อนของโครงสร'างองค@การ มาตรฐานและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังจํานวนองค@การท่ีเข'ามารับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ แม'ว?าเจ'าหน'าท่ีจะรู'ว?าจะต'องทํา
อะไร มีทรัพยากรเพียงพอ และมีความมุ?งม่ันท่ีจะดําเนินงานให'ประสบผลสําเร็จ แต?สิ่งเหล?านี้จะถูก
จํากัดโดยการท่ีมีโครงสร'างการบริหารไม?เหมาะสมเพียงพอ ในท่ีนี้จะพิจารณาคุณลักษณะของ
โครงสร'างสองประการท่ีมีผลกระทบต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติ กล?าวคือ การกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
(Standard Operating Procedure, POP) และ การกระจายงาน (Fragmentation) SOP เปVนการ
ตอบสนองภายในของการมีข'อจํากัดในแง?เวลาและทรัพยากรของผู'ปฏิบัติ และความมุ?งหวังให'มีการ
ปฏิบัติท่ีเปVนแบบแผนองค@กรต?างๆ ต?อการนําเอาบริการไปสู?ประชาชน  
   1) การกําหนดระเบียบปฏิบัติงาน คือ แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว'ให'นํามาใช'ใน
การบริหารงาน หรือ ให'บริการประจําวัน SOP นี้เปVนหลักท่ีช?วยให'เจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติใช'ตัดสินใจใน
การบริหารงานประจําวันเปVนวิธีท่ีช?วยประหยัดเวลา  
   2) การกระจายงาน คือ การกระจายความรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตามหน?วยงานต?างๆ ตัวอย?างท่ีเห็นได'ชัด คือ การนํานโยบายสังคม (Welfare Policy) ไปปฏิบัติใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงพบว?ามีแผนหรือโครงการด'านสังคมในระดับรัฐบาลกลางอยู?เปVนจํานวนมากกว?า 100 
แผน หรือโครงการจากตัวอย?างนี้ จะเห็นได'ว?าการกระจายงานถ'าไม?ระมัดระวังก็ย?อมพบปUญหาแน?ๆ 
ทําไมเราจึงยอมให'มีการกระจายงานจากคําอธิบายของ คาริฟาโน (Califano, 1979) ซ่ึงเปVนท่ีปรึกษา
ของประธานาธิบดี Lyndon Johnson ได'เคยกล?าวอธิบายว?า โดยท่ัวๆ ไป แล'วผู'กําหนดนโยบาย 
(รวมท้ังการสั่งการของประธานาธิบดี) ไม?รู'ว?าควรจะมอบหมายงานให'กับหน?วยงานไหน รวมท้ังไม?ค?อย
สนใจว?าจะมีการปฏิบัติอย?างไร ท่ีต'องการจริงๆ ก็เพียงม่ันใจว?า ได'นําเอานโยบายไปใช'แล'ว ด'วยเหตุนี้
จึงเปVนผลให'มีความวุ?นวายในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู?เสมอ ดังภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  ตัวแบบปฏิสัมพันธ@ระหว?างปUจจัย ของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ George 
 C. Edward 
ท่ีมา: Edwards, G. C. (1980) 
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  ความสัมพันธ@ของตัวแปร สรุปได'ว?า  
  1) แนวทางปฏิบัติท่ีไม?ได'ส?งผ?านอย?าง ชัดเจนถูกต'อง หรือ ความคงเส'นคงวา ย?อม
เปVนผลให'ผู'ปฏิบัติเหล?านั้นต'องใช'ดุลพินิจของตนเองมาก การท่ีผู'ปฏิบัติยึดการตัดสินใจของตนเองเปVน
หลัก ย?อมเปVนผลให'อิทธิพลของบุคคลนั้นอยู?เหนือ การใช'ระเบียบปฏิบัติเปVนสําคัญ ถ'าการสื่อข'อความ
มีมากเกินไปแล'ว และมีรายละเอียดแล'วก็อาจทําให'เจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติมีขวัญ กําลังใจ ความคิดริเริ่ม 
และ การปรับตัวลดลง ดังนั้น ผลกระทบของการสื่อความหมายท่ีจะเกิดข้ึน โดยผ?านการเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากร เจตคติ หรือ แม'แต?โครงสร'างของระบบได' เช?นกัน  
  2) เม่ือมองดูด'านทรัพยากร เราพบว?าจะมีความสัมพันธ@กับการสื่อความหมายได'
หลายทาง เช?น การขาดแคลน เจ'าหน'าท่ีก็ย?อมทําให'การส?งผ?านข'อมูลข?าวสาร โดยเฉพาะอย?างยิ่งการ
ส?งผ?านแนวทางปฏิบัติอาจไม?สมบูรณ@  
  3) เจตคติของผู'นําไปปฏิบัติมีอิทธิพลต?อเจ'าหน'าท่ีเหล?านั้น จะแปรผลของการสื่อ
ความหมายในแนวทางนโยบายออกมาอย?างไร และเขาจะพยายามขยายความแล'วส?งผลต?อลงไปยัง
ระดับล?างอย?างไร ยิ่งกว?านั้นเจตคติของเจ'าหน'าท่ียังมีผลกระทบต?อความเต็มใจของเจ'าหน'าท่ีจะบังคับ
ให'เปVนไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข'องมากน'อยเพียงใด เราอาจพบว?า เม่ือนโยบายท่ีถูกกําหนดให'
หน?วยงานนั้นรับไปปฏิบัติมีความขัดแย'งกับภารกิจขององค@การนั้น เจ'าหน'าท่ีมีแนวโน'มท่ีจะให'
ความสําคัญกับภารกิจเดิมขององค@การมากกว?ามาทุ?มเทให'กับนโยบายใหม? และเจตคติของเจ'าหน'าท่ี
จะกระตุ'นให'นําเอา SOP ท่ีมีความสะดวกต?อการปฏิบัติมากกว?าการคิดค'นแนวปฏิบัติใหม?ๆ ซ่ึง
บางครั้งก็เปVนผลให'เกิดผลด'านลบกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนอันมาก 
  ในเรื่องโครงสร'างของระบบราชการนั้น เราอาจกล?าวได'ว?า การมีหลายส?วนราชการ
รับผิดชอบนําเอานโยบายไปปฏิบัติ ย?อมเสี่ยงกับการล'มเหลวทางการสื่อความหมายได' ท้ังนี้เพราะการ
มีหลายหน?วยงานเข'ามาเก่ียวข'องย?อมมีโอกาสเห็นความล'มเหลวของการสื่อความหมาย เนื่องจากการ
บิดเบือนข'อมูลของข'อมูลข?าวสารเพราะมีคนมาเก่ียวข'องมากนั้นเอง การมีหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนจํานวนมากนั้น และแต?ละหน?วยงานก็มีขอบเขตอํานาจหน'าท่ีเปVนการ
เฉพาะอย?างแคบๆ ย?อมเป�ดโอกาสให'เจ'าหน'าท่ีเหล?านั้นเกิดเจตคติแบบคับแคบนําไปสู?ความล'มเหลว
ของการสื่อความหมาย เกิดการบิดเบือนของข'อมูลในระหว?างการส?งผ?านข'อมูลในระดับต?างๆ ของ
ระบบเจ'าหน'าท่ี ในองค@การต?างๆ จะมีการต?อสู'เพ่ือแย?งชิงทรัพยากร หรือการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  นักวิชาการท่ีพยายามอธิบายแบบจําลองอีกกลุ?มหนึ่ง คือ  
  ดี มาซมาเนียนซ@ และ พี สฟบาตเตอร@ (Mazmanian & Sabatier, 1983) แม'ว?าจะ
นําเอาการนโยบายเก่ียวกับ กฎ ระเบียบมาใช'อธิบายแต?เขาก็กล?าวว?ารูปแบบท่ีเสนอก็นําเอาไปใช'กับ
นโยบายอ่ืนๆ ได'เช?นกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การสืบค'นปUญหา บางปUญหามีความยุ?งยากน'อยกว?า สามารถจัดได'ไม?ยากเย็นนัก 
แต?มีหลายปUญหาท่ีมีความซับซ'อนเก่ียวข'องกับองค@กรต?างๆ มากมาย ในส?วนของการสืบค'นปUญหานี้ 
แบ?งออกเปVนตัวแปร  
   1) ความยุ?งยากทางเทคนิค กล?าวคือ การท่ีเราจะบรรลุจุดมุ?งหมายของนโยบาย
จําต'องมีเง่ือนไขทางเทคนิค คือความสามารถท่ีสร'างเกณฑ@พิจารณาวัดผลงานท่ีไม?แพง และใช'อธิบาย
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การประสานอย?างมีเหตุผล (Causal Linkages) ท่ีมีผลต?อปUญหาในหลายปUญหา การขาดแคลนเทคโนโลยี
ส?งผลให'ไม?อาจแก'ปUญหานั้นๆ ได' ตัวอย?างเช?น การออกกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act of 1970) 
เกิดข้ึนเม่ือสามารถพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมการปล?อยไอเสียจากเครื่องยนต@ได'แล'วเท?านั้น   
   2) ความหลากหลายของพฤติกรรมของกลุ?มเป`าหมายยิ่งกลุ?มเป`าหมาย มี
พฤติกรรมแตกต?างกันออกไป  ก็เปVนความยุ?งยากท่ีจะกําหนดนโยบายออกมาให'ควบคุมอย?างท่ัวถึง ซ่ึง
เปVนท่ีแน?นอนว?า การนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติยิ่งมีความยุ?งยากเปVนทวีคูณตัวอย?างเช?น ความยุ?งยากใน
การกําหนดชนิดของน้ําเสีย และความเข'มข'นของน้ําเสียท่ีปล?อยออกมาจากท?อน้ําเสียต?างๆ เปVนเหตุ
ให'การกําหนดนโยบายน้ําเสียในป� ค.ศ. 1972 มีความยุ?งยากมากกว?าจะออกมาเปVนนโยบายได' 
Federate Water Pollution Control Amendments, 1972) และเปVนเหตุให'การนําเอากฎหมาย
ฉบับนี้ไปใช'จําเปVนต'องใช'การเจรจาต?อรองในแต?ละอุตสาหกรรมในลักษณะเปVนการเจรจาเฉพาะเรื่อง 
(Ad Hoc Basis) จึงเปVนเหตุให'การบังคับใช'ตกอยู?กับการใช'ดุลพินิจของเจ'าหน'าท่ีสนามเปVนหลัก  
   3) ร'อยละของกลุ?มเป`าหมาย ถ'ากลุ?มเป`าหมายมีขนาดเล็กเท?าใดเราก็ต'องไป
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากนัก และในทางตรงกันข'าม เราจะได'รับการสนับสนุนในทางการเมืองได'
ง?ายข้ึน กล?าวคือ ถ'านโยบายนั้นๆ ส?งผลกระทบกับกลุ?มประชากรเป`าหมายขนาดเล็ก เราก็คาดหวังได'
ว?า การสนับสนุนจากกลุ?มนี้มีทางเปVนไปได'สูง  
   4) ความต'องการให'มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปVนอีกประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวกับ
ปUญหานโยบาย 
   ในหลายกรณีเราจําเปVนต'องกําหนดนโยบาย ในลักษณะเปVนการบังคับใช'กลุ?ม
ประชากรเป`าหมายให'มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นถ'านโยบายใดมีเง่ือนไขให'ประชากร
เป`าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมไปมาก ก็ย?อมคาดหวังได'ว?าการบังคับจะทําได'ยาก เช?น การบังคับให'ผู'ขับข่ี
รถจักรยานยนต@จําเปVนต'องสวมหมวกกันน็อค การจัดการได'ง?ายกว?าการบังคับให'การรักษาพยาบาล
ของผู'ยากจนท่ีเรียกว?า Medicaid Program ซ่ึงมีความซับซ'อนท้ังในแง?โครงสร'างการบริหาร หรือการ
มีระเบียบการเบิกจ?ายค?าใช'จ?ายต?างๆ ในโครงการนี้จึงทําให'นโยบายนี้มีความยุ?งยากในการบริหาร
มากกว?านโยบายท่ีกล?าวมาก?อนหน'านี้ 
  2. ความสามารถของกฎหมายท่ีจะกําหนดโครงสร'างของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ปกติแล'วไม?ว?ากฎหมายฉบับใดก็ตาม สามารถสร'างโครงสร'างในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติโดยผ?าน
ช?องทางต?างๆ หลายๆ ช?องทาง ดังนี้  
   1) วัตถุประสงค@ท่ีชัดเจนและคงเส'นคงวาเปVนท่ีแน?นอนว?า การมีวัตถุประสงค@ท่ี
ชัดเจนเปVนแนวทางท่ีผู'ปฏิบัติสามารถเดินตามได' ยิ่งกว?านั้นยังเปVนแหล?งทรัพยากรให'ท้ังผู'ดําเนินงาน
ภายใน และภายนอกองค@กรท่ีนําไปใช'  
   2) นําเอาทฤษฎีเก่ียวกับเหตุและผลเอาไว' ในร?างกฎหมายใดๆ ก็ย?อมมีหลัก
เหตุผลอยู?เสมอ ดังนั้นร?างกฎหมายจึงมีความมุ?งหมายให'บรรลุการเปลี่ยนแปลงด'านใดด'านหนึ่งเสมอ 
ตัวอย?างเช?น นโยบายห'ามมีการแบ?งแยกผิวในการศึกษาในสหรัฐอเมริกาภาคใต' ก็เพ่ือจุดมุ?งหมาย
ยกเลิกระบบการศึกษาแบ?งแยกสีผิวท่ีเปVนอยู? ซ่ึงแม'แต?นโยบายนี้ก็ยังมีข'อโต'แย'งว?า ทฤษฎีในเรื่องนี้
ถูกต'องเปVนอย?างไรแน?  
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   3) การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน โดยท่ัวไปแล'ว การกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การบังคับใช'กฎหรือระเบียบให'ประชาชนปฏิบัติตามจําเปVนต'องใช'ทรัพยากรการเงินเปVนจํานวนหนึ่ง 
ดังนั้นกระบวนการพิจารณา จัดสรรงบประมาณจึงเปVนหนึ่งในกระบวนการนําไปปฏิบัติท่ีจําเปVน  
   4) การรวมหน?วยในแนวต้ังระหว?างหน?วยงาน ข'อบังคับในการศึกษาการนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีเด?นมากประการหนึ่ง คือบทสรุปท่ีว?าหน?วยงานเหล?านี้พบกับความยุ?งยากในการ
ประสานงาน และจะพบกับความยุ?งยากมากข้ึนเปVนทวีคูณ เม่ือนําเอากฎหมายหรือ นโยบายท่ีกําหนด
ในรัฐบาลกลางไปใช'ปฏิบัติในระดับมลรัฐหรือเมือง จึงต'องให'ความสนใจการประสานงานระหว?าง
หน?วยงาน ท้ังนี้เพราะการท่ีระบบการเชื่อมโยงระหว?างรัฐบาลกลางกับมลรัฐหรือเมืองต?างๆ เชื่อมโยง
อย?างหลวมๆ ย?อมมีผลให'การปฏิบัติตามในส?วนของเจ'าหน'าท่ีแปรผันไป และบางคนอาจปรับแต?งแนว
ปฏิบัติตามท่ีตนเห็นสมควรได'  
   5) กฎท่ีใช'ในการตัดสินใจของหน?วยงานท่ีนําเอานโยบายไปปฏิบัติ กฎหมายท่ี
ออกมามีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลต?อหน?วยปฏิบัติ โดยกําหนดกฎท่ีใช'ในการตัดสินใจให'กับหน?วยปฏิบัติไว'
เปVนการล?วงหน'าได'เช?นกัน นอกจากนี้ ถ'าหน?วยปฏิบัติ ปฏิบัติตัดสินใจโดยอยู?ในรูปคณะกรรมการเรา
ก็อาจจะระบุกฎเกณฑ@ไว'ล?วงหน'าได' อันจะเปVนการป`องกันข'อโต'แย'งท่ีพึงเกิดข้ึนได'  
   6) การมุ?งปฏิบัติตามจุดมุ?งหมายของกฎหมายนั้นๆ การทุ?มเทของเจ'าหน'าท่ีให'
การปฏิบัติเพ่ือให'บรรลุจุดมุ?งหมายของกกหมายเท?านั้นท่ีจะส?งผลให'กฎหมายนั้นบรรลุผล ในแผนงาน
ต?างๆ จําเปVนต'องสร'างแนวปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP) ให'นําไปปฏิบัติ  
   7) การเป�ดโอกาสอย?างเปVนทางการให'กับคนภายนอก มีโอกาสเข'ามามีส?วน
นําเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติตามอาจจะมองดูเปVนทฤษฎีท่ีคงปฏิบัติได'ยาก แต?ในระบบสังคมเป�ดกว'าง
อย?างสหรัฐอเมริกานั้นมีทางเปVนไปได' และกลุ?มท้ังสองกลุ?ม นี้คือกลุ?มท่ีมีโอกาสเข'ามามีส?วนร?วม คือผู'
ได'รับผลประโยชน@จากแผนงานต?างๆ โดยท่ัวไปแล'วกลุ?มนี้มักไม?มีความขัดแย'งต?อโครงการ โดยเฉพาะ
อย?างยิ่งเม่ือมองเปVนรายบุคคล อีกกรณีหนึ่งผู'กําหนดนโยบายมีแนวโน'มท่ีใช'บุคคลภายนอกมา
ประเมินผลสําเร็จของการนําเอาแผนงานนั้นๆ ไปปฏิบัติ 
  3. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีผลต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
   3.1 เง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อย?างน'อยมีเง่ือนไขอยู? 4 ประการ ท่ี
มีผลต?อความสําเร็จของการนํานโยบายไปใช' คือ  
    1) การเปลี่ยนแปลงทางด'านสังคมและเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบกับการ
มองปUญหาท่ีนํามาใช'เปVนการกําหนดนโยบาย ถ'าพบว?าปUญหาบางประการมีความสําคัญกว?าบางปUญหา
แล'ว กฎหมายเดิมอาจลดความสําคัญลง เพราะงบประมาณจะถูกทุ?มไปให'กับนโยบายท่ีมีความสําคัญ
ในขณะนั้นแทน  
    2) การนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีความยุ?งยาก ถ'ามีการแปรผัน ทางด'าน
เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีท'องถ่ินมาก ปUจจัยนี้จะผลักดันให'ท'องถ่ินใช'กฎระเบียบในลักษณะท่ี
ยืดหยุ?นมากข้ึน และเป�ดโอกาสให'เจ'าหน'าท่ีระดับท'องถ่ินใช'ดุลยพินิจได'มากข้ึน  
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    3) การสนับสนุนให'แก?นโยบายด'านสิ่งแวดล'อม การคุ'มครองผู'บริโภค หรือ
มาตรการความปลอดภัยของคนงานเหล?านี้ จําเปVนต'องสอดคล'องกับฐานะการเงินของกลุ?มเป`าหมาย 
และกับความสําคัญของกลุ?มนี้ต?อเศรษฐกิจโดยรวมของสังคม กล?าวคือเม่ือใดท่ีเศรษฐกิจมีความ
หลากหลายและกลุ?มเป`าหมายเหล?านี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ดูเหมือนว?ากลุ?มนี้จะต'องรับภาระไม?
ก?อให'เกิดผลผลิตเข'าไว'ด'วย ในทางตรงกันข'าม เม่ือใดท่ีกลุ?มเป`าหมายมีความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจไม?มาก การสนับสนุนในรูปเงินทุนอุดหนุนเพ่ือให'การบังคับใช'กฎหมายมีทางเปVนไปได'มาก 
3.1.4 ในกรณีบังคับใช'กฎหมายบางอย?าง เช?น การควบคุมมลพิษซ่ึงจะมีความผูกพันอยู? กับ
ความก'าวหน'าเทคโนโลยีในช?วงเวลาหนึ่งๆ นับว?าเปVนส?วนสําคัญยิ่งต?อการบังคับใช'กฎหมาย 
   3.2 การได'รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ตัวแปรนี้ มีความสําคัญต?อ
ความสําเร็จหรือความล'มเหลวของการนําเอานโยบายไปปฏิบัติไม?ยิ่งหย?อนไปกว?าตัวแปรอ่ืน 
Anthony Downs (Downs, 1972) ได'ชี้ให'เห็นว?า ประเด็นสําคัญในทางนโยบายมักมีแนวโน'มท่ีจะ
ตามวงจรว?าเริ่มแรกประเด็นนั้นๆ จะได'รับความสนใจอย?างกว'างขวางหลังจากนั้นประเด็นนั้นๆ จะ
ค?อยๆ ลดความสําคัญลงเม่ือสาธารณะชนเริ่มให'ความสนใจเรื่องอ่ืนแทน 
   3.3 เจตคติและทรัพยากรกลุ?มเป`าหมายการเปลี่ยนแปลงในด'านทรัพยากรและ
เจตคติของผู'ร?วมสนับสนุน ท่ีมีต?อวัตถุประสงค@และผลงานของนโยบายของหน?วยงานจะมีส?วน
เก่ียวข'องกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปUญหาท่ีผู'นํานโยบายไปปฏิบัติมักเจอบ?อยๆ คือการ
สนับสนุนจากสาธารณะชนมักจะลดลงเม่ือเวลาผ?านไป ท้ังนี้เพราะบางส?วนของผู'สนับสนุนกฎหมาย
นั้นไม?ให'ความสนใจต?อไปหรือไม?ก็หันไปสนใจกับปUญหาอ่ืน ในขณะท่ีบางกลุ?มผู'ต?อต'านกับกฎหมายนั้น
ยังคงรวมกลุ?มกันอย?างเหนียวแน?น กรณีเช?นนี้ย?อมมีผลต?อการนําเอานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติอย?างไม?
ต'องสงสัย 
   3.4 การสนับสนุนจากรัฐ การสนับสนุนจากรัฐบาลออกมาได'หลายแบบ ดังนี้    
1) การควบคุมการนําเอาแผนไปปฏิบัติ (Oversight) ปUญหาก็คือ ปUญหาก็คือ มีผู'เข'ามาควบคุมหลาย
หน?วยงาน ดังนั้น เม่ือหน?วยปฏิบัติพบกับปUญหาในลักษณะนี้โดยมากมักโน'มเอียงไปยังกลุ?มท่ีมีโอกาส
ให'คุณให'โทษ ไม?ว?าจะเปVนด'านงบประมาณหรือ การให'คุณให'โทษด'านอ่ืน 2) หน?วยงานหรือหน?วย
ปฏิบัติมักมีอํานาจหน'าท่ีท่ีจะเปลี่ยนแปลง ไม?ว?าจะเปVนลักษณะอํานาจหน'าท่ีหรือด'านการเงินเสมอ 
โดยเฉพาะอย?างยิ่งหน?วยงานทางด'านสภานิติบัญญัติ จะมีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการนํานโยบาย
นั้นไปปฏิบัติได'ง?าย 
   3.5 ความมุ?งม่ันและความชํานาญทางการเปVนภาวะผู'นําของเจ'าหน'าท่ีผู'นําเอา
นโยบายไปปฏิบัติ พอจะกล?าวได'ว?า ตัวแปรนี้มีผลกระทบกับผลผลิตของนโยบายท่ีออกมาอยู?ใน
ระดับสูงไม?น'อยกว?าตัวอ่ืน ถ'าเราจะแยกดูว?าอย?างน'อยมี 2 ประเด็น ต?อไปนี้ท่ีผู'นําเอานโยบายนั้นไป
ปฏิบัติต'องพิจารณา คือ ประการแรก ทิศทางและการเรียงลําดับก?อนหลังของวัตถุประสงค@ของ
เจ'าหน'าท่ี ผู'นําเอานโยบายนั้นไปใช'สิ่งเหล?านี้ถูกอิทธิพลของบรรทัดฐาน และการเรียงลําดับก?อนหลัง
ท่ีเจ'าหน'าท่ีผู'นั้นมีและนําออกมาใช' ประการท่ีสอง เจ'าหน'าท่ีผู'นั้นมีความสามารถท่ีจะใช'ทักษะของตน
ผลักดันงานได'มากน'อยเพียงใด หรืออาจกล?าวได'ว?า เจ'าหน'าท่ีคนนั้นจะแสดงให'เห็นว?า เขามีภาวะผู'นํา
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ได'มากน'อยเพียงใดนั่นเอง อย?างไรก็ตาม การใช'ทักษะด'านนี้มักแปรไปตามประเด็นเรื่องท่ีพิจารณา
เปVนหลัก 
  4. ข้ันตอน (Stages) จะกล?าวถึงตัวแปรตาม (Dependent Variable) ท่ีมีผลต?อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด'วย  
   1) ผลผลิตของนโยบายของหน?วยปฏิบัติ นั่นคือการแปลงแนวการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค@ของนโยบายออกมาเปVนวิธีปฏิบัติเปVนบริการต?างๆ หรือการบังคับใช'ตามท่ีกฎหมายระบุไว' 
เราจะลดการใช'ดุลยพินิจของเจ'าหน'าท่ีได'ก็โดยกําหนดวัตถุประสงค@ให'ชัดเจนมากท่ีสุดเท?าท่ีจะทําได'  
   2) การร?วมมือของกลุ?มเป`าหมาย โดยท่ัวๆ ไปแล'ว ความร?วมมือจะเกิดข้ึนกับ
การท่ีบุคคลนั้นประเมินผลได'ผลเสียเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ เปVนหลัก ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะให'
ความร?วมมือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นหรือไม? จึงอยู?ท่ีความเชื่อของคนนั้นว?าไปปฏิบัติตามจะได'ผลลบ
มากน'อยเพียงใด  
   3) ผลกระทบท่ีแท'จริงของผลผลิตนโยบาย กล?าวได'ว?า การบังคับกฎหมายจะ
ได'ผลก็เม่ือมีเง่ือนไขต?อไปนี้บรรลุผลผลิตของหน?วยปฏิบัติ เปVนไปตามจุดมุ?งหมายของกฎหมาย
กําหนดไว' กลุ?มเป`าหมายยอมรับปฏิบัติตามกฎอย?างเคร?งครัด ไม?มีการโค?นล'มโดยออกกฎหมายท่ี
กําหนดไว' กฎหมายนี้มีหลักการของความมีเหตุผลท่ีชัดเจนท่ีจะผลักดันให'กลุ?มเป`าหมายมีพฤติกรรม
สอดคล'องกับจุดมุ?งหมายของกฎหมาย  
   4) ผลกระทบท่ีรับรู'ในขณะท่ีผู'กําหนดนโยบาย และนักวิเคราะห@นโยบายในใจ 
ผลกระทบท่ีแท'จริงแต?การวัดผลทําได'ยาก ดังนั้นโดยท่ัวไปจึงมองผลท่ีคนท่ัวไปรับรู' (Perceive) 
มากกว?า ซ่ึงก็แสดงออกมาโดยปฏิกิริยาจากมวลชนผู'ท่ีนโยบายนั้นไปกระทบ ผลอันนี้อาจนําไปสู?การ
เปลี่ยนแปลงการกําหนดจุดมุ?งหมายของกฎหมายนั้นๆ ได'  
   5) การปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปVนอีก
ข้ันตอนหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกระทําในข้ันตอนนี้ ก็มองดูผลกระทบของการ
ดําเนินงานในขณะนั้นว?าบรรลุหรือไม? ผู'มีอํานาจในการกําหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญ
ไป กลุ?มท่ีต?อต'านเปลี่ยนยุทธวิธีอันจะเปVนเหตุกระทบการดําเนินงาน เหล?านี้ล'วนเปVนปUจจัยให'เราต'อง
พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในบางกรณีก็นําไปสู?การกําหนดนโยบายใหม?มาแทนนโยบายเดิม 
ดังภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 ตัวแปรท่ัวไปกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ของ Sabatier & Mazmanian 
ท่ีมา: Danies  A. Mazmanian Implementation & Public (1982) 
 
  ความสําเร็จหรือความล'มเหลวของการนํานโยบายด'านการควบคุมมลพิษทางเสียงไป
ปฏิบัติ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (2000) ได'กล?าวไว'อย?างน?าสนใจ ดังนี้ 
  1. ความยากง?ายของปUญหานั้นๆ (Tractability of the Problem) ท้ังนี้ยังข้ึนอยู?กับ
ปUจจัยสําคัญ อีกหลายประการดังนี้ คือ  
   1) ความยุ?งยากทางวิชาการท่ีจะนํามาแก'ปUญหานั้นๆ (Technical Difficulties)  
   2) ความหลากหลายของพฤติกรรมกลุ?มเป`าหมายท่ีต'องการจะเปลี่ยนแปลง 
(Diversity of Target Group Behavior)  
   3) กลุ?มเป`าหมายท่ีต'องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีอัตราส?วนมากน'อยเพียงใด 
ในประการท้ังหมด (Target Group as a Percentage of the Population)  
   4) พฤติกรรมท่ีต'องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีมากน'อยเพียงใด (Extent of 
Behavior Change Required) 

ความสามารถของนโยบายในการแก�ไขป'ญหา 
1. การมีทฤษฎีและวิทยาการท่ีเท่ียงตรง 
2. ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุ?มเป̀าหมาย 
3. อัตราส?วนร'อยละของกลุ?มเป̀าหมายจากจํานวนประชากร 

ความสามารถของนโยบายในการกําหนด
โครงสร�างการปฏิบัติ 

1. ความเท่ียงตรงและความชัดเจนของเป̀าหมาย 
2. การมีทฤษฎีท่ีเปVนเหตุเปVนผลท่ีเพียงพอ 
3. ทรัพยากรด'านการเงินท่ีเพียงพอ 
4. การบูรณาการของลําดับข้ันท่ีอยู?ในหน?วยงาน 
   ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
5. กฎท่ีใช'ในการตัดสินใจของหน?วยงาน 
    ปฏิบัติงาน 
6. การคัดสรรเจ'าหน'าท่ีผู'ปฏิบัติงาน 
7. การเข'าไปมีส?วนร?วมของบุคคลภายนอกอย?าง    
   เปVนทางการ 

ตัวแปรท่ีไม!ใช!เง่ือนไขของนโยบายท่ีมีผลต!อ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

1. เง่ือนไขทางด'านเศรษฐกิจสังคม  
   และเทคโนโลยี 
2. ความสนใจของสื่อมวลชนต?อปUญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. การสนับสนุนจากประชาชน 
4. ทรัพยากรและทัศนคติของกลุ?มประชาชน 
    ผู'มีสิทธ์ิออกเสียง 
5. การสนับสนุนจากผู'นํา หรือ ผู'ปกครอง 
   ประเทศ 
6. ทักษะผู'นําและความร?วมมือในการปฏิบัติงาน 
    ของเจ'าหน'าท่ีอย?างเปVนทางการ 

ขั้นตอน (ตัวแปรตาม) ของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ผลผลิต            การยอม            ผลกระทบท่ีแท'จริง           การรับรู'ผลกระทบ         การทบทวน 
นโยบาย           ปฏิบัติ              ของหน?วยงาน                 จากการตัดสิน              ประเด็นสําคัญ 
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  2. ความสามารถของกฎหมายหรือนโยบายในการกําหนดโครงสร'าง การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติซึ่งประกอบด'วยปUจจัยต?างๆ ดังต?อไปนี้  
   1) มีวัตถุประสงค@ท่ีชัดเจนและสอดคล'องกัน (Clear and Consistent Objectives)  
   2) มีการประสานเชื่อมโยงทางทฤษฎีอย?างมีเหตุผลเพียงพอ (Incorporation of 
Adequate Causal Theory)  
   3) มีการจัดสรรทรัพยากรด'านการเงินอย?างเพียงพอ (Initial Allocation of 
Financial Resources)  
   4) มีการบูรณาการตามสายการบังคับบัญชาท้ังภายในและระหว?างหน?วยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Hierarchical Integration Within and Among Implementing Institutions)  
   5) มีกฎของการตัดสินใจร?วมกันของหน?วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ (Decision 
Rules of Implementing Agencies)  
   6) มีการสรรหาเจ'าหน'าท่ี เพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติอย?างเพียงพอและเหมาะสม 
(Recruitment of Implementing Officials)  
   7) มีการเป�ดโอกาสให'บุคคลภายนอกเข'าถึงได'ง?าย (Formal Access by Outsiders) 
  3. ตัวแปรท่ีไม?ใช?กฎหมายหรือนโยบายท่ีมีผลกระทบต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได'แก?  
   1) สภาพแวดล'อมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (Socioeconomic 
Conditions and Technology)  
   2) การสนับสนุนจากสาธารณะชน (Public Support)  
   3) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ?มประชาชนในพ้ืนท่ี (Attitudes and 
Resources of Constituency Groups)  
   4) การสนับสนุนจากผู'มีอํานาจ (Support from Sovereigns)  
   5) ทักษะของภาวะผู'นําและความผูกพันของเจ'าหน'าท่ีผู'นํานโยบายไปปฏิบัติ 
  ปUจจัยกําหนดความสําเร็จหรือ ความล'มเหลว ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได'มี
นักวิชาการตะวันตกหลายท?านได'ศึกษาไว' จนกลายมาเปVนตัวแบบการนําเอานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงตัว
แบบท่ี อุทัย เลาหวิเชียร (2528); และ วรเดช จันทรศร (2527) เคยกล?าวถึงเก่ียวกับความเข'าใจใน
การนําเอานโยบายไปสู?การปฏิบัติ อาจแยกได'เปVน 6 แนวทาง หรือ ตัวแบบด'วยกัน คือ 
  1. ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (Ration Model) เน'นการวางแผนและการควบคุม        
วรเดช จันทรศร ได'ประยุกต@มาจากผลงานของนักวิชาการตะวันตกหลายท?าน ซ่ึงเปVนตัวแบบท่ีเน'นใน
การวางแผนการควบคุมโดยเห็นว?าโครงการท่ีประสบความสําเร็จจะต'องมีองค@ประกอบ  
   1) วัตถุประสงค@ของนโยบายเพราะจะทําให'ผู'ปฏิบัติเข'าใจว?าอะไรเปVนเป`าหมาย
หรือผลลัพธ@ท่ีผู'กําหนดนโยบายต'องการ  
   2) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานของแต?ละฝZายให'สัมพันธ@ อันจะ
เปVนแนวทางทําให'การประสานงานการปฏิบัติเปVนไปโดยราบรื่น  
   3) การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีทําให'การทํางานของทุกฝZายท่ี
เก่ียวข'องเปVนไปโดยง?าย  
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   4) ระบบการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของแต?ละฝZายได'อย?างตลอดเวลาและต?อเนื่อง  
   5) มาตรการในการให'คุณให'โทษ ซ่ึงช?วยเสริมสร'างให'มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สูงข้ึน มีข'อจํากัดของตัวแบบยึดหลักเหตุผล คือ  
    1) ยังมิได'คํานึงถึงสิ่งแวดล'อมของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปVน การให'
ความสําคัญเฉพาะการบริหารภายในองค@การท่ีนําเอานโยบายไปปฏิบัติเท?านั้น  
    2) เน'นวัตถุประสงค@ของนโยบายท่ีได'กลั่นกรองมาแล'วและมีความเปVนไปได'ท่ี
องค@การนั้นๆ จะสามารถดําเนินการได'  
    3) ไม? ได' ให'ความสํา คัญกับพฤติกรรมของคนในองค@การและความรู'
ความสามารถของคนในองค@การท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นดังแสดงในภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวแบบการวิเคราะห@การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ทีมา: Daniel A. M. & Paul, A. S. (2000) 
 
  2. ตัวแบบทางด'านการจัดการ (Management Model) ให'ความสําคัญต?อ
สมรรถนะขององค@การ ซ่ึงเชื่อว?าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ข้ึนอยู?กับองค@การท่ี
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยโครงการท่ีประสบความสําเร็จได'จําเปVนท่ีจะต'องอาศัย  
   1) โครงสร'างขององค@การท่ีเหมาะสม  
   2) บุคลากรมีความรู' ความสามารถท้ังทางด'านการบริหารและเทคนิคอย?างเพียงพอ  

1. ความยากง!ายของป'ญหา 
1.1 ความยุ?งยากทางวิชาการท่ีจะนํามาแก'ปUญหาน้ันๆ 
1.2 ความหลากหลายของพฤติกรรมกลุ?มเป̀าหมายท่ีต'องการจะเปลี่ยนแปลง 
1.3 กลุ?มเป̀าหมายท่ีต'องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีอัตราส?วนมากน'อยเพียงใดในประชากรท้ังหมด 
1.4 พฤติกรรมท่ีต'องการจะเปลี่ยนแปลงน้ันๆ มีมากน'อยเพียงใด 

2. ความสามารถของกฎหมายหรือนโยบายในการ
กําหนดโครงสร�างการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2.1 มีวัตถุประสงค@ท่ีชัดเจนและสอดคล'องกัน 
2.2 มีการประสานเช่ือมโยงทางทฤษฎีอย?างมี 
      เหตุผลเพียงพอ 
2.3 มีการจัดสรรทรัพยากรด'านการเงินอย?าง 
      เพียงพอ 
2.4 มีการบูรณาการตามสายการบังคับบัญชาท้ัง 
     ภายในและระหว?างหน?วยงานท่ีนํานโยบายไป 
     ปฏิบัติ 
2.5 มีกฎของการตัดสินใจร?วมกันของหน?วยงานท่ี 
     นํานโยบายไปปฏิบัติ  
2.6 มีการสรรหาเจ'าหน'าท่ี เพ่ือนํานโยบายไป 
     ปฏิบัติอย?างเพียงพอและเหมาะสม  
2.7 มีการเป�ดโอกาสให'บุคคลภายนอกเข'าถึงได'ง?าย 

3. ตัวแปรท่ีไม!ใช!กฎหมายหรือนโยบายท่ีมี
ผลกระทบต!อการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

3.1 สภาพแวดล'อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
      เทคโนโลยี  
3.2 การสนับสนุนจากสาธารณะชน  
3.3 ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ?มประชาชนใน 
      พ้ืนท่ี 
3.4 การสนับสนุนจากผู'มีอํานาจ  
3.5 ทักษะของภาวะผู'นําและความผูกพันของ 
      เจ'าหน'าท่ีผู'นํานโยบายไปปฏิบัติ 

ขั้นตอน (ตัวแปรตาม) ของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

1. ผลผลิตของ 
   นโยบายของ 
   หน?วยงานท่ีนํา 
   นโยบายไปปฏิบัติ 

2. กลุ?มเป̀าหมาย 
    ยอมปฏิบัติ  
    ตามผลผลิต 
    นโยบายน้ัน 

3. ผลกระทบท่ี 
   แท'จริงของ 
   ผลผลิต 
   นโยบาย 

4. ผลกระทบท่ี 
   รับรู' ได'ของ 
   ผลผลิต 
   นโยบาย 

5. การปรับปรุง 
   ครั้งใหญ? 
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   3) มีความพร'อมด'านวัสดุอุปกรณ@และเครื่องมือเครื่องใช'  
   4) สถานท่ีเพียงพอ และ  
   5) งบประมาณเพียงพอ ตัวแบบนี้มีข'อจํากัดคล'ายกับตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 
กล?าวคือ ละเลยปUจจัยสิ่งแวดล'อมและพฤติกรรมของคนในองค@การ รวมท้ังการศึกษาความเปVนไปได'ในตัว
ของนโยบาย แต?ได'ชี้องค@ประกอบท่ีจําเปVนท่ีองค@การควรมีพร'อมในการนํานโยบายไปสู?การปฏิบัติ 
  3. ตัวแบบด'านพัฒนาองค@การ (Organization Development Model) เน'นการมี
ส?วนร?วม การสร'างความผูกพันและการยอมรับ เชื่อว?าบุคคลเปVนทรัพยากรท่ีสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดใน
องค@กร ตัวแบบนี้จึงเน'นการมีส?วนร?วม (Participation) ของคนในองค@กรเปVนสําคัญ โดยโครงการจะ
ประสบความสําเร็จได'ข้ึนอยู?กับ 1) ภาวะผู'นํา 2) การจูงใจ 3) ความผูกพันและการยอมรับ 4) การ
ทํางานเปVนทีม และ 5) การมีส?วนร?วม 
  4. ตัวแบบด'านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เน'น
การสร'างความเข'าใจเก่ียวกับสภาพความเปVนไปในระบบราชการ เปVนแนวทางท่ีเกิดข้ึนจากความคิดทาง
สังคมวิทยาท่ีมององค@กรในลักษณะท่ีเน'นสภาพความเปVนจริงทางสังคม (Social Reality) เปVนองค@กรท่ีมี
ขนาดใหญ? แม'จะมีกฎระเบียบกําหนดระบบคุณธรรม (Merit System) ไว'แน?นอน แต?ลักษณะ
ความสัมพันธ@แบบไม?เปVนทางการ (Information Relation) สูง ความสําเร็จล'มเหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติข้ึนอยู?กับระดับความเข'าใจสภาพความเปVนจริงในการให'บริการขององค@การ และระดับการ
ยอมรับ และการปรับนโยบายใหม?ให'สอดคล'องเปVนส?วนหนึ่ง ของหน'าท่ีประจําวันของผู'ปฏิบัติ 
  5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) เน'นการเจรจาและการต?อรอง วรเดช      
จันทรศร กล?าวว?า มีพ้ืนฐานและพัฒนามาจากผลการศึกษา Allison, Pressman, Wildvasky, Bardach, 
Savatier และ Mazmanian ตามลําดับ โดยความสําเร็จในการนํานโยบายไปสู?การปฏิบัติข้ึนอยู?กับ   
   1) ความสามารถในการเจรจา  
   2) สถานะ อํานาจ และทรัพยากรท่ีมีอยู?ของหน?วยงานในฐานะท่ีใช'เปVนเครื่องมือ
ต?อรองของบุคคลท่ีเปVนตัวแทนขององค@การ  
   3) จํานวนองค@กรท่ีเข'าไปเก่ียวข'อง  
   4) การสนับสนุนจากนักการเมือง สื่อมวลชน หัวหน'าหน?วยงานอ่ืนๆ กลุ?ม
อิทธิพล และผลประโยชน@บุคคลสําคัญต?างๆ  
   5) ความรู' ความสามารถ และ  
   6) ด'านบุคลิกภาพ ตัวแบบนี้เปVนการประสานและ ต?อรองผลประโยชน@ของกลุ?ม
ต?างๆ มีข'อจํากัด คือ การเมือง มีความสําคัญต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติ อย?างไรก็ตามตัวแบบนี้ก็ได'
เพ่ิมความสําคัญเก่ียวกับสภาพแวดล'อมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  6. ตัวแบบท่ัวไป (General Model) เน'นการวิเคราะห@เชิงระบบ ตัวแบบนี้เปVน
ผลงานของ Van Meter และ Van Horn โดยตัวแบบนี้ประกอบด'วย  
   1) นโยบาย หมายถึง ทรัพยากร (Resources) เช?น เงินทุนอุดหนุนท่ีนักปฏิบัติ
ได'รับสําหรับการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ มาตรฐาน (Standards) ท่ีกําหนดกรอบการทํางานของ
ข'าราชการผู'ปฏิบัติตามนโยบายว?า พวกเขาต'องทํางานตามนโยบายแค?ไหนอย?างไร และพวกเขามี
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ช?องว?างเปVนตัวเองสามารถตัดสินใจตามชอบได'มากน'อยแค?ไหน บางครั้งในทางปฏิบัตินั้น มาตรฐาน
นโยบายจะมีลักษณะคลุมเครือ เพราะผู'กําหนดนโยบายตกลงกันไม?ได' หรือเปVนเพราะผู'กําหนด
นโยบายอยากให'ข'าราชการนักปฏิบัติมีส?วนรวมในการตัดสินใจเปVนต'น  
   2) การติดต?อ (Communication) หมายถึง การติดต?อระหว?างผู'กําหนดนโยบาย
และผู'ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานของนโยบาย ในองค@การขนาดใหญ?ซ่ึงประกอบด'วยคน
จํานวนมาก การส?งข?าวเรื่องนโยบายระหว?างข'าราชการเปVนเรื่องท่ีสลับซับซ'อน นโยบายของผู'กําหนด
นโยบายมีลักษณะไม?ชัดเจน หรือ อาจมาถึงมือผู'ปฏิบัติตามนโยบายล?าช'าไปก็ได'  
   3) การบังคับให'ปฏิบัติตามนโยบายทําตามนโยบาย (Enforcement) ผู'กําหนด
นโยบายต'องออกนโยบายโดยพิจารณาล?วงหน'าว?า ปทัสถานขององค@การระบบจูงใจและการลงโทษ
ภายในองค@การ เหล?านี้มีส?วนสนับสนุนนโยบายของตนมากน'อยแค?ไหนอย?างไร  
   4) ลักษณะของหน?วยงานต?างๆ ท่ีทําหน'าท่ีปฏิบัติตามนโยบายอาจจะมีผลต?อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน?วยงานนั้น เช?นโครงสร'างของหน?วยงานเก้ือกูล
นโยบายหรือไม? เช?นหน?วยงานนั้นมีความสัมพันธ@ท่ีดีกับหน?วยงานอ่ืนท่ีต'องร?วมมือประสานงานกัน
ทํางานหรือไม?  
   5) สภาพแวดล'อมทางการเมืองของหน?วยงานฝZายปฏิบัติ ผู'นําองค@การและกลุ?ม
ผลประโยชน@ต?างๆ ในสังคมสนับสนุนนโยบายนั้นขนาดไหน  
   6) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนต'องการนโยบายนั้นมากแค?ไหน และ
ชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนนโยบายนั้นหรือเปล?า  
   7) ความคิด ความอ?าน และจิตใจของผู'ปฏิบัติตามนโยบายท้ังหลาย ผู'ปฏิบัติตาม
นโยบายเห็นด'วยกับนโยบายนั้นแค?ไหน นโยบายนั้นขัดต?อผลประโยชน@ส?วนตัว ค?านิยม ความเชื่อของ
นักปฏิบัติและธรรมเนียมขององค@การหรือไม?  
   8) การปฏิบัติตามนโยบาย (Performance) ของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติทําตาม
นโยบายท่ีผู'กําหนดนโยบายเบื้องบนสั่งมาแค?ไหน 
  การพัฒนาตัวแบบโดย วรเดช จันทร@ศร (2551) ได'พัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการนํา
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งเขาเรียกว?าตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล มีลักษณะดังภาพต?อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.9 ตัวแบบทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ จาก ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551) 
 
  นอกจากนี้นักวิชาการท่ีสนใจผู'ปฏิบัติงานระดับล?างเปVนหัวใจของการศึกษา ดังเช?น 
Lipsky & Elmore (1980) จึงได'ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยให'ความสําคัญกับผู'ปฏิบัติงาน
ระดับล?าง หรือเขาเรียกว?า Street Bureaucrats จึงเปVนผู'ท่ีศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบ 
Bottom-up โดยเขาพบว?า ปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การตัดสินใจ การปฏิบัติ 
หน'าท่ีประจําของข'าราชการแต?ละคน และเครื่องมืออุปกรณ@ในการทํางาน ซ่ึงข'าราชการระดับล?าง
หรือระดับปฏิบัติงานจะเผชิญกับปUญหา ความไม?พร'อมของทรัพยากร เวลาท่ีมีอยู?อย?างจํากัด และการ
ถูกกดดันเพ่ิมเติมจากการควบคุมของผู'บริหารระดับสูง การนํานโยบายไปปฏิบั ติจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม?ข้ึนอยู?กับการตัดสินใจของข'าราชการระดับล?างท่ีจะเลือกใช'ทรัพยากรต?างๆ ภายใต'
ข'อจํากัดดังกล?าวนี้ด'วย สอดคล'องกับท่ี Elmore (1980) ได'เสนอแนวทางท่ีเปVนกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติออกเปVน 2 ลักษณะ ลักษณะท่ี 1 เรียกว?า Forward Mapping ซ่ึงเน'นกระบวนการ
กําหนดนโยบายจากระดับเหนือโดยให'ความสําคัญต?อระเบียบกฎเกณฑ@ท่ีกําหนด ลักษณะท่ี 2 
เรียกว?า Backward Mapping ท่ีเน'นการกระจายอํานาจควบคุมให'กับหน?วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
  โดย เอลมอ (Elmore) เห็นว?า ผู'นํานโยบายไปปฏิบัติในระดับล?างถึงแม'นจะยังคงยึด
มุมมองของความซับซ'อนของการปฏิบัติงาน การเปVนผู'อยู?ใกล'ชิดกับปUญหา และต'องสนองตอบต?อ
ความต'องการของผู'รับบริการ จึงมีโอกาสท่ีจะใช'ดุลพินิจตัดสินใจด'วยตัวเองของผู'ปฏิบัติระดับล?าง มี
การปรับเปลี่ยน ให'เป`าหมายนโยบายมีความยืดหยุ?นไปจากเดิม หรือปรับเปลี่ยนเกณฑ@ให'สอดคล'อง
กับสถานการณ@ได' นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ?มต?อรองในระดับล?าง การเป�ดโอกาสให'มีความยืดหยุ?น
ในการดําเนินงานย?อมช?วยให'การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ และต'องอาศัยเทคนิคการ

วัตถุประสงค@ของ 
นโยบาย 

มาตรฐาน 
ในการปฏิบัต ิ

มาตรฐานในการ
ให'คุณให'โทษ 

การกําหนดภารกิจ
และการมอบหมาย 

การกําหนดภารกิจ
และการมอบหมาย 

ระบบการวัดผล 

การวางแผน 
การควบคุม 

 



 86 

วาดภาพย'อนกลับเพ่ือเชื่อมโยงการตัดสินใจระหว?างจุดปฏิบัติกับระดับบนท่ีเปVนผู'กําหนดนโยบาย
นอกจากนั้น Nakamura & Smallwook (1980) ได'เสนอแนวทางการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ท่ีเปVนภาพรวมท้ังหมด โดยชี้ให'เห็นว?า ในช?วงการปฏิบัตินั้นเปVนเพียงข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการ
นโยบาย ซ่ึงองค@ประกอบในแต?ละข้ันตอนนั้นจะมีความต?อเนื่องสัมพันธ@ซ่ึงกันและกัน ได'แก? ข้ันตอน
การกําหนดนโยบาย ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และข้ันตอนการประเมินนโยบาย ภายใต'
ข้ันตอนดังกล?าวมีเง่ือนไขสําคัญท่ีส?งผลต?อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความชัดเจน
ในเป`าหมายของนโยบาย วิธีการท่ีกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย ผู'กําหนดนโยบาย ผู'นําท่ีนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ประชาชนกลุ?มเป`าหมายนโยบาย กลุ?มผลประโยชน@อ่ืนๆ โครงสร'างและระเบียบของ
องค@การ 
  หลังจากท่ี ลิปสกาย (Lipsky) ได'มีการนําเสนอแนวคิดของระดับล?างมาแล'ว (Sorg, 
1983) ได'ศึกษาแบบของพฤติกรรมของข'าราชการระดับล?าง (Street Level Bureaucrats) ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในป� ค.ศ. 1983 เช?นเดียวกันโดยพัฒนาแนวคิดของ Bardach, Van Meter, Van 
Hom และ Bunker มาศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะขององค@การหรือสถาบัน และข'าราชการท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ พบว?าสามารถจําแนกแบบของพฤติกรรมข'าราชการจากการสังเกตว?ามี 4 แบบ คือ 
1) แบบต้ังใจทําและทําตามได'สําเร็จ คือ มีพฤติกรรมท่ีต้ังใจปฏิบัติตามนโยบาย โดยจะพยายาม
ตีความเป`าหมายและวิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติ ออกมาเปVนพฤติกรรมแล'วนําไปปฏิบัติจนสําเร็จ 2) 
แบบต้ังใจทําแต?ไม?สําเร็จ เปVนพฤติกรรมท่ีตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบายแต?ปฏิบัติล'มเหลวอาจเปVนเพราะ
ไม?เข'าใจนโยบาย หรือเพราะทํางานบกพร?อง 3) แบบต้ังใจจะไม?ทําตามและไม?ทําตามได'สําเร็จ เปVน
พฤติกรรมท่ีต้ังใจจะไม?ปฏิบัติตามนโยบายแล'วเขาสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได'สําเร็จ ซ่ึงอาจเปVน
เพราะเขาไม?ชอบหรือไม?เห็นด'วยกับนโยบายนั้น 4) แบบต้ังใจจะไม?ทําตาม แต?ไม?ทําตามไม?สําเร็จ เปVน
พฤติกรรมท่ีต้ังใจจะไม?ปฏิบัติตามนโยบาย แต?ไม?สามารถจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได'สําเร็จ ซ่ึงอาจเปVน
เพราะสิ่งแวดล'อมไม?เอ้ืออํานาย 
  ปUจจัยท้ังภายนอกและภายในยังมีอิทธิพลต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น 
Sabatier (1986) ได'เสนอตัวแบบและแนวคิดโดยทําการปรับปรุงตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ใหม? ด'วยการผสมผสานกันท้ังแบบ Top-Down และ Bottom-Up เขาเห็นว?าปUจจัยท่ีส?งผลกระทบ
ต?อผู'ปฏิบัติงานและทรัพยากรท่ีใช'นั้น คือ ปUจจัยภายนอก ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเปVนปUจจัย
ท่ีคงท่ี และปUจจัยท่ีมีการเคลื่อนไหว ปUจจัยท้ังสองเปVนปUจจัยท่ีต'องวิเคราะห@เพ่ือกําหนดนโยบาย เปVน
การวิเคราะห@ปUจจัยแบบ Top-Down แต? Sabatier เห็นว?ายังมีระบบย?อยของนโยบายท่ีเปVนการ
วิเคราะห@แบบลักษณะ Bottom-Up คือการได'รับความร?วมมือจากผู'ปฏิบัติหลายๆ ฝZาย เช?น 
นักการเมือง ข'าราชการ กลุ?มผลประโยชน@ต?างๆ และหากมีความขัดแย'ง จากการปฏิบัติงานก็จะถูก
ตัดสินโดยกลุ?มบุคคลท่ีสามท่ีเรียกว?า “Policy Brokers” ทําให'ความขัดแย'งเบาบางลง ทําให'นโยบาย
ถูกนําไปปฏิบัติจนมีผลลัพธ@ออกมาดังแสดงในภาพท่ี 2.10 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ตัวแบบและแนวความคิดของ Sabaiter 
ท่ีมา: Sabaiter, P.A. (1986) 
 
  อีกแนวความคิดหนึ่งของกลุ?มนักวิชาการเช?น Goggin, Lester, Bowman, & 
O’Toole (1987) นักวิชาการกลุ?มนี้มองว?าการนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ เปVนภาระหน'าท่ีและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดให'แก?ผู'นํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเกิดจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือท'องถ่ิน และยังข้ึนอยู?
กับแนวโน'มท่ีจะดําเนินการของรัฐ และความสามารถของรัฐอีกด'วย อย?างไรก็ตามการตัดสินใจของรัฐ
อาจไม?เปVนไปตามหลักท่ียึดเอกภาพของหลักเหตุผลเสมอไป แต?ข้ึนอยู?กับการเจรจาต?อรองทาง
การเมืองระหว?างกลุ?มต?างๆ ท้ังภายในและภายนอกฉะนั้นตัวแบบท่ีพวกเขานําเสนอ จึงต้ังอยู?ภายใต'
ฐานคติท่ีว?า การนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู?กับตัวแปรท้ังระดับ Top-Down และ Bottom-Up โดย
ตัวแปรท่ีนักวิชาการกลุ?มนี้นําเสนอ ประกอบด'วยตัวแปรอิสระ คือ 
  1. การชี้นําและข'อจํากัดของรัฐบาลกลาง 
  2. การชี้นําและข'อจํากัดของรัฐบาลท'องถ่ิน ตัวแปรแทรกซ'อนประกอบด'วย 
   2.1 ผลการตัดสินใจของรัฐ 
   2.2 ความสามารถของรัฐ 
   2.3 ข'อมูลย'อนกลับหรือการออกแบบนโยบายโฉมใหม? และตัวแปรตาม คือ การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังแสดงในภาพ 2.11 
 
 

ป'จจัยคงท่ี 
1. ลักษณะพ้ืนฐานของปUญหา 
2. พ้ืนฐานการกระจายทรัพยากร 
3. พ้ืนฐานทางสังคม 
4. พ้ืนฐานรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย 

ป'จจัยภายนอกท่ีเคลื่อนไหว 
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
   และสังคม 
2. การเปลี่ยนแปลงระบบความ 
   ร?วมมือภาครัฐ  
3. การตัดสินใจนโยบาย/ 
   ผลกระทบ จากระบบย?อย 
   อ่ืนๆ  

ข'อจํ า กัดของ
ผู' ป ฏิ บั ติ ง า น
และข'อจํา กัด
ด'านทรัพยากร 

ระบบย?อยของนโยบาย 
กลุ?มร?วมมือ 1                กลุ?มร?วมมือ 2 
    Policy                      Brokers 
 
 
 

กลยุทธ@ A         กลยุทธ@ B 
 
 
 

โครงการ/แผนงาน 
 
 

มติผลของนโยบาย 
 
 

ผลกระทบนโยบาย 
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ภาพท่ี 2.11 ตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Goggin 
ท่ีมา: Goggin, M. L. & et al., 1987 
 
  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได'ผสมผสานตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังแนวคิดตัว
แบบของนักวิชาการไทยและ นักวิชากรต?างประเทศ ประกอบด'วยการกําหนดนโยบาย การบริหาร
องค@การ ภาวะผู'นํา และ ติดต?อสื่อสาร เปVนตัวแปรอิสระ ส?วนประสิทธิผลของผู'ท่ีเก่ียวข'องกับนโยบาย
นั้น จึงเปVนตัวแปรตาม 
 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
 2.4.1 ภาวะผู'นํา  
  เปVนท่ียอมรับกันแล'วว?า ผู'นํา (Leader) เปVนปUจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งต?อ
ความสําเร็จขององค@การท้ังนี้ เพราะผู'นํามีภาระหน'าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต'องวางแผน
สั่งการดูแล และควบคุมให'บุคลากรขององค@การปฏิบัติงานต?างๆ ให'ประสบความสําเร็จตามเป`าหมาย 
และวัตถุประสงค@ท่ีต้ังไว'ปUญหาท่ีเปVนท่ีสนใจของนักวิชาการและบุคคลท่ัวไป อยู?ตรงท่ีว?า ผู'นําทํา
อย?างไรหรือมีวิธีการนําอย?างไรจึงทําให'ผู'ใต'บังคับบัญชาหรือผู'ตาม เกิดความผูกพันกับงานแล'วทุ?มเท
ความสามารถ และพยายามท่ีจะทําให'งานสําเร็จด'วยความเต็มใจ ในขณะท่ีผู'นําบางคนนําอย?างไร 

        ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรแทรกซ'อน                                      ตัวแปรตาม 

การช้ีนําและข'อจํากัด
ของรัฐบาลกลาง 

การนํานโยบายไป
ปฏิบัติของรัฐ 

การช้ีนําและข'อจํากัด
ของรัฐและท'องถ่ิน 

ข'อมูลย'อนกลับ 

ความสามารถ
ของรัฐ 

ผลลัพธ@การตดัสินใจ
ของรัฐ 



 89 

นอกจากผู'ใต'บังคับบัญชาจะไม?เต็มใจในการปฏิบัติงานให'สําเร็จอย?างม ประสิทธิภาพแล'ว ยังเกลียดชัง
และพร'อมท่ีจะร?วมกันขับไล?ผู'นําให'ไปจากองค@การ  
  เพ่ือให'เข'าใจภาวะผู'นํา (Leadership) และผู'นํา (Leader) ดีข้ึน จึงเสนอความหมาย
ของผู'นํา (Leader) ไว'ดังนี้  
  - ผู'นํา คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการใช'อิทธิพลให'คนอ่ืนทํางานในระดับต?างๆ ท่ี
ต'องการ ให'บรรลุเป`าหมายและวัตถุประสงค@ท่ีตั้งไว' (McFarland, 1979)  
  - ผู'นํา คือ ผู'ท่ีสามารถในการชักจูงให'คนอ่ืนทํางานให'สําเร็จตามต'องการ (Huse, 
1978) ผู'นํา คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ?ม และเปVนผู'ท่ีต'องปฏิบัติภาระหน'าท่ีของตําแหน?งผู'นําท่ี
ได'รับมอบหมายบุคคล อ่ืนในกลุ?มท่ีเหลือก็คือผู'ตาม แม'จะเปVนหัวหน'ากลุ?มย?อย หรือผู'ช?วยในการ
ปฏิบัติหน'าท่ีต?างๆ ก็ตาม (Yukl, 1989) ผู'นํา คือ บุคคลท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือแต?งต้ัง หรือการยก
ย?องข้ึนมาของกลุ?ม เพ่ือให'ทําหน'าท่ีเปVนผู'ชี้แนะและช?วยเหลือให'กลุ?มประสบความสําเร็จตามเป`า 
หมายท่ีตั้งไว' กวี วงศ@พุฒ (2535) ได'สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู'นําไว' 5 ประการ คือ 1) ผู'นํา หมายถึง ผู'ซ่ึง
เปVนศูนย@กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ?ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ?ม เปVนผู'มีโอกาส
ติดต?อสื่อสารกับผู'อ่ืนมากกว?าทุกคนในกลุ?ม มีอิทธิพลต?อการ ตัดสินใจของกลุ?มสูง 2) ผู'นํา หมายถึง 
บุคคลซ่ึงนํากลุ?มหรือพากลุ?มไปสู?วัตถุประสงค@หรือสู?จุดหมายท่ีวางไว' แม'แต?เพียงชี้แนะให'กลุ?มไปสู?
จุดหมายปลายทางก็ถือว?าเปVนผู'นําท้ังนี้รวม ถึงผู'นําท่ีนํากลุ?มออกนอกลู?นอกทางด'วย 3) ผู'นําหมายถึง
บุคคลซ่ึงสมาชิกส?วนใหญ?คัดเลือกหรือยกให'เขาเปVนผู'นําของ กลุ?มซ่ึงเปVนไปโดยอาศัยลักษณะทาง
สังคมมิติของบุคคลเปVนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู'นําได' 4) ผู'นําหมายถึงบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติเฉพาะบางอย?างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก?อให'เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ?มได'มากท่ีสุด 5) ผู'นํา หมายถึง บุคคลผู'ซ่ึงสามารถนํากลุ?มไปในทางท่ีต'องการ เปVนบุคคลท่ีมี
ส?วนร?วมและเก่ียวข'องโดยตรงต?อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปVนผู'นํา  
  เจษฎา บุญมาโฮม (2546) ได'ให'ความหมายไว'ว?า ผู'นํา หมายถึง คนท่ีได'รับ การ
แต?งต้ังอย?างเปVนทางการให'มีตําแหน?งเปVนหัวหน'า มีอํานาจหน'าท่ีรับผิดชอบต?อหน?วยงานหนึ่งๆ ใน
องค@กร บุญทัน ดอกไธสง (2535) ได'สรุปเก่ียวกับผู'นําไว'ว?า ผู'นํา (Leader) หมายถึง ผู'มีอิทธิพล มี
ศิลปะ มีอิทธิพลต?อกลุ?มชน เพ่ือให'พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให'บรรลุเป`าหมายตามต'องการ 
เปVนผู'นําและแนะนํา เพราะผู'นําต'องคอยช?วยเหลือกลุ?มให'บรรลุเป`าหมายสูงสุดตามความสามารถ     
1) ผู'นําไม?เพียงแต?ยืนอยู?เบื้องหลังกลุ?มท่ีคอยแต?วางแผนและผลักดัน แต?ผู'นําจะต'องยืนอยู?ข'างหน'า
กลุ?ม และนํากลุ?มปฏิบัติงานให'บรรลุเป`าหมาย ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ได'ให'ความหมายไว'ว?า 
ผู'นํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญซ่ึงสามารถนําหรือประสานการทํางานของสมาชิกในกลุ?มให'
ทํางานร?วมกันจนประสบความสําเร็จ โดยบุคคลนั้นได'รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ?มด'วย จาก
ทรรศนะนักวิชาการดังกล?าวข'างต'น สรุปได'ว?า ผู'นํา หมายถึง บุคคลท่ีได'รับการแต?งต้ังอย?างเปVน
ทางการให'มีตําแหน?งหน'าท่ีรับผิดชอบหน?วยงานต?างๆ โดยได'รับการเลือกและได'รับ การยอมรับ ได'รับ
การยกย?องให'เปVนหัวหน'างาน ให'เปVนผู'ตัดสินใจ เปVนผู'ตัดสินใจ เปVนผู'ใช'อํานาจในการปกครองบังคับ
บัญชาและเปVนบุคคลท่ีมีศิลปะในการจูงใจสมาชิกในกลุ?มหรือทีมงานให'ปฏิบัติตามคําสั่ง ของตนได' 
หรือชี้นําบุคคลอ่ืนให'ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค@ท่ีวางไว'  
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  นอกจากนี้ เจษฎา บุญมาโฮม (2546) ให'ความหมายของภาวะผู'นํา ว?าหมายถึง 
กระบวนการ ท่ีเกิดจากบุคคลหนึ่งใช'อิทธิพลท่ีมีอยู?เหนือสมาชิกคนอ่ืนในกลุ?มจัดการนํากลุ?มให'ก'าว
ไปสู?จุดมุ?งหมายท่ีกลุ?มหรือองค@กรปรารถนา ส?วน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ได'ให'ความหมายไว'ว?า 
ภาวะผู'นํา หมายถึง กระบวนการในการใช'อิทธิพลของผู'นําต?อการทํากิจกรรมของแต?ละบุคคลในความ
พยายามท่ีจะให'สัมฤทธิผลตามเป`าหมายในสถานการณ@ใดสถานการณ@หนึ่ง สําหรับ (พรนพ พุกกะพันธุ@ 
(2544) กล?าวว?า ภาวะผู'นํา คือ คุณสมบัติ เช?น สติปUญญา ความดีงาม ความรู' ความสามารถของ
บุคคลท่ีชักนําให'คนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู?จุดมุ?งหมายท่ีดีงาม ขณะท่ี (สุเทพ        
พงศ@ศรีวัฒน@ (2544) ได'ให'ความหมายของ ภาวะผู'นํา ว?าเปVนกระบวนการท่ีผู'นําช?วยสร'างความชัดเจน
แก?ผู'ใต'บังคับบัญชาให'รับรู'ว?า อะไรคือความสําคัญให'ภาพความเปVนจริง ขององค@การแก?ผู'อ่ืนช?วยให'
มองเห็นทิศทางและจุดมุ?งหมายอย?างชัดเจนภายใต'ภาวการณ@เปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วของโลก  
  ส?วน ยงยุทธ เกษสาคร (2544) กล?าวว?า ภาวะผู'นํา หมายถึง ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่ ง ท่ีจะกระตุ'นจูงใจหรือใช' อิทธิพลต?อบุคคลอ่ืน ผู' ร?วมงานหรือ
ผู'ใต'บังคับบัญชา ในสถานการณ@ต?างๆ เพ่ือปฏิบัติการณ@และอํานวยการโดยใช'กระบวนการสื่อ
ความหมาย การติดต?อ ซ่ึงกันและกันและเป`าหมายท่ีกําหนดไว' การดําเนินการจะเปVนไปในทางดีหรือ
ชั่วก็ได' ฉะนั้นไม?ว?าคนนั้นจะเปVนอธิบดี ประธานกรรมการ ผู'อํานวยการ หรือผู'จัดการบริษัท แม'แต?
หัวหน'าโจรแต?ละคนจะต'อง มีภาวะผู'นําท้ังนั้น ซ่ึงมีลักษณะของผู'นําท่ีมีรูปแบบต?างๆ กัน ความเปVน
ผู'นํามีผลกระทบต?อสิ่งอ่ืนๆ หลายอย?าง ถ'าหัวหน'าหรือผู'บริหารเปVนผู'ท่ีมีความเปVนผู'นําในตัว กิจการ
งานของหน?วยงานก็จะดําเนินไปโดยเรียบร'อยราบรื่นและก'าวหน'า ตรงกันข'ามถ'าหัวหน'าหรือผู'บริหาร
ขาดความเปVนผู'นําในตัว ก็จะเกิดผลเสียต?างๆ หลายประการ ท้ังนี้เพราะผู'นําเปVนตัวการแห?งการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ภายในหน?วยงาน พฤติกรรมความเปVนผู'นําจึงมีผลไปถึงผลผลิตของ
องค@การ ความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดีต?อหน?วยงาน ความกระตือรือร'น การบูรณาการ 
ฯลฯ ของผู'ร?วมงานด'วยอย?างหลีกเลี่ยงไม?ได' ซ่ึงความเปVนผู'นําจะมีลักษณะสําคัญ คือ 1) ด'านคุณสมบัติ
ส?วนตัวของผู'นํา ได'แก? ผู'นําท่ีมุ?งแสวงหามรรควิธีท่ีจะนําผู'ร?วมงาน ให'บรรลุวัตถุประสงค@ของ
หน?วยงานตามท่ีกําหนดไว' 2) การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด'านต?างๆ เช?น ความสัมพันธ@กับ
ผู'ร?วมงาน ความสามารถในการตัดสินใจ กล'าคิด กล'าทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน@ท่ีกว'างไกล 
ก?อให'เกิดผลในแง?ของความมีพลังอํานาจและอิทธิพลต?อผู'ร?วมงาน 3) การแสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
สถานการณ@ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู'นําท่ีมีความเปVนผู'นําสูงจะต'องสามารถแสดงบทบาทในการนําด'วย
บารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ?มบุคคลอ่ืนได' ในทุกสถานการณ@ 4) ความเปVนผู'นําเปVนสิ่งท่ีฝ�กฝน
อบรมพัฒนาให'เกิดข้ึนได'จากประสบการณ@การเรียนรู' ดังเช?น ผู'นําท่ีสําเร็จการอบรมจากสถาบัน
พัฒนาผู'บริหาร หรือผู'นําท่ีผ?านการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะ มีความรู'ความชํานาญในด'านเทคนิคสูง 
(Technical Skill) เปVนท่ียอมรับของกลุ?ม เปVนต'น 5) ผู'นําท่ีดีจะต'องสร'างความจงรักภักดีให'เกิดใน
จิตสํานึกของบุคลากรต?อหน?วยงาน สร'างความพึงพอใจด'วยการใช'ศักยภาพอย?างเต็มท่ีให'เกิดข้ึนแก?
ผู'ร?วมงานได' จนสามารถสร'างทีมงานได'อย?างม่ันคง 
  ส?วนความเปVนผู'นํา คือการจูงใจบุคคลให'ทํางานอย?างมีประสิทธิภาพในระดับท่ีสูงท่ีสุด 
จัดว?าเปVนกระบวนการของการชี้นําพฤติกรรม และทําให'เกิดความพอใจในงานท้ังพนักงานและองค@การ 
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  สุนทร วงศ@ไวศยวรรณ (2540) อ'างถึงใน สงวนสุทธิ เลศอรุณ (2543) ให'ความหมาย
ของความเปVนผู'นํา คือ กระบวนการใช'อํานาจอิทธิพลของผู'นําในการชัดจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืน ให'
ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค@ท่ีวางไว' ซ่ึงสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) กล?าวว?า ความเปVนผู'นํา คือ 
กระบวนการใช'อํานาจและหรือบารมีในการจูงใจสมาชิกในกลุ?ม หรือทีมงานให'ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู'นําได' Vecchio (1988) ให'ความหมายของความเปVนผู'นําว?า คือ กระบวนการท่ีบุคคลใช'เพ่ือทําให'
บุคคลอ่ืนๆ ในกลุ?มหรือองค@การปฏิบัติให'ได'ผลบางอย?างท่ีปรารถนา เราเรียกผู'มีความสามารถในความ
เปVนผู'นํานี้ว?า ผู'นํา ซ่ึงจะมีพฤติกรรมสําคัญในการมีอิทธิพล (Influence) ต?อผู'ร?วมกลุ?มให'มีการ
ดําเนินงานไปสู?เป`าหมายได'สําเร็จ Vecchio แยก “ผู'นํา” ออกจาก “ผู'บริหาร” ในแง?ท่ีผู'บริหารท่ีมี
อํานาจหน'าท่ีอาจไม?มีความเปVนผู'นําก็ได' ในขณะท่ีบุคคลผู'ใต'บังคับบัญชาบางคนอาจมีความเปVนผู'นํา 
เพราะสามารถมีอิทธิพลทําให'ผู'ร?วมงานมีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม มีความรู'สึกท่ีดีต?องาน และทําให'
งานประสบความสําเร็จ 
  จากทรรศนะของนักวิชาการดังกล?าวข'างต'น สรุปได'ว?า ความเปVนผู'นํา หรือภาวะผู'นํา 
หมายถึง กระบวนการใช'อิทธิพลต?อกิจกรรมต?างๆ ของบุคคลหรือกลุ?มเพ่ือความสําเร็จของเป`าหมาย
ภายในสถานการณ@อย?างใดอย?างหนึ่ง ให'เกิดพลังเปVนอิทธิพลครองใจผู'ต้ังคับบัญชา ผู'ร?วมงานให'ความ
ร?วมมือปฏิบัติการ ดําเนินกิจกรรมในทุกสถานการณ@โดยใช'กระบวนการกลุ?มหรือกลุ?มปฏิสัมพันธ@ หรือ
พลวัตรกลุ?ม ใช'ศิลปะของการสื่อสารเปVนพลังสนับสนุนเปVนปUจจัยในการบริหารให'กิจกรรมบรรลุเป`าหมาย 
สภาวะหรือศักยภาพ ความสามารถของบุคคลในการสร'างกระบวนการ เพ่ือจูงใจให'ผู'อ่ืนให'ความร?วมมือ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดําเนินกิจกรรมให'เปVนไปตามแผนงานและจุดประสงค@ท่ีวางไว' 
  จากการวิเคราะห@ความหมายของภาวะผู'นําข'างต'น จะเห็นได'ว?า แนวคิดส?วนใหญ?จะ
เก่ียวข'องกับกลุ?มคน และสมาชิกของกลุ?มมีความสัมพันธ@ภายในต?อกันอย?างสมํ่าเสมอ ในการนี้จะมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือมากกว?าถูกกําหนดหรือยอมรับให'เปVนผู'นํา (Leader) เนื่องจากมีความ
แตกต?างในด'านต?างๆ จากบุคคลอ่ืนๆ ของกลุ?ม ซ่ึงถือว?าเปVนผู'ตาม (Followers) หรือผู'ใต'บังคับบัญชา 
หรือลูกน'อง (Subordinates) หรือผู'ปฏิบัติ สําหรับความหมายของภาวะผู'นําเกือบท้ังหมดจะเก่ียวข'อง
กับการใช' อิทธิพล ซ่ึงส?วนมากจะเปVนผู'นํา (Leader) พยายามจะมีอิทธิพลต?อผู'ตาม (Followers) ใน
กลุ?มหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให'มีทัศนคติ พฤติกรรม และอ่ืนๆ ไปในทิศทางท่ีทําให'จุดมุ?งหมายของกลุ?ม
หรือองค@การประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงสรุปได'ว?า ภาวะผู'นํา (Leadership) คือกระบวนการท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว?า พยายามใช'อิทธิพลของตนหรือกลุ?มตน กระตุ'น ชี้นํา ผลักดัน ให'
บุคคลอ่ืน หรือกลุ?ม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และกระตือรือร'นในการทําสิ่งต?างๆ ตามต'องการ โดยมี
ความสําเร็จของกลุ?ม หรือองค@การเปVนเป`าหมาย 
 2.4.2 ความแตกต?างระหว?างผู'นําและผู'จัดการ 
  ความแตกต?างระหว?างผู'นําและผู'จัดการในองค@การของรัฐส?วนใหญ?จะเรียก “ผู'นํา
หรือผู'บริหาร” ส?วนองค@การธุรกิจนิยมเรียก “ผู'จัดการ” (Management) ได'มีการศึกษาลักษณะของ 
“ผู'นํา” (Leaders) และ “ผู'จัดการ” (Managers) มานานแล'ว และพบว?าบุคคลท้ังสองกลุ?มนี้มีความ
แตกต?างกันหลายด'านเช?น แรงจูงใจ ความเปVนมา วิธีคิด และการปฏิบัติงาน  
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  ดังท่ีนักศึกษาวิจัยสรุปไว'ดังต?อไปนี้ เบนนิส และนานัส (Bennis & Nanus, 1985) 
ได'สรุปว?า “ผู'จัดการ คือ บุคคลท่ีทําให'งานสําเร็จ ส?วนผู'นําคือ บุคคลท่ีทําสิ่งต?างๆ ให'ถูก Managers 
are People who do things Right and Leaders are People who do the Right things”
หมายความว?า ผู'จัดการ คือ บุคคลท่ีสนใจแต?จะหาวิธีการทําให'งานท่ีได'รับมอบให'สําเร็จ โดยไม?ได'ให'
ความสนใจสิ่งอ่ืนใดต?างจากผู'นําท่ีจะต'องพิจารณาความถูกต'องของงานรวมท้ังผลกระทบต?อบุคลากร
และองค@การ ก?อนท่ีจะดําเนินการให'เกิดผลดีท่ีสุด รอบบินส@ (Robbins, 1989) ได'อ'างถึงใน การศึกษา
ของซาเลสนิค (Zalesnik, 1986) และสรุปความแตกต?างของบุคคลสองกลุ?มไว'ดังนี้ 
  1. ผู'จัดการมีแนวโน'มท่ีจะยอมรับและปฏิบัติตามเป`าหมายขององค@การ โดยไม?เอา
ความรู'สึกส?วนตัวไปพิจารณา หรือเก่ียวข'องด'วย ในขณะท่ีผู'นําจะเอาความรู'สึกส?วนตัวมาพิจารณา
เป`าหมายขององค@การก?อนท่ีจะปฏิบัติตาม  
  2. ผู'จัดการจะมองการทํางานว?าเปVนกระบวนการความสามารถ ท่ีประกอบไปด'วย
คนและความคิดเห็นต?างๆ เพ่ือสร'างสรรค@วิธีการทํางานและตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในขณะท่ีผู'นํา ทํางานใน
ตําแหน?งท่ีมีความเสี่ยงสูง ต'องพยายามไม?ใช'อารมณ@เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตราย ท่ีอาจจะ
เกิดกับตนเอง โดยเฉพาะผู'นําท่ีอยู?ในตําแหน?งท่ีมีโอกาส และสิ่งตอบแทนค?อนข'างสูง  
  3. ผู'จัดการชอบท่ีจะทํางานร?วมกับบุคคลอ่ืนมากกว?าการทํางานใดๆ ด'วยตนเอง คน
เดียว เพราะไม?ต'องการมีความวิตกกังวลเก่ียวกับงานนั้น ผู'จัดการจะมีความสัมพันธ@เฉพาะกับบุคคลท่ี
เก่ียวข'องกันในกระบวนการทํางาน หรือกระบวนการตัดสินใจต?างกับผู'นําท่ีงานมักจะเก่ียวข'องกับ
ความคิดมากกว?า คน แต?ถ'ามีความสัมพันธ@กับบุคคลต?างๆ ก็จะมีโดยสามัญสํานึก และพยายามจะ
เข'าใจความรู'สึกและความต'องการของบุคคลเหล?านั้นด'วย  
  4. ผู'จัดการต'องการคําสั่งหรือคําชี้แนะท่ีชัดเจน เม่ือต'องเผชิญกับการตัดสินใจ หรือ 
เหตุการณ@ท่ีจะมีผลกระทบต?อความสัมพันธ@กับบุคคลอ่ืนจํานวนมาก ในขณะท่ีผู'นํามีแนวโน'มท่ีจะ
ตัดสินใจได' โดยไม?ห?วงกังวลว?าจะกระทบต?อบุคคลรอบข'างมากนัก  
  แฮนสัน (Hanson, 1985) ได'กล?าวว?า คําว?า ผู'นํา (Leader) ผู'จัดการ (Manger) และ
ผู'บริหาร (Administrator) ได'มีการใช'แทนกันตลอดเวลา แม'นว?าจะยอมรับว?ามีความแตกต?าง 
ผู'จัดการและผู'บริหารค?อนข'างจะมีความหมายใกล'เคียงกัน แม'นว?าในอดีตท่ีผ?านมา ผู'จัดการดูจะมี
อํานาจในการตัดสินใจมากกว?าผู'บริหาร ซ่ึงมักปฏิบัติหน'าท่ีต?างๆ ท่ีเปVนงานประจํามากกว?า แฮนสันได'
เน'นให'เห็นว?าแนวคิดเก่ียวกับผู'นํานั้นอย?างน'อยจะมี 2 ทางคือ  
  - ผู'นําต'องเปVนผู'กําหนดทิศทางขององค@การว?าจะไปทิศทางใด  และจะต'องใช'
ความสามารถในการชักจูง ทําให'ผู'ตามประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางท่ีต'องการจนประสบความสําเร็จ  
  ในขณะท่ีผู'จัดการเพียงแต?ให'ความสนใจท่ีจะปฏิบัติหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมาย เช?น 
การว?าจ'าง การประเมินบุคลากรการจัดสรรทรัพยากรการต้ังกฎเกณฑ@เพ่ือให'ทุกคนปฏิบัติงาน และ
อ่ืนๆ จนประสบความสําเร็จ สรุปว?ามุ?งสนใจปฏิบัติงานประจําท่ีได'รับมอบหมายให'ดีท่ีสุดเท?านั้น ถึง
แม'นว?าคําว?า ผู'นํา ผู'จัดการ ผู'บริหารจะมีความแตกต?างกัน แต?ก็นิยมท่ีจะใช'แทนกัน เพ่ือให'เกิดความ
เข'าใจเก่ียวพันถึงองค@การท่ีเขาบริหารอยู?ดีข้ึนรวมท้ัง งานวิจัยเล?มนี้ด'วย ผู'เขียนก็จะใช'แทนกันในบาง
กรณี เพ่ือความเข'าใจดังกล?าว 
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 2.4.3 ความหมายของผู'นํา 
  ภาวะผู'นํา (Leadership) หรือความเปVนผู'นํา ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการนํา 
(The American Heritage Dictionary, 1985) จึงเปVนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผู'นํา ภาวะ
ผู'นําได'รับความสนใจ และมีการศึกษามาเปVนเวลานานแล'ว เพ่ือให'รู'ว?าอะไรเปVนองค@ประกอบท่ี จะ
ช?วยให'ผู'นํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผู'นําท่ีมีประสิทธิภาพ  
  การศึกษานั้นได'ศึกษาต้ังแต?คุณลักษณะ (Traits) ของผู'นํา อํานาจ (Power) ของ
ผู'นํา พฤติกรรม (Behavior) ของผู'นําแบบต?างๆ และอ่ืนๆ ในปUจจุบันนี้ ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู'นําอยู?
ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผู'นําท่ีมี ประสิทธิภาพในแต?ละองค@การและในสถานการณ@ต?างๆ 
กัน ความหมายของภาวะผู'นํา ได'มีผู'ให'ความหมายของภาวะผู'นําไว'หลากหลายและแตกต?างกัน ซ่ึง 
ยุคล@ (Yukl, 1989) ได'กล?าวถึงสาเหตุท่ีความหมายของภาวะผู'นํามีหลากหลายและแตกต?างกัน         
ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู'นํา ในการศึกษาของนักวิจัยแตกต?างกัน ในท่ีนี้จึง
ขอนําเสนอให'ศึกษาดังต?อไปนี้ 
  - ภาวะผู'นํ าคือความริ เริ่มและธํารงไว' ซ่ึงโครงสร'างของความคาดหวังและ
ความสัมพันธ@ระหว?างกันของสมาชิกของกลุ?ม (Stogdill, 1974)  
  - ภาวะผู'นําคือความสามารถท่ีจะชี้แนะ สั่งการ หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลต?อ
พฤติกรรมของผู'อ่ืนเพ่ือให'มุ?งไปสู?จุดหมายท่ีกําหนดไว' (McFarland, 1979)  
  - ภาวะผู'นําคือศิลปะในการชี้แนะลูกน'อง หรือผู'ร?วมงานให'ปฏิบัติหน'าท่ีด'วยความ
กระตือรือร'นและเต็มใจ (Schwartz, 1980)  
  - ภาวะผู'นํา เปVนกระบวนการท่ีบุคคลใช'อิทธิพลต?อกลุ?ม เพ่ือให'บรรลุความต'องการ
ของกลุ?ม หรือจุดมุ?งหมายขององค@การ (Mitchell & Larson, Jr., 1987)  
  - ภาวะผู'นําเปVนเรื่องของศิลปะของการใช'อิทธิพลหรือกระบวนการใช'อิทธิพล ต?อ
บุคคลอ่ืน เพ่ือให'เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร'นในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ?งหมายของกลุ?ม (Koontz & Weihrich, 1988)  
  - ภาวะผู'นําเปVนความสามารถในการใช'อิทธิพลต?อกลุ?ม เพ่ือให'ประสบความสําเร็จ
ตามเป`าหมายหมายท่ีตั้งไว' (Robbins, 1989)  
  - ภาวะผู'นําเปVนกระบวนการของการชี้แนะและอิทธิพลต?อกิจกรรมต?างๆ ของ
สมาชิกของกลุ?ม (Stoner & Freeman, 1989)  
  - ภาวะผู'นําเปVนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผู'นํา) ใช'อิทธิพลและอํานาจของตน 
กระตุ'นชี้นําให'บุคคลอ่ืน (ผู'ตาม) มีความกระตือรือร'น เต็มใจทําในสิ่งท่ีเขาต'องการ โดยมีเป`าหมาย
ขององค@การเปVนจุดหมายปลายทาง (พยอม วงศ@สารศรี, 2534)  
 2.4.4 ลักษณะของผู'นํา 
  กวี วงศ@พุฒ (2539) ได'กล?าวไว'ว?า บุคคลบางคนเกิดมาพร'อมด'วยลักษณะบาง
ประการท่ีจะช?วยสนับสนุน ให'เขาเปVนผู'นําได' ซ่ึงหมายถึง คุณลักษณะ ดังนี้  
  1. บุคลิกภาพ (Personality) เปVนเรื่องท่ีติดมากับตัวของบุคคลแต?ละคนในส?วนท่ี
สามารถปรับปรุงแก'ไขให'ดีได' บุคลิกภาพดังกล?าว คือ  
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   1) ความสามารถในการปรับตัว เปVนความสามารถท่ัวไปของบุคคล 
    - ความต'องการท่ีจะนํา ซ่ึงอาจจะเปVนความสามารถในส?วนลึกๆ มองไม?
เห็นชัด แต?ก็สามารถค'นคว'าได' 
    - ความม่ันคงทางอารมณ@ ซ่ึงแต?ละคนจะมีนิสัยทางด'านความคงท่ีของอารมณ@
การควบคุมอารมณ@ได'มากน'อยเพียงใด 
    - ความเปVนตัวของตัวเอง มีอํานาจในการตัดสินใจต?างๆ ตามสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม  
    - ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต?ละบุคคลท่ีจะพยายาม 
ฟUนฝZาอุปสรรคนานาประการ 
    - ความคิดสร'างสรรค@ ถือเปVนพรสวรรค@อย?างหนึ่ง ท่ีมีความสนใจในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล'วคิดออกมาเปVนรูปธรรม 
    - ความทะเยอทะยาน เปVนธรรมชาติของมนุษย@ท่ีต'องการความสะดวกสบาย
ใหม?ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา หากทุกคนได'ใช'ความคิดดังกล?าวอยู?ตลอดเวลา เพราะการคิดแต?ละคนนั้น
ย?อมแตกต?างกันออกไป 
   2) ความรู' ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี้ธรรมชาติสร'างมา
เพ่ือใช'สติปUญญาให'เกิดประโยชน@ต?อส?วนรวม ความรู'ความสามารถจะเห็นได'จาก 
    1) เชาว@ปUญญา คนทุกคนมีสติปUญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต?างกันไปอาจจะ
ด'วยสาเหตุหลายๆ ประการ ท้ังเรื่องพันธุกรรม สภาพแวดล'อม การแข?งขัน การฝ�กอบรมตนเองให'เปVน
ผู'ท่ีสนใจในการศึกษาเล?าเรียน 
    2) ความแม?นยําในการตัดสินใจ เพราะต'องทําการตัดสินใจอยู?ตลอดเวลา ใน
การทํางาน การดํารงชีวิต การตัดสินใจท่ีแม?นยําจึงต'องอาศัยประสบการณ@   
    3) ระดับความรู' ทุกคนสามารถศึกษาเล?าเรียนได'ไม?เท?ากันเพราะสมองแต?ละ
คนสามารถรับอะไรได'อย?างเต็มท่ี คือมีการจุความจําไว'เท?ากันก็จริง แต?การรับรู'การถ?ายทอดอาจจะมี
บางสิ่งบางอย?างแตกต?างกันออกไป ดังนั้นจึงวัดระดับความรู'ได'จากการศึกษาในระดับท่ีสูงๆ ข้ึนไป
ของแต?ละคน 
    4) ความคล?องแคล?วในการใช'ภาษา สื่อภาษาเปVนเรื่องท่ีสําคัญอย?างหนึ่ง ของ
มนุษย@ทุกชาติจะมีภาษาของตนเองหรือไม?ก็ตาม แต?การพูดถือเปVนเรื่องของการสื่อความหมายให'
สามารถเข'าใจกัน ผู'นําท่ีมีความสามารถในการพูด การเขียนย?อมได'เปรียบกว?า 
   3) คุณลักษณะด'านสังคม (Social Skill) การเข'าสังคมเปVนของคนทุกคน เพราะ
คนเราไม?สามารถอยู?คนเดียวในโลกได' การเข'าสังคมของคนแต?ละระดับต'องมีพิธีรีตองแตกต?างกันกัน
ออกไปตามสภาพการณ@และเหตุการณ@นั้นๆ คุณลักษณะด'านสังคมมีดังนี้  
    1) การรู'จักประนีประนอม การท่ีบุคคลทํางานร?วมกับคน ผลประโยชน@เปVน
เรื่องท่ีมีความสําคัญไม?น'อยด'วยเหตุนี้จึงต'องการคนท่ีประสานผลประโยชน@หรือเปVนคนท่ีคอย
ประนีประนอมให'ทุกคนท่ีร?วมงานเกิดความพอใจ 
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    2) ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเปVนการใช'ศิลป� ซ่ึงแต?ละคน ไม?
สามารถใช'ได'ทัดเทียมกัน ด'วยข'อจํากัดต?างๆ การศึกษาเล?าเรียนเรียนก็จะเปVนส?วนประกอบในการ
บริหารได'บ'าง เช?นกัน 
    3) ความร?วมมือ ถือเปVนเรื่องสําคัญมากในการเปVนผู'นํา เพราะผู'นําจะต'อง
เปVนผู'ท่ีสามารรถชักจูงให'ผู'ร?วมงาน ต้ังใจทํางานหรือทําตามท่ีผู'นําต'องการด'วยความเต็มใจ 
    4) ความเปVนท่ีนิยมชมชอบ เราคงจะเคยเข'าไปในงานเลี้ยงและพบคนหนึ่งซ่ึง
จากสีหน'าท?าทาง เปVนบุคคลท่ีเรามองแวบเดียวเกิดความรู'สึกอยากรู'จัก มีความเลื่อมใส ศรัทธายิ่งเม่ือ
เห็นเขาพูดจาด'วย แล'วเกิดความนิยมชมชอบตามมา 
    5) ความเปVนนักการทูต การท่ีบุคคลจะเปVนนักการทูตท่ีดีนั้นต'องอาศัยปฏิภาณ
ไหวพริบมากมาย เพราะต'องเอาใจเขามาใส?ใจเรา ต'องโน'มน'าวเรื่องใหญ?ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก'ปUญหาให'กลายเปVน
เรื่องเล็กต'องใช'ความสามารถหลายๆ ด'านประกอบกัน ซ่ึงไม?ใช?การพูดเปVน เพียงอย?างเดียว 
   4) คุณลักษณะด'านกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเปVนเรื่องท่ีติดตัวมา 
อย?างเห็นได'ชัด ซ่ึงสิ่งเหล?านี้อาจสามารถแก'ไข ปรับปรุงด'วยการให'อาหารหรือรับประทานอาหาร ท่ี
ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังออกกําลังกายท่ีเหมาะสมด'วย คุณลักษณะด'านกายภาพมีดังนี้ 
    1) ส?วนสูง ถึงแม'ทุกคนจะไม?สามารถจะสูงทัดเทียมกัน แต?เปVนท่ีประจักษ@
แล'วว?า การรับประทานอาหารท่ีถูกต'องตามหลักโภชนาการนั้นมีส?วนทําให'คนเราสูงได'ไม?เพียงเพราะ
พันธุกรรมเพียงอย?างเดียว 
    2) น้ําหนัก การควบคุมน้ําหนักจะเห็นได'ชัดเจนจากนักมวย เพราะการ
ควบคุมต?างๆ ย?อมเกิดผลตามท่ีเราต'องการ หรือเปVนไปตามเป`าหมายระหว?างบุคคล มีนักจิตวิทยาได'
ทําการทดสอบเรื่องน้ําหนักกับการเปVนภาวะผู'นําเหมือนกัน แต?ไม?มีความสําคัญอย?างมีนัยสําคัญ 
    3) การฝ�กฝน นับเปVนสิ่งสําคัญอย?างมากในการดํารงชีวิต การท่ีร?างกายของ
คนเราได'รับการออกกําลังกาย การฝ�กฝนให'ใช'ความคิด การใช'สมอง การนั่งสมาธิ ล'วนแล'วแต?มีส?วน
ทําให'จิตใจเยือกเย็น สามารถพัฒนาตนเองไปสู?ความเปVนผู'นําได'ในท่ีสุด 
    4) ความสมบูรณ@ของร?างกาย การรักษาตนให'พ'นจากโรคภัยถือเปVนลาภ อัน
ประเสริฐตามหลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ความสมบูรณ@ต'องมีส?วนประกอบด'านอ่ืนด'วย เช?น การ
รักษาความอบอุ?นของร?างกาย การพักผ?อนท่ีเพียงพอ การออกกําลังกายอย?างสมํ่าเสมอ เปVนต'น 
 มิชเชล & ลาสันต@ เจอาร@ Michell & Larson, Jr. (1987) ได'ชี้ให'เห็นองค@ประกอบท่ี
สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาว?าผู'นําใดมีภาวะผู'นําหรือไม? ได'แก? 1) ผู'นําเปVนกระบวนการ 2) มี
ระดับความถูกต'องของการใช'อิทธิพล 3) มีความสําเร็จของจุดมุ?งหมายท่ีตั้งไว'  
 1. ภาวะผู'นํา เปVนกระบวนการของการใช'อิทธิพล ท่ีผู'นําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือ
ผู'ตาม เพ่ือให'มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามต'องการโดยมีจุดมุ?งหมายขององค@การเปVนเป`าหมาย 
ไม?ใช?เรื่องของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผู'นําได'โดยท่ีไม?ได'มีการกระทําใดๆ เปVนกระบวนการ (Process) ให'
เกิดอิทธิพลต?อผู'อ่ืน ดังนั้น ผู'นําทางจากการแต?งต้ัง เช?น ผู'อํานวยการ ผู'บัญชาการ อาจจะมีภาวะ
หรือไม?ก็ได' ท้ังนี้ข้ึนอยู?ว?ามีลักษณะท้ัง 3 ประการหรือเปล?า ในทางตรงข'าม ผู'ท่ีแสดงภาวะผู'นําอาจจะ
ไม?เปVนผู'นําท่ีแบบทางการ แต?มีองค@ประกอบ 3 ประการนั้น  
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 2. ภาวะผู'นํา นอกจากเปVนกระบวนการแล'ว ภาวะผู'นําจะเกิดข้ึนได'ก็ต?อเม่ือผู'ตาม
ยอมให'ผู'นําใช'อิทธิพลต?อตัวเขา ซ่ึงโดยท่ัวไปก็ต'องพิจารณาถึงระดับความถูกต'องของอิทธิพลท่ีใช'ด'วย
ว?าไม?ใช?เปVนการใช'อํานาจเข'าขู?เข็ญ หรือบีบบังคับ ให'ทําตาม เพราะถ'าเปVนการเช?นนั้นก็ไม?ถือว?าผู'นํามี
ภาวะผู'นําได'  
 3. ภาวะผู'นํา จะถูกอ'างถึงเม่ือจุดมุ?งหมายของกลุ?ม หรือองค@การประสบความสําเร็จ 
ดังนั้นถ'าหากผู'นําไม?สามารถ นํากลุ?มไปสู?ความสําเร็จดังกล?าวได' ก็ย?อมหมายถึงว?าผู'นําไม?ได'แสดง
ภาวะผู'นําหรือไม?มีความสามารถในการนํานั่นเอง 
 2.4.5 ประสิทธิภาพของภาวะผู'นํา  
  ความหมายของประสิทธิภาพของภาวะผู'นําก็เหมือนกับความหมายของภาวะผู'นํา ท่ี
มีมากและ แตกต?างกันไปตามความสนใจ และขอบเขตการศึกษาของนักวิจัย นอกจากนั้นสิ่งสําคัญอีก 
ประการหนึ่ง คือ เกณฑ@ (Criteria) ท่ีจะใช'วัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู'นําจากการศึกษา
งานวิจัย พบว?า เกณฑ@ (Criteria) ท่ีใช'ในการประเมินประสิทธิภาพผู'นํา พอแยกได'เปVน 3 ลักษณะคือ 
1) ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุ?ม (Outcome) 2) ทัศนคติของผู'ตาม (Attitude of Followers) 3) คุณภาพ
ของกระบวนการกลุ?ม (Quality of Group Process)  
  1. ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุ?ม (Outcome) คือผลท่ีเกิดข้ึนของกลุ?ม เนื่องจากความ 
สามารถ ในการนํา หรือภายใต'การนําของผู'นํา เช?นผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุ?ม การสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค@ท่ีต้ังไว' การอยู?รอดของกลุ?มความก'าวหน'าของกลุ?ม  ความพร'อมของกลุ?ม 
ความสามารถในการแก'ปUญหาของกลุ?ม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ?มท่ีมีต?อผู'นํา และฐานะท่ี 
ได'รับการยอมรับไม?เปลี่ยนแปลงของผู'นํา สําหรับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในองค@การธุรกิจ อาจจะ
เห็นได'ชัดจากผลกําไร ท่ีเพ่ิมข้ึน ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ครองส?วนแบ?งของตลาดมากข้ึน เงินหมุนเวียน
ลงทุนมากข้ึน รวมท้ัง การยอมรับในผู'นําจากผู'บังคับบัญชา เพ่ือน และผู'ตามมากข้ึน ส?วนองค@การของ
รัฐมักจะเน'นไปท่ี ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององค@การ  
  2. ทัศนคติของผู'ตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผู'ตามหรือผู'ใต'บังคับ 
บัญชาท่ีมีต?อผู'นํา นิยมใช'เปVนเกณฑ@ตัดสินประสิทธิภาพของผู'นําอีกเกณฑ@หนึ่ง ซ่ึงส?วนใหญ?จะทราบได' 
โดยการใช'แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ@ผู'ตาม ดังตัวอย?างคําถามต?อไปนี้ -ผู'นําสามารถตอบสนอง
ความต'องการและคาดหวังของผู'ตามได'ดีเพียงใด -ผู'ตามชอบ ยกย?องและยอมรับผู'นําเพียงใด -ผู'ตามมี
ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําขอร'องของผู'นําแค?ไหน -ผู'ตามต?อต'าน เพิกเฉย ท่ีจะไม?
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอร'องของผู'นําหรือเปล?า นอกจากนั้น อาจดูได'จากการมีคําร'องทุกข@และบัตร
สนเท?ห@ต?างๆ ส?งถึงผู'นําในระดับสูงกว?า รวมท้ังการขอย'าย การขาดงาน การหน?วงเหนี่ยวงาน และการ
หยุดงานมากข้ึน เปVนต'น  
  3. คุณภาพของกระบวนการกลุ?ม (Quality of Group Process) คุณภาพของ
กระบวนการกลุ?มก็เปVนเกณฑ@ท่ีใช'ประเมินประสิทธิภาพของผู'นํา โดยประเมินจากความสนับสนุนด'าน
ต?างๆ และความต้ังใจท่ีจะทําให'คุณภาพของกระบวนการกลุ?มของลูกน'องมีคุณภาพดีข้ึนใน ด'านความ 
สามัคคี ความร?วมมือ แรงจูงใจ การแก'ปUญหา การตัดสินใจ การแก'ไขความขัดแย'ง ประสิทธิภาพ ของ
งานเฉพาะด'าน กิจกรรมขององค@การ การมีทรัพยากรอย?างพอเพียง และความพร'อมของกลุ?มท่ีจะ
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รับมือต?อการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ@วิกฤตต?างๆ รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการทํางาน 
การสร'างความม่ันใจให'สมาชิก การเพ่ิมพูนทักษะในงาน และการพัฒนาสุขภาพจิตของสมาชิกให'ดีข้ึน 
 2.4.6 วิธีการการศึกษาภาวะผู'นํา  
  การศึกษาภาวะผู'นําได'กระทํากันมานานแล'ว และมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับภาวะผู'นํา
จํานวนมาก อย?างไรก็ตามในการศึกษาเหล?านั้น จะมีแนวทางการศึกษาไม?แตกต?างกันนักดังท่ี       
ยุคล@ (Yukl, 1989) ได'สรุปแนวทางการศึกษาภาวะผู'นําของงานวิจัยได'เปVน 4 แนวทาง ดังต?อไปนี้คือ    
1) ศึกษาอํานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) ของผู'นํา 2) ศึกษาคุณลักษณะ (Trait 
Approach) ของผู'นํา 3) ศึกษาพฤติกรรม (Behavior Approach) ของผู'นํา 4) ศึกษาสถานการณ@ 
(Situational Approach) ของผู'นํา  
  1. อํานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของ 
ภาวะผู'นําจากอํานาจ-อิทธิพลของผู'นํา ส?วนใหญ?จะเน'นหรือพิจารณาท่ีขนาด ชนิดและการใช'อํานาจ 
ของผู'นํา ดังท่ียอมรับกันแล'วว?าอํานาจเปVนสิ่งสําคัญสําหรับผู'นํา เพราะนอกจากจะทําให'มีอิทธิพลต?อ 
ลูกน'องแล'ว ยังสามารถมีอิทธิพลต?อเพ่ือนผู'นําในระดับเดียวกันต?อผู'บังคับบัญชาในระดับ สูง รวมท้ัง 
บุคคลภายนอกหน?วยงานและองค@การได'  
  ในการศึกษาวิจัยชนิดนี้ นักวิจัยจะมีคําถามท่ีต'องการ คําตอบอยู?หลายคําถาม ได'แก? 
(1) อะไรคือแหล?งของอํานาจผู'นํา ลักษณะเฉพาะใดของผู'นํา และ ในสถานการณ@ เช?นไรท่ีทําให'ผู'นํามี
อํานาจ (2) ทิศทางการเพ่ิมและลดอํานาจของผู'นําจากกระบวน การแลกเปลี่ยนอิทธิพลเปVนอย?างไร 
นอกจากนั้น การท่ีต'องวิเคราะห@อํานาจของผู'นําพร'อมๆ กับ การวิเคราะห@อํานาจของหน?วยงานและ
กลุ?มคน ทําให'การประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู'นํามุ?ง เน'นไปท่ีความสามารถในการปรับตัวของ
องค@การต?อสิ่งแวดล'อมท่ีเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากใช' กลยุทธ@อิทธิพลของผู'นํา  
  2. พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผู'นําจาก 
พฤติกรรมหรือแบบของผู'นํานั้นมักจะมุ?งไปท่ีพฤติกรรมอะไรบ'างของผู'นําท่ีใช' ในการปฏิบัติหน'าท่ี
ต?างๆ หรือผู'นําทําอะไรบ'างในการปฏิบัติงานให'ประสบความ สําเร็จอย?างมีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู'นําจะแบ?งออกได'เปVน 2 กลุ?มใหญ?ๆ โดยกลุ?มแรกจะทําการศึกษา
กิจกรรมต?างๆ ของงานบริหารของผู'นําและเวลาท่ีผู'นําใช'ในแต?ละกิจกรรมในระยะต'น ส?วนในปUจจุบัน
จะมุ?งเน'นศึกษาภาระหน'าท่ีหรืองานของผู'นําแต?ละชนิด เพ่ือค'นหาพฤติกรรมของผู'นําท่ีเหมาะหรือทํา
ให'แต?ละภารกิจประสบความสําเร็จ สําหรับงานวิจัยกลุ?มท่ีสองจะศึกษามุ?งเน'นไปท่ีความแตกต?าง
ระหว?างพฤติกรรม ท่ีมีประสิทธิภาพและไม?มีประสิทธิภาพของผู'นํา โดยหาความสัมพันธ@ระหว?าง
พฤติกรรมของผู'นํา กับความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของผู'ตามพฤติกรรมของผู'นําท่ีนํามา
พิจารณา มักเปVนพฤติกรรมท่ีสําคัญๆ (Critical Incident) ของการบริหาร  
  3. คุณลักษณะ (Trait Approach) การศึกษาวิจัยแบบนี้จะมุ?งเน'นไปท่ีคุณลักษณะ
เฉพาะ ของผู'นําซ่ึงในอดีตท่ีผ?านมาเชื่อว?าผู'นําท่ีประสบความสําเร็จจะมีคุณสมบัติ พิเศษเหนือกว?าผู'
ตาม เช?น การทํางานไม?รู'จักเหน็ดเหนื่อย การสามารถหยั่งรู'ใจคนได' การคาดคะเนเหตุการณ@ล?วงหน'า
ได' แม?นยําอย?างน?ามหัศจรรย@ และมีพรสวรรค@ในการชักจูงคนได'อย?างเหลือเชื่อ การศึกษาคุณลักษณะ 
ของผู'นําได'มีมากในระหว?าง ค.ศ. 1930 - 1940 แต?ก็ไม?มีงานวิจัยใดยืนยันได'ว?าคุณลักษณะของ ผู'นํา
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แต?ละคุณลักษณะมีความสัมพันธ@ต?อความสําเร็จของผู'นําได'อย?างไร จึงทําให'นักวิจัยให'ความ สนใจใน
คุณลักษณะของผู'นําน'อยลงตามลําดับ อย?างไรก็ตามได'มีความพยายามท่ีจะศึกษาว?าคุณลักษณะ ของ
ผู'นําชนิดท่ีจําเปVนสําหรับงานของผู'นําแต?ละประเภทอย?างไร และในสถานการณ@ท่ีแตกต?างกัน 
คุณลักษณะใดท่ีจะช?วยให'ผู'นําประสบความสําเร็จได'  
  4. สถานการณ@ (Situation Approach) การศึกษาวิจัยสถานการณ@ท่ีมีผลต?อ 
ประสิทธิภาพของภาวะผู'นํานั้น จะมุ?งเน'นศึกษาสถานการณ@ท่ีสําคัญๆ เช?น อํานาจหน'าท่ี และความ 
ม่ันคงของผู'นํา ลักษณะงานของผู'นํา ความสามารถและแรงจูงใจของผู'ตาม สภาพแวดล'อมภายนอก 
ความคาดหวังและข'อเรียกร'องต?างๆ เก่ียวกับงานของลูกน'อง เพ่ือนร?วมงาน และบุคคลภายนอก 
องค@การ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานการณ@นี้ แยกออกได'เปVน 2 กลุ?มใหญ?ๆ โดยกลุ?มแรกจะมุ?ง เน'น
ว?าสถานการณ@ใดท่ีจะมีอิทธิพลต?อพฤติกรรมแต?ละพฤติกรรมของผู'นําอย?างไร ดังนั้น การวิจัย ประเภท
นี้จึงต'องศึกษาว?าพฤติกรรมการบริหารงานของผู'นําต?างองค@การ ต?างระดับเหมือนหรือ แตกต?างกัน
อย?างไร สําหรับกลุ?มท่ีสอง มุ?งท่ีจะศึกษาว?า สถานการณ@ลักษณะใดจะมีส?วนทําให'พฤติกรรมหรือแบบ
ของผู'นํา รวมท้ังคุณลักษณะของผู'นํามีผลต?อประสิทธิภาพของภาวะผู'นํา เพราะนักวิจัยกลุ?มนี้มี 
พ้ืนฐานความคิดท่ีว?าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไม?เหมาะสําหรับทุกสถานการณ@ หรือประสิทธิภาพ 
ของผู'นําข้ึนอยู?กับความสามารถในการปรับพฤติกรรมให'เปVนไปตามการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ@ 
หรือเหมาะสมกับสถานการณ@ 
  ภาวะผู'นํา เปVนกระบวนการของอิทธิพลท่ีบุคคลหนึ่งพยายามใช'อิทธิพลต?อบุคคลอ่ืน 
ให'มี พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต'องการ ท้ังนี้เพ่ือให'บรรลุตามเป`าหมายท่ีต้ังไว' ในการกล?าวถึงภาวะ
ผู'นํา จะต'องพิจารณาสิ่งต?อไปนี้ 3 ประการ คือ (http://www.rin.ac.th สืบค'นเม่ือ 3 ตุลาคม 2556) 
  1. ภาวะผู'นําเปVนกระบวนการ  
  2. ภาวะผู'นําอยู?ท่ีระดับความถูกต'องท่ีผู'ตามจะปฏิบัติตาม และ  
  3. การบรรลุเป`าหมายท่ีตั้งไว' ผู'นํา คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในกลุ?ม จะมาจาก
การเลือกต้ัง แต?งต้ัง หรือยกย?องจากกลุ?มให'เปVนผู'ชี้แนะ ช?วยเหลือให'กลุ?มปฏิบัติกิจกรรมต?างๆ จน
ประสบความสําเร็จตามเป`าหมายท่ีตั้งไว'  
  คําว?า ผู'นํา ผู'จัดการ และผู'บริหาร มีความแตกต?างกัน แต?ก็ยังนิยมใช'แทนกันเพ่ือให'
เข'าใจ ถึงลักษณะขององค@การท่ีผู'นําเก่ียวข'องอยู? สําหรับประสิทธิภาพของภาวะผู'นํานั้น ได'มีการสรุป
เกณฑ@ท่ีใช'ในการประเมินประสิทธิภาพ ผู'นําไว' 3 เกณฑ@ คือ  
  1. ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุ?ม  
  2. ทัศนคติของผู'ตามและ  
  3. คุณภาพของกระบวนการกลุ?ม  
  การศึกษาภาวะผู'นําได'ทํากันมานาน และมีงานวิจัยจํานวนมากมาย อย?างไรก็ตามก็
พอจะ แบ?งประเภทของการศึกษาภาวะผู'นําได'เปVน 4 แนวทาง คือ  
  1. การศึกษาภาวะผู'นําจากอํานาจ- อิทธิพล  
  2. การศึกษาภาวะผู'นําจากพฤติกรรมของผู'นํา  
  3. การศึกษาภาวะผู'นําจากคุณลักษณะ ของผู'นํา และ  



 99 

  4. การศึกษาภาวะผู'นําในสถานการณ@ต?างๆ นอกจากนั้น  ยังมีการศึกษาหา
ความสามารถพิเศษของผู'นํา ซ่ึงเริ่มมีการศึกษาจริงจังประมาณต'นป� ค.ศ. 1980 แต?ก็ยังมีงานวิจัยใน
ด'านนี้ไม?มากนัก รวมท้ังยังคงศึกษาทุกภาวะผู'นําท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีแคบเล็ก 
เนื่องจากเทคโนโลยีด'านการสื่อสารท่ีรวดเร็ว แต?ทวีคูณด'านการแข?งขันและช?วงชิงโอกาสในทุกๆ ด'าน  
  สรุปได'ว?า ผู'นํา (Leader) คือบุคคลท่ีได'รับการแต?งต้ังหรือการเลือกต้ังหรือการยก
ย?องจากกลุ?มให'ทําหน'าท่ีของตําแหน?งผู'นํา เช?น การชี้แนะ สั่งการ และช?วยเหลือให'กลุ?มสามารถ
ปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค@ท่ีต้ังไว'ได' มีการเขียนชื่อผู'นําแตกต?างกันออกไปตามลักษณะงาน
และองค@การท่ีอยู? เช?น ผู'บริหาร ผู'จัดการ ประธานกรรมการ ผู'อํานวยการ อธิการบดี ผู'บัญชาการ
เหล?าทัพ ผู'ว?าราชการ นายอําเภอ กํานัน เจ'าคณะจังหวัด เจ'าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความพร�อมด�านทรัพยากรการบริหาร 
 2.5.1 ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 
  ในการบริหารองค@กร มนุษย@นับเปVนทรัพยากรสําคัญท่ีจําเปVนและต'องใช'ทรัพยากร
มนุษย@จํานวนมากในหลากหลายหน'าท่ี เพราะทรัพยากรมนุษย@จะเปVนผู'สร'างสรรค@งานบริการและเปVน
ผู'ให'บริการด'านสุขภาพ ท่ีเน'นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงการท่ีจะ
ได'มาซ่ึงทรัพยากรมนุษย@ท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย@ให'ทํางานให'กับ
องค@การอย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค@การไปด'วยดีนั้น ล'วนต'อง
อาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย@ท่ีดี ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย@มีความสําคัญกับการบริหาร
องค@การ ดังต?อไปนี้ คือ 
  1. ทําให'มีบุคลากรทํางานท่ีเพียงพอและต?อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากร
มนุษย@ท่ีดีจะต'องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย@ โดยมีการทํานายความต'องการทรัพยากรมนุษย@ใน
อนาคต ซ่ึงต'องสัมพันธ@กับทิศทางและแผนงานขององค@การ ตลอดจนกิจกรรมขององค@การท่ีคาดว?าจะ
มีในอนาคต นอกจากนี้ ยังต'องคํานึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย@ เพ่ือท่ีจะคาดการณ@ได'ว?า
องค@การมีความต'องการทรัพยากรมนุษย@ประเภทใด จํานวนเท?าใด เม่ือใด ทําให'สามารถวางแผนการ
รับคนเข'าทํางาน การฝ�กอบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถ'าจําเปVน ซ่ึงจะส?งผล
ให'องค@การมีบุคลากรทํางานอย?างเพียงพอตามความจําเปVน และมีบุคลากรท่ีทํางานในหน'าท่ีต?างๆ 
อย?างต?อเนื่อง สอดคล'องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค@การ ส?งผลให'องค@การสามารถ
ดําเนินงานไปได'ตามทิศทางและบรรลุเป`าหมายท่ีต'องการ 
  2. ทําให'ได'คนดีและมีความสามารถเข'ามาทํางานในองค@การ การจัดการทรัพยากร
มนุษย@ ท่ี ดีจะนํามาสู?กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต?งต้ังบุคคลท่ีเปVนคนดีและมี
ความสามารถสอดคล'องกับความต'องการขององค@การ 
  3. ทําให'มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ การฝ�กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย@
นับเปVนบทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย@ ซ่ึงการฝ�กอบรมและพัฒนาจะเก่ียวข'องกับคนท่ี
ทํางานในองค@การ ท้ังคนท่ีรับเข'ามาทํางานใหม?และคนท่ีทํางานอยู? เดิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
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ทรัพยากรมนุษย@เหล?านี้ให'ทํางานได' ทํางานเปVน ทํางานอย?างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทํางานได'
สอดคล'องกับการเปลี่ยนแปลงของปUจจัยต?างๆ ในการบริหารองค@การ  
  4. ทําให'มีการบริหารค?าตอบแทนและสวัสดิการแก?บุคลากรอย?างเหมาะสม การ
จัดการทรัพยากรมนุษย@ท่ีดีจะทําให'เกิดการพิจารณาเรื่องค?าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตอย?างมีคุณภาพ เปVนการดึงดูดและรักษาคนให'คงอยู?กับองค@การ มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางานให'กับองค@การ 
  5. ทําให'เกิดการป`องกันและแก'ไขพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย@จะมีการวางกฎระเบียบด'านวินัยของบุคลากรหรือคนทํางานให'เปVนไปตามสภาพ
ลักษณะงานและวัตถุประสงค@ขององค@การ  
  6. ทําให'เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี 
การจัดการทรัพยากรมนุษย@ท่ีมีการกําหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรท่ีดีและเปVน
ธรรม จะส?งผลให'มีการให'รางวัล การเลื่อนตําแหน?งแก?ผู'ท่ีปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู'ท่ีปฏิบัติงาน
ไม?ดีและก?อให'เกิดความเสียหายแก?องค@การ อันเปVนการสร'างแรงจูงใจบุคลากรให'ทํางานอย?างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. ทําให'เกิดความสัมพันธ@อันดีระหว?างคนทํางานด'วยกันและคนทํางานกับผู'บริหาร 
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย@จะให'ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ@ท่ีดีระหว?าง
คนทํางานด'วยกัน และระหว?างคนทํางานกับผู'บริหารหรือแรงงานสัมพันธ@ เพ่ือให'เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน และเปVนการลดความขัดแย'งและกรณีพิพาทต?างๆ ท่ีจะส?งผลลบต?อองค@การ 
 2.5.2 หน'าท่ีของหน?วยงานทรัพยากรมนุษย@ 
  1. หน'าท่ีเก่ียวกับองค@การ 
   - กําหนดนโยบาย 
   - ให'คําแนะนํา 
   - ให'บริการ 
   - ควบคุม 
  2. หน'าท่ีเก่ียวกับสมาชิกองค@การ 
   - การวางแผนทรัพยากรมนุษย@ 
   - การจ'างงาน 
   - การจัดการด'านตําแหน?งงาน 
   - การฝ�กอบรมและการพัฒนา 
   - การบริหารค?าตอบแทนและผลประโยชน@ 
   - การธํารงรักษา 
   - ระเบียบวินัย 
   - แรงงานสัมพันธ@ 
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 2.5.3 การจัดองค@การของหน?วยงานทรัพยากรมนุษย@ 
  1. ผู'บริหาร การตัดสินใจของผู'บริหารจะมีส?วนเก่ียวข'องกับความสําเร็จหรือความ
ล'มเหลวขององค@การ ความเข'าใจและทัศนคติของผู'บริหารมีผลต?อการจัดการทรัพยากรมนุษย@โดยตรง
ต?อการจัดโครงสร'างและการพัฒนาของหน?วยงานทรัพยากรมนุษย@ 
  2. ขนาดและโครงสร'าง องค@การมีขนาดต?างกันย?อมมีความต'องการและมี
งบประมาณในงานด'านบุคลากรท่ีแตกต?างกัน การจัดโครงสร'างองค@การยังมีผลต?อการจัดหน?วยงาน
และลักษณะการดําเนินงานของหน?วยงานทรัพยากรมนุษย@  
  3. ปUจจัยภายนอก เช?น รัฐบาล สมาคมแรงงาน สมาคมนายจ'าง เปVนต'นมีส?วนใน
การกําหนดโครงสร'างและการเจริญเติบโตของหน?วยงานทรัพยากรมนุษย@ เนื่องจากเปVนตัวกําหนด
โอกาสและอุปสรรคในการทําเนินงานขององค@การ 
  การจัดการทรัพยากรมนุษย@ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย@ คือ การใช'กลยุทธ@เชิง
รุกท่ีมีความสัมพันธ@กันอย?างต?อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณค?ามากท่ีสุดในองค@กร นั่น
คือบุคคลท่ีทํางานท้ังกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีท่ีทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป`าหมายในการ
ประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ@ในการจัดการทรัพยากรมนุษย@นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วไปตามเวลา 
และสถานการณ@ จึงต'องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด'วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภท
และขนาดจึงมีแผนกหรือหน?วยงานท่ีทํา หน'าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย@โดยเฉพาะ ซ่ึงขนาดของ
แผนกหรือหน?วยงานนั้น จะมากน'อยก็ข้ึนอยู?กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากร
มนุษย@ ด'วยว?าสําคัญยิ่งยวดมากน'อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย@ถือเปVนท้ังทฤษฎีในเชิง
วิชาการและแบบปฏิบั ติใน  ธุรกิจท่ีศึกษาวิธีการบริหารแรงงานท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ 
(wikipedia.org/wiki/ สืบค'นเม่ือ 1 ตุลาคม 2556) 
 2.5.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@  
  มนุษย@ คือ สัตว@ท่ีรู'จักใช'เหตุผล สัตว@ท่ีมีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งท้ังปวงอัน
เปVนทรัพย@ ส?วนพัฒนา หมายถึง ทําให'เจริญ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) จาก
ความหมายของศัพท@ดังกล?าว สรุปได'ว?า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ คือ การทําให'มนุษย@เจริญ มี
ศักยภาพมากข้ึนจนกลายเปVนทรัพยากรท่ีมีค?าในสังคมและในประเทศ      
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานท่ีส?งเสริมให' บุคลากร
เพ่ิมความรู' และทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเปVนการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรให'สามารถปฏิบัติงานได'อย?างมี ประสิทธิภาพหลายๆ คนมักจะมีคําถามกับคํา
ว?า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ (Human Resources Development)” มีความสําคัญต?อการ
บริหารจัดการต?างๆ ในองค@การอย?างไร ก?อนอ่ืนต'องมาดูคําจัดกัดความของกูรู ต?างๆ ดังนี้ 
  สเวนสันต@ Swanson (1995) ให'ความหมายว?าเปVนกระบวนการของการพัฒนาและ
การทําให'บุคลากรได'แสดงความเชี่ยวชาญ (Expertise) โดยใช'การพัฒนาองค@การ การฝ�กอบรมบุคคล
และพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุ?งหมายเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  โรสเวล & สเร็ดส@ (Rothwell & Sredl, 1992) ให'ความหมายว?า เปVนการจัดประสบ
การณ@การเรียนรู'ขององค@การ (Organizational Learning) โดยนายจ'างเปVนผู'รับผิดชอบ เพ่ือ
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จุดประสงค@ในการปรับปรุงการทํางานซ่ึงเน'นการทําให'บุคลากรทํางานให'มี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
การบูรณาการเป`าหมายขององค@การและความต'องการของบุคคลให'สอดรับกัน หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย@ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ เปVนการนําศักยภาพของแต?ละบุคคลมาใช' ในการ
ปฏิบัติงานให'เกิดประโยชน@สูงสุด และสร'างให'แต?ละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีต?อองค@การ ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค?าของตนเอง เพ่ือนร?วมงานและองค@การ เม่ือพิจารณา 
  1. มนุษย@ทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให'เพ่ิมพูนข้ึนได' ท้ังด'านความรู' ด'าน 
ทักษะและเจตคติ ถ'าหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ 
  2. การพัฒนาศักยภาพของมนุษย@ควรเปVนกระบวนการต?อเนื่อง ต้ังแต?การสรรหา 
การคัดเลือก นํามาสู?การพัฒนาในระบบขององค@การ  
  3. วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะต'องเลือกใช'ให'เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค@การ และบุคลากร 
  4. จัดให'มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเปVนระยะๆ เพ่ือ
ช?วยแก'ไขบุคลากรบางกลุ?ม ให'พัฒนาความสามารถเพ่ิมข้ึนและในขณะเดียวกันก็ สนับสนุน ให'ผู'มีขีด
ความสามารถสูงได'ก'าวหน'าไปสู?ตําแหน?งใหม?ท่ีต'องใช' ความสามารถสูงข้ึน  
  5. องค@การจะต'องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให'เปVนปUจจุบัน ท่ีสามารถ ตรวจสอบ
ความก'าวหน'าได'เปVนรายบุคคล   
  แนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@แบ?งได'เปVน 3 กลุ?ม 
  กลุ?มท่ี 1 ให'นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ว?า หมายถึง การดําเนินการให' บุคคล
ได'รับประสบการณ@และการเรียนรู'ในช?วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือท่ีจะนําเอามา ปรับปรุงความสามารถใน
การทํางานโดยวิธีการ 3 ประการ คือ  
  1. การฝ�กอบรม (Training) เปVนกิจกรรมท่ีก?อให'เกิดการเรียนรู' โดยมุ?งเน'น เก่ียวกับ
งานท่ีปฏิบัติอยู?ในปUจจุบัน (Present Job) เป`าหมาย คือการยกระดับความรู' ความสามารถ ทักษะ 
ของพนักงานในขณะนั้น ให'สามารถทํางานในตําแหน?งนั้นๆได' ซ่ึง ผู'ท่ีผ?านการฝ�กอบรมไปแล'วสามารถ
นําความรู'ไปใช'ได'ทันที  
  2. การศึกษา (Education) เปVนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@โดยตรง เพราะ การ
ให'การศึกษาเปVนการเพ่ิมพูนความรู'ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร'างความสามารถ ในการปรับตัว
ในทุกๆ ด'านให'กับบุคคล โดยมุ?งเน'นเก่ียวกับงานของพนักงานในอนาคต (Future Job) เพ่ือเตรียม
พนักงานให'มีความพร'อมท่ีจะทํางานตามความต'องการของ องค@กรในอนาคต 
  3. การพัฒนา (Development) เปVนกระบวนการปรับปรุงองค@กรให'มี ประสิทธิภาพ 
เปVนกิจกรรมการเรียนรู'ท่ีไม?ได'มุ?งตัวงาน (Not Focus on a Job) แต?มีจุดเน'น ให'เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีองค@กรต'องการ และพร'อมท่ีจะปฏิบัติงานกับองค@กรใน อนาคต เพ่ือให'สอดคล'องกับเทคโนโลยี 
รวมท้ังสิ่งแวดล'อมต?างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย?าง รวดเร็ว  
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  กลุ?มท่ี 2 ให'นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ว?า หมายถึง การนํากิจกรรมท่ีมีการ 
กําหนดและวางรูปแบบอย?างเปVนระบบเพ่ือใช'เพ่ิมพูนความรู' ทักษะ ความสามารถ และ ปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงานให'ดีข้ึน โดยมุ?งเน'นการพัฒนาใน 3 ส?วน คือ  
  1. การพัฒนาบุคคล (Individual Development)  
  2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  
  3. การพัฒนา องค@การ (Organization Development) โดยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย@จะเกิดได'จากการนําเป`าหมายของบุคคล ซ่ึงต'องให'ได'มาซ่ึงเป`าหมายของแต?ละคน เพ่ือให'สอด
รับกับเป`าหมายขององค@การท่ีต'องการบุคคลากรประเภทใดท้ังในระยะ สั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยการนําการพัฒนาสายงานอาชีพเปVนตัวเชื่อมเป`าหมายของบุคคล กับเป`าหมายขององค@การนั้น 
  กลุ?มท่ี 3 ให'นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ว?า หมายถึง การท่ีจะพัฒนาองค@การ 
ให'เปVนองค@การแห?งการเรียนรู' (Learning Organization) ซ่ึงเปVนการบูรณาการระหว?างการเรียนรู'
และงานเข'าด'วยกัน ซ่ึงสามารถนํามารวมกันได'อย?างต?อเนื่องและเปVนระบบใน 3 ส?วน คือ  
  1. ระดับบุคคล (Individual)  
  2. ระดับกลุ?มหรือทีมผู'ปฏิบัติงาน (Work Group or Teams)  
  3. ระดับระบบ โดยรวม (The System) ซ่ึงกระบวนการเรียนรู'สามารถแบ?งออกได'เปVน 
3 ประเภท คือ (1) การเรียนรู'จากประสบการณ@ (อดีต) (2) การเรียนรู'ท่ีจะปรับตัวให'เข'ากับสถานการณ@ 
ปUจจุบัน (3) การเรียนรู'เพ่ือท่ีจะเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเปVนท่ีมาของ วินัย         
5 ประการ (Disciplines of the Learning Organization) ประกอบด'วย 1) ความเชี่ยวชาญส?วนบุคคล 
(Personal Mastery) 2) กรอบแนวความคิด (Mental Models) 3) การร?วมวิสัยทัศน@ (Shared Vision) 
4) การเรียนรู'ของทีม (Team Learning) 5) การคิดแบบเปVนระบบ (Systems Thinking) 
 2.5.5 การประเมินมาตรการส?งเสริมการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ 
  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง 
  1. อัตราการขยายการปลูกยางของประเทศไทยท่ีสูงและการเผยแพร?ความรู'ด'านการ
จัดการสวนยางให'แก?เกษตรกรท่ีไม?สามารถดําเนินการได'อย?างท่ัวถึง ส?งผลให'เกษตรกรสวนยางขาด
ความรู'ในการจัดการสวนยางอย?างถูกต'องตามหลักวิชาการ ซ่ึงกระทบต?อคุณภาพน้ํายาง ผลผลิตต?อไร? 
และอายุการเก็บเก่ียวของสวนยาง  
  2. การขาดแคลนนักวิจัยด'านการพัฒนาพันธุ@ยางเกิดข้ึนจากระบบการประเมินผล
งานอาจารย@และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาท่ีประเมินผลงานแบบป�ต?อป�ไม?เอ้ือให'เกิดการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ@ยางซ่ึงใช'ระยะเวลา 20 – 25 ป� ทําให'ประเทศไทยมีพันธุ@ยางท่ีปลูกแพร?หลายเพียง 2 พันธุ@ 
ได'แก? RRIM600 และ RRIT251 ในขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีพันธุ@ยางมากกว?า 10 สายพันธุ@  
  3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางเปVนอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพิงการใช'แรงงานสูง การขาด
แคลนแรงงานไร'ฝ�มือในกระบวนการผลิตจากการท่ีไม?สามารถหาแรงงานไทยเข'าทํางานและต'นทุน
ค?าจ'างแรงงานท่ีสูงทําให'ผู'ประกอบการบางส?วนต'องพ่ึงพิงแรงงานไร'ฝ�มือต?างด'าว ซ่ึงปUญหานี้เกิดข้ึนใน
ประเทศมาเลเซียเช?นกัน ซ่ึงประเทศมาเลเซียมีการผ?อนผันให'ใช'แรงงานต?างด'าวได'  
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  4. การผลิตแรงงานก่ึงฝ�มือและแรงงานฝ�มือจากภาคการศึกษาไม?เพียงพอต?อความ
ต'องการของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากประเทศไทยขาดหลักสูตรเฉพาะด'านยาง ในขณะท่ีประเทศ
มาเลเซียมีการจัดหลักสูตรระยะสั้น 1 ป� สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางโดยเฉพาะ ประเทศจีนมี
การต้ังวิทยาลัยท่ีผลิตบุคลากรป`อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางได'ราว 3,000 คนต?อป� และประเทศ
อินเดียจัดต้ังหน?วยงานพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางซ่ึงมีเป`าหมายจะผลิต
กําลังคนป`อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง 700,000 คนในระยะเวลา 10 ป�  
  5. การขาดกลไกในการจูงใจและโครงสร'างพ้ืนฐานสนับสนุนการถ?ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตจากผู'ประกอบการข'ามชาติ ทําให'ผู'ประกอบการขนาดกลางและขนาดย?อมไม?สามารถเข'าถึง
เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ@ยางท่ีมีมูลค?าเพ่ิมสูงได' ในขณะท่ีประเทศจีนมีการกําหนดประเภท
กิจการท่ีต'องลงทุนในลักษณะร?วมทุนเท?านั้น การออกกฎให'ทําการฝ�กอบรมและพัฒนาแรงงานของจีน
ให'สามารถออกแบบเครื่องจักรเฉพาะ และการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินค'าท่ีจะขายในประเทศ 
เพ่ือให'ภาครัฐสามารถเข'าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตของผู'ประกอบการได' เปVนต'น  
  6. การขาดแคลนมาตรการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ในอุตสาหกรรมยาง
ของหน?วยงานภาครัฐอันเนื่องมาจากการขาดการบูรณาการของหน?วยงานภาครัฐท่ีเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนอย?างเปVนรูปธรรม รวมไปถึงการขาดมาตรการส?งเสริมและจูงใจท้ังทางด'านตัวเงินและไม?ใช?
ตัวเงินท่ีต?อเนื่องเปVนระยะเวลานานและง?ายตอการทําความเข'าใจ ส?งผลโดยตรงต?อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย@ในอุตสาหกรรมยางท้ังในระดับมีฝ�มือและก่ึงมีฝ�มือ 
  สรุปได'ว?า การจัดการทรัพยากรมนุษย@มีความสําคัญกับการบริหารองค@การ คือ 1) ทํา
ให'มีบุคลากรทํางานท่ีเพียงพอและต?อเนื่อง 2) ทําให'ได'คนดีและมีความสามารถเข'ามาทํางานในองค@การ 
3) ทําให'มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ การฝ�กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ 4) ทําให'มีการบริหาร
ค?าตอบแทนและสวัสดิการแก?บุคลากรอย?างเหมาะสม 5) ทําให'เกิดการป`องกันและแก'ไขพฤติกรรมท่ี
เบี่ยงเบนของบุคลากร 6) ทําให'เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี 
7) ทําให'เกิดความสัมพันธ@อันดีระหว?างคนทํางานด'วยกันและคนทํางานกับผู'บริหาร 

 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 2.6.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ (2541) ได'ทําการศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยาง
ท่ีเปVนส?วนควบของอุตสาหกรรมก?อสร'างและอิเล็กทรอนิกส@ พบว?า การดําเนินนโยบายการประกันราคา
ยางในระดับท่ีสูงกว?าราคาตลาดมากเกินไป ทําให'ต'นทุนของผลิตภัณฑ@ยางท่ีทําจากยางธรรมชาติสูงกว?าท่ี
ควรจะเปVน ซ่ึงเปVนปUญหาและอุปสรรคในการขยายการใช'ยางธรรมชาติเปVนวัตถุดิบ และมาตรการ
ทางด'านภาษีและการประกันราคายางล'วนแต?ส?งผลให'การพัฒนาอุตสาหกรรมยางไม?รุดหน'าเท?าท่ีควร 
  นอกจากนี้รัฐบาลยังมอบนโยบาย ให' สกย. ช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให'
รวมตัวจัดต้ังสหกรณ@กองทุนสวนยาง โดยจัดสรรงบประมาณสร'างโรงผลิตยางแผ?นผึ่งแห'ง/รมควัน 
ให'กับกลุ?มเกษตรกร เพ่ือแปรรูปผลผลิต เปVนยางแผ?นรมควัน หรือ อบแห'ง สําหรับกลุ?มเกษตรกรท่ี
รวมตัวกัน ไม?มากพอ ท่ีจะจัดต้ังสหกรณ@ รัฐก็ให' สกย. จัดสร'างโรงเรือนผลิตยางแผ?นดิบคุณภาพดีให' 
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นอกจากนั้นรัฐยังมอบหมายให' สกย. จัดตลาดประมูลยางระดับท'องถ่ิน เพ่ือให'เกษตรกร และพ?อค'า
มาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได'คุณภาพมาตรฐาน และราคาท่ีเปVนธรรม 
  สํานักงานกองทุนสงเคราะห@การสวนยาง (สกย.) มีหน'าท่ีรับผิดชอบในการสงเคราะห@
ช?วยเหลือสาธิตและส?งเสริมชาวสวนยางในการปลูกยางพันธุ@ดี หรือไม'ยืนต'นชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจทดแทนสวนยางเก?า ให'การสงเคราะห@ปลูกยางพันธุ@ดีแก?เกษตรกรท่ีไม?มีสวนยางมาก?อน 
รวมท้ังดูแลส?งเสริมอาชีพการทําสวนยางอย?างครบวงจร นับต้ังแต?การผลิต การตลาด การแปรรูปและ
ส?งเสริมอาชีพเสริมตลอดจนการช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
  ธีระ วงศ@สมุทร (2555) ได'กล?าวว?า กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เตรียมเสนอเกณฑ@
ขอเงินชดเชยเพ่ือให'การช?วยเหลือเกษตรกรผู'ปลูกยางพาราท่ี ประสบภัยธรรมชาติ ต?อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซ่ึงจากการสํารวจล?าสุดของสํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง
รายงานมี พ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีประสบอุทกภัยและวาตภัยรวมท่ัวประเทศ จํานวน 181,200 ไร? จะ
เสนอเกณฑ@ ครม. อนุมัติเงินช?วยเหลือเปVนกรณีพิเศษในอัตรา 55% ของต'นทุนการผลิตต?อไร? ซ่ึง
ต'นทุนการปลูกยางพาราของเกษตรกรเฉลี่ยอยู?ท่ี 10,922 บาท/ต?อไร? คิดเปVนเงิน 6,007 บาท/ต?อไร? 
บวกเพ่ิมจากท่ีเกษตรกรได'รับเงินสงเคราะห@ปลูกต'นยางใหม?ตามปกติอีกจํานวน 11,000 บาท/ต?อไร? 
โดยเกษตรกรจะกลับเข'าสู?กระบวนการรับการสงเคราะห@ของกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยางใหม?อีกครั้ง 
จนครบระยะเวลา 5 ป�ครึ่ง ซ่ึงเกษตรกรจะได'รับเงินช?วยเหลือจากท้ัง 2 ส?วนนี้ รวมเปVนเงิน 17,007 บาท
ต?อไร? (acfs.go.th สืบค'นเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2557) 
 2.6.2 ลดการส?งออกยางพารา ทางแก'ปUญหากระทบผู'ส?งออก 
  ณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ (2554) เผยถึงสถานการณ@และแนวทางการแก'ไขปUญหาราคา
ยางพารา ณ ห'องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ว?า จากการท่ีสถานการณ@ราคายางพาราตกตํ่า
ต้ังแต?เม่ือปลายป� 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ได'ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกร เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยวางเป`าหมายไว'ท่ี 120 บาท/กก. ภายใต'วงเงิน 2 ส?วน 
รวม 15,000 ล'านบาท โดยในส?วนแรก วงเงินสินเชื่อสําหรับสถาบันเกษตรกร จํานวน 5,000 ล'าน
บาท ผ?านการอนุมัติ และได'รับเงินแล'วประมาณ 703 ล'านบาท อีกท้ังมีการอนุมัติหลักการขยายให'
วิสาหกิจชุมชนรวมถึงเกษตรกรรายย?อยให' สามารถเข'าร?วมโครงการได' ส?วนท่ีสอง วงเงินสินเชื่อ
สําหรับองค@การสวนยาง (อ.ส.ย.) จํานวน 10,000 ล'านบาท มีการใช'ไปแล'วประมาณ 2,000 ล'านบาท 
อาจมีการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินดังกล?าว หากประเมินสถานการณ@แล'วพบว?ามีความจําเปVน โดยจะ
พิจารณาจากผลการดําเนินโครงการ ณ วันท่ี 31 มี.ค. 56 ซ่ึงเปVนวันสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้ ในด'านกลไก
ราคายางพารา ทางโครงการฯ ได'รับซ้ือในราคานําตลาด คือ ใช'ราคากลางเปVนตัวต้ังแล'วบวกเพ่ิมอีก    
3 บาท ประกาศเปVนราคารับซ้ือ แต?หากราคากลางลดตํ่าลงจะไม?ลดราคาตาม จะยังคงยืนราคานั้นๆ 
ไว'เพ่ือช?วยเหลือเกษตรกร ซ่ึงปUจจุบันราคารับซ้ือของโครงการฯ อยู?ท่ี 93.66 บาท/กก. ขณะท่ีราคา
ตลาดกลางอยู?ท่ี 88.71 บาท/กก. โดยได'มอบหมายให' อ.ส.ย. เป�ดจุดรับซ้ือเพ่ิมข้ึน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให'กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา สําหรับประเด็นท่ีจะให'รัฐบาลชดเชย กรณีหาก อ.ส.ย.
ดําเนินการในส?วนท่ีรับผิดชอบขาดทุน จะต'องแก'ไขมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้นจึงได'มีการประชุม
คณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติ ขณะนี้อยู?ระหว?างการดําเนินการของหน?วยงานราชการท่ี
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เก่ียวข'อง ท่ีจะต'องเตรียมข'อมูลดังกล?าวเข'าสู?ท่ีประชุม ครม. ส?วนเรื่องท่ีหลายฝZายแสดงความกังวลถึง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในส?วนของสหภาพยุโรป หรือการชะลอตัวในสหรัฐอเมริกา และจีน จะส?งผล
กระทบมาถึงราคายางพาราโลกด'วยนั้น ขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ@ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได'มอบหมายให' 
ครม. เศรษฐกิจ ติดตามสถานการณ@เรื่องดังกล?าวอย?างใกล'ชิด รวมท้ังหาแนวทางต?างๆ ท้ังประสานงาน
ความร?วมมือไปยังบริษัทร?วมทุนยาง 3 ประเทศ เพ่ือหารือระหว?างรัฐต?อรัฐ หากสถานการณ@ราคายาง
และเศรษฐกิจของกลุ?มประเทศข'างต'นไม?ดีข้ึน 
  ท้ังนี้ การประกาศราคายางตามท่ีวางเป`าหมายไว'ท่ี 120 บาท/กก. ในเวลานี้ยังไม?
สามารถทําได' ควรใช'กลไกของโครงการฯ ซ่ึงรับซ้ือในราคานําตลาดอยู?แล'ว ทําให'ราคาเพ่ิมข้ึนอย?าง
เปVนเหตุเปVนผล เนื่องจากไทยไม?ได'เปVนผู'ส?งออกยางพาราเพียงรายเดียว จึงต'องพิจารณาอย?าง
รอบคอบ หากกําหนดราคายางตายตัวท่ี 120 บาท/กก. อาจส?งผลต?อเสถียรภาพตลาดยางพาราของ
ประเทศได' โดยงบประมาณในส?วนของ อ.ส.ย. จํานวน 10,000 ล'านบาท คาดว?าจะสามารถรับซ้ือ
ยางพาราจากตลาดได'ไม?ตํ่ากว?า 1 แสนตัน หรือคิดเปVน 10 % ของปริมาณยางพาราท่ีไทยส?งออก
ท้ังหมดราว 3.5 ล'านตัน/ป� และยืนยันว?า ราคายางพาราแผ?นดิบชั้น 3 จะไม?ตํ่ากว?า 93.66 บาท/กก.
อย?างแน?นอน (rubber.co.th สืบค'นเม่ือ 17 กรกฎาคม 2555) 
 2.6.3 “ยิ่งลักษณ@” หามาตรการช?วย “ราคายาง” 
  ท่ีทําเนียบรัฐบาล 1 พ.ค. 2556 ถาวร เสนเนียม ส.ส. สงขลาพรรคประชาธิปUตย@ 
พร'อมด'วย ส.ส. พรรคประชาธิปUตย@จํานวนหนึ่ง ได'เดินทางมาท่ียื่นหนังสือเรียกร'องต?อ น.ส.ยิ่งลักษณ@ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให'ออกมาตรการเร?งด?วนช?วยเหลือเกษตรสวนยางพาราและ สวนปาล@มน้ํามัน 
ท่ีราคาตกตํ่าอยู?ขณะนี้ โดยมีนายสุภรณ@ อัตถาวงศ@ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝZายการเมือง เปVน
ตัวแทนรับมอบหนังสือดังกล?าว พร'อมรับปากจะนําเสนอนายกรัฐมนตรีต?อไป  
  ถาวร เสนเนียม (2556) ได'กล?าวว?า การดําเนินการของพรรคประชาธิปUตย@ ไม?ได'ทํา
เพ่ือปZวนหรือสร'างความวุ?นวายทางการเมือง แต?ต'องการเรียกร'องให'รัฐบาลออกมาตรการเร?งด?วนเพ่ือ
ช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล@มน้ํามัน ดังนี้  
  1) รับซ้ือยางพาราชั้น 3 จากเกษตรกรในราคาไม?ต่ํากว?า 120 บาทต?อกิโลกรัมโดยด?วน   
  2) รับซ้ือปาล@มทะลายสดจากเกษตรกรในราคาประกัน ท่ีไม?ตํ่ากว?า 5 บาทต?อ
กิโลกรัมโดยด?วน  
  3) หากรัฐบาลไม?มีมาตรการใดๆ ออกมาช?วยเหลือ จนถึงวันท่ี 6 พ.ค. นี้ ส.ส. ท่ีอยู?
ในจังหวัด ซ่ึงปลูกยางพาราและปาล@มน้ํามัน จะเดินทางมายื่นหนังสือในท่ีประชุมครม. เพ่ือให'ออก
มาตรการเร?งด?วนต?อไป (Bangkokbiznews.com สืบค'นเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2556)  
 2.6.4 กนย. ช?วยปUจจัยการผลิตสวนยางเปVน 2,520 บาท/ไร? 
  คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (2556) ขยายการช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง เพ่ิมเปVนไร?ละ 2,520 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งท่ี 4 
กิตติรัตน@ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว?าการกระทรวงการคลัง เปVนประธาน มีมติ
จ?ายเงินช?วยเหลือเกษตรกรไร?ละ 2,520 บาท ไม?เกินรายละ 25 ไร? จากมติ กนย. ครั้งก?อนช?วยเหลือ 
1,260 บาท ต?อไร? หรือเปVนการช?วยเหลือเพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ 6 บาท เปVนกิโลกรัมละ 12 บาท โดย
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มีระยะเวลาอุดหนุน 7 เดือน เริ่มต้ังแต?วันท่ี 1 กันยายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 พ้ืนท่ีกรีดจริงไม?
เกิน 25 ไร? 
  หลักการคิดเปรียบเทียบกับอัตราการช?วยเหลือ ไร?ละ 2,520 บาท 
  1. คิดอัตราช?วยเหลือ 1 ไร?เปVนเงิน 2,520 บาท คิดจาก 
   - ผลผลิตเฉลี่ย 2 กก./ไร?/วัน 
   - คิดจํานวนวันเป�ดกรีด 15 วัน/ เดือน 
   - ผลผลิตต?อเดือน = 2 X 15 = 30 กก. 
   - รัฐช?วยเหลือระยะเวลา 7 เดือน (1 ก.ย. 56 – มี.ค. 57) 
   - ผลผลิตท่ีจะช?วยเหลือท้ัง 7 เดือน = 30 กก. X 7 เดือน = 210 กก. 
  2. การช?วยเหลือราคายางพาราในอัตรา กก.ละ 12 บาท โดยจํากัดการช?วยเหลือไม?
เกิน 25 ไร?  
   - 1 ไร? รัฐบาลช?วยเหลือเปVนเงิน = 210 กก. x 12 บาท  = 2,520 บาท 
  3. พ้ืนท่ีเป�ดกรีดจริง 25 ไร? จะได'รับการช?วยเหลือ 2,520 บาท X 25 ไร? = 63,000 บาท 
  4. เกษตรกรได'รับเงินช?วยเหลือ 2,520 บาท/ไร? เทียบเท?ากับเกษตรกรจะมีรายได'ตอบ
แทนจากการขายยางพารา เปVนจํานวนเงิน 92 บาท/กก. (เทียบจากราคายางปUจจุบัน 80 บาท/ กก.) 
   เกษตรกรจะได'รับเงินช?วยเหลือเพ่ิมเติมจากรัฐบาล กก. ละ 12 บาท 
   = 80 บาท + 12 บาท = 92 บาท/กก. (rubbersurat.com สืบค'นเม่ือ 18 ธ.ค. 2556) 
  ประชัย กองวารี (2556) นายกสมาคมถุงมือยางอาเซียน ชี้แจงว?า ขณะนี้ผู'ประกอบการ
รับซ้ือยางราคา 81 บาทต?อกิโลกรัม จึงได'ส?งสัญญาณให'ผู'ประกอบการในกลุ?มอาเซียนเร?งรับซ้ือยาง เพราะ
แนวโน'มราคายางจะปรับสูงข้ึน เม่ือผู'ประกอบการเข'าซ้ือยางฯ และต'องการให'ธนาคารออมสิน ระบุชัดเจน
ถึงการปล?อยสินเชื่อให'แก?กลุ?มอุตสาหกรรมถุงมือยาง รวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ   
  ยุคล ลิ้มแหลมทอง (2556) กล?าวว?า ขณะนี้มีเกษตรกรผู'ปลูกยางพารา มาข้ึนทะเบียนกับ
กรมส?งเสริมการเกษตรแล'วประมาณ 3 พันราย โดยขอให'เกษตรกร เร?งมาข้ึนทะเบียน เพ่ือตรวจสอบและ
ดําเนินการจ?ายเงินอุดหนุนค?าปUจจัยการผลิตโดยเร็ว ท้ังนี้ ยืนยัน รัฐบาลจะไม?ใช'วิธีแทรกแซงราคา เพราะไม?
สามารถระบุได'ว?า จะต'องจ?ายไปจนถึงเม่ือใด โดยปUจจุบันราคายางแผ?นดิบ อยู?ท่ี 79 บาท 71 สตางค@ต?อ
กิโลกรัม, น้ํายางสด 76 บาทต?อกิโลกรัม ซ่ึงมีแนวโน'มปรับสูงข้ึนต?อเนื่อง   
  กิตติรัตน@ ณ ระนอง (2556) ได'กล?าวถึง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต'รวมกลุ?ม
เรียกร'องให'รัฐบาลเร?งรัดแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่าว?า ทางคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ได'หารือเบื้องต'นกับหลายหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องแล'ว ได'ข'อสรุป 3 แนวทางความช?วยเหลือ 
ประกอบด'วย  
  1) การส?งเสริมให'เกษตรกรนํายางพารามาผลิตเปVนสินค'าอ่ืนเพ่ือสร'างมูลค?าเพ่ิม โดย
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปVนผู'ดูแล วงเงินประมาณ 5 พันล'านบาท  
  2) การสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ?ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจาก
ยางพารา วงเงิน 1 หม่ืนล'านบาท ผ?านธนาคารออมสิน และ  
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  3) การลดต'นทุนเกษตรกรด'วยแนวทางต?างๆ ต้ังแต?ปUจจัยการผลิต การตลาดต้ังแต?ต'นน้ํา
จนถึงปลายน้ํา เพ่ือให'เกษตรกรมีต'นทุนการผลิตลดลง โดยต้ังวงเงินไว'ประมาณ 1 หม่ืนล'านบาท 
  สําหรับแนวทางดังกล?าวนั้น จะเตรียมหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นจะเสนอท่ีประชุม ครม. เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด กิตติรัตน@ 
(2556) กล?าวต?อว?า การแก'ไขปUญหาราคายางพาราระยะสั้นต'องประเมินราคาตลาดโลก เนื่องจาก 
การผลิตยางพารา เพ่ือใช'ในประเทศมีสัดส?วนเพียง 10% ส?วนอีก 90% ส?งออกไปต?างประเทศ ราคา
จึงอิงตลาดโลก ดังนั้น เพ่ือบริหารสต�อกยางพารา เพ่ือให'ราคามีเสถียรภาพจึงต'องหารือกับประเทศ
ผู'ผลิตยางขนาดใหญ?ในการคุมตลาด 
  อย?างไรก็ตาม อีกด'านหนึ่งรัฐบาลต'องเดินหน'าจัดโซนนิ่งปลูกยางพารา เพ่ือควบคุม
ยางพาราไม?ให'ล'นตลาด ซ่ึงท่ีผ?านมามีการลักลอบปลูกยางในเขตปZาสงวน เนื่องจากยางราคาดีและ
นําไปขายตัดราคาเกษตรกรในพ้ืนท่ีปกติ ทําให'ปริมาณยางพาราเพ่ิมข้ึน รัฐบาลจึงต'องแก'ปUญหาท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือลดผลกระทบให'เกษตรกร 
 2.6.5 กลาโหมเล็งใช'ยางพาราทํา “ถนน-ยางรถยนต@-รองเท'า”  
  ธนาธิป สว?างแสง (2556) โฆษกกระทรวงกลาโหม กล?าวว?า เม่ือวันท่ี 10 ก.ย. ท่ีผ?าน
มา พล.อ.ไพชยนต@ ค'าทันเจริญ ผู'อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ได'เปVนประธานในการ
ประชุมหาแนวทางแก'ปUญหาราคายางพาราตกตํ่า ภายหลังจากในท่ีประชุมสภากลาโหม น.ส.         
ยิ่งลักษณ@ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ได'แสดงความห?วงใยต?อสถานการณ@ยางพารา
ราคาตกตํ่า และมอบหมายให'หน?วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมช?วยหาแนวทางการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่าอย?างเร?งด?วน สําหรับผลการประชุมการแก'ไข
ปUญหายางพาราตกตํ่า สรุปได'ดังนี้  
  1) การนํายางพารามาเปVนส?วนประกอบในการสร'างถนน โดยจะใช'ยางพาราผสมกับ
ยางมะตอย ในการสร'างถนนลาดยาง โดยมีหน?วยงานของกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบดําเนินการ
จํานวน 2 หน?วยงาน คือ หน?วยบัญชาการทหารพัฒนาจะดําเนินการก?อสร'างผิวถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal ในป�งบประมาณ 2557 ระยะทาง 127 กิโลเมตร โดยจะใช'ยางพารา 72 ตัน ส?วนกรม
ทหารช?างมีแผนงานก?อสร'างถนนลาดยางในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต'จํานวน 36 เส'นทาง  ระยะทาง 128 
กิโลเมตร โดยมีความต'องการยางพารา 250 ตัน ซ่ึงขณะนี้อยู?ระหว?างสํารวจเส'นทาง เพ่ือเสนอขอใช'
งบประมาณจากรัฐบาลต?อไป  
  2) การนํายางพารามาเปVนส?วนประกอบในการผลิตยางรถยนต@ทหาร  
  3) การนํายางพารามาเปVนส?วนประกอบในการผลิตพ้ืนรองเท'าหนัง  
  4) การใช'ผลิตภัณฑ@ยางพาราท่ีผลิตภายในประเทศ โดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย@การอุตสาหกรรมป`องกันประเทศและพลังงานทหาร ได' เสนอให'หน?วยต?างๆ ภายใน
กระทรวงกลาโหมส?งเสริมและสนับสนับสนุนภาคเอกชนไทยท่ีใช'ยางพาราเปVนส?วนประกอบในการ
ผลิตสินค'า (คมชัดลึกออนไลน@วันท่ี 3 ก.ย. 2556 komchadluek.net สืบค'นเม่ือ 4 พฤศจิกายน 
2556) 
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  กระทรวงเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (2557) ดีเดย@ 15 พ.ย. จ?ายเงินช?วยยาง     
ไร?ละพัน หลัง ครม. มีมติคลอดหลักเกณฑ@เง่ือนไขโครงการ พร'อมมาตรการเร?งกระตุ'นใช'ยางสร'าง
ถนน ดึงนักธุรกิจจีนลงทุนอุตสาหกรรมยางในประเทศ และประชุมสามประเทศร?วมกําหนดราคายาง 
  นายป�ติพงศ@ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เป�ดเผย
ว?า ในวัน 4 พ.ย. 57 จะเสนอเรื่องหลักเกณฑ@แนวทางการจ?ายเงินช?วยเหลือในโครงการชดเชยรายได'
แก?เกษตรกรชาวสวนยาง ในอัตราไร?ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม?เกิน 15 ไร? เข'าสู?ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีให'ความเห็นชอบ เนื่องจากกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีสวนยาง
เป�ดกรีดท่ีอยู?ในข?ายได'รับการช?วยเหลือซ่ึงมีอยู?ประมาณ 8.2 ล'านไร? เปVนพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีดินของรัฐ
จํานวนมาก จึงต'องมีกระบวนการกลั่นกรองและหลักฐานการอนุญาตจากหน?วยงานเจ'าของพ้ืนท่ีท่ี
ชัดเจน จึงส?งผลทําให'กระบวนการทํางานล?าช'ากว?าการจ?ายเงินช?วยเหลือข'าวอยู?บ'าง แต?อย?างไรก็ตาม หลัง
การนําเสนอเข'าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักเกณฑ@แนวทางแล'ว จะสามารถจ?ายเงินให'แก?
เกษตรกรผ?านบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@ (ธ.ก.ส.) ได'ต้ังแต?วันท่ี 15 พฤศจิกายนนี้ ตามผล
การตรวจรับรองของคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับอําเภอ ท่ีได'เริ่มดําเนินการต้ังแต? 10 พ.ย. 
  สําหรับความก'าวหน'าในมาตรการต?างๆ ท่ีกระทรวงเกษตรฯ กําลังดําเนินการใน
ขณะนี้ แบ?งเปVน 3 ประเด็นสําคัญ ได'แก?  
  1. การเพ่ิมปริมาณการใช'ยางภายในประเทศ ซ่ึงได'มอบหมายให'ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ หารือร?วมกับกระทรวงคมนาคมถึงความเปVนไปได'ในการใช'ยางเพ่ือทําถนน ท่ีเบื้องต'น
ค?อนข'างชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีนําร?องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต' ซ่ึง
ท้ังสองกระทรวงจะกําหนดพ้ืนท่ีการทําถนนให'มีความชัดเจนในรายละเอียดในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกัน 
ยังได'สั่งการให'สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวก.) เร?งผลิตผลงานวิจัยท่ีมีผลชัดเจนว?าจะสามารถ
นํายางไปใช'ในพัฒนาในเชิงพาณิชย@ได'มีกลุ?มสินค'าใดบ'าง  
  2. การเชิญนักธุรกิจชาวจีนมาศึกษาดูงานการผลิตยางในประเทศไทยในช?วงระหว?าง
วันท่ี 23 – 28 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือดูความพร'อมและศักยภาพด'านการลงทุนในประเทศไทย 
มากกว?าการซ้ือวัตถุดิบยางเพียงอย?างเดียว  
  3. การประชุมกลุ?มประเทศผู'ผลิตยาง ได'แก? อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ใน
ระหว?างวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประเทศมาเลเซียเปVนเจ'าภาพจัดการประชุม เพ่ือร?วม
หารือถึงมาตรการในการกระตุ'นให'ราคายางพารามีราคาเพ่ิมสูงข้ึน 
  กระทรวงเกษตรฯ คาดว?าจากมาตรการต?างๆ ท่ีภาครัฐกําลังเร?งรัดดําเนินการอยู?ใน
ขณะนี้ จะกระตุ'นให'ราคายางในประเทศมีทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงพิจารณาได'จากราคายางพาราในปUจจุบัน
ของประเทศไทยท่ีตลาดกลางยางพาราสงขลายางแผ?นดิบคุณภาพดี อยู?ท่ี 52.25 บาท/กก. ยางแผ?น
รมควัน ตลาดกลางยางพารา สงขลา อยู?ท่ี 55.70 บาท/กก.  
 2.6.6 การช?วยเหลืออุตสาหกรรมและราคายางพาราในระยะยาว 
  กิตติรัตน@ ณ ระนอง (2556) เป�ดเผยถึงว?าท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติว?า ท่ีประชุมได'รับทราบความคืบหน'าเก่ียวกับการช?วยเหลืออุตสาหกรรมและราคายางพารา
ในระยะยาว โดยมีข'อสรุป 3 ประเด็น ประกอบด'วย  
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  1) ให'เกษตรกรสวนยางรวมกลุ?มเปVนสหกรณ@ เพ่ือขยายการลงทุนและแปรรูปสินค'า
ข้ันกลางจากน้ํายางดิบ โดย ธ.ก.ส. พร'อมปล?อยกู'ดอกเบี้ยตํ่า วงเงิน 5,000 ล'านบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ยผ?อนปรน   
  2) การให'ธนาคารออมสินปล?อยกู'แก? เอส.เอ็ม.อี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ? 
สําหรับขยายการลงทุนผลิตถุงมือยาง ผลิตภัณฑ@อ่ืนท่ีใช'ยางพารา การพัฒนาถนนด'วยยางพารา และ
สินค'าท่ีตลาดต'องการ โดยจะปล?อยกู'ท้ัง เอส.เอ็ม.อี และธุรกิจขนาดใหญ? ส?วนการชดเชยดอกเบี้ย 
รัฐบาลจะพิจารณาตามความสําคัญของโครงการท่ีรัฐบาลมีนโยบายไว' และ  
  3) การให'กรมส?งเสริมการเกษตรส?งเสริมชาวสวนยางปลูกพืชเศรษฐกิจแซมเข'าไปใน
สวนยาง ส?วนกรณีรัฐบาลอนุมัติเงิน จ?ายชดเชยในชาวสวนยางกว?า 21,000 ล'านบาท ได'ทยอยจ?าย
ชดเชยให'บางพ้ืนท่ีแล'ว หลังเกษตรกรลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ไปแล'วมากกว?า 3 ใน 4 หาก
การลงทะเบียนเลยวันท่ีกําหนด ก็พร'อมขยายเวลาให' นอกจากนี้ยังให'พิจารณา การต้ังตลาดกลางซ้ือ
ขาย ให'มีผลิตภัณฑ@ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช?น ยางแท?ง และผลิตภัณฑ@ยางอ่ืนๆ ท่ีตลาดต'องการ 
เพ่ือให'เกิดราคาอ'างอิงด'วย (mcot.net สืบค'นเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2556) 
  สรุปได'ว?า นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐบาลมอบนโยบายให' สกย. ช?วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง ให'รวมตัวจัดต้ังสหกรณ@กองทุนสวนยาง โดยจัดสรรงบประมาณสร'างโรงผลิต
ยางแผ?นผึ่งแห'ง/รมควัน ให'กับกลุ?มเกษตรกร เพ่ือแปรรูปผลผลิต เปVนยางแผ?นรมควัน หรือ อบแห'ง 
สําหรับกลุ?มเกษตรกรท่ีรวมตัวกัน ไม?มากพอ ท่ีจะจัดต้ังสหกรณ@ รัฐก็ให' สกย. จัดสร'างโรงเรือนผลิต
ยางแผ?นดิบคุณภาพดีให' นอกจากนั้นรัฐยังมอบหมายให' สกย. จัดตลาดประมูลยางระดับท'องถ่ิน
เพ่ือให'เกษตรกร และพ?อค'ามาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได'คุณภาพและราคาท่ีเปVนธรรม 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับความร!วมมือ 
 2.7.1 ความร?วมมือขององค@กรยาง 
  การพัฒนายางพารา ปUจจุบันหน?วยงานท่ีรับผิดชอบโดยภารกิจท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
(รวมท้ังภาคเกษตร) หลายหน?วยงาน โดยหน?วยงานท่ีรับผิดชอบและมีบทบาทท่ีสําคัญ ได'แก?  
  ภาครัฐ  
  1. กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยาง รับผิดชอบในงานวิชาการด'านยางพารา
ท้ังการค'นคว'าวิจัยและพัฒนาด'านการผลิต ด'านเศรษฐกิจและการตลาด ด'านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
และผลิตภัณฑ@ยาง การถ?ายทอดเทคโนโลยีท่ีเปVนผลงานวิจัยให'สํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวน
ยาง และกรมส?งเสริมการเกษตรนําไปเผยแพร?สู?เกษตรกร มีห'องปฏิบัติการวิเคราะห@และทดสอบ
ผลิตภัณฑ@ใช'พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กํากับดูแลการนําเข'าและการส?งออกต'นยาง การ
นําเข'าและส?งออกยาง การทํายาง การค'ายาง การบรรจุหีบห?อเพ่ือการส?งออก มาตรฐานยาง และ
ประสานความร?วมมือด'านยางกับองค@การระหว?างประเทศ  
  2. การส?งเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการส?งเสริมการปลูกยางพารา การถ?ายทอด
เทคโนโลยียางพาราครบวงจร และส?งเสริมด'านการเพ่ิมรายได'ในสวนยางแก?เกษตรกรชาวสวนยาง ท้ัง
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สวนยางพารานอกการสงเคราะห@และสวนยางท่ีพ'นการสงเคราะห@ รวมท้ังกํากับดูแลสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และกลุ?มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพารา  
  3. กรมส?งเสริมสหกรณ@ รับผิดชอบในการส?งเสริมให'เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ?ม 
และจัดต้ังเปVนสหกรณ@/กลุ?มเกษตรกร ศึกษา วิเคราะห@ แนะนํา วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ@/กลุ?มเกษตรกร ส?งเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ 
การดําเนินธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข?ายธุรกิจยางพาราของสหกรณ@/กลุ?มเกษตรกร ให'การศึกษา 
อบรม เผยแพร?หลักการ อุดมการณ@ และวิธีการสหกรณ@ รวมท้ังกํากับ แนะนําให'สหกรณ@/กลุ?มเกษตร
การปฏิบัติตามระเบียบ ข'อบังคับ และกฎหมาย  
  4. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ@ยางชนิดต?างๆ และ
ให'การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ@  
  5. กรมวิทยาศาสตร@บริการ ให'บริการวิเคราะห@คุณภาพ/มาตรฐาน ผลิตภัณฑ@ยาง  
  6. สถาบันการศึกษา ศึกษาวิจัยด'านยาง ท้ังการผลิต การแปรรูป และผลิตภัณฑ@ยาง 
อาจมีท้ังงานวิจัยท่ีดําเนินการเอง และโดยได'ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน?วยงานอ่ืน เช?น สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยยาง  
  7. สํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง เปVนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ@ รับผิดชอบในการสงเคราะห@ปลูกแทนสวนยางเก?าด'วยยางพันธ@ดีท่ีกรมวิชาการ
เกษตรแนะนํา ดูแลสวนสงเคราะห@ ถ?ายทอดเทคโนโลยี จากการค'นคว'าวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู?
เกษตรกรชาวสวนยาง เก็บค?าธรรมเนียมการส?งออกยาง (Cass) ปUจจุบันได'มีส?วนเข'าไปดูแลสวนยางท่ี
เกษตรปลูกใหม?ตามโครงการของรัฐบาล ดูแลการดําเนินงานของสหกรณ@กองทุนสวนยาง  
  8. องค@การสวนยาง เปVนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ทําธุรกิจ
เก่ียวกับการผลิต การแปรรูป และการจําหน?ายยางพารา มีสวนยางท่ีอยู?ในความดูแลขององค@การสวน
ยางเองประมาณ 40,000 ไร? มีโรงงานแปรรูปยางดิบชนิดต?างๆ เช?น ยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง น้ํายาง
ข'น ยางเครพ ฯลฯ ใช'ผลลิตจากสวนยางขององค@การสวนยางเอง และซ้ือวัตถุดิบจากเกษตรกรมาแปร
รูป จําหน?ายยางแปรรูปชนิดต?างๆ ท่ีผลิตได' สร'างเครือข?ายถ?ายทอดเทคโนโลยีด'านยางครบวงจร   
  9. องค@การอุตสาหกรรมปZาไม' (ออป) เปVนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ปลูกสร'างสวนยางในพ้ืนท่ีของหน?วยงาน จําหน?าย น้ํายางและยางแปรรูป 
รวมท้ังแปรรูปไม'ยางเพ่ือการค'า  
  10. สํานักงานส?งเสริมการลงทุน (BOI) เปVนหน?วยงานท่ีให'การส?งเสริมการลงทุนโดย
ให'สิทธิพิเศษทางภาษีเงินได' และภาษีนําเข'าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต?างประเทศแก?ผู'ประกอบการ
ท้ังชาวไทยและชาวต?างชาติท่ีได'รับการอนุมัติการส?งเสริม  
  11. ศูนย@เทคโนโลยีและวัสดุแห?งชาติ เปVนหน?วยงานท่ีศึกษาวิจัยด'านการแปรรูปยาง 
วัสดุท่ีใช'ร?วมกับยางและผลิตภัณฑ@ยาง และดําเนินการด'านห'องปฏิบัติการทดสอบยางล'อ  
  12. สํานักงานส?งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย?อม เปVนหน?วยงานท่ีให'เงินกู'
แก?ผู'ประกอบการขนาดกลางและขนาดย?อม เพ่ือใช'ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
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  13. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปVนหน?วยงานท่ีให'ทุนวิจัยด'านยาง
ผ?านโครงการวิจัยแห?งชาติ: ยางพารา   
  14. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) เปVนหน?วยงานท่ีส?งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิงพานิชย@ การพัฒนาบุคลากรด'านการวิจัยการเกษตร การพัฒนาข'อมูล
และสารสนเทศด'านการวิจัยเกษตรเชิงพานิชย@  
  ภาคเอกชน  
  1. สมาคมยางพาราไทย เปVนสมาคมของกลุ?มบริษัทผู'ค'าและส?งออกยางแปรรูปชนิด
ต?างๆ สมาชิกหลายรายของสมาคมฯ มีโรงงานแปรรูปยางแผ?นรมควัน ยางแท?งและน้ํายางข'น 
เก่ียวข'องกับคุณภาพของวัตถุดิบท่ีผลิตและส?งออกซ่ึงนําไปผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยาง อีกท้ังเก่ียวข'องกับ
การรักษาเสถียรภาพราคายาง จากธุรกิจการส?งออกยางแปรรูปเหล?านั้น นอกจากนี้ยังเก่ียวข'องกับ
แรงงานในอุตสาหกรรมยางและการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน  
  2. สมาคมน้ํายางข'นไทย เปVนสมาคมของบริษัทผู'ค'าและส?งออกน้ํายางข'นโดยเฉพาะ 
มีความเก่ียวข'องในการแปรรูปวัตถุดิบน้ํายางข'น การส?งออกน้ํายางข'น และรักษาเสถียรภาพราคา  
  3. สมาคมผู'ผลิตถุงมือยางไทย เปVนการรวมกลุ?มผู'ประกอบการการผลิตถุงมือยางท่ีมี
ความเก่ียวข'องกับการใช'วัตถุดิบน้ํายางข'น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาบุคลากร โดย
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน?วยงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง การสนับสนุนการส?งออกและเปVน
ตัวแทนผู'ประกอบการในการเสนอปUญหาและแนวทางแก'ไขปUญหากับภาครัฐ  
  4. กลุ?มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง สภาอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย เปVนกลุ?ม
ผู'ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางในประเทศไทย มีความเก่ียวข'องกับการใช'วัตถุดิบยาง
ธรรมชาติ (โดยเฉพาะยางแห'ง) และยางสงเคราะห@ ตลอดจนเคมีภัณฑ@ทุกชนิดท่ีใช'ในอุตสาหกรรมยาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางล'อและชิ้นส?วนต?างๆ ท่ีทําจากยางโดยการเข'าไปมีส?วนร?วมกับ
องค@กรท่ีกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรมในระดับประเทศและระดับสากล ความต'องการใช'
แรงงานในโรงงาน การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน และการนําเข'าและส?งออกผลิตภัณฑ@ยาง
ชนิดต?างๆ  
  สรุปได'ว?า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร@พัฒนายางพารา เปVนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร@ฯ และดําเนินการวางแผนระบบการประสานงานและการดําเนินงานเพ่ือกํากับ
ดูแลและเร?งรัดการดําเนินงานของหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องให'เกิดความเรียบร'อย และกําหนดกรอบใน
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังนี้หน?วยงานต?างๆ จะต'องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ซ่ึง
ประกอบด'วยแผนงาน/โครงการ ภายใต'ยุทธศาสตร@ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีให'ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุไว'ใน
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป�ของแต?ละหน?วยงาน เพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจําป�ของ
หน?วยงานต?อไป 
 2.7.2 ความร?วมมือของเกษตรกร 
  ได'มีนักวิชาการได'ให'ความคิดเห็นในความร?วมมือของเกษตรกร ไว'ดังนี้ 
  เครี่ ลี เจ (Cary. Lee J, 1976) กล?าวว?า รูปแบบของผู'ท่ีเข'ามามีส?วนร?วม หมายถึง 
การเปVนผู'สัมภาษณ@ ผู'ชักชวน ผู'ใช'แรงงาน รวมท้ังเปVนผู'ค'นหาความช?วยเหลือสนับสนุนในผลของการ
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กระทํา มี 5 แบบ คือการเปVนสมาชิก การเปVนสมาชิกผู'เข'าร?วมประชุม การเปVนสมาชิกผู'บริจาคเงิน 
การเปVนกรรมการ การเปVนประธาน คล'ายกับ Chapin (1979) ได'ศึกษาและแบ?งรูปแบบของการมี
ส?วนร?วมออกเปVน 4 แบบ ดังนี้ การมีส?วนร?วมประชุม ร?วมออกเงิน ร?วมเปVนกรรมการ และร?วมผู'นํา  
  โซเชน และ ฮับ ฮ็อป (Cohen  &  Up Hoff)  อ'างถึงใน  สุเมธ  ทรายแก'ว, 2536 
กล?าวถึง การมีส?วนร?วมไว'  หมายถึง การมีส?วนร?วมในการตัดสินใจ (Decision  Making)  แต?ก็ไม?ได'
หมายความว?าจะเปVนการตัดสินใจแต?เพียงอย?างเดียว ยังใช'การตัดสินใจควบคู?ไปกับการปฏิบัติการ 
(Implementation) ด'วย เช?น การจัดองค@กร กําหนดกิจกรรมพัฒนา เปVนต'น การตัดสินใจยังมีความ
เก่ียวข'องกับประชาชนในเรื่องของ ผลประโยชน@ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) 
กิจกรรมพัฒนาด'วย ซ่ึงจะเห็นว?าการตัดสินใจนั้นเก่ียวข'องโดยตรงกับการปฏิบัติการแต?เก่ียวข'องกับ
ผลประโยชน@และการประเมินผล ซ่ึงต?างก็รับผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล'วท้ังสิ้นนั้นเอง  
นอกจากนี้จะมีผลสะท'องกลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู?การ
ตัดสินใจอีกด'วย การมีส?วนร?วมได' 4 ลักษณะ คือ การมีส?วนร?วมในการตัดสินใจ การมีส?วนร?วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส?วนร?วมในผลประโยชน@ และการมีส?วนร?วมในการประเมินผลรูปแบบของการมีส?วนร?วม  
  เพิร@ส และ สตีเฟล (Pears & Stifle) อ'างถึงใน ไพโรจน@ สุขสัมฤทธิ์, 2534 ให'คํา
จํากัดความ การมีส?วนร?วมของประชาชนว?า หมายถึง การท่ีกลุ?มประชาชนหรือขบวนการ ซ่ึงตลอด
ระยะเวลาท่ีผ?านมา เปVนผู'อยู?วงนอก ได'เพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากร และสถาบันต?างๆ 
ตามสภาวะสังคมท่ีเปVนอยู? สอดคล'องกับ  
  วิลเลี่ยม และ ดับปริว รีดเดอร@ (William W. Reeder, 1974) อ'างถึงใน ธัชพล     
ประจักส@จิตต@, 2542 ให'ความหมายของการมีส?วนร?วมของประชาชน หมายถึง การมีส?วนร?วมในการ
พบปะสังสรรค@ทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีส?วนร?วมของปUจเจกบุคคลและการมีส?วนร?วมของกลุ?ม และ  
  วิลเลี่ยม อีวิน (William Erwin, 1976) อ'างถึงใน ธัชพล ประจักส@จิตต@, 2542 ให'
แนวคิดการคิดพัฒนาแบบมีส?วนร?วม หมายถึง กระบวนการให'ประชาชนเข'ามามีส?วนร?วมในการ
ดําเนินการพัฒนาร?วมคิด ร?วมตัดสินใจ แก'ปUญหาของตนเอง ใช'ความคิดสร'างสรรค@ และความชํานาญ
ของประชาชนร?วมกับการใช'วิทยาการท่ีเหมาะสมในการแก'ไขปUญหา  
  แฟรงค@เคลิน ลิสค@ (Franklyn Lisk, 1985) อ'างถึงใน ชินรัตน@ สมสืบ, 2539 ให'
ความหมายว?า การมีส?วนร?วมในประเด็นการตัดสินใจ หมายถึง เปVนการเข'าร?วมอย?างแข็งขันของ
ประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต?างๆ ทางด'านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนดรูปแบบ  
  รูปแบบของพฤติกรรมของผู'ปฏิบัติระดับล?างในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
โดยท่ัวไป ซ่ึงพฤติกรรมเหล?านี้สามารถใช'เปVนตัวแปรของการศึกษา ความสําเร็จและความล'มเหลว
ของการปฏิบัติ และการศึกษาถึงความสัมพันธ@ระหว?างขอบเขตของการปฏิบัติ และผลกระทบของ
นโยบาย ตลอดจนสภาพของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีเกิดข้ึนจากการนําไปปฏิบัติได' เพราะ
พฤติกรรมของผู'ปฏิบัติระดับล?างสามารถอธิบายได'ว?า นโยบายจะต'องอาศัยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเท?าไร จึงจะทําให'เกิดการปฏิบัติ หรือทําให'ทราบสาเหตุของพฤติกรรมท่ีผู'ปฏิบัติท่ีไม?ยอม
ทําตามนโยบายนั้นได'  
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  ประเภทของการมีส?วนร?วมของชาวสวนยาง  
  เวล และ ริสชารอน (Wall & Lischeron) อ'างถึงใน สัมพันธ@  อุปลา, 2541 จําแนก
ประเภทของการมีส?วนร?วม โดยท่ัวไปแบ?งเปVน 2 ประเภท ดังนี้  
  1) การมีส?วนร?วมโดยตรง จะเปVนการรวมการมีส?วนร?วมทุกประเภทท่ีบุคคลเข'าไป
เก่ียวข'องด'วยตนเอง ซ่ึงอาจจะเปVนการเข'าไปมีส?วนร?วมรายบุคคลหรือบริษัทกลุ?มแต?จะต'องเปVน
ลักษณะของการเสนอความคิดเห็นด'วยตัวของเขาเอง   
  2) การมีส?วนร?วมโดยอ'อม เปVนรูปแบบของการมีส?วนร?วมโดยบุคคลท่ีเปVนตัวแทน
เข'าไปมีส?วนร?วม เช?น กรรมการของกลุ?มหรือชุมชน เปVนต'น  
  อาร@นสไตน@  (Amstien, 1969) อ'างถึงใน ชูชาติ  พ?วงสมจิตต@, 2540 เห็นว?า การมี
ส?วนร?วมจะมีลักษณะมากน'อยเพียงใด ให'พิจารณาว?าผู'นําเป�ดโอกาสให'ประชาชนเข'าไปร?วมในการใช'
อํานาจและมีบทบาทในการควบคุมได'เท?าใด ซ่ึงเปVนข'อบ?งบอกถึงภาวะผู'นําท่ีเปVนประชาธิปไตย  
(Democratic Leadership) ว?ามีสูงหรือตํ่า อาร@นสไตน@ได'ใช'อํานาจการตัดสินใจเปVนเกณฑ@ในการบ?ง
บอกการมีส?วนร?วมโดยสรุปเปVนข้ันบันได (Participation Ladder) 8 ข้ัน และใน 8 ข้ัน จัดได'เปVน     
3  กลุ?ม หรือ 3 ประเภท ดังนี้  
  1) การมีส?วนร?วมเทียม หรือไม?มีส?วนร?วม  
  2) การมีส?วนร?วมพอเปVนพิธี  หรือร?วมเพียงบางส?วน  
  3) การมีส?วนร?วมอย?างแท'จริง คือ มีอํานาจและบทบาทมาก  
  โชนห@ และ ฮับ ฮ็อป (Cohen & Up Hoff, 1980) อ'างถึงใน วิเชียร ใสงาม, 2551 
กล?าวถึงประเภทของการมีส?วนร?วมของประชาชน โดยแยกประเภท ดังนี้  
  1) การมีส?วนร?วมท่ีแท'จริง หมายถึง การเป�ดโอกาสให'ประชาชนเข'ามามีส?วนร?วมใน
โครงการต้ังแต?เริ่มต'น จนกระท่ังจบโครงการ เริ่มต'นแต?ร?วมทําการศึกษาค'นหาปUญหา หรือเพ่ือ
สร'างสรรค@สิ่งใหม?ๆ ร?วมวางนโยบายแผนงาน หรือ โครงการร?วมตัดสินใจการใช'ทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?าง
จํากัดให'เกิดประโยชน@ต?อชุมชน ร?วมปฏิบัติตามนโยบาย หรือวางแผนงานให'บรรลุผลตามท่ีกําหนดไว'  
ร?วมติดตามประเมินผล  
  2) แยกตามระดับ การมองในแง?นี้ จะแบ?งการมีส?วนร?วมของประชาชนออกเปVน
ระดับของการมีส?วนร?วมจากน'อยไปหามาก ดังนี้  
   ระดับท่ี 1 ถูกบังคับ ประชาชนท่ีเข'ามาร?วมโครงการเพราะถูกบังคับโดยไม?มีทาง
หลีกเลี่ยง  
   ระดับท่ี 2 ถูกล?อ ลักษณะนี้ประชาชนจะถูกล?อใจด'วยผลประโยชน@ในรูปของ
ค?าจ'างแรงงาน หรือ ความสะดวกสบายหลายอย?าง แต?เบื้องหลังจริงๆ แล'วเปVนการหาเสียงของ
นักการเมืองผู'หยิบยื่นโครงการมาล?อ  
   ระดับท่ี 3 ถูกชักชวน การมีส?วนร?วมในลักษณะนี้ ส?วนมากเปVนโครงการท่ีทาง
ราชการคิดข้ึนเองเรียบร'อยแล'ว แล'วพยายามชักชวนประชาชนให'ความร?วมมือทุกรูปแบบโดยอาศัย
ระบบราชการโฆษณาประชาสัมพันธ@ สื่อมวลชนต?างๆ  
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  ระดับท่ี 4  สัมภาษณ@แล'ววางแผนให' ลักษณะการมีส?วนร?วมระดับนี้จะปรากฏว?า
ปUญหาความต'องการ และเสียงเรียกร'องของประชาชนจะได'รับการเอาใจใส?ข้ึนบ'าง  
  ระดับท่ี 5 มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ประชาชนจะเริ่มเข'ามามีส?วนร?วมในการเสนอ
ความคิดเห็นทีเก่ียวกับการวางโครงการและการดําเนินการตามโครงการ  แต?การตัดสินใจยังเปVนของ
ส?วนราชการอยู?  
  ระดับท่ี 6 มีโอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ทางราชการกับชนบทจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอย?างใกล'ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจว?าปUญหาของตนคืออะไร จะแก'ได'อย?างไร 
วิธีใดท่ีดีท่ีสุด จนกระท่ังมีสิทธิเสนอโครงการและเข'าร?วมปฏิบัติด'วย ระดับท่ี 7 มีโอกาสตัดสินใจ ใน
ระดับนี้ประชาชนจะเปVนหลักสําคัญของการตัดสินใจในทุกเรื่อง ต้ังแต?การวางแผน การปฏิบัติงานตาม
แผน และการประเมินโครงการ 
  จุดร?วมและจุดต?างในข'อเสนอของชาวสวนยาง 
  รัฐบาลบอกว?ากําลังรวบรวมข'อเสนอและแนวทางการแก'ปUญหาราคายางพารา
ตกตํ่า เพ่ือจะเร?งออกมาตรการมาช?วยเหลือชาวสวนยางท่ีกําลังเดือดร'อนอย?างหนัก 
  ดูรูปการแล'วน?าหนักใจแทนรัฐบาล เพราะเวลานี้ ข'อเสนอจากชาวสวนยางพาราท่ีมี
ต?อรัฐบาลนั้น ปรากฏว?า มีกลุ?มชาวสวนยางนําเสนออย?างน'อย 2 กลุ?มข'อเสนอของแต?ละกลุ?ม มีท้ังข'อ
ท่ีเหมือนกันและแตกต?างกัน 
  1) ข'อเสนอชุดแรก มาจากกลุ?มท่ียืนยันว?าเปVนตัวแทนของชาวสวนยางพาราท่ัว
ประเทศ ได'เข'าร?วมเวทีรับฟUงความคิดเห็นแนวทางแก'ปUญหาราคายางพาราตกตํ่า จัดโดยสภา
เกษตรกรแห?งชาติ เม่ือวันท่ี 3 ต.ค. 2557 ประกอบด'วย คณะกรรมการบริหารเครือข?ายชาวสวนยาง
ระดับประเทศ ซ่ึงกลุ?มนี้ได'เคยยื่นหนังสือผ?านผู'ว?าราชการจังหวัด 63 จังหวัด เพ่ือเรียกร'องให'รัฐบาล
ชุดท่ีแล'วเร?งเข'ามาแก'ไขปUญหาราคายางพาราตกตํ่า 
  ภายหลังการประชุม ได'มีมติเอกฉันท@ ยื่นข'อเสนอเพ่ือแก'ปUญหาเร?งด?วนต?อรัฐบาล
ปUจจุบัน ประกอบด'วย 
   1.1 สนับสนุนให'รัฐบาลอุดหนุนปUจจัยการผลิตในราคา 2,520 บาทต?อไร? จํากัด
รายละ 25 ไร? แต?ขอให'รัฐบาลขยายการอุดหนุนปUจจัยการผลิตให'ครอบคลุมไปถึงเกษตรกรท่ีปลูกยาง
ในพ้ืนท่ีท่ีไม?มีเอกสารสิทธิด'วย 
   1.2 หยุดขายยางพาราในสต�อก 2.1 แสนตัน แต?ให'นําไปแปรรูปเปVนผลิตภัณฑ@
ใช'ในประเทศแทน 
   1.3 ขอให'รัฐบาลแก'ปUญหายางพาราล'นสต�อกด'วยการสั่งให'หยุดกรีดยางในพ้ืนท่ี
การปลูกยางพาราของหน?วยงานรัฐเพ่ือลดการผลิตลง 
   1.4 เห็นด'วยท่ีจะให'มาตรการจูงใจให'เกษตรกรท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีไม?เหมาะสม
ตัดสินใจโค?นยางจํานวน 1 ล'านไร? เพ่ือเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน โดยให'รัฐบาลช?วยเหลือในราคา
ไร?ละ 26,000 บาท 
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   1.5 สนับสนุนให'เกษตรกรผู'ปลูกยางพาราทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือทําเกษตรแบบผสมผสานในสวนยาง โดยให'สํานักงานกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยางแก'ไข
กฎระเบียบให'สามารถทําได' 
  2) ข'อเสนออีกหนึ่งชุด มาจากกลุ?มชาวสวนยางพารา เครือข?ายชาวสวนยางพารา 
16 จังหวัดภาคใต' จัดประชุมสัมมนาเม่ือวันท่ี 8 ต.ค. 2557 ท่ีผ?านมา ก?อนแถลงยื่นข'อเสนอในนาม
แนวร?วมกู'ชีพชาวสวนยาง นําโดย นายสุนทร รักษ@รงค@ นายเพิก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ@
ชาวสวนยางแห?งประเทศไทย เปVนต'น 
   2.1 ให'รัฐบาลและผู'ส?งออกหามาตรการท่ีจะทําให'ราคายางพาราอยู?ท่ีกิโลกรัมละ 
80 บาท ภายใน 45 วัน โดยเสนอให'รัฐบาลจ?ายชดเชยราคาส?วนต?างแก?เกษตรกรเปVนพันธบัตรรัฐบาล 
   2.2 ให'รัฐบาลยกเลิกการขายยางพาราในสต�อก 2.1 แสนตัน และให'นํายางพารา
มาใช'ในประเทศ ผ?านช?องทางองค@กรปกครองส?วนท'องถ่ินและอ่ืนๆ อีกท้ังให'รัฐบาลต้ังคณะกรรมการ
ท่ีมาจากตัวแทนของชาวสวนยางพาราด'วย เพ่ือตรวจเช็คสต�อกยางพาราดังกล?าว 
   2.3 กรณีมาตรการยึดยางพาราคืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม ให'รัฐบาลปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ข'อ 66 คือ ไม?ให'มีผลกระทบต?อผู'มีรายได'ต่ํา 
   2.4 ให'รัฐบาล และคสช. แก'กฎหมายท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือให'องค@กรปกครองส?วน
ท'องถ่ินสามารถนํายางพารามาใช'เพ่ือทําเปVนผลิตภัณฑ@และกิจกรรมต?างๆ ได' 
   2.5 จัดต้ังแนวร?วมกู'ชีพชาวสวนยางพาราเพ่ือดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหว เป�ด
เวทีระดมความคิดเห็นจากชาวสวนยางท่ัวประเทศเพ่ือปฏิรูปยางพาราท้ังระบบ โดยความร?วมมือจาก
สมาพันธ@องค@การบริหารส?วนจังหวัดภาคใต' 14 จังหวัด รวมท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ@และเพชรบุรี 
เพ่ือหามาตรการระยะยาวท่ีจะแก'ปUญหาเรื่องราคายางพาราตกตํ่า มีเป`าหมายเพ่ือสร'างความม่ันคง
และความยั่งยืนของอาชีพยางพารา โดยจะร?างเปVน พ.ร.บ. การยางแห?งประเทศไทยฉบับชาวสวนยาง 
เสนอต?อรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห?งชาติ สภาปฏิรูปแห?งชาติ และคสช. ต?อไป และเสนอให'หยุด 
พ.ร.บ. การยางแห?งประเทศไทย ท่ีกําลังเสนอเข'า สนช. ทันที 
  3) จุดร?วมในข'อเสนอของท้ังสองกลุ?ม ท่ีเหมือนกัน คือ ให'รัฐบาลยุติการขาย
ยางพาราในสต�อก 2.1 แสนตัน 
  เช?นนี้แล'ว รัฐบาลน?าจะเริ่มต'นจากการพิจารณาตัดสินใจให'เด็ดขาดมีคําอธิบายท่ี   
แจ'งชัด ว?าจะยุติการขายยาง 2.1 แสนตัน หรือไม?? อย?างไร? 
  4) ประเด็นเรื่องท่ีเก่ียวข'องกับการจ?ายเงินของรัฐให'แก?เกษตรกร 
   4.1 กลุ?มท่ีนําเสนอเม่ือวันท่ี 3 ต.ค. ท่ีสภาเกษตรกรแห?งชาติ สนับสนุนให'
รัฐบาลจ?ายเงินแก?ชาวสวนยาง ในรูปของเงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิต 2,520 บาทต?อไร? แต?ขยาย
ครอบคลุมถึงชาวสวนยางท่ีไม?มีเอกสารสิทธิด'วย ภายใต'การพิสูจน@ว?า ทําสวนยางอยู?จริงๆ แนวทางนี้ 
น?าจะต'องใช'เงินราวๆ 40,000 ล'านบาท 
   4.2 แต?กลุ?มกู'ชีพชาวสวนยาง ต'องการให'รัฐบาลประกันราคายางพาราท่ีกิโลกรัมละ 
80 บาท โดยจ?ายชดเชยส?วนต?างราคาเติมให'แก?ชาวสวนยางในกรณีท่ีขายได'ราคาตํ่ากว?า 80 บาทต?อ
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กิโลกรัม เช?น หากราคายางอยู?ท่ี 40 บาท รัฐบาลก็ต'องจ?ายส?วนต?างเติมให'แก?ชาวสวนยางอีกกิโลกรัมละ   
40 บาท เปVนต'น  
   ถ'าราคายางข้ึนไปอยู?ท่ี 70 บาท รัฐบาลก็จ?ายส?วนต?างเติมให'แก?ชาวสวนยาง      
10 บาทต?อ กก.  
   ถ'าราคาข้ึนไปถึง 80 บาท หรือเกิน 80 บาท รัฐบาลจึงจะไม?ต'องจ?ายเติมเงินส?วน
ต?างราคาให'แก?ชาวสวนยาง โดยการจ?ายชดเชยนั้น ให'รัฐบาลจ?ายเปVนพันธบัตรรัฐบาลก็ได'  
   แนวทางนี้ จะต'องใช'เงินเท?าใด ยากจะประเมิน เพราะข้ึนอยู?กับราคายางใน
ท'องตลาด ว?าจะอยู?ในระดับท่ีต่ํากว?า 80 บาทต?อ กก. อีกนานเท?าใด 
   และในความเปVนจริง การให'จ?ายเปVนพันธบัตรก็สร'างภาระต?อรัฐบาลแทบไม?ต?าง
กับเงินสด เพราะการให'จ?ายเปVนพันธบัตรรัฐบาลนั้น แท'ท่ีจริงก็คือการบังคับให'รัฐบาลกู'เงินมาจ?าย
นั่นเอง ถ'าแบบนี้ ให'รัฐบาลขายพันธบัตรแก?สถาบันการเงินโดยตรง นําเงินสดมาจ?ายชาวสวนยาง ยัง
จะมีต'นทุนดําเนินการตํ่ากว?าด'วยซํ้า ดีกว?าให'ชาวสวนยางไปขายต?อเอง (เสียค?าธรรมเนียม ยุ?งยาก) 
  5) ข'อเสนอของกลุ?มกู'ชีพชาวสวนยางนั้น มีข'อน?าสงสัยอยู?บ'าง 
   เพราะแม'จะไม?ได'ให'รัฐบาลเข'ามารับซ้ือยางจากชาวสวนยางโดยตรง แต?ก็เหมือน
เอาเชือกผูกคอรัฐบาลไว'กับราคายางพาราในท'องตลาด ถ'าข้ึนไม?ถึง 80 บาทต?อ กก. ก็จะต'องจ?ายเงิน
แก?ชาวสวนยางต?อไปเรื่อยๆ 
   ในขณะท่ีข'อเสนออ่ืนๆ ของกลุ?มนี้ ก็ไม?ปรากฏข'อไหนท่ีสนับสนุนการลดปริมาณ
การผลิตยางพาราในประเทศ แตกต?างจากข'อเสนอของกลุ?มแรกท่ีมีข'อสนับสนุนการลดพ้ืนท่ีปลูกยาง
ลงอย?างชัดเจนผ?านมาตรการจูงใจ 
   ข'อสงสัย คือ ในการจะดันราคายางในท'องตลาดให'สูงข้ึนจากปUจจุบันท่ีอยู?       
42 บาทต?อ กก. เพ่ือให'ข้ึนไปถึง 80 บาทต?อ กก. ได'นั้น แน?นอนว?ารัฐบาลจําต'องมีการบริหารจัดการ
เรื่องปริมาณการผลิต ควบคู?ไปกับการเพ่ิมความต'องการใช'ยางในประเทศ ไม?ว?าจะด'วยการลดพ้ืนท่ี
ปลูกยาง เพ่ือลดปริมาณยางท่ีออกมาสู?ท'องตลาด มันจึงจะเปVนไปได'ตามหลักเศรษฐศาสตร@ข้ันพ้ืนฐาน 
แต?ข'อเสนอของกลุ?มนี้พร'อมจะให'ความร?วมมือกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตแค?ไหน ? หรือ
ต'องการให'มีการปลูกยางกันท่ัวประเทศแบบนี้ต?อไป ? จะคัดค'านการลดพ้ืนท่ีปลูกหรือการลดปริมาณ
ผลผลิตยางในประเทศหรือไม?? 
   ถ'ายังต'องการผลิตยางออกมาเยอะๆ ปลูกกันท่ัวประเทศแบบนี้ต?อไป ท้ังพ้ืนท่ี
เหมาะสมและไม?เหมาะสม แล'วก็ยังต'องการขายยางพาราในราคาดีด'วยอีกต?างหาก แบบนี้มันจะ
เปVนไปได'หรือไม?ในโลกของความเปVนจริง? 
   ยิ่งเม่ือดูสุ'มเสียงในการอ?านปฏิญญานครศรีธรรมราช คนท่ีติดตามการเมืองจะ
รู'สึกทันทีว?ามีลักษณะของการปลุกระดมอย?างชัดเจน แถมประกาศจะเดินหน'าเคลื่อนไหวท่ัวประเทศ 
และให'ประกาศหยุด พ.ร.บ. การยางท่ีกําลังเสนอเข'า สนช. ทันทีอีกด'วย 
   หวังว?า กลุ?มกู'ชีพชาวสวนยางคงไม?ใช?แบบนั้น 
   หวังว?าคงพร'อมจะเจรจาพูดคุย โดยตระหนักถึงสภาวะความเปVนจริงของตลาด
ยางพาราโลก เพราะหากรัฐบาลเข'าไปอุ'มโดยไม?สนใจสภาวะจริงๆ ของตลาดเลย ก็จะกลายเปVนเข'าไป
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อุ'มยางพาราตลอดกาล กลับจะเปVนการทําลายความเข'มแข็งของยางพาราไทยไปโดยปริยาย 
(naewna.com สืบค'น 2 ธันวาคม 2557) 
  สรุปได'ว?า กระบวนการให'บุคคลเข'ามามีส?วนเก่ียวข'องในการดําเนินงานพัฒนา     
ร?วมคิด ตัดสินใจ แก'ไขปUญหาด'วยตนเอง เน'นการมีส?วนร?วมเก่ียวข'องอย?างแข็งขันของ บุคคล แก'ไข
ปUญหาร?วมกับการใช'วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค@การและ
บุคคลท่ีเก่ียวข'อง 
 2.7.3 ความร?วมมือระหว?างประเทศ 
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ@ 2546 เรื่อง ความร?วมมือด'านยางพาราระหว?าง
ประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
รายงานความก'าวหน'าความร?วมมือด'านยางพารากับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สรุปได'ดังนี้   
  1. มาตรการความร?วมมือด'านยางพารา ในส?วนของมาตรการปรับปริมาณการผลิต
ยางพารา (Supply Management Scheme: SMS) ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีเป`าหมายท่ีจะ
ลดผลผลิตป� พ.ศ. 2545 และ ป� พ.ศ. 2546 ร'อยละ 4 ซ่ึงผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2545 ไทยดําเนินการได' 36,000 ตัน คิดเปVนร'อยละ 49.56 ของเป`าหมายท่ีจะลด (72,636 ตัน) 
มาเลเซียดําเนินการได' 39,806 ตัน คิดเปVนร'อยละ 122.86 ของเป`าหมายท่ีจะลด (32,400 ตัน) ส?วน
อินโดนีเซียยังไม?ได'แจ'งผล สําหรับมาตรการควบคุมปริมาณการส?งออก (Agreed Export Tonnage 
Scheme: AETS) ท้ังสามประเทศมีเป`าหมายลดปริมาณการส?งออกร'อยละ 10 ในป� พ.ศ. 2545 โดย
ไทยดําเนินการได' 1,524,481 ตัน คิดเปVนร'อยละ 77.27 ของเป`าหมาย (1,973,000 ตัน) อินโดนีเซีย
ดําเนินการได' 718,900 ตัน คิดเปVนร'อยละ 58.4 ของเป`าหมาย (1,231,000 ตัน) และมาเลเซีย
ดําเนินการได' 415,000 ตัน คิดเปVนร'อยละ 82.62 ของเป`าหมาย (502,275 ตัน)       
  2. กรอบการดําเนินงานความร?วมมือด'านต?างๆ ของบริษัทร?วมทุนระหว?างไทย 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีความก'าวหน'าของการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ปรับลดองค@ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาบริษัทร?วมทุนยางพาราสามประเทศ 2) ยกร?างข'อตกลงการลงทุนร?วม 
(Shareholder’s Agreement) สามประเทศ 3) อินโดนีเซียได'โอนเงินลงทุน 1 ล'านดอลลาร@สหรัฐ    
มาเรียบร'อยแล'ว ส?วนมาเลเซียยังไม?แจ'งการโอนเงินลงทุน 4) ไทยกําลังรอให'อินโดนีเซียและมาเลเซีย
แจ'งรายชื่อผู'ถือหุ'นในบริษัทร?วมทุนยางพาราสามประเทศ 5) หากได'ข'อยุติ จะสามารถจัดประชุมผู'ถือ
หุ'นจากสามประเทศ พิจารณาแต?งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริษัทฯ จากผู'แทนของสามประเทศ 
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ และคาดว?าจะเริ่มดําเนินธุรกิจได'ภายในเดือนมีนาคม 2546 
  องค@กรยางระหว?างประเทศ 
  1. ANRPC: Association of Natural Rubber Producing Counties 
   สมาคมประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ 
   วัตถุประสงค@หลัก 3 ประการ คือ 1) ประสานงานทางด'านนโยบายและการ
ดําเนินงานผลิตยางและค'ายางของประเทศสมาชิก 2) สนับสนุนส?งเสริมด'านวิชาการยางระหว?างประเทศ
สมาชิก 3) ดําเนินการเพ่ือสร'างและยกระดับราคายางธรรมชาติตามความเปVนธรรมและมีเสถียรภาพ 
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   ปUจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 8 ประเทศ ได'แก? อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย 
ไทย ปาปUวนิวกินี สิงคโปร@ ศรีลังกา และเวียดนาม มีสํานักงานอยู?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศมาเลเซีย 
  2. IRRDB: International Rubber Research and Development Board 
   สภาวิจัยและพัฒนายางระหว?างประเทศ 
   เปVนสภาท่ีต้ังข้ึนโดยความร?วมมือของสถาบันวิจัยยางของประเทศต?างๆ มีหน'าท่ี
ควบคุม และวางนโยบายการวิจัยและพัฒนายางระหว?างสถาบันท่ีเปVนสมาชิก และสมาคมประเทศ
ผู'ผลิตยางธรรมชาติ มีสมาชิก 16 ประเทศ ได'แก? กัมพูชา บราซิล แคเมอรูน จีน โคดดิวัวร@ ฝรั่งเศส 
กาบอง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย ฟ�ลิปป�นส@ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม เดิมมี
สํานักเลขาธิการอยู?ท่ีกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได'ย'ายมาต้ังท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศ
มาเลเซีย เม่ือป� 2544 
  3. IRSG: International Rubber Study Group 
   องค@การศึกษาเรื่องยางระหว?างประเทศ 
   เริ่มก?อต้ังเม่ือป� 2490 มีนโยบายประสานทางด'านการผลิต การค'าและการใช'ยาง
ท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะห@ระหว?างผู'ท่ีเก่ียวข'อง 3 ฝZาย คือ ประเทศผู'ผลิตและประเทศผู'ใช'
ยางท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะห@ รวบรวมข'อมูลในการผลิต การใช'ยาง และประเมินการผลิต
และการใช'ยางท้ัง 2 ชนิด ประกาศให'ทราบล?วงหน'า เพ่ือให'ประเทศสมาชิกได'ใช'ประโยชน@ในการวาง
แผนการผลิต และการใช'ให'อยู?ในภาวะสมดุล ไม?แข?งขันกันจนต?างฝZายต?างเสียผลประโยชน@ ปUจจุบันมี
ประเทศสมาชิกท้ังหมด 17 ประเทศได'แก? เบลเยียม แคเมอรูน ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร@ ฝรั่งเศส 
สเปน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไทย อิตาลี อังกฤษ ญ่ีปุZน กลุ?มประเทศสมาชิก European 
Community (EC) รัสเซีย และโคดดิวัวร@ สํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
  4. ISO: International Organization for Standardization  
   สถาบันมาตรฐานระหว?างประเทศ 
   มีสํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร@แลนด@ มีหน'าท่ีพิจารณากําหนด
มาตรฐานสิ่งประดิษฐ@และผลิตภัณฑ@ วิธีทดสอบคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ ชีวภาพ สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการใช'งานและการบริโภค ประเทศไทยเปVนสมาชิกขององค@การนี้โดยมีสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปVนผู'แทนตามข'อบังคับขององค@การ โดย 
ISO ได'แบ?งคณะกรรมการวิชาการเปVนหลายคณะตามผลิตภัณฑ@ต?างๆ คณะกรรมการวิชาการด'านยาง
และผลิตภัณฑ@ยางเปVนคณะกรรมการคณะท่ี 45 (ISO/TC 45) จะเปVนคณะกรรมการท่ีพิจารณา
มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ@ยาง ดังนั้น สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรมจึงมีประกาศ
แต?งต้ังคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 253 เพ่ือพิจารณามาตรฐานท่ีเก่ียวข'องท่ีจะมีผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศและการส?งออกต?างประเทศ ก?อนการประชุมประจําป� โดยคณะกรรมการ
วิชาการท่ีแต?งต้ังนั้น มีผู'แทนของกรมวิชาการเกษตรเปVนกรรมการ และเข'าร?วมการประชุมประจําป�
ของ ISO/TC 45 ตามความจําเปVนและเหมาะสม 
  5. TRC: Tripartite Rubber Council 
   สภาความร?วมมือด'านยางพาราระหว?างประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
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   เปVนองค@กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือช?วยเหลือด'านราคายาง เนื่องจากในป� 2540 ราคายาง
ลดลงอย?างต?อเนื่อง ทําให'ราคายางตกจนถึงระดับไม?คุ'มทุน และได'มีนโยบายในเรื่องของราคายางและ
การค'ายาง รวมถึงงานวิชาการด'วย ซ่ึงปUจจุบันสํานักงานต้ังอยู?ท่ีสถาบันวิจัยยาง กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย มีสมาชิก 3 ประเทศ ได'แก? ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประกอบด'วยองค@กร 2 องค@กรได'แก? 
   5.1 ITRC: International Tripartite Rubber Council 
    สภาความร?วมมือด'านยางพาราระหว?างประเทศ 
    จัดต้ังข้ึนภายใต'แถลงการณ@ร?วมเมืองบาหลี 1 (Bali Declaration, 2001) 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 ประกอบด'วยผู'แทนจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ประเทศละ 3 คนท้ังภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการการจัดการ
ด'านปริมาณการผลิต (Supply Management Scheme: SMS) และมาตรการจํากัดปริมาณการ
ส?งออก (Agreed Export Tonnage Scheme: AETS) รวบรวมและวิเคราะห@ข'อมูลเก่ียวกับการผลิต
และการส?งออกรายงานให'คณะกรรมการระดับรัฐมนตรี 
   5.2 IRCo: International Rubber Consortium Limited 
    บริษัท ร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ จํากัด 
    เนื่องจากภาวะราคายางพาราลดลงต้ังแต?ป� 2538 จนถึงป� 2544 รัฐบาล
ของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได'ลงนามบันทึกความเข'าใจ (MOU) ในการจัดต้ังบริษัท
ร?วมทุนยางระหว?างประเทศ (IRCo) ข้ึน มีวัตถุประสงค@ เพ่ือผลักดันราคายางพาราให'สูงข้ึนไปสู?ระดับ
ท่ีเกษตรกรขายยางมีกําไรคุ'มกับการลงทุน และรักษาระดับราคายางพาราให'มีเสถียรภาพ โดยได'จด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต'น12 ล'านเหรียญสหรัฐ จาก
ทุนจดทะเบียนเป`าหมาย 225 ล'านเหรียญสหรัฐ มีกรรมการบริหาร 9 คน จากไทย 4 คน อินโดนีเซีย 
3 คน และมาเลเซีย 2 คน สํานักงานใหญ?ตั้งอยู?ท่ี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
  6. IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference 
   คณะกรรมการด'านการหีบห?อและคุณภาพยางธรรมชาติระหว?างประเทศ 
   มีหน'าท่ีกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ@ กําหนดมาตรฐานยางแผ?นรมควันชั้นต?างๆ 
จัดพิมพ@เปVนคู?มือท่ีรู'จักกันในนามของ “GREEN BOOK” สมาคมยางพาราไทยเปVนสมาชิก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ@ โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ร?วมดําเนินงานท่ีเก่ียวข'องกับ
พระราชบัญญัติควบคุมยาง เพ่ือควบคุมด'านมาตรฐานและการหีบห?อ มีสํานักงานต้ังอยู? ท่ีกรุง
กัวลาลัมเปอร@ ประเทศมาเลเซีย 
  7. IRA: International Rubber Association 
   สมาคมยางระหว?างประเทศ 
   มีหน'าท่ีกําหนดกฎเกณฑ@ทางด'านการค'ายาง สัญญาซ้ือขายยาง สมาคมยางพารา
ไทยเปVนสมาชิก กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ร?วมดําเนินงาน
ท่ีเก่ียวข'องกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง เพ่ือควบคุมด'านการค'าและส?งออกยาง เดิมมีสํานักงานอยู?ท่ี
กรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศมาเลเซีย ปUจจุบันสํานักงานต้ังอยู?ท่ีสมาคมยางพาราไทย อําเภอหาดใหญ? 
จังหวัดสงขลา 
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  8. ARBC: Asean Rubber Business Council 
   สภาธุรกิจยางอาเซียน 
   ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได'แก? ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และ
กัมพูชา สํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศมาเลเซีย 
  บทบาทองค@กรยางระหว?างประเทศ 
  การประกอบธุรกิจยางมีความเก่ียวข'องกับทุกภาคส?วน ท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง 
ภาครัฐ ภาคเอกชนผู'ผลิตยาง และผู'ใช'ยาง รวมท้ังองค@การยางระหว?างประเทศ ซ่ึงมีความสําคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางและมีบทบาทสําคัญแตกต?างกันไปดังนี้ 
  1. สมาคมประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing 
Countries: ANRPC) มีหน'าท่ีสําคัญ 3 ประการคือ ประสานงานทางด'านนโยบายและการดําเนินงาน
ผลิตยางและค'ายางของประเทศสมาชิกส?งเสริมวิชาการยางระหว?างประเทศสมาชิก และดําเนินการ
เพ่ือสร'างและยกระดับราคายางธรรมชาติตามความเปVนธรรมและมีเสถียรภาพ บทบาทสําคัญของ
สมาคมประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติคือการทําให'ราคายางพาราโลกมีเสถียรภาพในระดับท่ีเปVน
ประโยชน@แก?ทุกฝZายนั่นคือสร'างรายได'ท่ียุติธรรมและม่ันคงแก?ชาวสวนยาง ในขณะเดียวกันสร'างความ
ม่ันใจแก?ผู'ใช'ยาง ในด'านปริมาณและราคาท่ีสมเหตุสมผล และเปVนประโยชน@ต?ออุตสาหกรรมยาง
ร?วมกัน ปUจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด11 ประเทศ สํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศ
มาเลเซีย 
  2. สภาวิจัยและพัฒนายางระหว?างประเทศ (International Rubber Research 
and Development Board: IRRDB) เปVนสภาท่ีต้ังข้ึนโดยความร?วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยางธรรมชาติจากทุกทวีป มีหน'าท่ีควบคุม และวางนโยบายการวิจัยและพัฒนายางระหว?างสถาบันท่ี
เปVนสมาชิกและสมาคมประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ ปUจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 19 ประเทศ 
สํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ ประเทศมาเลเซีย 
  3. องค@การศึกษาเรื่องยางระหว?างประเทศ (International Rubber Study Group: 
IRSG) มีนโยบายประสานทางด'านการผลิต การค'าและการใช'ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห@ระหว?าง
ผู'ท่ีเก่ียวข'อง 3 ฝZาย คือ ประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติ ประเทศผู'ผลิตยางสังเคราะห@และประเทศผู'ใช'
ยาง รวบรวมข'อมูลในการผลิต การใช'ยาง และประเมินการผลิตและการใช'ยางท้ัง 2 ชนิด เพ่ือให'
ประเทศสมาชิกได'วางแผนการผลิต และการใช'ให'อยู?ในภาวะสมดุล ปUจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 
36 ประเทศ ประกอบด'วยภาครัฐและเอกชน ผู'ผลิต ผู'ใช'ยาง ผู'ค'ายางธรรมชาติและยางสังเคราะห@ 
สํานักงานต้ังอยู?ท่ีประเทศสิงคโปร@ 
  4. สภาไตรภาคียางพาราระหว?างประเทศ (International Tripartite Rubber 
Council: ITRC) ประกอบด'วยผู'แทนจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท้ังภาครัฐ
และเอกชนรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการการจัดการด'านปริมาณการผลิต 
(Supply Management Scheme: SMS) และมาตรการจํากัดปริมาณการส?งออก (Agreed Export 
Tonnage Scheme: AETS) โดยนายกสมาคมยางพาราไทย เข'าร?วมเปVนหนึ่งในคณะกรรมการ ITRC 
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  5. บริษัทร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ (International Rubber Consortium 
Limited: IRCo) จัดต้ังโดยความร?วมมือของ 3 ประเทศผู'ผลิตคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพ่ือ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินด'านการตลาดให'ราคายางพารามีระดับราคาท่ีสูงมี
เสถียรภาพและเกษตรกรสามารถขายยางมีกําไรคุ'มการลงทุน บทบาทสําคัญของบริษัทร?วมทุนฯ คือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ให'เกษตรกรสามารถขายยางพารามีกําไรคุ'มการลงทุน ราคายางพารามี
การเคลื่อนไหว ท่ีเปVนไปตามระดับปริมาณการผลิตและความต'องการใช'อย?างมีเสถียรภาพ ไม?มีความ
ผันผวนมากจนเกินไปเพราะทําให'เกิดความเสี่ยงด'านราคาท้ังผู'ผลิตและผู'ใช' โดยนายกสมาคม
ยางพาราไทย เข'าร?วมเปVนคณะกรรมการบริหาร IRCo สํานักงานต้ังอยู?ท่ี สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
  6. สมาคมยางระหว?างประเทศ (International Rubber Association: IRA) มีหน'าท่ี
กําหนดกฎเกณฑ@ ทางด'านการค'ายาง สัญญาซ้ือขายยางระหว?างประเทศ ปUจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด       
24 องค@กร จาก 8 ประเทศ ประกอบด'วยผู'ผลิตและผู'ใช'ยาง โดยสมาคมยางพาราไทย เข'าร?วมเปVน
คณะกรรมการบริหาร IRA นอกจากนี้นายสุเมธ สินเจริญกุล รองประธานบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
อินเตอร@เนชั่นแนล จํากัด ได'รับเกียรติเปVนอย?างสูงในการเข'ารับตําแหน?งประธานสมาคมยางนานาชาติ 
และนายศุภเดช อ?องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เข'ารับตําแหน?งเลขานุการบริหารสมาคม
ยางนานาชาติ วาระป� 2556-2557 สํานักงานต้ังอยู?ท่ีสมาคมยางพาราไทย อ. หาดใหญ? จ. สงขลา 
  7. สภาธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN Rubber Business Council: ARBC) มีวัตถุประสงค@ 
หลัก 7 ประการคือ  
   1) ส?งเสริมด'านการผลิตและการค'าของประเทศสมาชิก  
   2) ประสานความร?วมมือด'านการค'ายางของประเทศสมาชิกและประเทศผู'ใช'ยาง
ธรรมชาติ เพ่ือให'เกิดความเปVนธรรมในด'านคุณภาพและราคา  
   3) ประสานความร?วมมือด'านกฎเกณฑ@การซ้ือขายยางและสัญญาซ้ือขายยางกับ
สมาคมยางระหว?างประเทศ  
   4) ประสานความร?วมมือด'านคุณภาพมาตรฐานยางกับองค@กรระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข'อง  
   5) สนับสนุนข'อมูลด'านวิชาการยางระหว?างประเทศสมาชิกและสนับสนุนข'อมูล
แก?องค@กรระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข'อง  
   6) สนับสนุนและช?วยเหลือประเทศสมาชิก  แก' ไขอุปสรรค ข'อขัดข'อง
ต?างๆ รวมท้ังเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน@ร?วมกันในการค'ายาง และ  
   7) ประนีประนอมข'อพิพาทระหว?างประเทศสมาชิกหรือระหว?างประเทศสมาชิก
กับบุคคลภายนอกในการประกอบการค'า ส?งออกยางพารา ปUจจุบันประกอบด'วยสมาชิก 6 ประเทศ
ได'แก? ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร@ เวียดนามและกัมพูชา สํานักงานต้ังอยู?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@ 
ประเทศมาเลเซีย   
  การให'ความร?วมมือและความสัมพันธ@อันดีกับองค@กรยางระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข'อง
ดังกล?าว นับเปVนบทบาทท่ีสําคัญของสมาคมฯ ในระดับชาติ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของ
โลกให'ก'าวหน'าอย?างยั่งยืนต?อไป (นายไชยยศ สินเจริญกุล, thainr.com สืบค'น 2 ธันวาคม 2557) 
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  สภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) 
  1. ภูมิหลัง 
   สืบเนื่องจากราคายางพาราตกตํ่าอย?างต?อเนื่องระหว?างป� 2538-2455 รัฐบาลไทย 
มาเลเซียและอินโดนีเซียได'ลงนามในแถลงการณ@ร?วมบาหลีระดับรัฐมนตรี (Joint Ministerial 
Declaration (Bali Declaration 2001)) เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 จัดต้ังองค@การความร?วมมือ
ไตรภาคีด'านยางพารา (International Tripartite Rubber Organization - ITRO) เพ่ือเปVนกรอบความ
ร?วมมือในการทํางานร?วมกัน เพ่ือแก'ไขปUญหาปริมาณยางพาราล'นตลาด และราคายางพาราตกตํ่า 
  2. กลไกความร?วมมือ 
   2.1 บริษัท ร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ จํากัด (International Rubber 
Consortium Limited - IRCo) ทําหน'าท่ีเปVนองค@กรบริหารจัดการราคายางพาราในตลาดโลก จัดต้ัง
ข้ึนเม่ือป� 2547 โดยมีรัฐบาลของท้ังสามประเทศเปVนผู'ถือหุ'นและจดทะเบียนจัดต้ังแล'วเสร็จเม่ือวันท่ี 
28 เมษายน 2547 ด'วยทุนจดทะเบียนเริ่มต'น 12 ล'านดอลลาร@สหรัฐ ตามลําดับสัดส?วน 4:3:2 ได'แก? 
ไทย 5.33 ล'านดอลลาร@สหรัฐ  อินโดนีเซีย 4.00 ล'านดอลลาร@สหรัฐ มาเลเซีย 2.67 ล'านดอลลาร@
สหรัฐ ท้ังนี้ สํานักงานใหญ?ของ IRCo ต้ังอยู?ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ของไทย 
   2.2 สภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – 
ITRC) ทําหน'าท่ีกํากับดูแลมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต'กรอบความร?วมมือดังกล?าว 
ท้ังนี้ ITRC กําหนดให'มีการประชุมระดับรัฐมนตรี …หัวหน'าคณะผู'แทนร?วมประชุม ITRC ของแต?ละ
ประเทศโดยตําแหน?ง ได'แก? รัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ของไทย รัฐมนตรีว?าการ
กระทรวงการค'าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว?าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสินค'าโภคภัณฑ@
มาเลเซีย เปVนประจําในวันท่ี 12 ธันวาคม ของทุกป� 
  3. มาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคายาง 
   3.1 การบริหารจัดการการผลิต (Supply Management Scheme – SMS) 
เปVนมาตรการระยะยาว เพ่ือส?งเสริมและแนะนําการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกให'สอดคล'องกับสถานการณ@
ยางพาราของตลาดโลก  
   3.2 การบริหารจัดการการส?งออก (Agreed Export Tonnage Scheme -
 AETS) มาตรการระยะสั้นไม?เกิน 1 ป� เพ่ือควบคุมการส?งออกโดยใช'กลไก กฎหมายหรือวิธีการต?างๆ 
เช?น การกําหนดโควตาการส?งออก การเก็บสต็อกสํารองยางในประเทศ 
   3.3 กลยุทธ@ด'านการตลาด (Strategic Market Operation – SMO) เพ่ือ
ดําเนินการเข'าซ้ือ-ขายยางพาราในตลาดท่ีมีปUญหา อย?างไรก็ดี ต้ังแต?ป� 2547 ยังไม?มีการดําเนิน
มาตรการดังกล?าว เนื่องจากมาตรการ SMS และ AETS ยังสามารถดําเนินการได'ดี 
  4. พัฒนาการล?าสุด 
   4.1 ในการประชุม ITRC เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2555 ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ได'เห็นพ'องจํากัดปริมาณการส?งออกยางตามมาตรการ AETS ในช?วงระหว?างเดือน ตุลาคม 
2555 – มี.ค. 2556 ลง 300,000 ตัน และโค?นต'นยาง 100,000 เฮกเตอร@ (ประมาณ 625,000 ไร?) 
เพ่ือลดปริมาณการผลิตอีก 150,000 ตัน รวมเปVน 450,000 ตัน อย?างไรก็ดี ราคายางพาราได'
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กระเต้ืองข้ึนเพียงเล็กน'อยและเคลื่อนไหวในช?วงแคบๆ จนถึงปUจจุบัน เนื่องจากนักลงทุน / นักเก็ง
กําไร ทราบข'อเท็จจริงว?าท้ังสามประเทศยังตกลงกันไม?ได'ว?าจะเริ่มมาตรการนี้ท่ีระดับราคาเท?าใด   
   4.2 เม่ือวันท่ี 4-5 กันยายน 2555 นายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รัฐมนตรีช?วยว?าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ได'หารือกับรัฐมนตรีว?าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและโภค
ภัณฑ@มาเลเซียเก่ียวกับเรื่องดังกล?าวข'างต'น โดยท้ังสองฝZายเห็นพ'องกันว?า ควรผลักดันให'มีการใช'
มาตรการ AETS ในทันที และเห็นควรประเมินสถานการณ@ราคายางพาราอีกครั้งในการประชุม ITRC 
ครั้งต?อไป ในอีก 1 เดือนข'างหน'า โดยอาจต'องร?วมกันพิจารณาหากลไกแก'ไขใหม?หากราคายังไม?ดีข้ึน 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ได'เสนอให'ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ร?วมกันจัดต้ังตลาดกลางยางพาราข้ึน 
   4.3 ไทยมีกําหนดจะเปVนเจ'าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของ ITRC ในวันท่ี 
12 ธันวาคม 2555 ท่ี จังหวัดเชียงใหม? โดยเบื้องต'นคาดว?าจะมีประเด็นท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิม
เงินกองทุนสําหรับ IRCo การเชิญเวียดนามเข'าร?วม ITRC และ IRCo และการทบทวนบทบาทของ 
ITRC และ IRCo ในระยะ 10 ป� (ค.ศ. 2012 – 2021) เพ่ือให'สามารถรองรับกับสถานการณ@การค'า
ยางพาราโลกในระยะ 10 ป�ข'างหน'าต?อไป (mfa.go.th สืบค'นเม่ือ 2 ธันวาคม 2557) 
  ความร?วมมือด'านยางพาราระหว?างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
  ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปVนประเทศผู'ผลิตและส?งออกยางรายใหญ?ของโลก 
ในป� 2554 โลกผลิตยางธรรมชาติได' 10.7 ล'านตัน เปVนผลผลิตยางของ 3 ประเทศ 7.48 ล'านตัน    
คิดเปVน 70 % ของผลผลิตยางโลก ผลผลิตยางดังกล?าวเปVนของไทย 33 % อินโดนีเซีย 27 % และ
มาเลเซีย 10 % ปUญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับประเทศผู'ผลิตยาง คือราคายางในตลาดโลกมีการปรับตัวข้ึน
ลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และมีบ?อยครั้งท่ียางพารามีราคาตกตํ่ามาก ทําให'ชาวสวนยางได'รับความ
เดือดร'อน ขณะเดียวกันในบางช?วงราคายางสูงเกินไป ทําให'ผู'ใช'ยางได'รับความเดือดร'อน 
  ผู'ผลิตและผู'ใช'ยางท่ัวโลก ได'หารือกันเพ่ือแก'ไขปUญหาดังกล?าว โดยได'จัดต้ังองค@กร
ยางระหว?างประเทศ หรือ INRO ข้ึนในป� 2523 โดยมีสํานักงานใหญ?ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร@มาเลเซีย และ
ได'ยุติบทบาทลงในป� 2542 เนื่องจากกลุ?มผู'ผลิตและผู'ใช'ยางมีทัศนะแตกต?างกันเก่ียวกับราคายางข้ัน
ตํ่า เพ่ือแก'ไขปUญหาราคายางตกตํ่า โดยการทําให'ราคายางมีเสถียรภาพมากข้ึนและราคายางข้ันตํ่าอยู?
ในระดับท่ีน?าพอใจ ประเทศผู'ผลิตยางรายใหญ?คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได'มีการลงนามใน
แถลงการณ@ร?วมบาหลี (Bali Declaration 2001) เพ่ือการจัดต้ังสภาไตรภาคียางพารา (International 
Rubber Council: ITRC) ระหว?างประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ข้ึนในปลายป� 2544 และ
ต?อมาในป� 2546 ได'จัดต้ังบริษัทร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ จํากัด (International Rubber 
Consortium Limited: IRCo) โดยได'แต?งต้ังนายแสง อุดมจารุมณี นายกกิตติมศักด์ิสมาคมยางพารา
ไทย ให'เข'ารับตําแหน?ง CEO คนแรกของบริษัทร?วมทุนฯ และมีสํานักงานใหญ?ต้ังอยู?ท่ีสถาบันวิจัย
ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ@  
  บทบาทสําคัญของสภาไตรภาคียางพาราระหว?างประเทศ คือความรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการจัดการด'านปริมาณการผลิต (Supply Management 
Scheme: SMS) และมาตรการจํากัดปริมาณการส?งออก (Agreed Export Tonnage Scheme: 



 125 

AETS) รวมท้ังรวบรวมและวิเคราะห@ข'อมูลเก่ียวกับการผลิตและการส?งออกรายงานให'คณะกรรมการ
ระดับรัฐมนตรี ส?วนบริษัทร?วมทุนฯ มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การดําเนินการด'านการตลาดให'ราคายางพารามีระดับราคาท่ีสูง มีเสถียรภาพและเกษตรกรสามารถ
ขายยางมีกําไรคุ'มการลงทุน  
  มาตรการท่ีประเทศสมาชิกของ IRTC กําหนดไว'ต้ังแต?ป� 2545 มาใช'เพ่ือแก'ปUญหา
สถานการณ@ราคายางท่ีผิดปกติในปUจจุบัน มาตรการดังกล?าวประกอบด'วย มาตรการระยะสั้น ได'แก?
การควบคุมการส?งออก และการดําเนินกลยุทธ@ด'านการตลาด มาตรการระยะยาว คือการจัดการด'าน
ปริมาณผลผลิต  
  สําหรับประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เห็นร?วมกันท่ีจะดําเนินการลด
ปริมาณผลผลิตยางด'วยการกําหนดเป`าหมายการปลูกยางใหม?ทดแทนยางเก?าเพ่ิมข้ึนร'อยละ 51 จาก 
700,000 ไร? เปVน 1,056,250 ไร? ซ่ึงจะทําให'ผลผลิตหายไปจากตลาดประมาณ 215,000 ตัน พร'อม
กันนี้ไทยจะชะลอการปลูกยางใหม?ด'วยการปลูกพืชอ่ืนทดแทน ในขณะท่ีอินโดนีเซียจะควบคุมการขอ
อนุญาตปลูกยางใหม? นอกจากนี้ท้ัง 3 ประเทศ จะส?งเสริมให'เกษตรกรลดวันกรีดยางลง และยุติการใช'
สารเคมีเร?งน้ํายาง 
  บทบาทกระทรวงเกษตรฯ ภายใต'ผลสําเร็จการประชุมสภาไตรภาคียางพารา
ระหว?างประเทศ (สยามรัฐ) การประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite 
Rubber Council: ITRC) และบริษัทร?วมทุนยางพาราระหว?างประเทศ จากัด (IRCo) ซ่ึงไทยเปVน
เจ'าภาพจัดประชุมท่ีจังหวัดภูเก็ตเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 ท่ีผ?านมาได'ข'อสรุปท่ีจะปฏิบัติงาน
ร?วมกันเปVนไปในทิศทางท่ีดีและมีแนวโน'มสดใส นอกจากจะได'แนวทางรักษาระดับราคายางพารา
ไม?ให'ตกตํ่าลงแล'ว ยังมีแผนท่ีจะเพ่ิมปริมาณการใช'ยางธรรมชาติมากข้ึนพร'อมเพ่ิมมูลค?าสินค'า อันจะ
นําไปสู?การสร'างเสถียรภาพราคายางในระยะยาว ผลการประชุมสภาไตรภาคียางพาราระดับรัฐมนตรี
ระหว?างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย มีความเก่ียวเนื่องกับมาตรการท่ีดําเนินการอยู?และ
มาตรการในอนาคต เบื้องต'นได'ข'อสรุปว?า ภายในป� 2556 ให'ประเทศสมาชิกระดมทุนเพ่ือใช'
ขับเคลื่อนการดําเนินงานและบริหารจัดการ IRCo จํานวน 7.5 ล'านเหรียญสหรัฐฯ เปVนสัดส?วนของ
ไทยประมาณ 3.3 ล'านเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเหลือเปVนสัดส?วนของอินโดนีเ ซีย และมาเลเซีย 
ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให'ขยายเครือข?ายความร?วมมือด'านการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรม
ยางพาราไปสู?ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซ่ึงสนใจท่ีจะเข'าร?วมเครือข?าย 
ท้ังยังมุ?งผลักดันเครือข?ายสู?กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ด'วย นอกจากนี้ ยัง
เห็นชอบในแผนการจัดต้ังตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน (Regional Rubber Market) ซ่ึงจะเปVน
ตัวแทนของผู'ขาย และมีการซ้ือขายยางแบบส?งมอบจริงในราคาเปVนธรรม อีกท้ัง ยังได'ประเมินผลว?า
มาตรการจํากัดการส?งออกยาง เป`าหมาย 300,000 ตัน เพ่ือลดปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติออกสู?
ตลาดตามข'อตกลงของ ITRC จากความร?วมมือของท้ัง 3 ประเทศ ท่ีได'ดําเนินการมาแล'วในอดีต มีผล
ทําให'ราคายางพาราอยู?ได'ในระดับราคา 3 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม สามารถช?วยพยุงราคายางไม?ให'
ตกตํ่าลงได' โดยราคาซ้ือขายภายในประเทศอยู?ท่ีประมาณ 75-85 บาท/กิโลกรัม ถ'าราคายางทรุดตัว
ลงอีก ท้ังไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็พร'อมประชุมระดับเจ'าหน'าท่ีเพ่ือใช'มาตรการจํากัดโควตา
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ส?งออกเพ่ิมข้ึนเปVน 500,000-700,000 ตัน และมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมเข'าไปอีก เพ่ือแก'ไขปUญหา
ช?วยเหลือเกษตรกรของประเทศสมาชิก นายยุทธพงศ@ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ@ กล?าวว?า ท่ี
ประชุมเห็นชอบในมาตรการส?งเสริมการใช'ยางธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนในแต?ละประเทศ
ตามขีดความสามารถด'านเทคโนโลยีของประเทศตน และรับท่ีจะมีการถ?ายทอดเทคโนโลยีระหว?างกัน
ด'วย โดยไทยได'นําเสนอว?า ควรมีการส?งเสริมให'นํายางพารามาผสมกับยางมะตอยในการทําถนนแทน
การใช'ยางแอสฟUส ติกส@ ซ่ึงจะทําให'ได'ถนนท่ีมีคุณภาพ มีความทนทาน และมีอายุการใช'งานยาวนาน
ข้ึน สามารถช?วยประหยัดงบประมาณภาครัฐในการซ?อมบํารุงถนนได'ค?อนข'างมาก อนาคตถ'ามีการทํา
ถนนยางพาราอย?างแพร?หลายท้ังในและต?างประเทศคาดว?าจะช?วยเพ่ิมปริมาณการใช'ยางธรรมชาติ
มากข้ึน ซ่ึงจะช?วยพยุงและผลักดันราคายางให'ขยับตัวสูงข้ึน และส?งผลดีต?อเกษตรกรผู'ปลูกยางพารา
ด'วย ส?วนมาเลเซียมีความก'าวหน'าด'านอุตสาหกรรมถุงมือยางและผลิตภัณฑ@สําเร็จรูปอ่ืนๆ ก็จะได'
ร?วมมือกันส?งเสริมให'มีการใช'ยางพาราเปVนวัตถุดิบมากข้ึนเรื่อยๆ ราคาก็จะขยับตัวสูงตามไปด'วย 
  พิเชษฐ@ พร'อมมูล (2556) ผู'อํานวยการกลุ?มบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิจัยยาง 
กรมวิชาการเกษตร กล?าวว?า สถาบันวิจัย-ยาง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทของไทย ได'
ร?วมกันศึกษาเรื่องการทําถนนยางพารา พร'อมกําหนดมาตรฐานและออกแบบถนนยางพาราเพ่ือใช'
เปVนแนวทางในการสร'างถนนยางมะตอยผสมยางพาราท่ีมีคุณภาพและได'มาตรฐาน ซ่ึงพบว?ามีความ
เปVนไปได'มากและปUจจุบันอยู?ระหว?างศึกษาความฝ�ดของถนนยางพารา ซ่ึงจะมีผลต?อความปลอดภัย 
(Safety) และสร'างความม่ันใจให'กับผู'ใช'รถใช'ถนน ในส?วนของสถาบันวิจัยยางได'คิดค'นเทคโนโลยีการ
ใช'ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนน ซ่ึงสามารถนําไปใช'ได'จริงในภาคสนาม 3 เทคโนโลยี ได'แก?
เครื่องต'นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ํายางข'นแบบเคลื่อนท่ีได' เครื่องต'นแบบผสมยาง มะ
ตอยกับยางพาราชนิดยางแห'งแบบเคลื่อนท่ีได' และเทคโนโลยีการใช'น้ํายางข'นและยางแห'งผสมยาง
มะตอยในงานสร'างทาง สามารถใช'เปVนต'น แบบนําไปประยุกต@ใช'ในการทําถนนยางพาราได'โดย
สถาบันวิจัยยาง พร'อมท่ีจะถ?ายทอดเทคโนโลยีให'ฟรี อย?างไรก็ตาม ไทยควรส?งเสริมให'ทําถนน
ยางพาราภายในประเทศมากข้ึนอย?างกว'างขวาง เพ่ือเปVนตัวอย?างหรือต'นแบบให'กับต?างประเทศได' 
ศึกษาเรียนรู'และดูงาน ซ่ึงจะช?วยสร'างความเชื่อม่ันและผลักดันให'มีการทําถนนยางพาราเพ่ิมข้ึนท่ัว
โลก อนาคตหากต?างประเทศหันมาใช'ยางพาราทําถนน ประมาณ 10 ประเทศคาดว?า จะเพ่ิมปริมาณ
การใช'ยางพาราท่ัวโลกได' ประมาณ 5 % หรือกว?า 500,000 ตัน/ป� เปVนแนวทางเพ่ิมมูลค?าและ
ปริมาณการใช'ยางธรรมชาติได'ในระยะยาว ท่ีสําคัญยังช?วยแก'ปUญหาราคายางตกตํ่าได' 
  สรุปได'ว?า การให'ความร?วมมือและความสัมพันธ@อันดีกับองค@กรยางระหว?างประเทศ
ท่ีเก่ียวข'องดังกล?าว นับเปVนบทบาทท่ีสําคัญของสมาคม ฯ ในระดับชาติ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติของโลกให'ก'าวหน'าอย?างยั่งยืนต?อไป  
 2.7.4 ความสามารถในการแข?งขัน 
  อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เปVนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญต?อเศรษฐกิจของ
ไทย โดยเปVนสินค'าส?งออกท่ีมีมูลค?าส?งออกมากเปVนอันดับ 4 ของสินค'าส?งออกท้ังหมด ในช?วง
ระยะเวลา 5 ป�ท่ีผ?านมา ต้ังแต?ป� 2544 จนถึงป� 2548 พบว?าอุตสาหกรรมกรรมยางธรรมชาติมีสัดส?วน
เฉลี่ยของมูลค?าการส?งออกคิดเปVนร'อยละ 3.0 โดยมีอัตราการขยายตัวในช?วง 5 ป�ท่ีผ?านมาถึงร'อยละ 
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27.3 และในช?วง 6 เดือนแรกของป� 2549 นี้ อุตสาหกรรมยางธรรมชาติมีมูลค?าการส?งออก 94,840.7 ล'านบาท 
มีสัดส?วนของมูลค?าการส?งออกคิดเปVนร'อยละ 4.03 ของมูลค?าการส?งออกท้ังหมด (ข'อมูลมกราคม–
มิถุนายน 2549) มีอัตราการขยายตัวจากช?วงเดียวกันของป� 2548 ถึงร'อยละ 53.8  
  อุตสาหกรรมยางธรรมชาติเปVนอุตสาหกรรมแปรรูปข้ันต'น ท่ีได'มีการนําเอาน้ํายาง
สดท่ีกรีดได'จากต'นยางพารามาแปรรูปให'อยู?ในสภาพท่ีเหมาะสมและสะดวกต?อการนําไปเปVนวัตถุดิบ
ในการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางพาราต?อไป โดยยางพาราท่ีผลิตได'ในข้ันต'น จะ
ประกอบด'วย ยางแผ?นดิบ ยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง ยางเครป และน้ํายางข'น ซ่ึงยางพาราเหล?านี้จะ
เปVนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ@ยาง เช?น ยางพาหนะ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และยางรัดของ ต?อไป 
เปรียบเสมือนการป`อนวัตถุดิบให'กับอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
  อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ นอกจากจะมีความสําคัญในฐานะเปVนสินค'าส?งออกใน
อันดับต'นๆ ของไทยแล'ว อุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ@ยังเปVนอุตสาหกรรมท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับการผลิตภาคเกษตร คือการปลูกยางพารา ซ่ึงมีความเก่ียวข'องกับชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยาง มากกว?า 800,000 ครัวเรือนท่ัวประเทศ ซ่ึงแต?เดิมนั้นจะมีการปลูกกันเฉพาะภาคใต' 
และภาคตะวันออก เท?านั้น แต?นับต้ังแต?ป� 2530 เปVนต'นมา เริ่มมีการปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และปUจจุบันได'ขยายไปยังภาคเหนือแล'วเช?นกัน ท้ังนี้ เปVนผลมาจากการการ
สนับสนุนการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เช?น โครงการ
ปลูกยาง 1 ล'านไร? ท่ีได'ดําเนินการไปแล'ว ต้ังแต?ป� 2547-2549 อันเนื่องจากสถานการณ@ราคายางท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน และการต้ังเป`าหมายให'ไทยเปVนเมืองยาง (Rubber City) และศูนย@กลางการผลิตสินค'า
ยางพาราของโลก (Hub of Rubber Technology) ในท่ีสุด  
  ผู'ผลิตรายใหญ?ในอุตสาหกรรมยางรถยนต@ของไทยประกอบไปด'วย Bridgestone 
(Thailand), Siam Tyre Group หรือ Siam Michelin Group และ Goodyear (Thailand) ซ่ึงล'วน
แล'วแต?เปVนบริษัทลูกของบริษัทผู'ผลิตยางรายใหญ?ของโลก ท่ีมี Brand เปVนท่ีติดตลาดและเปVนท่ี
เชื่อถือของคนท่ัวโลก โดยจะสังเกตจากส?วนแบ?งทางการตลาดของท้ังสามบริษัทอยู?ในสามอันดับแรก
ของโลก รวมไปถึงสามอันดับแรกในประเทศไทยด'วย ดังนั้นถ'าพูดถึงศักยภาพในด'านเทคโนโลยีการ
ผลิตถือว?าท้ัง 3 เจ'าเปVน Expert ของผู'ผลิตยางของยานยนต@ทุกชนิดอย?างแท'จริงไม?ว?าจะเปVน รถเก£ง 
รถบรรทุก หรือ เครื่องบิน  ดังนั้นการท่ีบริษัทหนึ่งคิดค'นผลิตภัณฑ@ใหม?ออกมาสู?ตลาด จึงไม?ใช?เรื่อง
ยากในการท่ีคู?แข?งจะลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ@ให'ทันกัน จึงทําให'โอกาสการแข?งขันเพ่ิมสูงข้ึน ส?งผลให'
การแข?งขันรุนแรงข้ึน (geocities.ws/lasamo/fn413/Fiveforce.doc  สืบค'น 14 ธันวาคม 2556) 
  อุตสาหกรรมยางพาราไทยในตลาด BRICS 
  BRICS จัดต้ังข้ึนเพ่ือแสดงถึงการย'ายศูนย@อํานาจทางเศรษฐกิจของโลก จากกลุ?ม
ประเทศพัฒนาแล'วอย?างกลุ?มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ ได'แก? สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมณี อิตาลี และญ่ีปุZน มาสู?ประเทศกําลังพัฒนาอย?าง BRICS ซ่ึงประกอบด'วย 
บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต' ภายในป� 2027 ซ่ึงกลุ?ม BRICS มีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร@
มากกว?า 1 ใน 4 ของโลก (ร'อยละ 29.35 ของพ้ืนท่ีโลก) โดยมีประชากรมากกว?าร'อยละ 40 ของ
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ประชากรโลก ซ่ึงสัดส?วน GDP ของ BRICS ประมาณร'อยละ 20.02 ของ GDP โลก และมีเงินทุน
สํารองระหว?างประเทศประมาณ 45 % ของทุนสํารองระหว?างประเทศท้ังโลก  
  สมชาย หาญหิรัญ (2554) ผู'อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กล?าวว?า การค'ายางพาราของ BRICS นั้น ในป� 2554 มีการนําเข'าสินค'ายางพารา ร'อยละ 56 ของการ
นําเข'า-ส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมดของ BRICS แหล?งนําเข'าท่ีสําคัญ คือ ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ตามลําดับ ซ่ึงสินค'าท่ีนําเข'าส?วนใหญ?เปVนสินค'าข้ันกลางน้ําร'อยละ 64 ของการนําเข'า
สินค'ายางพาราท้ังหมด โดยสินค'าท่ีนําเข'ามากท่ีสุดได'แก? ยางแท?ง (ทีเอสเอ็นอาร@) 39.24 %, ยาง
สังเคราะห@ 31.46 % และยางคอมพาวนด@ 17.29 % ตามลําดับ และข้ันปลายน้ํา ร'อยละ 36 ของการ
นําเข'าสินค'ายางพาราท้ังหมด โดยสินค'าท่ีนําเข'ามากท่ีสุดได'แก? ยางยานพาหนะ 48.73 %, อ่ืนๆ 
16.20% และผลิตภัณฑ@ยางอ่ืนๆ 15.16 % ตามลําดับ   
  ด'านการส?งออกสินค'ายางพารา มีการส?งออกร'อยละ 44 ของการนําเข'า–ส?งออก
สินค'ายางพาราท้ังหมด BRICS แหล?งส?งออกท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ตามลําดับ 
ซ่ึงสินค'าท่ีส?งออกส?วนใหญ?เปVนสินค'าข้ันปลายน้ํา ร'อยละ 80 ของการส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมด 
โดยสินค'าท่ีส?งออกมากท่ีสุดได'แก? ยางยานพาหนะ 69.38 % และข้ันกลางน้ํา ร'อยละ 20 ของการ
ส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมด โดยสินค'าท่ีส?งออกมากท่ีสุดได'แก? ยางสังเคราะห@ 87.30 %, ยางคอมพาวนด@ 
3.52 % และยางแท?ง (ทีเอสเอ็นอาร@) 2.52 % ตามลําดับ   
  กลุ?มประเทศใน ASEAN มีการส?งออกสินค'ายางพาราไปยัง BRICS ร'อยละ 92 ของ
การนําเข'า-ส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมดของ ASEAN และนําเข'ามาเพียงร'อยละ 8 แต?ท้ังนี้ท้ังการ
นําเข'าและส?งออกก็ยังมีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเนื่องจากป� 2552 ถึงป� 2554  ซ่ึงในป� 2554 สินค'าท่ี
ASEAN ส?งออกไปเปVนสินค'าในข้ันกลางน้ํา ร'อยละ 92 ของการส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมด ซ่ึง
สินค'าส?งออกท่ีสําคัญ คือ ยางแท?ง (ทีเอสเอ็นอาร@) 59.11 %, ยางคอมพาวนด@ 21.79 %และยางแผ?น
รมควัน  8.76 % ตามลําดับ ในข้ันปลายน้ํา คิดเปVนร'อยละ 8 ของการส?งออกสินค'ายางพาราท้ังหมด  
ซ่ึงสินค'าส?งออกท่ีสําคัญของกลุ?มนี้คือยางยานพาหนะ 30.73 % เม่ือเปรียบเทียบสัดส?วนการส?งออก
สินค'ายางพาราของ ASEAN กับประเทศอ่ืนๆแล'ว ASEAN ถือเปVนแหล?งนําเข'าสินค'ายางพาราท่ีสําคัญ
ของ BRICS คิดเปVนร'อยละ 47 ของการนําเข'าสินค'ายางพาราท้ังหมดของ BRICS ซ่ึงประเทศท่ีส?งออก
สินค'ายางพาราไปยัง BRICS ในข้ันกลางน้ํา ท่ีสําคัญคืออินโดนีเซีย, ไทย และมาเลเซีย ตามลําดับ และ
ประเทศท่ีส?งออกสินค'ายางพาราในข้ันปลายน้ํา ท่ีสําคัญคือ ฟ�ลิปป�นส@ สิงคโปร@ และมาเลเซีย 
ตามลําดับ   
  สมชาย หาญหิรัญ (2554) กล?าวว?า ความสามารถในการแข?งขันในการส?งออก
ยางพาราของไทยไปยังตลาด BRICS เกณฑ@ท่ี 1 กลุ?มท่ีมีแนวโน'มได'เปรียบเพ่ิมข้ึนคือ ยางธรรมชาติท่ี
กําหนดไว'ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร@) 41.35 %, ยางผสม (คอมพาวนด@) ท่ีมีลักษณะเปVนชนิดอ่ืนๆ
เช?นท่ีมีลักษณะเปVนน้ํายาง 14.57 % และยางท่ีผสมกับคาร@บอนแบล็กหรือซิลิกา จนเปVนยางผสม
(คอมพาวนด@) 5.68 % ตามลําดับ เกณฑ@ท่ี 2 กลุ?มท่ีมีแนวโน'มได'เปรียบลดลง คือ ยางแผ?นรมควัน 14.20 
%, น้ํายางธรรมชาติ 10.05 %  และยางธรรมชาติในลักษณะอ่ืนๆ 3.32 %  เกณฑ@ท่ี 3 กลุ?มแนวโน'ม
เสียเปรียบเพ่ิมข้ึน คือ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร@) และยางคาร@บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาอีน 
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(เอกซ@เอสบีอาร@) ในชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ํายาง 0.45 %, ปะเก็น แหวนรองและซีลอ่ืนๆ 0.17% และ
หลอดหรือท?อท่ีเสริมให'แข็งแรงหรือมีวัตถุอยู?ด'วยเท?านั้น ท่ีมีอุปกรณ@ติดต้ัง 0.01 % เกณฑ@ท่ี 4 กลุ?มท่ี
มีแนวโน'มเสียเปรียบลดลง คือ หลอดหรือท?อท่ีเสริมให'แข็งแรงหรือมีวัตถุอ่ืนอยู?ด'วย ท่ีมีอุปกรณ@ติดต้ัง 
0.03 %, ไข?มุกยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร@) 0.01 % และยางเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-
คอนจุเกเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม) 0.01 % ตามลําดับ 
  พิจารณาความสามารถในการค'ายางพาราของประเทศ ASEAN ในตลาด BRICS ซ่ึง 
ไทยและมาเลเซียมีแนวโน'มได'เปรียบเพ่ิมข้ึนท้ังในสินค'ายางพาราข้ันกลางน้ําและข้ันปลายน้ํา ส?วน
อินโดนีเซียในข้ันกลางน้ํามีแนวโน'มได'เปรียบลดลงและข้ันปลายน้ํามีแนวโน'มเสียเปรียบลดลง ส?วน
ฟ�ลิปป�นส@ในข้ันกลางน้ํามีแนวโน'มเสียเปรียบลดลง และข้ันปลายน้ํามีแนวโน'มเสียเปรียบเพ่ิมข้ึน และ
สิงคโปร@มีแนวโน'มเสียเปรียบเพ่ิมข้ึนในท้ังสินค'ายางพาราข้ันต'นน้ําและปลายน้ํา 
  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค?า RCA ต้ังแต?ป� 2551-2554 จะเห็นว?าท้ังไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย มีความได'เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยท่ี ไทยและมาเลเซียมีความได'เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เหมือนกัน แต?ไทยมีความสามารถในการแข?งขันมากกว?าซ่ึงพิจารณาจากค?า RCA ท่ีมากกว?าของ
มาเลเซียอยู?เกือบเท?าตัว ในส?วนของมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ยังมีความสามารถในการแข็งขันพอๆ 
กันอยู? ส?วนสิงคโปร@และฟ�ลิปป�นส@นั้นความสามารถในการแข?งขันยังน'อยกว?าประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN
อยู?มากเนื่องจากไม?มีความได'เปรียบเทียบทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได'มีการเร?งยุทธศาสตร@
การพัฒนายางพาราให'มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ@ยางและไม'
ยางพาราข้ึนในรูปแบบสถาบันเครือข?ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส?งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยางพาราของประเทศไทย ให'มีประสิทธิภาพและสามารถแข?งขันได'
ในระดับโลก โดยจะเปVนหน?วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการสร'างมูลค?าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยางพารา 
  ประภัสสร คําสวัสด์ิ (2556) ได'กล?าวไว'ว?า ตัวชี้วัดความสามารถในการแข?งขันของ
ประเทศท่ีสําคัญ ได'แก?  
  1) รายได'ประชาชาติท่ีแท'จริง คือผลรวมของมูลค?าของสินค'าและบริการข้ันสุดท'าย
ท่ีผลิตข้ึนได'ภายในประเทศในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช'ราคาป�ฐานเปVนเกณฑ@ในการคํานวณ  
  2) อัตราการเจริญเติบโตอย?างแท'จริงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเกิดจากประเทศนั้นๆ มี
การเพ่ิมประสิทธิภาพของปUจจัยการผลิต รวมไปถึงความก'าวหน'าทางเทคโนโลยี  
  3) รายได'ประชาชาติต?อหนึ่งหน?วยประชากร แสดงให'เห็นถึงมาตรฐานการครองชีพ
ของตัวแทนประชากรในประเทศต?างๆ  
  4) มูลค?าส?งออก เปVนตัวเลขท่ีบ?งบอกถึงความสามารถในการค'าระหว?างประเทศ  
  5) ดัชนีการพัฒนามนุษย@ แสดงถึงความสนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ของรัฐบาล  
  6) ผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยี เปVนการแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตสินค'าและบริการ  
  7) หนี้สาธารณะ เปVนการพิจารณาหนี้ภายในประเทศ และต?างประเทศท่ีรัฐบาล
สร'างข้ึน ซ่ึงเปVนการพิจารณานโยบายของภาครัฐ  
  8) หนี้ต?างประเทศ หมายถึงภาระการชําระคืนหนี้ต?างประเทศในช?วงเวลาหนึ่ง  
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  9) การกระจายรายได'ของครัวเรือน เพ่ือพิจารณาความไม?เท?าเทียมกันของรายได'
ของภาคครัวเรือน พิจารณาจากสัมประสิทธิ์จีนี ซ่ึงเปVนตัวบ?งชี้ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได'  
  10) เส'นความยากจน คือเครื่องมือในการกําหนดเกณฑ@ความต'องการข้ันพ้ืนฐานข้ัน
ตํ่าของบุคคล  
  11) ดัชนีบิ๊กแม็ค เปVนการเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ̀อของสินค'าพ้ืนฐานในแต?ละ
ประเทศ  
  ประเทศไทย ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข?งขันท่ี 36 จากท้ังหมด 133 
ประเทศ สาเหตุท่ีทําให'ความสามารถในการแข?งขันตํ่าลง ได'แก? ปUญหาความม่ันคงของรัฐบาล ปUญหา
ความไม?ม่ันคงในนโยบาย ความไม?มีประสิทธิภาพต?อระบบบริหารงานราชการ การคอร@รัปชั่น และ
การเข'าถึงแหล?งเงินทุน 
  สถานการณ@ของประเทศคู?แข?ง 
  ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเปVนแหล?งท่ีมีศักยภาพใน การปลูกยางพาราเนื่องจากมี
พ้ืนท่ีเหมาะสมและสามารถปลูก ยางได' ซ่ึงประเทศผู'ส?งออกยางท่ีสําคัญแต?ละประเทศมี โครงสร'าง
การผลิตและการค'ายางธรรมชาติแตกต?างกันไป ดังนี้  
  ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากภาคเศรษฐกิจอ่ืน คือ ภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ
ของมาเลเซียเติบโตเร็วและให'ผลตอบแทนสูงกว?า การเกษตร การปลูกยางในมาเลเซียเปVนการปลูก
แปลงใหญ? ขนาด 1,000 ไร? และมีความจําเปVนต'องพ่ึงพาแรงงานในการ กรีดและเก็บยางจํานวนมาก 
หลังจากเศรษฐกิจมาเลเซียเติบโต อย?างรวดเร็ว ค?าแรงเพ่ิมข้ึน ทําให'ขาดแคลนแรงงานในการทําสวน
ยางท่ีเปVนแรงงานราคาถูก ยิ่งกว?านั้นการปลูกยางพาราก็ ยังเปVนพืชท่ีให'ผลตอบแทนน'อยกว?าพืชชนิด
อ่ืน เช?น ปาล@มน้ํามัน จึงทําให'มีการเปลี่ยนแปลงจากการทําสวนยางเปVนปาล@มน้ํามันและเปVนการ
เปลี่ยนแปลงของสวนขนาดใหญ? จึงทําให' การปลูกยางพาราของมาเลเซียมีแนวโน'มลดลงอย?างรวดเร็ว 
และต?อเนื่อง ทําให'โรงงานแปรรูปยางพาราท่ี เหลืออยู?จึงนําเข'ายางแผ?น ยางถ'วยและวัตถุดิบอ่ืนเช?น 
น้ํายางข'นเพ่ิมมากข้ึน โดย เข'ามาแย?งซ้ือยางพาราในราคาท่ีสูงกว?าราคาท่ีพ?อค'าชาวไทย รับซ้ือ อีกท้ัง
มาเลเซียมีความโดดเด?นในการผลิตยางแท?งและ ได'รับความเชื่อถือจากตลาดโลกว?ามีคุณภาพดีและมี
ความ สมํ่าเสมอ สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราในมาเลเซียจะมีความ สมบูรณ@มากกว?าของไทยคือ
สามารถเปลี่ยนจากการเปVนผู'ส?ง ออกวัตถุดิบยางพาราเปVนประเทศท่ีส?งออกผลิตภัณฑ@ยางพารา ท่ีมี
มูลค?าเพ่ิมสูงกว?า (ชลลิกา สมจิตต@, 2545)  
  ประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียมีการผลิตยางพาราประมาณ 1.6-1.7 ล'าน ตันต?อป� 
บนพ้ืนท่ีประมาณ 23 ล'านไร? โดยในป� 2550 มีการ ผลิตยางพาราชนิดต?างๆ ตามสัดส?วนคือ มีการ
ผลิตยางแท?ง มากกว?าร'อยละ 88.00 ของผลิตภัณฑ@ยางท้ังหมด รองลงมา คือ ยางแผ?นมากกว?า     
ร'อยละ 4.00 ส?วนท่ีเหลือจึงเปVนการผลิต น้ํายางข'นและยางเครพอย?างละเท?าๆ กัน โดยยางแท?งท่ีผลิต 
ได'ส?วนใหญ?เปVนยางแท?งชั้น SIR 20 (ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย) ขณะท่ียางส?วนใหญ?
เปVนยางแผ?น ชั้น 1 การบรรจุหีบห?อของผลิตภัณฑ@ยางอินโดนีเซียทําให'ค?อนข'างดีคือ ร'อยละ 80.00 ท่ี
ผลิตได'ห?อด'วยพลาสติกแล'วใช'ไม'รองจึงไม?มีปUญหาเก่ียวกับการเกิดแป`ง (วราภรณ@ ขจรไชยกูล, 2549)  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงความได'เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี ปรากฏในตลาดโลกของการส?งออกยางพารา
 ของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย (RCA) ป� 2540 – 2552 
 

ประเทศ RCA เฉลี่ย 
ความได�เปรียบโดย

เปรียบเทียบ 
ไทย 
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

29.458 – 73.11917.309 – 
35.139 

6.597 – 10.305 

33.722 
27.097 
8.477 

RCA > 1  
RCA > 1  
RCA > 1  

 
ท่ีมา: สุนิสา สังข@ทอง, น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และ อรอุษา ขําเกลี้ยง (2555)  

 
 จากการวิเคราะห@ความสามารถในการแข?งขันทางการค'าระหว?างประเทศของ
ยางพาราไทยในเชิงความได'เปรียบโดยเปรียบ เทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 
พบว?า โดยภาพรวมประเทศไทยมีความได'เปรียบในการแข?งขันเหนือกว?า ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตยางธรรมชาติและส?งออกยางแผ?นรมควันได'เปVน
อันดับ หนึ่งของโลก แต?ในช?วง 4-5 ป� ข'างหน'านี้ ประเทศอินโดนีเซียจะมีความได'เปรียบในการแข?งขัน
เหนือกว?าไทยเนื่องจากอินโดนีเซีย มีการเมืองภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพมากกว?าไทย  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือการแข?งขัน  
 ยางพาราเปVนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย โดยในป� 2554 มีมูลค?าการส?งออกเกือบ 
4 แสนล'านบาท เปVนอันดับหนึ่งของ สินค'าเกษตรและเปVนอันดับสามของสินค'าส?งออกของไทย 
ปUจจุบันยางพาราได'ขยายพ้ืนท่ีปลูกไปท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ด'วยเหตุนี้เพ่ือให'มีความพร'อมในการแข?งขันกับคู?แข?งในตลาดต?างประเทศ ควรมีการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยในด'านต?างๆ ดังนี้  
 1. การพัฒนาการผลิตควรพัฒนาการผลิตโดยมุ?งการเพ่ิมผลผลิตต?อหน?วยพ้ืนท่ี โดย
หากใช'เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมเนื่องจาก ประเทศไทยยังมีโอกาสเพ่ิมผลผลิตยางได'อีกมากโดยไม?ต'อง
ขยายพ้ืนท่ีปลูก  
 2. การพัฒนาการแปรรูปและตลาด ให'ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ เริ่มต'นจากสวน
ของเกษตรกรและการผลิตวัตถุดิบ ในส?วนของยางแปรรูปท่ีจะนําไปผลิตผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรมให'มี
คุณภาพได'มาตรฐาน (สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551) รวม ท้ังพัฒนาเครือข?ายของตลาดให'
เกษตรกรสามารถขายยางได'ในราคาท่ีเหมาะสมและเปVนธรรม  
 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง ยางธรรมชาติเม่ือนํามาแปรรูปเปVน
ผลิตภัณฑ@ยาง แล'วสามารถจําหน?ายได'ราคา สูงสร'างมูลค?าเพ่ิมได'มาก (สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2551) ดังนั้นหากสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางของไทยให' มีประสิทธิภาพ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ@ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว?าท่ีเปVนอยู?ปUจจุบันก็จะสามารถเพ่ิมตลาดผลิตภัณฑ@ยาง ท้ังท่ี
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ใช'เองในประเทศ และขยายตลาดส?งออกต?างประเทศได' เช?น อุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ 
ยางรัดของ ยางยืด ยาง จักรยานยนต@ และอุตสาหกรรมรองเท'า  
 4. ทําให'เกษตรกรชาวสวนยางและผู'ประกอบการ พ่ึงพาตนเองได'และมี คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เนื่องจากการปลูกยางพาราเปVน อาชีพท่ีก?อให'เกิดการสร'างงานและมีรายได'เกือบตลอดป�  
 5. ผู'ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยาง สามารถเพ่ิมมูลค?ายางธรรมชาติ ของ
ไทยและแข?งขันในการดําเนินธุรกิจกับต?างประเทศได' โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางมีโอกาส
สร'างมูลค?าเพ่ิมให'ยาง ธรรมชาติท่ีไทยผลิตได' เนื่องจากไทยเปVนผู' ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ?ท่ีสุดของ
โลกมีวัตถุดิบท่ีจะใช'ผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยางได'อย?างพอเพียงและมีต'นทุนตํ่า  
 6. ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราได'อย?างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยางท้ัง ระบบจะเปVนไปได'อย?างมีประสิทธิภาพภาครัฐต'องให'การ
สนับสนุนอย?างเปVนระบบ (กรมส?งเสริมการส?งออก, 2555) การจัดทํายุทธศาสตร@พัฒนายางพาราท่ีมี
การบูรณาการความร?วมมือของ ทุกหน?วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
 อย?างไรก็ตามถึงแม'ว?ายางพาราได'สร'างรายได'ให'กับประเทศในแต?ละป�นับหม่ืนล'าน
บาท และมีบทบาทสําคัญต?อความ เปVนอยู?ของเกษตรกรชาวสวนยางเปVนอย?างมาก แต?การพัฒนายาง
ท่ี ผ?านมายังไม?สามารถสร'างความม่ันคงให'กับเกษตรกรชาวสวนยางได'อย?างแท'จริง เพราะบ?อยครั้งท่ี
เกษตรกรต'องประสบปUญหาราคายางตกตํ่าไม?ได'รับความเปVนธรรมจากการขายยาง ส?งผลให'มีรายได'
ตํ่าไม?ทันกับระดับค?าครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนตลอดเวลาได' 
 กลยุทธ@การพัฒนาอุตสาหกรรมส?งออกยางพาราไทย  
 จากการท่ีได'วิเคราะห@สถานการณ@ของอุตสาหกรรมยางพาราดังท่ีกล?าวมาข'างต'น 
สามารถนําจัดทําเปVนกลยุทธ@การส?งออกของอุตสาหกรรมยางพารา ได'ดังต?อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 กลยุทธ@การพัฒนาของอุตสาหกรรมส?งออกยางพาราไทย 
 

กลยุทธ1 เนื้อหา 
1. กลยุทธ1เพ่ิมผลผลิต  
(Strategy to  
Increase Yield) 

กําหนดเขตพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย?อยอย?างเหมาะสมกับ
ขนาดสวนยาง กลยุทธ@นี้เปVนการนําจุดแข็งด'านการผลิต การเลือกพันธ@
ยางพาราให'เหมาะสมกับเขตพ้ืนท่ี ท้ังเขตปลูกยางเดิมและ เขตปลูกยาง
ใหม? เนื่องจากแต?ละภาคของประเทศไทยมีคุณลักษณะทางกายภาพ 
แตกต?างกันไป (วราภรณ@ ขจรไชยกูล, 2549) นอกจากนี้การดูแลรักษา
ต'นยางจําเปVนต'องป`องกันโรคระบาด ศัตรูพืช และการเป�ดกรีดหน'ายาง
ให'เหมาะสมกับขนาดของสวนยาง 

2. กลยุทธ1สร�างภูมิคุ�มกัน  
(Strategy to Build  

Immunization) 
 

2.1 กลยุทธ@ด'านวัตถุดิบและกระบวนการผลิต 
     การส?งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยาง ซ่ึงจะก?อให'เกิดการศึกษา 
ค'นคว'าพัฒนาการผลิตยางแปรรูปข้ันต'นและผลิตภัณฑ@การสร'าง
ผลิตภัณฑ@ใหม?ท่ีนํายางพารามาแปรรูป และกระบวนการผลิตท่ีสามารถ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต!อ) 
 

กลยุทธ1 เนื้อหา 
 สลับเปลี่ยนชนิดยางท่ีผลิตระหว?างยางแปรรูปข้ันต'น การรักษามาตรฐาน

ยางแผ?น ให'คงคุณภาพและความยืดหยุ?นสูงอยู?ในระดับมาตรฐานโลก
ต?อไป (ถิรนันท@ ดํามุณี, 2545) ด'วยการ นําเทคโนโลยี การผลิตท่ี 
ทันสมัยและเหมาะสมต?อการเผยแพร?แก?เกษตรกร ผู'ผลิตยางพารา
สามารถ นําไปใช'ในการผลิตและแปรรูปยางพารา 
2.2 กลยุทธ@ด'านตลาด 
     การเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมยางพารา พร'อมกับส?งเสริมให'มี
การใช'ยางพาราภายใน ประเทศให'มากข้ึน ถึงแม'ว?าตลาดต?างประเทศจะ
มีความต'องการยางพาราอยู?เปVนจํานวนมากก็ตาม กลยุทธ@นี้เปVนการนํา
จุดแข็งด'านการตลาดได'แก? การเปVนผู'ส?งออกยางพารารายใหญ?ของโลก
ตลาด มีความต'องการสูงและมีความการต'องสูงอย?างต?อเนื่องท้ังตลาด
ภายในและภายนอกประเทศ 

3. กลยุทธ1เร!งพัฒนา  

(Strategy to  

Accelerate  

Development) 

3.1 กลยุทธ@ด'านวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  
     การปรับปรุงคุณภาพยางพาราของผลผลิตและผลิตภัณฑ@ยางให'ได'
มาตรฐานระดับโลก กลยุทธ@นี้เปVนการนําจุดอ?อนด'านการผลิตได'แก? การ
ควบคุมคุณภาพของยางควรจะต'องมีการปรับปรุงคุณภาพให'ได'
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการแปรรูปและควรเพ่ิมมาตรฐานในการ
ผลิตยาง เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของมูลค?าการส?งออกผลิตภัณฑ@
ยางมีแนวโน'มการเติบโตอย?างต?อเนื่อง  
3.2 กลยุทธ@ด'านตลาด  
     การพัฒนาตลาดภายในประเทศและสร'างความเข'มแข็งในตลาด
ต?างประเทศ เพ่ือให'เกิดความเปVนธรรมท้ังผู'ซ้ือและผู'ขาย กลยุทธ@นี้เปVน
การนําจุดอ?อนด'านการตลาดได'แก? การกําหนดราคา โดยผู'ซ้ือน'อยราย
ซ่ึงทําให'เกษตรกรขาดอํานาจในการต?อรองทางการตลาด ทําให'ขาด
ความเปVนธรรมจากการขายยางพารา รวมถึงขาดท?าเทียบเรือขนส?ง
สินค'าจึงส?งผลให'การส?งออกมีต'นทุนสูงข้ึน และท่ีสําคัญวัตถุดิบท่ีใช'ใน
การผลิตยางนั้นมีต'นทุนสูงข้ึนด'วย จึงทําให'ขาดคุณสมบัติท่ีดีและ ความ
พร'อมท่ีสร'างศักยภาพให'กับประเทศ ดังนั้นควรมีการพัฒนาการตลาด
ภายในประเทศให' เกิดความเข'มแข็งและม่ันคงเพ่ือท่ีจะสามารถสร'าง
ความเปVนธรรมให'กับท้ังสองฝZายคือ ท้ังฝZายผู'ซ้ือ และผู'ขาย (สํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2544) 
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 สรุปได'ว?า ปUจจัยผลผลิตเฉลี่ยของยางธรรมชาติเปVนปUจจัยท่ีส?งผลกระทบต?อ
ความสามารถในการแข?งขันในยางธรรมชาติ ของประเทศไทยในตลาดประเทศคู?ค'าท่ีสําคัญและเพ่ือให'
ประเทศไทย มีความได'เปรียบประเทศคู?แข?งในการแข?งขันในตลาดต?างประเทศ ควรมีการพัฒนาการ
ผลิตโดยมุ?งการเพ่ิมผลผลิตต?อหน?วยพ้ืนท่ี  ให'ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพเริ่มต'นจากสวนของ 
เกษตรกรและการผลิตวัตถุดิบในส?วนของยางแปรรูปท่ีจะนําไปผลิตผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรมให'มี
คุณภาพได'มาตรฐาน รวมท้ัง พัฒนาเครือข?ายของตลาดให'เกษตรกรสามารถขายยางพาราได'ในราคาท่ี
เหมาะสมและเปVนธรรม อีกท้ังควรคํานึงถึงการเพ่ิมมูลค?ายางธรรมชาติของไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข?งขันในการดําเนินธุรกิจกับต?างประเทศ ถึงแม'ปริมาณความต'องการยางและการส?งออกยางมี
แนวโน'มสูงข้ึนก็ตาม  แต?เนื่องจากปUจจุบันมีการแข?งขันกับประเทศคู?แข?งสูงและประกอบกับ
อุตสาหกรรมผลิต ยางท้ังในและต?างประเทศ มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอยู?เสมอ ดังนั้นจึง
จําเปVนต'องปรับโครงสร'างการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต'นทุนการผลิตให'สอดคล'องกับความ
ต'องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค?าการผลิต ซ่ึงท้ังนี้ ภาครัฐควรให'การ ส?งเสริมอย?างจริงจังในการผลิต
และการส?งออกยางพารา การให'การสนับสนุนข'อมูลความรู'ทางด'านการค'ารวมท้ังส?งเสริมการ ผลิต 
และการส?งออกเพ่ือท่ีจะเพ่ิมศักยภาพทางการแข?งขันในระดับโลกต?อไป 
 2.7.5 โรงงานในการผลิต 
  กระบวนการผลิตยางพาราโดยภาพรวมในประเทศไทยแบ?งออกเปVน 3 ส?วน คือ ต'น
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในส?วนต'นน้ํา คือ การกรีดยางออกมาเปVนน้ํายางสดหรือยางแผ?นรมควัน
ของเกษตรกรชาวสวนยาง กลางน้ํา คือ การต้ังโรงงานแปรรูปยางแผ?นรมควันเปVนยางลูกขุน แปรรูป
น้ํายางดิบเปVนน้ํายางข'นและการทําโรงงานยางแท?ง ซ่ึงในส?วนนี้อยู?ในการดําเนินการของนายทุนเกือบ
ท้ังหมด และปลายน้ํา คือ การแปรรูปยางพาราไปเปVนผลิตภัณฑ@พร'อมใช'งาน อาทิ ยางรถยนต@ ใน
ส?วนนี้เกือบท้ังหมดเปVนการลงทุนของบริษัทข'ามชาติ ผลประโยชน@จากยางพาราจึงตกอยู?กับชาวสวน
ยางเพียงแค?เศษเสี้ยวเท?านั้น 
  1. อุตสาหกรรมต'นน้ํา  
   ผลผลิตหลักท่ีได'จากเกษตรกรชาวสวนยาง คือ ยางแผ?นดิบ น้ํายางสด เศษยางและ 
ยางก'อนถ'วย จากข'อมูลในแผนผังการแปรรูปยางของข'อมูลวิชาการยางพารา พบว?าน้ํายางท่ีได'จากต'น
ยางพารา 100 % จะได'น้ํายางสด 92 % อีก 8 % ท่ีเหลือเปVนยางก'อนถ'วยและเศษยาง ซ่ึง ส?วนใหญ?
ประมาณ 90 % ใช'ในการผลิตยางแท?งชั้นตํ่า ส?วนท่ีเหลือจึงผลิตเปVนยางเครปชั้นตํ่า ส?วนน้ํายางสดนั้นจะ
มีการแปรรูปเปVนยางแห'งถึง 90 % โดยส?วนใหญ?ถึง 97 % ของยางแห'ง เปVนยางแผ?นรมควัน อีก 2 % 
เปVนยางแท?งชั้นดี ซ่ึงบางส?วนของยางแผ?นรมควันก็ถูกนํามาแปรรูปใหม?เปVน ยางแท?งชั้นดีเช?นกัน  
   วิถีตลาดของยางพาราในอุตสาหกรรมต'นน้ํา มีผู'มีส?วนเก่ียวข'อง คือ เกษตรกร
ชาว สวนยาง พ?อค'าคนกลางหรือผู'รวบรวมยาง สหกรณ@ยาง ตลาดกลางยางพารา และโรงงานแปรรูป 
โดยแต?ละส?วนมีรายละเอียด ดังนี้  
   เกษตรกรชาวสวนยาง เม่ือเกษตรกรกรีดน้ํายางได'มา ก็จะขายต?อไปในรูปน้ํา   
ยางสด หรือทําการแปรรูปข้ันต'นเปVนยางแห'ง เช?น ยางแผ?นดิบ ยางก'อนถ'วย เปVนต'น โดยจะทําการ
ขายให'กับพ?อค'าในระดับต?างๆ ข้ึนอยู?กับปริมาณท่ีเกษตรกรผลิตได' และสภาพการคมนาคมขนส?ง 
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กล?าวคือ หากปริมาณท่ีผลิตได'มีมากและมีการคมนาคมสะดวก ก็เปVนการคุ'มท่ีจะขนสินค'าเข'าไปขาย
ให'กับพ?อค'าในเมืองท่ีจะให'ราคาดีกว?าพ?อค'าเร? ซ่ึงจะนําไปขายต?อให'พ?อค'าคนกลางอีกหลายระดับ 
ราคาท่ีเกษตรกรขายได'จะอยู?ในเกณฑ@ตํ่า แต?โดยส?วนใหญ?แล'วเกษตรกรนิยมขายให'กับพ?อค'าท'องถ่ิน 
เนื่องจากได'รับความสะดวกและได'รับเงินเร็ว เกษตรกรบางส?วนขายผลผลิตโดยตรงให'กับโรงงานแปร
รูปยางในท'องถ่ิน เนื่องจากโรงงานอยู?ใกล'สวนยาง ขณะท่ีการขายให'แก?สหกรณ@มักไม?เปVนท่ีนิยม 
เนื่องจากมีข้ันตอนท่ีเข'มงวดและได'เงินช'า  
   พ?อค'าคนกลาง พ?อค'าคนกลางจะมีหลายระดับด'วยกัน เช?น พ?อค'าเร? พ?อค'า
ท'องถ่ิน พ?อค'าในเมือง เปVนต'น การเข'าถึงเกษตรกรก็แตกต?างกันไปตามระดับ เช?น พ?อค'าเร?ก็จะเข'าถึง
เกษตรกรตามสวนเลย แต?พ?อค'าในเมืองก็จะมีจุดรับซ้ือท่ีแน?นอน เปVนต'น นอกจากนี้ปริมาณการซ้ือ
ขายของพ?อค'าในแต?ละระดับก็จะแตกต?างกันด'วย  
   สหกรณ@กองทุนสวนยาง มีบทบาทในการช?วยเหลือเกษตรกร โดยการรับซ้ือยาง
และรมควันยาง รวมถึงการสร'างเสริมความรู'แก?เกษตรกร ปUจจุบันมีการจัดต้ังสหกรณ@กองทุนสวนยาง 
และมีการสร'างโรงรมยาง 695 แห?ง โดยแต?ละสหกรณ@มีสมาชิกประมาณ 100 คน การขายของ
สหกรณ@จะนําไปประมูลท่ีตลาดกลางยางพารา หรือนําไปขายให'โรงงานแปรรูปโดยตรง  
   ตลาดกลางยางพารา เปVนระบบท่ีทําให'เกิดการซ้ือขายโดยตรงอาศัยกลไกการ
แข?งขัน ตลาดกลางยางพารามี 3 แห?ง ได'แก? ตลาดหาดใหญ? สุราษฎร@ธานี และนครศรีธรรมราช 
(สถาบันวิจัยยาง 2551) ผู'ขายยางให'กับตลาดกลาง ได'แก? เกษตรกรชาวสวนยาง สัดส?วน ร'อยละ 37 
สหกรณ@ ร'อยละ 12 พ?อค'าท'องถ่ิน ร'อยละ 33 และพ?อค'ายาง ร'อยละ 18 ของปริมาณขายท้ังหมด 
(อนันต@ เกตุวงศ@, 2549) โดยใช'สัดส?วนของตลาดกลางนครศรีธรรมราช ดังท่ีได'กล?าวไปแล'วว?าการ
เพาะปลูกยางพาราของไทยส?วนใหญ? เปVนการปลูก โดยเกษตรกรรายย?อยท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม?มาก 
ดังนั้น การรวบรวมผลผลิตยางเพ่ือให'ได'ปริมาณตามความต'องการในตลาดต?างประเทศจึงมีต'นทุนสูง 
รวมถึงสภาพภูมิประเทศท่ีเปVนเขาและ การเข'าถึงท่ีลําบาก ทําให'เกิดพ?อค'าคนกลางหลายช?วง เช?น 
พ?อค'าเร? พ?อค'าท'องถ่ิน พ?อค'าในเมืองเปVนต'น ซ่ึงแต?ละช?วงก็จะมีการหักค?าการตลาด ส?งผลให'ชาวสวน
ขายยางได'ในราคาท่ีต่ํากว?าท่ีควรจะเปVน  
  2. อุตสาหกรรมกลางน้ํา  
   ผลิตภัณฑ@ยางพาราท่ีมีการผลิตกันอยู?ในประเทศไทย โดยส?วนใหญ?เปVนผลิตภัณฑ@ 
แปรรูปยางพาราข้ันต'นจากน้ํายางพาราสดท่ีกรีดได'จากต'นยาง เพ่ือให'ยางพาราอยู?ในสภาพท่ี
เหมาะสม สามารถเก็บรักษาไว'ได'นาน และสะดวกในการนําไปใช'ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางต?อไป 
โดยโรงงานแปรรูปจะกระจายอยู?ตามแหล?งผลิตต?างๆ โรงงานแปรรูปจะรับซ้ือยางในปริมาณมากๆ 
เพ่ือนําไปแปรรูปเปVนผลิตภัณฑ@ยางแปรรูปข้ันต'นหลายรูปแบบ เช?น ยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง น้ํายาง
ข'น เปVนต'น ซ่ึงแต?ละผลิตภัณฑ@ก็ใช'ปUจจัยการผลิตท่ีแตกต?างกันไป  
   จากการสํารวจของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2550) พบว?า 
โรงงาน แปรรูปยาง ป� 2549 มีโรงงานท้ังสิ้น 253 แห?ง กําลังการผลิตรวม 491,620 ตัน/เดือน 
กระจาย ท่ัวประเทศ ภาคใต' 196 แห?ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 53 แห?ง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห?ง โดยส?วนใหญ?โรงงานแปรรูปยางจะรับซ้ือยางพาราจากพ?อค'ารายใหญ? 
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(ร'อยละ 58.3) เนื่องจากได'ยางตรงตามคุณภาพและปริมาณท่ีต'องการ รองลงมาเปVนการประมูลจาก
ตลาดกลาง (ร'อยละ 31.7) พ?อค'าท'องถ่ิน ร'อยละ 6 เกษตรกร ร'อยละ 3.3 และสหกรณ@ ร'อยละ 0.7 
ผลิตภัณฑ@แปรรูปยางพาราข้ันต'นท่ีแปรรูปมาจากน้ํายางดิบ ประกอบด'วย  
   การผลิตน้ํายางข'น ได'จากการนําน้ํายางสดท่ีรักษาสภาพด'วยสารละลาย
แอมโมเนีย หรือสารละลายโซเดียมซัลไฟท@ แล'วนํามาปU�นแยกด'วยเครื่องปU�นความเร็วสูง เพ่ือแยกน้ํา
และสารอ่ืนๆ ท่ีละลายอยู?ในน้ําออกไปบางส?วน จะได'น้ํายางแบ?งออกเปVน 2 ส?วน คือ  
   1. น้ํายางข'น 60 % (Concentrated Latex) รักษาสภาพด'วย 0.7 % สารละลาย
แอมโมเนียชนิดเข'มข'น หรือ 0.2 % สารละลายแอมโมเนียชนิดเจือจาง ร?วมกับสารช?วยรักษาสภาพน้ํายาง  
   2. หางน้ํายาง (Skim Latex) นามาไส? NH3 แล'วเติม H2SO4 แล'วผ?าน
กระบวนการรีดเครป หรือตัดย?อย เพ่ือผลิตเปVนสกิมเครป หรือสกิมบล็อก  
  การผลิตยางแผ?นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet: RSS) เปVนผลิตภัณฑ@แปรรูป
ข้ันต'นท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด การผลิตยางแผ?นรมควันนั้นเริ่มจากน้ํายางสดมากรองแยกสิ่งสกปรก เติม
สารเคมีกรดฟอร@มิค หรืออะซิติคให'น้ํายางจับตัวเปVนก'อน แล'วรีดก'อนยางให'เปVนแผ?นด'วยเครื่องรีด 
ยางจะมีแผ?นหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนําไปผึ่งลมให'หมาดจะได'ยางแผ?นดิบ จากนั้นจึงนําส?ง
โรงงานรมควัน ซ่ึงจะอบยางแผ?นดิบให'แห'งโดยใช'ควันไฟรมยางให'แห'ง จากนั้นยางแผ?นรมควันจะถูก
คัดเลือกจัดชั้นด'วยสายตา ซ่ึงมักเปVนพ?อค'าท่ีมีประสบการณ@ โดยคัดเลือกชั้นยางแผ?นรมควันออกเปVน 
5 ระดับตามคุณสมบัติ โดยดูท่ีความใส ความแห'ง ความสมํ่าเสมอของสีและเนื้อยาง ฯลฯ ยางแผ?น
รมควัน ชั้น 1 ถือเปVนชั้นท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ยางแผ?นรมควันท่ีไทยผลิตได'ส?วนใหญ?เปVนคุณภาพ    
ปานกลาง คือ ยางแผ?นรมควัน ชั้น 3 และชั้น 4 ซ่ึงมีสัดส?วนรวมกันถึงประมาณ ร'อยละ 95 ของ
ผลผลิตยางแผ?นรมควันท้ังหมดของไทย  ยางแผ?นรมควันส?วนใหญ?มักนําไปใช'เปVนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตยางยานพาหนะ  
  การผลิตยางแท?ง (Technically Specified Rubber: TSR) ประเทศไทยเริ่มผลิต 
ยางแท?งเม่ือป�  2511 มีวัตถุประสงค@เ พ่ือปรับปรุงรูปแบบให'มีขนาดเหมาะสมกับการใช'ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย?างยิ่งต'องมีการตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร@และจําแนกชั้นตาม
ข'อกําหนด ทําให'สินค'ามีมาตรฐานมากข้ึน ในอดีตเปVนผลิตภัณฑ@แปรรูปท่ีมีการผลิตรองลงมาจากยาง
แผ?นรมควัน อย?างไรก็ตาม ไม?ก่ีป�ท่ีผ?านมามีความนิยมผลิตยางแท?งมากข้ึนจากความต'องการจาก
ต?างประเทศท่ีสูงข้ึนในการนําผลิตภัณฑ@ไปใช'ในอุตสาหกรรมรถยนต@ เช?น ยางรถยนต@ เปVนต'น 
เนื่องจากการผลิตยางแท?งนั้นมีการกําหนดคุณภาพเปVนมาตรฐานดีกว?ายางแผ?นรมควัน ทําให'ได'ผล
ผลิตท่ีดีข้ึน นําไปแปรรูปได'ง?ายกว?า และขนส?งเคลื่อนย'ายโดยเครื่องจักรได'สะดวกกว?ายางแผ?นท่ีต'อง
ระมัดระวังมิให'ฉีกขาด การผลิตยางแท?งทําได'สองวิธี คือ ผลิตจากน้ํายางสด โดยตรง วิธีนี้จะได'ยาง
แท?งท่ีมีคุณภาพสูง อีกวิธีคือ การใช'ยางท่ีจับตัวแล'วหรือยางแห'ง เช?น ยางแผ?นดิบ ยางก'อนถ'วย ข้ียาง 
เศษยาง เปVนวัตถุดิบ เปVนต'น โดยการนํายางแห'งมาตัดย?อยก'อนยางให'เปVนชิ้นเล็กๆ ล'างสิ่งสกปรก
ออก นํายางไปอบแห'งและอัดเปVนแท?งตามขนาดท่ีต'องการ วัตถุดิบท่ีใช'ในการผลิตยางแท?ง ใช'ได'ท้ังน้ํา
ยางสดท่ีต'องทําให'จับตัวเปVนก'อนก?อนและยางแห'งท่ีจับตัวแล'ว เช?น ยางแผ?นดิบ เศษยางก'อนถ'วย 
เปVนต'น โดยมีข้ันตอนการผลิตแตกต?างกัน คือ  
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  - การใช'น้ํายางสด ทําได'โดยการนําน้ํายางสดมาเทรวมในถังรวมยาง แล'ว ทําให'
ยางจับตัวแล'วตัดเปVนก'อน จึงผ?านเข'าเครื่องเครป จากนั้นย?อยยางเปVนเม็ดเล็กๆ แล'วจึงอบยางให'แห'ง
และอัดเปVนแท?งขนาด 33.3 กิโลกรัม  
  - การใช'ยางแห'งท่ีจับตัวแล'ว สําหรับยางแผ?นดิบสามารถนํามาตัดแล'วอบแล'วอัดเปVน
แท?งได'เลย ส?วนเศษยางต'องมารวมในถังรวมยางแล'วตัด ทําความสะอาด แล'วบรรจุใส?ถังรวมอีกครั้งก?อน
ผ?านเข'าเครื่องเครป ย?อยยางเปVนชิ้นเล็กๆ จึงอบให'แห'งแล'วอัดเปVนแท?งสี่เหลี่ยมขนาด 33.3 กิโลกรัม  
  ประเทศไทยก็ได'กําหนดมาตรฐานยางแท?งของตนเองเปVน STR (Standard Thai 
Rubber) ซ่ึงสอดคล'องกับมาตรฐานสากล โดยจําแนกออกเปVน 5 ประเภท ยางแท?งท่ีไทยส?งออกเปVน
ส?วนใหญ?เปVนประเภทใกล'เคียงกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย น้ํายางข'น (Concentrate Latex) 
ผลิตจากน้ํายางสด โดยทําให'น้ํายางมีความเข'มข'นสูงข้ึน คือ มีปริมาณเนื้อยางแห'งประมาณร'อยละ 
60 เพ่ือนําไปแปรรูปเปVนผลิตภัณฑ@อ่ืนต?อไป น้ํายางข'นเปVนวัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ@ยางท่ีใช'วิธีจุ?มข้ึนรูป เช?น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย อุปกรณ@ทางการแพทย@ ชิ้นส?วน
อิเล็กทรอนิกส@ ลูกโปZง ฯลฯ เปVนต'น  
  ยางเครป (Crepe) ยางเครปท่ีไทยผลิตได' มี 2 ชนิด คือ เครปสีจาง (Pale Crepe) 
เปVนยางเครปคุณภาพดี ผลิตจากน้ํายางสด อีกชนิด คือ เครปสีน้ําตาล (Brown Crepe) เปVนยางเครป
คุณภาพตํ่า ผลิตจากเศษยางท่ีจับตัวแล'ว กรรมวิธีการผลิตยางเครปสีน้ําตาลจะยุ?งยากน'อยกว?าการ
ผลิตยางเครปสีจาง ผลผลิตยางเครปมีลักษณะเปVนแผ?น ส?วนใหญ?มักใช'เปVนวัตถุดิบในการผลิตยางพ้ืน
รองเท'า ยางขอบประตูหน'าต?าง  
  ยางอ่ืนๆ เช?น ยางแผ?นผึ่งแห'ง เปVนยางแผ?นท่ีมีสีจาง โดยมีวิธีการผลิตคล'ายกับยางแผ?น
รมควัน แต?เปVนการทําให'แผ?นยางแห'งโดยใช'ความร'อนท่ีไม?ใช?วิธีการรมควันและไม?เติมสารเคมี อ่ืนใด 
นอกเหนือจากท่ีได'รับอนุญาต ยางแผ?นผึ่งแห'งจะนําไปใช'ในการผลิตยางรัดของและลูกยางชนิดต?างๆ  
  3. อุตสาหกรรมปลายน้ํา  
   ห?วงโซ?ปลายน้ําเปVนอุตสาหกรรม ได'แก? โรงงานผลิตภัณฑ@ยาง ร'อยละ 90 จะ
ส?งออกไปต?างประเทศ ในป� 2549 ตลาดยางท่ีสําคัญ คือ จีนมีสัดส?วนการนําเข'าจากไทยประมาณ 
ร'อยละ 27 ของปริมาณส?งออกยางท้ังหมด ญ่ีปุZน ร'อยละ 18 และมาเลเซีย ร'อยละ 16 โรงงาน
อุตสาหกรรมยางมีการผลิตและใช'ในประเทศ ร'อยละ 10 โดยการผลิตเพ่ือใช'ในประเทศนี้มักใช'ยาง
จากภาคตะวันออก เนื่องจากมีระยะทางการขนส?งท่ีใกล'กว?าภาคอ่ืนๆ 
   การลงทุนก?อต้ังโรงงานแปรรูปยางแผ?นรมควันเปVนยางลูกขุนอย?างเช?น โรงงาน
ของชุมนุมสหกรณ@ จ.ตรัง ใช'งบประมาณราว 20 ล'านบาท หากลงทุนทําโรงงานน้ํายางข'นก็จะใช'เงิน
ลงทุนราว 100 ล'านบาท ส?วนการทําโรงงานยางแท?งก็จะใช'เงินลงทุนประมาณ 200 ล'านบาท ซ่ึง
ผู'อํานวยการกองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง จ.ตรัง เห็นว?า หากนําเงินชดเชยส?วนต?างราคา
ยางพาราจํานวน 15,000 ล'านบาท ท่ีรัฐเคยดําเนินการไปก?อนหน'านี้ มาลงทุนสร'างโรงงานแปรรูป
ยางพารา ให'อยู?ในการดูแลของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีอยู?ท่ัวประเทศ น?าจะเกิดประโยชน@ต?อ
ชาวสวนยางมากกว?า 
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  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยาง 19 ล'านไร? ให'ผลผลิตกว?า 3 ล'านตันต?อป� คิดเปVนหนึ่งใน 
4 ของผลิตภัณฑ@ยางพาราท่ัวโลก แต?กลับพบว?ากว?าร'อยละ 86 เปVนการส?งออกในรูปวัตถุดิบ ไม?ได'มี
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค?าให'กับสินค'า และท่ีสําคัญขาดการส?งเสริมเพ่ือให'เกิดการพัฒนายกระดับ
มูลค?าสินค'ายางพาราอย?างแท'จริง จากหลายรัฐบาลท่ีผ?านมา จึงทําให'ชาวสวนยางของประเทศไทย 
เปVนเพียงแค?ต'นน้ําของสายพานการผลิต และตกเปVนเบี้ยล?างทางการตลาดของระบบทุนนิยมเรื่อยมา 
  ประเสริฐ บุญชัยสุข (2556) รัฐมนตรีว?าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป�ดเผยว?า 
กระทรวงอุตสาหกรรมได'สั่งหน?วยงานท่ีเก่ียวข'องเข'าไปช?วยส?งเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา อาทิ กรม
ส?งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในการเร?งพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยาง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) ในการต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการส?งเสริมการลงทุน (สกท.) ในการชักจูงนักลงทุนมาต้ังโรงงานผลิตยางรถยนต@ ถุงมือยาง 
ถุงยางอนามัยในประเทศไทย ซ่ึงเปVนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา ซ่ึงคาดว?าจะช?วยทําให'ราคา
ยางมีเสถียรภาพ สามารถแก'ไขปUญหาความผันผวนของราคาได'ในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ อุตสาหกรรมยาง
กว?าร'อยละ 90 ของไทย เปVนอุตสาหกรรมต'นน้ําท่ีส?วนใหญ?อยู?ในพ้ืนท่ีภาคใต' มีตลาดส?งออกหลัก 
ได'แก? จีน ญ่ีปุZน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เกาหลีใต' และยุโรป และอีกร'อยละ 10 เปVนอุตสาหกรรม
กลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ําท่ีอยู?ในพ้ืนท่ีภาคต?างๆ ท้ังนี้ ประเสริฐ กล?าวเพ่ิมเติมว?า ขณะนี้ได'
สั่งการเร?งรัดดําเนินการในส?วนท่ีเก่ียวข'อง หลังรัฐบาลอนุมัติสินเชื่อให'ผู'ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ขยายการผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 ล'านบาท ต้ังแต?เดือนตุลาคม 
2556-กันยายน 2558 (manager.co.th สืบค'นเม่ือ 17 ธันวาคม 2556) 
  โสภณ ผลประสิทธิ์ (2556) อธิบดีกรมส?งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป�ดเผยว?า กสอ.
ได'เข'าไปส?งเสริม โรงงานแปรรูปยางพารา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยาง ให'เปVน
ผลิตภัณฑ@สําเร็จรูปอาทิ ยางล'อรถยนต@ ถุงมือยาง/ถุงยางอนามัย ซ่ึงเปVนอุตสาหกรรมกลางน้ําและ
ปลายน้ํา ในขณะท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได'เข'าไปให'การสนับสนุนการต้ังโรงงานแปรรูป
ยางพารา รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หลังรัฐบาลอนุมัติสินเชื่อ ให'ผู'ประกอบการแปรรูป
ยางพารา ขยายการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 ล'านบาท ระหว?างเดือน
ต.ค. 2556 เดือน–ก.ย. 2558 
  ท้ังนี้ กสอ. จะสนับสนุนการเพ่ิมมูลค?าของวัตถุดิบ หรือแปรรูปวัตถุดิบยางธรรมชาติ
ให'เปVนผลิตภัณฑ@ยาง รวมท้ังการต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ@ยางข้ันกลางและปลายน้ําในประเทศไทย 
เพ่ือช?วยทําให'ราคายางมีเสถียรภาพ สามารถแก'ไขปUญหาความผันผวนของราคาได'ในระดับหนึ่ง แต?
อุตสาหกรรมยางกว?า 90 % ของไทยเปVนอุตสาหกรรมต'นน้ํา ท่ีส?วนใหญ?อยู?ในพ้ืนท่ีภาคใต' มีตลาด
ส?งออกหลัก ได'แก? จีน ญ่ีปุZน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เกาหลีใต' และยุโรป และอีก 10 % เปVน
อุตสาหกรรมกลางน้ําและอุตสาหกรรมปลายน้ํา ท่ีอยู?ในพ้ืนท่ีภาคต?างๆ 
  นอกจากนี้ กสอ. อยู?ระหว?างศึกษาความเปVนไปได'ว?าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ@ยาง ใน
ประเทศไทยว?า ควรลงทุนพัฒนาในด'านใด เพ่ือเปVนข'อแนะนําแก?ผู'ประกอบการท่ีจะขออนุมัติสินเชื่อ
จากรัฐบาล โดยโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ?อาจไม?เหมือนกัน ส?วนสํานักงาน
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ก็จะศึกษาและนําเสนอข'อมูลการพัฒนา อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ@
ใหม?ๆ ท่ีใช'ยางพาราเปVนวัตถุดิบในเรื่องใดได'บ'าง 
  ท้ังนี้ กสอ. มีโครงการท่ีช?วยผู'ประกอบการแปรรูปยางพารา เพ่ือลดต'นทุนและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข?งขันของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยาง ในป�นี้ มีผู'ได'รับการพัฒนา
จํานวน 130 รายด'วยงบประมาณ 20 ล'านบาท และมีการจัดงานมหกรรมแสดงสินค'ายางพารา 
(Rubber Product Expo) อย?างต?อเนื่องเปVนป�ท่ี 3 ณ จังหวัดสงขลา โสภณ กล?าวว?า ประเทศไทย
เปVนผู'ผลิตและส?งออกยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณการส?งออก
ยางท้ังหมดท่ัวโลก 
  โดยยางธรรมชาติท่ีมีการผลิตและส?งออกของไทย แบ?งเปVน 5 ชนิด ได'แก? น้ํายาง 
ยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง ยางแผ?น และยางธรรมชาติอ่ืนๆ โดยอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย
ประกอบด'วย 3 ส?วน ได'แก? อุตสาหกรรมต'นน้ํา ทําหน'าท่ีผลิตวัตถุดิบ เช?น ยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง
และน้ํายางข'น อุตสาหกรรมกลางน้ํา เช?น ยางรัดของ ท?อยาง ลูกบอล กรวยยาง สายยางฉีดน้ํา และ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา เช?น ล'อรถยนต@ ปะเก็นยาง และถุงยางอนามัย (thairath.co.th  สืบค'นเม่ือ 17 
ธันวาคม 2556) 
  เดินหน'าแก'วิกฤตยางอย?างยั่งยืน 
  แนวทางแก'ไขปUญหาทุกอย?างก็ต'องผ?านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) เพ่ือช?วยเหลือเกษตรกรผู'ปลูกยาง เปVนไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือเดือนสิงหาคมท่ี
ผ?านมา มีการประชุม กนย. เพ่ือพิจารณาแนวทางการช?วยเหลือเกษตรกรผู'ปลูกยาง โดย กนย.
เห็นชอบให'ขออนุมัติงบกลาง ป�งบประมาณ 2556 กรอบวงเงิน 3 หม่ืนล'านบาทเพ่ือช?วยเหลือผู'ปลูก
ยางพาราและผู'ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา พร'อมเห็นชอบให'ขยายระยะเวลาการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 4.5 หม่ืนล'านบาท
จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค.2556 ให'ไปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2556 เนื่องจากสหกรณ@บางแห?งยังไม?
สามารถส?งมอบยางให' อสย. ได' 
  สําหรับมาตรการให'ความช?วยเหลือ ประกอบด'วย 1. อุดหนุนปUจจัยการผลิตโดยตรง
ให'ผู'ปลูกยาง 9 แสนราย หรือ 74 % ของผู'ปลูกยางท้ังประเทศ โดยจ?ายเงินค?าปุ�ยให'ผู'ปลูกยางรูปแบบ
ของเงินสดผ?านบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรอบวงเงินไม?เกิน        
1 หม่ืนล'านบาท โดยผู'ปลูกยางท่ีมีพ้ืนท่ีสวนยางน'อยกว?า 10 ไร? จะได'รับการสนับสนุนค?าปุ�ย 1,250 บาทต?อไร? 
หากผู'ปลูกยางมีพ้ืนท่ีสวนยางมากกว?า 10 ไร? ให'คิดในอัตรา 1.5 หม่ืนบาทต?อราย 2. สนับสนุนให'กลุ?ม
สหกรณ@แปรรูปยางแผ?นดิบเปVนผลิตภัณฑ@ยางท่ีมีมูลค?าเพ่ิมข้ึน โดยให'กลุ?มสหกรณ@สามารถกู'เงินจาก 
ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปสร'างโรงงานแปรรูปยาง ซ่ึงรัฐบาลจะ
สนับสนุนด'วยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยในกรอบวงเงิน 5,000 ล'านบาท 3. สนับสนุนเงินกู'อัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให'ผู'ประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ@ยางขนาดใหญ? เช?น โรงงานถุงมือ
ยาง ท่ีกู'เงินจากสถาบันการเงินต?างๆ เพ่ือเสริมสภาพคล?องและปรับปรุงเครื่องจักรโดยรัฐบาลจะ
ชดเชยส?วนต?างดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยวงเงิน 1.5 หม่ืนล'านบาท ประสิทธิ์ หมีดเส็น (2556) กล?าวว?า สิ่ง
ท่ี สกย. ต'องเร?งดําเนินการคือ การพิจารณาขออนุมัติเงินเซส เพ่ือใช'ในการสนับสนุนเกษตรกรโค?นต'น
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ยางแก?อายุ 25 ป�ข้ึนไป พร'อมส?งเสริมการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เพ่ือลดปริมาณพ้ืนท่ีปลูกยางใน
พ้ืนท่ีท่ีไม?เหมาะสม ซ่ึงจะมีการส?งเสริมการปลูกปาล@มน้ํามันทดแทน และสร'างอาชีพเสริมให'กับ
เกษตรกรผู'ปลูกยาง ระหว?างการรอกรีดน้ํายาง เพ่ือลดค?าครองชีพ โดยการส?งเสริมปลูกพืชกินได' เช?น 
พริก ใบโหระพา ส?วนอาชีพด'านหัตถกรรม จะต'องลงไปศึกษาวัตถุดิบในแต?ละพ้ืนท่ี ก?อนจะ
ดําเนินการส?งเสริม พร'อมสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ท้ังหมดเปVนความคืบหน'าในการเข'า
ไปแก'ปUญหายางพารา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ท่ีมีท้ังนโยบายช?วยเหลือ และส?งเสริม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการผลิตยางของเกษตรกรผู'ปลูกยาง และแก'ปUญหาสถานการณ@ราคายางผันผวน 
รวมท้ังการพัฒนาการอุตสาหกรรมยางของไทยอย?างเปVนระบบและยั่งยืน 
  สรุปได'ว?า การช?วยส?งเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา อาทิ กรมส?งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) ในการเร?งพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการ
ต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) ในการชักจูงนักลงทุนมาต้ังโรงงานผลิตยางรถยนต@ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยในประเทศ
ไทย ซ่ึงเปVนอุตสาหกรรมกลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงคาดว?าจะช?วยทําให'ราคายางมีเถียรภาพ สามารถ
แก'ไขปUญหาความผันผวนของราคาได'ในระดับหนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให'การสนับสนุน
การต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา รวมถึงการปรับเปลี่ยน หลังรัฐบาลอนุมัติสินเชื่อ  
 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและการประเมินประสิทธิผล 
 สุชาติ ค'าทางชล (2555) กล?าวถึง แนวความคิดเก่ียวกับองค@การเปVนตัวกําหนด
แนวความคิด เก่ียวกับประสิทธิผลขององค@การ ในปUจจุบันมีแนวความคิดเก่ียวกับองค@การอยู?มากมาย 
ท้ังท่ีเหมือนกันและแตกต?างกัน โดยแนวความคิดเก่ียวกับองค@การท่ีสําคัญๆ ได'แก? 
 1. การมององค@การในแง?ของระบบและเป`าหมาย (Goal and System Perspectives) 
แนวความคิดนี้เปVนทฤษฎีสําคัญท่ีใช'ในการกําหนดแนวความคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค@การ   
ทัศนะเก่ียวกับองค@การตามแนวคิดนี้เห็นว?าองค@การเปVนหน?วยงานซ่ึงถูกสร'างข้ึนอย?างมีเหตุผล เพ่ือให'
บรรลุถึงเป`าหมายท่ีได'กําหนดไว' 
 การมององค@กรในทัศนะของระบบ จะเน'นเรื่ององค@กรประกอบของหน'าท่ีส?วนต?างๆ ใน
องค@การและความสัมพันธ@ขององค@การกับสิ่งแวดล'อม โดยองค@การถูกมองในลักษณะท่ีเปVนระบบเป�ด 
กล?าวคือ รับตัวป`อน (Inputs) จาดสิ่งแวดล'อม แล'วทําการแปรสภาพ (Transform) ตัวป`อนดังกล?าว 
เพ่ือให'เปVนผลผลิต (Output) ออกสู?สภาพแวดล'อม ซ่ึงอาจหมายถึงผลผลิตหรือบริการ ประสิทธิภาพ 
ขององค@การจึงหมายถึงความอยู?รอดโดยการรักษาความสมดุลระหว?างองค@ประกอบของหน'าท่ีต?างๆ 
ภายในองค@การและระหว?างองค@การกับสิ่งแวดล'อม มากกว?าเรื่องการบรรลุเป`าหมายบางประการ 
 ข'อโต'แย'งเก่ียวกับการมององค@การตามทัศนะนี้ก็คือ ความเปVนไปได'ท้ังทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติในเรื่องการกําหนดเป`าหมายให'แน?นอน ชัดเจน  นอกจากนั้นยังมีปUญหาในเรื่องความชัดเจนใน 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให'องค@การอยู?รอดนั้น ความจะเปVนอย?างไรจึงเหมาะสมท่ีสุด 
 2. การมองในแง?ของการพัฒนาองค@การ (Organization Development Perspectives)  
องค@การตามทัศนะนี้เชื่อว?า คนแต?ละคนควรมีโอกาสท่ีจะบรรลุความสามารถสูงสุดของตนเอง (Self- 
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Actualization) และรักษาความสามัคคี ความเปVนเอกลักษณ@ของตนภายในองค@การ แนวความคิด
ดังกล?าวจะเปVนตัวกําหนดลักษณะขององค@การ กล?าวคือ ให'แต?ละคนรับผิดชอบในการกําหนด
เป`าหมายของตนเองและจัดการดําเนินงานด'วยตนเองเพ่ือบรรลุเป`าหมายท่ีกําหนด ระบบการสื่อ
ข'อความจะต'องเป�ดและไม?บิดเบือนท้ังในระดับเดียวกัน ระดับสูงไปตํ่าและตํ่าไปสูง จะต'องกล'าเผชิญ 
กับความขัดแย'งและร?วมกันแก'ไขความขัดแย'ง โดยกระบวนการแก'ไขปUญหาร?วมกัน ลักษณะของการ
มององค@การตามแนวคิดนี้ประกอบด'วยลักษณะ ดังนี้ 1) เปVนการมององค@การโดยใช'ความคิดเห็นส?วน 
บุคคล (Normative Views) 2) ประสิทธิผลขององค@การข้ึนอยู?กับความรู'ความสามารถขององค@การใน
การอํานวยความสะดวกเพ่ือให'คนสามารถบรรลุความต'องการของตนเองได' และในขณะเดียวกันก็จะ
ส?งผลไปยังองค@การด'วยในท่ีสุด และ 3) เปVนการกําหนดรูปแบบองค@การในอุดมคติ 
 3. แนวความคิดเก่ียวกับองค@การ เน'นในเรื่องการจัดองค@การ มีการตรวจสอบกระบวนการ
จัดองค@การอย?างละเอียดเพ่ือค'นหาตัวขจัดและตัวกระตุ'นความคลุมเครือของข?าวสาร ตัวการขจัด
ความคลุมเครือของข?าวสาร คือ การเพ่ิมความม่ันคงขององค@การ ส?วนตัวการกระตุ'นความคลุมเครือ
ของข?าวสาร ได'แก? ความไม?เปVนสาระ ความเทอะทะ การปล?อยตามยถากรรม การหลอกลวง ความ
ใหญ?โต ความไม?เปVนระเบียบ การลวง และการบ?นว?า โดยการเพ่ิมในตัวการดังกล?าวจะให'มีผลต?อ
ประสิทธิผลขององค@การ 
 4. องค@การในฐานะท่ีเปVนสมรภูมิทางการเมือง แนวความคิดนี้มององค@การในลักษณะท่ีเปVน
สมรภูมิ กล?าวคือองค@การจะประกอบด'วยกลุ?มบุคคลท้ังภายในและภายนอกองค@การ ซ่ึงต?างก็จะ
พยายามจะมุ?งเข'าสู?เป`าหมายของตน กลุ?มบุคคลดังกล?าวจะมีการรวมตัวกันเพ่ือการเจรจาต?อรอง
ผลประโยชน@ของกลุ?ม  
 2.8.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  ธนภูมิ ชาติดี (2554) ได'กล?าวถึงความหมายของคําว?า ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ซ่ึงในปUจจุบันมีการศึกษาเรื่องประสิทธิผลกันอย?างแพร?หลายและมีการนิยามความหมายแตกตางกัน 
โดยมีการใช'หลักเกณฑ@มาประกอบกัน มีผู'ให'ความหมายหรือคํานิยามต?างๆ กัน และยังได'กล?าวอีกว?า 
ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค@การท่ีจะดําเนินการให'บรรลุเป`าหมาย 4  ประการ คือ      
1) ความเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันในองค@การ (Integration) 2) การปรับตัวขององค@การให'สอดคล'องกับ
สภาพแวดล'อม (Adaptability) 3) การปรับตัวขององค@การให'สอดคล'องกับสังคม  (Social 
Relevance) และ 4) ผลผลิตขององค@การ (Productivity) ในส?วน ภรณี กีร@ติบุตร (2529) ได'ให'
ทัศนะว?า ประสิทธิผลขององค@การ (Organizational Effectiveness) หมายถึง ความมากน'อย 
(Extent) ของการท่ีองค@การ ในฐานะเปVนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค@ได'โดย
ทรัพยากรและหนทางท่ีมีอยู?โดยไม?ทําให'ทรัพยากรและหนทางเสียหายและโดยไม?สร'างความตึงเครียด 
ท่ีไม?สมควรแก?สมาชิก ซ่ึงมาตรการท่ีใช'ในการวัดประสิทธิผลขององค@การต้ังอยู?บนวิธีการและ
เป`าหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑ@บ?งชี้ในการวัดประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิต
ขององค@การ ความยืดหยุ?นขององค@การในรูปของความสําเร็จในการปรับตัวเข'ากับการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค@การและความสําเร็จในการปรับตัวเข'ากับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนนอกองค@การ และการ
ปราศจากความกดดันหรือการขัดแย'งรุนแรงระหว?างกลุ?มย?อยในองค@การระหว?างหน?วยงานในองค@การ  



 142 

ส?วน เชอิน (Schein, 1985) มีความเห็นว?า ประสิทธิผลองค@การ หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ของ
องค@การในการท่ีจะอยู?รอด (Survival) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) 
ไม?ว?าองค@การนั้นจะมีหน'าท่ีใดท่ีต'องการให'ลุล?วง  สําหรับ จินดาลักษณ@ วัฒนสินธุ@ (2551) ได'กล?าวว?า  
นอกจากความสามารถในการบรรลุเป`าหมายอันเปVนความมีประสิทธิผลโดยท่ัวไปแล'วการประเมิน
ประสิทธิผลอาจพิจารณาได'จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององค@การหรือความสามารถ
ในการผลิตสินค'าหรือบริการขององค@การ ความพร'อม หรือความเปVนไปได'ในการปฏิบัติงานท่ี
เฉพาะเจาะจงเม่ือถูกขอร'องให'ทําผลตอบแทนหรือผลกําไรท่ีได'รับจากการผลิตสินค'าและบริการ  
ดังนั้นกิจกรรมขององค@การท่ีเปVนเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค@การว?ามีประสิทธิผลหรือไม?         
จึงประกอบไปด'วยกิจกรรมต?อไปนี้คือการได'มาซ่ึงทรัพยากรท่ีต'องใช'ในการปฏิบัติงาน การใช'ปUจจัย
นําเข'าอย?างมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับผลผลิต ความสามารถในการผลิตสินค'าหรือบริการของ
องค@การ การปฏิบัติงานด'านเทคนิควิชาการและด'านการบริหารอย?างมีเหตุผล การลงทุนในองค@การ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ@กับพฤติกรรมในองค@การ และการตอบสนองความต'องการและความสนใจ 
  ในส?วน เอทซิโอนี่ (Etzioni, 1964) ได'ให'ความหมายของ ประสิทธิผลขององค@การ   
ว?าหมายถึง ขนาดของความสามารถขององค@การในการท่ีจะสามารถทํางานบรรลุเป`าหมายต?างๆ ท่ี
กําหนดไว' ส?วน เชอิน (Schein, 1970) ให'ความหมายของ ประสิทธิผลขององค@การ ว?าหมายถึง 
สมรรถนะ (Capacity) ขององค@การในการท่ีจะอยู?รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ 
(Maintain) และเติบโต (Grow) ไม?ว?าองค@การนั้นจะมีหน'าท่ีใดต'องการให'ลุลวงประสิทธิผลของ
องค@การจะมีข้ึนได'ยอมข้ึนอยู?กับเง่ือนไขท่ีว?า องค@การสามารถทาประโยชน@จากสภาพแวดล'อมจน
บรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายท่ีต้ังใจไว' แต?สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดอยู?เบื้องหลังควบคู?กับประสิทธิผลก็คือ 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ี
ก?อให'เกิดผลได'สูงโดยได'ผลผลิตท่ีมีมูลค?าสูงกว?ามูลค?าของทรัพยากรท่ีใช'ไป 
  กล?าวโดยสรุปแล'ว ประสิทธิผลขององค@การ หมายถึง ความสามารถขององค@การใน
การบรรลุเป`าหมายท่ีได'กําหนดไว'โดยใช'ประโยชน@จากทรัพยากรอย?างคุ'มค?า รักษาไว'ซ่ึงท้ังทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ@และไม?สร'างความเครียดแก?สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานทุกคนมีส?วนร?วม
อย?างกว'างขวางในการกําหนดวัตถุประสงค@ขององค@การและรับผิดชอบต?อปUญหาหรือข'อยุ?งยากท่ี
เกิดข้ึน และองค@การส?วนรวมสามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยู?ต?อไปได' 
  ประสิทธิผลขององค@การ หมายถึง สภาวะท่ีองค@การสามารถเพ่ิมผลผลิตโดยท่ีตัว
ป`อนคงท่ีหรือลดลง หรือมีผลผลิตคงท่ีโดยท่ีตัวป`อนลดลง สําหรับของ แคทและคาลท@ (Kate & 
Kahn, 1969) ประสิทธิผล หมายถึง ผลตอบแทนสูงสุดขององค@การในทุก ทัศนะ กล?าวคือ ในทาง
เศรษฐศาสตร@และทางเทคนิค ผลตอบแทนสูงสุด หมายถึง การทํางานอย?างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
กลุ?มท่ีไม?ใช?นักเศรษฐศาสตร@และกลุ?มนักการเมืองผลตอบแทนสูงสุด หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิผลโดย
ไม?ต'องเพ่ิมประสิทธิภาพ  
  นอกจากนั้น คําว?าประสิทธิผลในความคิดของนักวิชาการท่ีต?างสาขากัน จะให'
ความหมายแตกต?างกัน เช?น นักเศรษฐศาสตร@หรือนักวิเคราะห@การเงินจะเห็นว?า ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลกําไร (Profit)  หรือผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 
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นักวิทยาศาสตร@ด'านการวิจัยอาจเห็นว?า ประสิทธิผล หมายถึง จํานวนสิ่งประดิษฐ@หรือผลผลิตใหม?ๆ 
ขององค@การ และสําหรับนักสังคมสงเคราะห@ ประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพการทํางาน เปVนต'น 
  จะเห็นได'ว?ามีผู'ให'ความหมายของคําว?า ประสิทธิผล แตกต?างกันออกไป ส?วน
ลักษณะท่ัวๆ ไป ก็ยังไม?ชัดเจนเท?าท่ีควร ซ่ึงในการประเมินประสิทธิผลขององค@การจึงจําเปVนต'องให'
คํานิยามของคําว?าประสิทธิผลขององค@การให'ชัดเจน โดยจะต'องระบุถึงคุณสมบัติ ได'แก? 1) ระบุถึง
ผลลัพธ@ (Outcome) หรือสิ่งท่ีเปVนตัวแทน เช?น กําไร ความพึงพอใจ การปรับตัว หรือความอยู?รอด    
2) ระบุถึงข'อจํากัดหรือสภาพท่ีเปVนข'อจํากัดบางประการท่ีจะต'องปฏิบัติตาม กล?าวคือ การปฏิบัติตาม
ข'อจํากัดเปVนสภาพท่ีจําเปVนสําหรับประสิทธิผลและความล'มเหลวในการปฏิบัติตามข'อจํากัดจะทําให'
องค@การขาดประสิทธิผล 3) ระบุถึงมาตรฐานหรือสิ่งท่ีใช'อ'างอิง เพ่ือใช'เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
และ 4) แสดงความสัมพันธ@ระหว?างเหตุการณ@ท่ีเกิดข้ึนและมาตรฐานท่ีกําหนดและระดับของ
ประสิทธิผล ความสัมพันธ@อาจมีรูปแบบแตกต?างกัน เช?น ถ'าสิ่งท่ีเกิดข้ึนมีค?าใกล'เคียงกับมาตรฐาน 
องค@การอาจมีประสิทธิผลสูงข้ึน แต?ถ'าสิ่งท่ีเกิดข้ึนสูงกว?ามาตรฐาน ระดับของประสิทธิผลอาจเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงก็ได' ลักษณะความสัมพันธ@นี้จะถูกกําหนดโดยแนวความคิดเก่ียวกับองค@การและรูปแบบของ
องค@การ 
  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสําเร็จอัน
เปVนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค@ขององค@การท่ีได'ต้ัง
ไว' หรือได'คาดหวังไว' โดยหากนํามาศึกษาแล'วจะพบว?าประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
แล'วเราคิดหรือวางแผนท่ีจะประกอบกิจการใดแล'วสามารถทากิจการนั้นให'สําเร็จได'ตามท่ีคิดหรือวาง
ไว' เรียกว?า การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม?ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต'นท่ีการ
ต้ังจุดสําเร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต'นของงานจะมีการต้ังเป`าหมายหรือ
วัตถุประสงค@กันว?าผลสําเร็จท่ีเราต'องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การท่ี  
ดําเนินโครงการหรืองานอย?างหนึ่ง อย?างใดแล'วและปรากฏว?าผลเกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดท่ีเปVนเป`าหมายหรือวัตถุประสงค@ท่ีกําหนดไว'มีการใช'
ทรัพยากร (Resources) หรือปUจจัยนาเข'า (Inputs) มากน'อยเพียงใด ถ'าใช'ทรัพยากรหรือปUจจัย     
นําเข'ามาดําเนินการในโครงการหรืองานใดน'อยท่ีสุด และผลท่ีเกิดข้ึนสอดคล'องกับวัตถุประสงค@หรือ
เป`าหมายท่ีกําหนดไว' การดําเนินโครงการนั้นจะมีประสิทธิผลสูงสุด (ท้ังนี้โดยการเปรียบเทียบ
โครงการแต?ละโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล'วบรรลุวัตถุประสงค@หรือเป`าหมายท่ีกําหนดได'
เหมือนกัน) ในทางตรงกันข'ามโครงการใดแม'ว?าจะสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค@ หรือ
เป`าหมายท่ีกําหนดไว'เหมือนกันก็ตามแต?ใช'ทรัพยากรหรือปUจจัยนําเข'ามากกว?าโครงการอ่ืนๆ โครงการ
นั้นก็จะไม?ใช?โครงการท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด 
  สําหรับวิธีในการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค@การ 
(Organize) และการใช'ทรัพยากรท่ีหาได'ให'สามารถบรรลุวัตถุประสงค@และรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิผลไว'ไห'ได' สิ่งสําคัญในท่ีนี้คือประสิทธิผล (Effectiveness) ซ่ึงในปUจจุบันมักเปVนท่ียอมรับกัน
อย?างกว'างขวางว?าแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการท่ีจะเปVนเครื่องมือตัดสินในข้ันสุดท'ายว?า
การบริหารและองค@การประสบความสําเร็จหรือไม? เพียงใด อย?างไรก็ตามคําว?าประสิทธิผลยังมีความ
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แตกต?างกันอยู?ในความเข'าใจของนักวิชาการต?างสาขากัน สาหรับนักเศรษฐศาสตร@หรือนักวิเคราะห@
ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค@การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย?างเดียวกันกับ
ผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชน@จากการลงทุน (Return on Investment) สําหรับผู'จัดการฝZาย
ผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเปVนสินค'าหรือบริการ สําหรับ
นักวิทยาศาสตร@การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐ@ใหม?ๆ หรือ ผลผลิต
ใหม?ๆ ขององค@การ และสําหรับนักสังคมศาสตร@ ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของชีวิตการ    
ทํางาน  ในส?วนนักวิชาการบางท?านยังมีความเห็นอีกว?าประสิทธิผลขององค@กรจะมีข้ึนได'ย?อมข้ึนอยู?
กับเง่ือนไขท่ีว?าองค@กรสามารถทําประโยชน@จากสภาพแวดล'อมจนบรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายท่ีต้ังไว' 
แต?สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีอยู?เบื้องหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการมี
สมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก?อให'เกิดผลได'สูง โดยได'ผลผลิตท่ีมีมูลค?าของทรัพยากรท่ีใช' 
  กล?าวโดยสรุปแล'วประสิทธิผลจึง หมายถึง  ขีดความสามารถของการบรรลุ
วัตถุประสงค@นั่นเอง แนวความคิดของสาขาวิชาการทําให'เกิดความคิดท่ีแตกต?างกันต?อวิธีการในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององค@การให'ดีข้ึน โดยท่ีนักวิชาการหรือนักบริหารต?างสาขาต?างก็มองด'วย
สมมุติฐานของตนเท?านั้น เช?น จัดการและนักวิเคราะห@องค@การ (Organization Analysts) มักคิดว?ามี
หลักเกณฑ@ในการประเมิน (Evaluation Criteria) ความมีประสิทธิผลขององค@การเพียงอย?างเดียว
เท?านั้นคือ วัดจากผลกําไร ซ่ึงก็ปรากฏว?าไม?สามารถใช'เปVนเครื่องมือวัดท่ีถูกต'องอย?างเดียวได' เพราะ
ไม?มีองค@กรไหนสามารถจะอยู?รอดในระยะยาวได' ถ'าหากองค@กรมุ?งแต?จะสนองตอบเป`าหมายในการ
แสวงหากาไรแต?ประการเดียวโดยไม?สนใจต?อความต'องการและเป`าหมายของคนในองค@กรและของ
สังคมส?วนรวมได' นอกจากนยังมีองค@กรหลายประเภท เช?น หน?วยงานราชการ และหน?วยสงเคราะห@
ต?างๆ ซ่ึงไม?มีความมุ?งหมายท่ีจะเสาะแสวงหากําไรแต?อย?างใด นอกจากนี้องค@กรยังมักจะมุ?งทางานเพ่ือ
เป`าหมายหลายประการ (Multiple Goals) ดังนั้นความพยายามท่ีจะประเมินประสิทธิผลขององค@กร
จึงจําเปVนจะต'อง ครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการเพ่ือให'ได'มาซ่ึง
ประโยชน@ในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค@กรอย?างแท'จริง 
  ในส?วน นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได'กล?าวถึง ปUจจัยพ้ืนฐานของประสิทธิผลของกลุ?ม  
(Foundation of Group Effectiveness) กลุ?มจะมีประสิทธิภาพหรือบรรลุเป`าหมายข้ึนอยู?กับการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ?ม ซ่ึงสามารถดําเนินงานของกลุ?ม ประกอบด'วย ปUจจัยนําเข'า 
(Inputs) ปริมาณการผลิต (Throughputs) และผลผลิต (Outputs) ผลผลิตจะมีคุณภาพดีมากน'อย
เพียงใดย?อมข้ึนอยู?กับปUจจัยนําเข'าท่ีมีคุณภาพด'วย ถ'าปUจจัยนําเข'าด'อยคุณภาพจะส?งผลให'ผลผลิตมี
คุณภาพตํ่าตาม ดังนั้นปUจจัยนําเข'าจึงมีความสําคัญต?อการผลิต ประกอบด'วย 
  1. งาน (Task) คือ สิ่งท่ีสมาชิกในกลุ?มต'องปฏิบัติ อาจจะมีความยากง?ายแตกต?างกัน 
งานบางชนิดอาจใช'คนท่ีมีความรู'ความสามารถสูงและใช'เทคนิคต?างๆ ในการปฏิบัติ เปVนงานท่ี
ยากลําบากต'องใช'ความพยายามสูง มีความซับซ'อนมาก แต?งานบางอย?างอาจมีความไม?ยุ?งยากสามารถ
ปฏิบัติให'บรรลุผลได'โดยง?าย ดังนั้นในการทํางานต?างๆ สมาชิกในกลุ?มจะต'องร?วมมือร?วมใจกันใช'ความ
พยายามอย?างเต็มท่ีเพ่ือให'งานของกลุ?มสําเร็จตามท่ีต'องการ 
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  2. เป`าหมาย (Goal) รางวัล (Rewards) ทรัพยากร (Resources) ในเรื่องของ
เป`าหมายนั้น กลุ?มจะต'องมีเป`าหมายท่ีชัดเจนแน?นอน มีความเหมาะสม เป`าหมายควรมีลักษณะท่ี   
ท'าทาย กระตุ'นให'เกิดการอยากจะทําให'สําเร็จ เป`าหมายไม?ควรสูงจนเกินไปจนไม?มีใครสามารถทําได'
สําเร็จ ในเรื่องของรางวัลเพ่ือจูงใจให'สมาชิกทํางานให'บรรลุผลสําเร็จ รางวัลจะต'องมีคุณค?า มีมูลค?า
เหมาะสมกับความเหนื่อยยากในการปฏิบัติงาน ทําให'ผู'รับเกิดความภาคภูมิใจในรางวัลเหล?านั้น ส?วน
เรื่องทรัพยากรนั้น กลุ?มควรจะมีทรัพยากรต?างๆ ท่ีเพียงพอ ไม?ว?าจะเปVนทรัพยากรด'านบุคคลหรือ
ทรัพยากรด'านการผลิต และทรัพยากรดังกล?าวจะต'องมีคุณภาพ จึงจะทําให'สามารถสร'างผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิผลข้ึนมาได' 
  3. เทคโนโลยี (Technology) คือ เครื่องมือหรือกลไกท่ีช?วยให'งานสําเร็จ งานบาง
ชนิดจะต'องใช'เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจึงจะสามารถผลิตสินค'าหรืองานต?างๆ ออกมาให'มีคุณภาพสูงได' 
เพราะธุรกิจในปUจจุบันมีการแข?งขันกันสูงมาก ผู'ท่ีมีความสามารถเท?านั้นจึงจะอยู?รอดได' ดังนั้น
เทคโนโลยีท่ีทางกลุ?มนํามาใช' จะเปVนสิ่งท่ีช?วยให'ผลผลิตของกลุ?มมีคุณภาพดีเปVนท่ีต'องการของลูกค'า 
  4. ความหลากหลายของสมาชิก (Membership Diversity) กลุ?มต?างๆ จะมีความ
หลากหลายของบรรดาสมาชิก เพราะอาจจะมีความแตกต?างกันหลายด'าน เช?น เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ@ ความรู'ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ความขยัน ความรับผิดชอบในการทํางาน 
สมาชิกของกลุ?มมีบทบาทท่ีสําคัญมากต?อความสําเร็จของงานในกลุ?ม ดังนั้นสมาชิกจะต'องเปVนผู'ท่ีมี
ความรู'ความสามารถ ทักษะความชํานาญ และมีความรับผิดชอบในหน'าท่ีอย?างเต็มความสามารถ จึง
จะสามารถขับเคลื่อนให'งานขององค@การบรรลุเป`าหมายตามท่ีองค@การได'กําหนดเอาไว' 
  5. ขนาดของกลุ?ม (Group Size) ขนาดของกลุ?มจะมีผลต?อความสําเร็จในการ
ทํางาน กลุ?มท่ีเล็กเกินไปอาจไม?สามารถปฏิบัติหน'าท่ีหรือภารกิจต?างๆ ให'สําเร็จได'ทันเวลา ส?วนกลุ?มท่ี
ใหญ?จนเกินไปมีสมาชิกในกลุ?มหลายคน อาจทําให'เกิดปUญหาหลายอย?าง เช?น ความขัดแย'ง ความเห็น
ไม?ตรงกัน จะทําให'เกิดปUญหาในการปฏิบัติงานร?วมกัน ดังนั้นขนาดของกลุ?มท่ีมีความเหมาะสมต?อการ
ปฏิบัติหน'าท่ี ให'สามารถบรรลุผลได'ควรจะมีสมาชิกอยู?ระหว?าง 5-7 คน หากกลุ?มมีขนาดเล็กหรือใหญ?
เกินกว?านี้ อาจจะมีปUญหาในการปฏิบัติงานและอาจเกิดผลเสียต?อการดําเนินงานขององค@การมากกว?า 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงกลุ?มงานท่ีเปVนระบบเป�ด 
ท่ีมา: นิติพล ภูตะโชติ (2556) 
 
 2.8.2 ขอบเขตของประสิทธิผล 
  องค@ประกอบสําคัญท่ีกําหนดขอบเขตของประสิทธิผล มี 2 ประการ คือ  
  1) ทฤษฎีองค@การ ลักษณะของทฤษฎีองค@การจะเปVนตัวกําหนดโครงสร'างของ
ประสิทธิผลขององค@การอย?างกว'างๆ เช?น ตามแนวทางในเรื่องระบบทรัพยากรจะเน'นในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนระหว?างองค@การและสิ่งแวดล'อม ดังนั้นขอบเขตท่ีจะชี้ประสิทธิผลจะต'องปรากฏ
คุณลักษณะของการแลกเปลี่ยนดังกล?าว หรือตามแนวทางด'านเป`าหมายก็จะเน'นเป`าหมายท่ีกําหนด
ไว'ในฐานะท่ีเปVนตัวชี้ประสิทธิผล เปVนต'น และ  
  2) คุณค?าหรือความพอใจ ของผู'ประเมินจะเปVนตัวกําหนดว?าตัวชี้ประสิทธิผลตัวใด
จะถูกเลือก เช?น เจ'าของอาจกําหนดว?าผลตอบแทนจากการลงทุนร'อยละ 10 เปVนตัวชี้ประสิทธิผลของ
องค@การ  ซ่ึงจะเห็นว?าตัวชี้ดังกล?าว แสดงถึงคุณค?าและความพอใจของผู'ทําการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

ป'จจัยนําเข�า  
(Inputs) 

1. งาน (Task) 
2. เป̀าหมาย (Goal)  
   รางวัล (Rewards) 
   ทรัพยากร (Resources) 
3. เทคโนโลยี 
   (Technology) 
4. ความหลากหลายของ 
   สมาชิก (Membership 
   Diversity) 
5. ขนาดของกลุ?ม  (Group 
Size) 

ปริมาณการผลิต  
(Throughputs) 

 
กระบวนการกลุ?ม 
(Group Process) 

 
 

วิธีการท่ีสมาชิก 
ทํางานด'วยกัน 

(The way Members 
Work Together) 

 

ผลผลิต  
(Outputs) 

1. การทํางาน 
   (Task Performance) 
2. ความพึงพอใจของสมาชิก 
   (Member Satisfaction) 
3. ความสามารถในการดํารง 
   อยู?ของทีม  
   (Team Viability) 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงแนวความคิดเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลขององค@การ   
 

ผู�ศึกษา แนวความคิด 
Argyris (1970) 
 
Bennis (1969) 
 
Child (1974, 1975) 
Duncan (1973) 
Dubin (1976) 
 
Etzioni (1960) 
 
Friedlander & Pickle (1968) 
 
Tannenbaum (1968) 
 
 
 
 
Katz & Kahn (1966) 
 
 
Likert (1967) 
Mahoney & Weitzel (1969) 
Mott (1972) 
Price (1969)  
Seashore & Yuchtman (1967) 
Yuchtman & Seashore (1967) 
Simpson & Gulley (1962) 
 
Weick (1977) 

1. การปรับตัวให'เข'ากับสภาพแวดล'อมภายนอก 
2. การควบคุมสภาพแวดล'อมภายใน 3. บรรลุวัตถุประสงค@ 
1. การปรับตัว  2. ความร?วมมือ  3. ความกระปรี้กระเปร?า 
4. ความเปVนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
1. ผลกําไร  2. ความเจริญเติบโต   
1. ปรับตัว  2. เปVนอันหนึ่งอันเดียวกัน  3. บรรลุเป`าหมาย 
1. การใช'ทรัพยากรอย?างมีประสิทธิภาพ 
2. ความเปVนประโยชน@ของผลผลิตต?อสาธารณะ 
1. การมุ?งสภาพแวดล'อม  2. การจัดสรรทรัพยากรอย?าง 
เหมาะสมท่ีสุด  3. การบรรลุเป`าหมาย 
1. ความสามารถในการทํากําไร  2. ความพอใจของพนักงาน 
3. การมีส?วนช?วยเหลือสังคมและชุมชน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมือง 
1. ตัวแปรสอดแทรก: ความซ่ือสัตย@ ความขัดแย'ง 
แรงกดดัน ทัศนคติและแรงจูงใจ 
2. ตัวแปรผลลัพธ@: ปริมาณ (เช?น ยอดขาย) ค?าใช'จ?าย 
คุณภาพ เงินเดือน 
1. แบบจําลองธุรกิจท่ัวไป: ความเชื่อถือได' ผลผลิต การ
วางแผน ความคิดริเริ่มสร'างสรรค@ 
2. แบบจําลอง R & D: ความเชื่อถือได' ร?วมมือร?วมใจพัฒนา 
1. การกรับตัว  2. ความยืดหยุ?น  3. ผลผลิต 
1. ผลผลิต  2. ขวัญ  3. การปรับตัว 
1. การกรับตัว  2. ความยืดหยุ?น  3. ผลผลิต 
1. ผลผลิต  2. ขวัญ  3. การปรับตัว 
การใช'ประโยชน@จากทรัพยากรท่ีได'มาอย?างเหมาะสมท่ีสุด
การอยู?ในตําแหน?งท่ีสามารถต?อรองกับสิ่งแวดล'อมได'ดีท่ีสุด 
1. การบรรลุเป`าหมาย 
2. การปรับตัวให'เข'ากับแรงกดดันท้ังภายในและภายนอก 
1. การพูดไร'สาระ  2. ความงุ?มง?าม   
3. การเปVนไปตามยถากรรม  4. ลางสังหรณ@  5. การหลอกลวง 
6. ความใหญ?โต  7. ความยุ?มย?าม  8. การถเลไถล 

 

ท่ีมา: Edward G.C., Lawler & et al., (1980) 
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 จากตารางท่ี 2.3 พบว?า เกณฑ@ซ่ึงใช'ในการวัดประสิทธิผลขององค@การเรียงจากมาก
ไปหาน'อย ดังนี้ 1) การปรับตัวขององค@การให'เข'ากับสภาพแวดล'อม การปรับตัวในท่ีนี้ หมายถึง การ
ปรับตัวในเรื่องของผลผลิต การได'มาของตัวป`อน ตลอดจนการปรับให'เข'ากับความต'องการของ
สภาพแวดล'อม และ 2) การปรับตัวภายในองค@การ ซ่ึงได'แก? การปราศจากแรงเครียดภายในองค@การ 
ความพอใจของพนักงาน และความยืดหยุ?น 
 2.8.3 แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค@การ 
  การวัดประสิทธิผลขององค@การ แบ?งแบบกว'างๆ มี 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การประเมินประสิทธิผลตามเป`าหมายท่ีได'กําหนดไว' (The Goal Approach) 
เปVนการวิเคราะห@ประสิทธิผลขององค@การ โดยใช'แบบจําลองเป`าหมาย (Goal Model) ซ่ึงผู'ทําการ
ศึกษาวิจัย ประสิทธิผลขององค@การได'ใช'แนวทางท่ีน?าสนใจ ได'แก? 
   1.1 ประสิทธิผลขององค@การ หมายถึง ความมากน'อยท่ีองค@การสามารถบรรลุถึง
เป`าหมายได' โดยใช'ทรัพยากรและวิธีการท่ีมีอยู? โดยไม?ทําให'ทรัพยากรหรือวิธีการต'องเสียหาย และท้ัง
ไม?สร'างความตึงเครียดท่ีไม?สมควรแก?สมาชิก ซ่ึง จีโอเปารัส และทันเนนเบม (Georgopoulos & 
Tannenbaum, 1975) ได'กล?าวว?า ในการวัดประสิทธิผลขององค@การจึงประกอบด'วยตัวแปร ดังนี้   
1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 2) ความยืดหยุ?น (Flexibility) ขององค@การในรูปของ
ความสําเร็จในการปรับตัวให'เข'ากับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค@การ และ 3) ปราศจาก
ความตึงเครียด (Strain) หรือการขัดแย'งกันอย?างรุนแรงระหว?างกลุ?มย?อยในองค@การหรือระหว?าง
หน?วยงานในองค@การ โดยเกณฑ@ท้ัง 3 ประการ มีความสัมพันธ@ใกล'ชิดกับเป`าหมายขององค@การ 
   1.2 ประสิทธิผลขององค@การ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุเป`าหมาย 
(Degree of Goal Achievement)  ซ่ึง ไพร@ซ (Price, 1968) ได'ทําการศึกษาโดยสํารวจศึกษาวิจัยท่ี
เก่ียวกับพฤติกรรมองค@การท่ีได'รับการตีพิมพ@มาแล'ว จํานวน 50 เรื่อง ซ่ึงการศึกษาวิจัยครอบคลุม
องค@การเกือบทุกประเภท โดยมุ?งเสนอเกณฑ@ท่ีจะใช'ประเมินประสิทธิผลขององค@การ ผลการวิเคราะห@ 
ทําให'ได'พบตัวแปรแทรกซ'อน (Intervening Variables) ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสําคัญต?อประสิทธิผลของ
องค@การ โดยตัวแปรแทรกซ'อน ได'แก? 1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) หมายถึง 
อัตราส?วนของผลผลิตต?อปUจจัยท่ีใช' 2) การยินยอมปฏิบัติตาม (Conformity) หมายถึง ความมากน'อย
ในการท่ีสมาชิกขององค@การยอมรับบรรทัดฐาน (Norms) ขององค@การ 3) ขวัญ (Morale) หมายถึง 
ความมากน'อยท่ีแรงจูงในของสมาชิก แต?ละคนได'รับการตอบสนอง 4) ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptiveness) หมายถึง ความมากน'อยในการท่ีองค@การสามารถตอบสนองต?อการเปลี่ยนแปลง 
และ 5) ความเปVนป�กแผ?น (Institutionalization) หมายถึง ความมากน'อยของการตัดสินใจท่ียอมรับ
ในสภาพแวดล'อม อันจะเปVนเครื่องตัดสินความอยู?รอดในระยะยาวขององค@การ 
  อย?างไรก็ตาม ความสามารถในการผลิตมีความสัมพันธ@ใกล'ชิดท่ีสุดกับความมี
ประสิทธิผลของ องค@การ และตัวแปรซ่ึงสัมพันธ@กันกับประสิทธิผล ก็คือ การยอมรับระบบการ
ตัดสินใจว?าถูกต'องตาม ทํานองคลองธรรม องค@การมีความเปVนอิสระและมีการติดต?อสื่อสารกันสูง ใน
การใช' Goal Model ในการประเมินประสิทธิผลขงองค@การมีข'อบกพร?อง สรุปได'ดังนี้ 1) การวัด
ประสิทธิผลขององค@การ โดยวัดจากการบรรลุเป`าหมาย ใช'ได'ง?ายกรณีท่ีองค@การมีเป`าหมายจํากัดและ
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เปVนรูปธรรม แต?ในกรณีเป`าหมายมีลักษณะต?อเนื่องจะวัดได'ยาก และถ'ายิ่งผลผลิตขององค@การมิใช?
วัตถุท่ีจะวัดได'อย?างถูกต'อง การวัดจะทําได'ยากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการวัดเฉพาะผลซ่ึงสามารถวัดได'
นั้นจะเปVนอันตรายต?อการทํางานขององค@การ เพราะองค@การจะมุ?งผลิตผลงานเฉพาะในส?วนท่ีวัดได'
เท?านั้น ส?วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงวัดผลไม?ได' แต?อาจมีความสําคัญและจําเปVนต?อองค@การ อาจถูกละเลยหรือ
ได'รับความสนใจลดลงได' 2) การวัดประสิทธิผลขององค@การ โดยวัดจากการบรรลุเป`าหมาย จะทําได'
ง?ายยิ่งข้ึนเม่ือองค@การมีเป`าหมายเดียว แต?โดยปกติแล'วองค@การจะมีหลายเป`าหมาย ซ่ึงทําให'วัดได'ยาก 
เพราะการจะกําหนดให'ชัดเจนว?าเป`าหมายใดสําคัญกว?าเป`าหมายอ่ืนมากน'อยเพียงไรเปVนสิ่งท่ียาก จึง
ทําให'ยากต?อการประเมินผลท่ีได'รับนั้นว?ามีประสิทธิผลหรือไม? และ 3) เป`าหมายบางเป`าหมายของ
องค@การ เปVนเป`าหมายอุดมคติหรือเป`าหมายในฝUน ซ่ึงยากในการกําหนดเวลาท่ีจะบรรลุได' ดังนั้นการ
ประเมินประสิทธิผลขององค@การ โดยพิจารณาถึงการบรรลุเป`าหมายเพียงอย?างเดียวแล'ว จะเห็นว?า
องค@การส?วนใหญ?ไม?มีประสิทธิผลซ่ึงการวิเคราะห@ดังกล?าวอาจไม?ตรงกับความเปVนจริง 
  2. การประเมินประสิทธิผลในแง?ของระบบทรัพยากร (The System Resource 
Approach) เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลในแง?ของเป`าหมายมีจุดอ?อนและข'อบกพร?องดังกล?าว 
จึงมีการนําความคิดท่ีจะประเมินประสิทธิผลในแง?ของระบบทรัพยากร โดยมีความคิดว?าองค@การเปVน
ระบบสังคมท่ีมีชีวิต ซ่ึงมีข'อเรียกร'องหรือความต'องการบางอย?าง ในเวลาเดียวกัน องค@การจะต'อง
ตอบสนองต?อสภาพแวดล'อมหรือสถานการณ@บางอย?างเพ่ือให'สามารถอยู?รอด ตลอดจนสามารถ
ทํางานได'อย?างมีประสิทธิผลต?อไปได'   
   ผู'นําการประเมินผลในแนวทางนี้ คือ โดยให'ความหมายของ ประสิทธิผลของ
องค@การในแง?ของตําแหน?งหรือสถานะในการต?อรอง (Bargaining Position) ขององค@การ หมายถึง 
ความสามารถขององค@การในการได'มาซ่ึงทรัพยากรท่ีหายากและมีค?าจากสภาพแวดล'อม และเห็นว?า
เป`าหมายขององค@การเปVนหนทางหรือกลยุทธ@ในการท่ีจะปรับสภาพขององค@การให'อยู?ในตําแหน?งท่ี
ต?อรองกับสภาพแวดล'อมได'ดีข้ึน ดังนั้นเป`าหมายจึงมิใช?เกณฑ@ท่ีจะใช'วัดประสิทธิผลขององค@การ แต?
จะต'องวัดโดยการเปรียบเทียบกันระหว?างองค@การว?าองค@การใดได'รับทรัพยากรจากสภาพแวดล'อม
มากกว?ากัน เกณฑ@ท่ีจะช?วยวัดความแตกต?างในด'านทรัพยากร มีดังนี้ 
   2.1 ความคล?องตัว (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนเปVน
ทรัพยากรอ่ืนได'ง?าย 
   2.2 เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง ความม่ันคง ความสามารถในการเก็บไว'
โดยไม?เสื่อมค?า 
   2.3 ความไม?เหมาะสม (Relevance) หมายถึง ความมากน'อยของความ
เหมาะสมของทรัพยากร องค@การท่ีมีประสิทธิผลเปVนองค@การท่ีสามารถเตรียมพร'อมท่ีจะรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรเพ่ือรักษาไว' ซ่ึงความสามารถในการต?อรองเพ่ือให'ได'มาซ่ึง
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
   2.4 ความเปVนสากล (Universality) หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช'ได'กับทุก
องค@การ ทรัพยากรมีความเหมาะสมเปVนสากลสําหรับทุกองค@การ เช?น คน สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพ ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติกิจกรรม และทรัพยากรท่ีแลกเปลี่ยนได'ง?าย เช?น 



 150 

เงิน สําหรับทรัพยากรท่ีไม?เปVนสากล หมายถึง ทรัพยากรท่ีไม?มีการแข?งขันกัน การแย?งชิงกันมีน'อย 
เนื่องจากไม?เหมาะกับองค@การหลายองค@การหรืออาจหาได'อย?างพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนกันเอง
ระหว?างองค@การ 
   2.5 ทรัพยากรทดแทน (Substitution) หมายถึง ความสามารถในการใช'
ทรัพยากรเท?าท่ีหน?วยงานมีอยู?ให'เปVนประโยชน@แทนการเสาะหาทรัพยากร ซ่ึงหาได'ยากถ'านํามาใช'
เช?นเดียวกับคู?แข?ง 
   อย?างไรก็ตาม แนวความคิดในการประเมินประสิทธิผล ในแง?ของระบบทรัพยากร
ก็ไม?แตกต?างไปจากแนวความคิดในแง?ของเป`าหมายเท?าใดนัก เนื่องจากเป`าหมายหนึ่งขององค@การ ก็
คือ การสรรหาทรัพยากรจากสภาพแวดล'อมนั่นเอง การประเมินประสิทธิผลในแง?ของระบบทรัพยากร
เปVนเพียงการขยายความของเป`าหมาย โดยมองเป`าหมายว?ามีความสัมพันธ@กับสภาพแวดล'อม นั่นเอง 
  3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช'หลายเกณฑ@ (The Multiple Criteria of 
Effectiveness) เปVนวิธีการซ่ึงได'รับการยอมรับกันอย?างกว'างขวาง ท้ังในทางวิชาการและปฏิบัติ โดย
มีเกณฑ@ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2.4 แสดงแนวความคิดเก่ียวกับเกณฑ@การประเมิน   
 

ผู�ศึกษา เกณฑ1การประเมิน 
Georgopoulos & 
Tannenbaum (1975) 
Bennis (1962) 
 
Caplow (1966) 
 
Katz & Kahn (1966)  
Friedlander & Pickle (1968) 
 
Mahoney & Weitzel (1969) 
 
 
 
 
Schein (1970) 
 
Mott (1972) 
 

1. ความสามารถในการผลิต  2. ความยืดหยุ?น 
3. การปราศจากความตึงเครียดในองค@การ 
1. ความสามารถในการปรับตัว 2. ความรู'สึกมีเอกลักษณ@ 
3. ความสามารถในการทดสอบความจริง 
1. ความม่ันคง 2. การผสมผสาน  3. ความเต็มใจ/สมัครใจ 
4. ความสัมฤทธิผล 
1. ความเจริญเติบโต  2. การเก็บรักษา  3. การอยู?รอด 
1. ความสามารถในการสร'างผลกําไร 
2. ความพึงพอใจของพนักงาน  3. คุณค?าต?อสังคม 
1. ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ  
2. ลักษณะขององค@การ: บรรยากาศขององค@การ  
รูปแบบผู'นํา สมรรถนะขององค@การในการปฏิบัติงาน 
3. พฤติกรรมในการผลิต: ความร?วมมือร?วมใจ 
4. การพัฒนา การปฏิบัติงานท่ีเชื่อถือได' 
1. การติดต?อสื่อสารแบบเป�ด 2. ความยืดหยุ?น 
3. การสร'างสรรค@  4. ความผูกพันด'านจิตใจ 
1. ความสามารถในการผลิต 2. ความยืดหยุ?น 
3. ความสามารถในการปรับตัว 
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ตารางท่ี 2.4 (ต!อ)  
 

ผู�ศึกษา เกณฑ1การประเมิน 
Duncan (1973) 
 
 
 
 
Gibson และคนอ่ืนๆ (1973) 
Richard M. Steers (1977) 

1. การบรรลุถึงเป`าหมาย 2. การผสมผสาน 3. การปรับตัว 
ระยะสั้น: 1. ความสามารถในการผลิต 2. ประสิทธิภาพ   
3. ความพึงพอใจ 
ระยะกลาง: 1. ความสามารถในการปรับตัว 2. การพัฒนา 
ระยะยาว: การอยู?รอด 
1. ลักษณะขององค@การ: โครงสร'าง เทคโนโลยี 
2. ลักษณะของสภาพแวดล'อม: สภาพแวดล'อมภายใน 
(บรรยากาศขององค@การ) และสภาพแวดล'อมภายนอก 
3. ลักษณะของคนในองค@การ: ความผูกพันต?อองค@การใน  
การปฏิบัติงาน 
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ: การกําหนดเป`าหมาย 
ท่ีแน?นอน การจัดหาและการใช'ทรัพยากร สภาพแวดล'อม 
ในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดต?อสื่อสาร ภาวะผู'นํา 
และการตัดสินใจ การปรับตัวขององค@การ และการริเริ่ม 
สิ่งใหม?ๆ 

 
ท่ีมา: Steers, R. M. (1977) 
 
 2.8.4 การบรรลุวัตถุประสงค@  
  ในการวัดความสําเร็จของการบริการสาธารณะนั้น เจฟฟรีย@ แอล บรุดนีย@ และ      
โรเบิร@ต อี อิงแลนด@ (Jeffrey L. Brudney & Robert E.England อ'างถึงใน สาขารัฐศาสตร@ มสธ., 
2547) เห็นว?า การวัดความสําเร็จของการให'บริการสาธารณะสามารถทําได' 2 แนวทาง คือ 
แนวทางอัตวิสัย (Subjective) และแนวทางแบบวัตถุวิสัย (Objective) โดยสามารถให'เห็นความ
แตกต?างระหว?างสองแนวทางได' ดังตารางท่ี 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 เปรียบเทียบการวัดระดับความสําเร็จของการให'บริการสาธารณะระหว?างแนวทางอัตวิสัย
 กับแนวทางแบบวัตถุวิสัย 
 

มิติ (Dimension) 
แนวทางอัตวิสัย 
(Subjective) 

แนวทางแบบวัตถุวิสัย 
(Objective) 

1. จุดมุ?งหมาย 
2. หน'าท่ีของบริการ 
3. เป`าหมายของการ 
ให'บริการ 
4. ผลของนโยบายท่ี
ปรากฏ 

 
 

พิจารณาท่ีประชาชน 
พิจารณาหน'าท่ีทางการเมือง 
1. พิจารณาท่ีการตอบสนอง 
(Responsiveness) ต?อความ
ต'องการและข'อเรียกร'องของ
ประชาชน 
2. พิจารณาท่ีความเสมอภาค  
(Equity) ในการกระจายบริการ
พิจารณาท่ีผลกระทบ 

พิจารณาท่ีผู'ให'บริการ 
พิจารณาหน'าท่ีทางเศรษฐกิจ 
1. พิจารณาท่ีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) และการเพ่ิมผลผลิต/
ผลิตภาพ (Productivity) 
2. พิจารณาท่ีประสิทธิผล 
(Effectiveness) เช?น พิจารณาจา 
การประเมินผล พิจารณาท่ีผลผลิต 

 

ท่ีมา: สาขารัฐศาสตร@ มสธ. (2547) 
 
 จากตารางท่ี 2.5 ดังกล?าวข'างต'นจะเห็นได'ว?า การประเมินผลในแต?ละด'านมีความ
แตกต?างกัน กล?าวคือ การประเมินด'านอัตวิสัยจะมุ?งเน'นท่ีประชาชนหรือผู'รับบริการ ในขณะท่ีการ
ประเมินด'านวัตถุวิสัยจะมุ?งเน'นท่ีผู'ให'บริการเปVนหลัก นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในแง?ของเป`าหมายของ
การบริการสาธารณะแล'ว ในการประเมินด'านอัตวิสัยจะมุ?งตอบคําถามท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ
หน?วยงานท่ีทําหน'าท่ีท่ีให'บริการสาธารณะสามารถตอบสนองต?อความต'องการและข'อเรียกร'องของ
ประชาชนได'หรือไม? อย?างไร และมีความเสมอภาคในการบริการหรือไม? ในขณะท่ีการประเมินด'าน
วัตถุวิสัย จะมุ?งตอบคําถามท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ระบบให'บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม? และเม่ือนํามาพิจารณาประกอบกับแนวคิดของมิลเลทแล'วจะมีลักษณะท่ี
เหมือนกันประการหนึ่งในส?วนของวิธีการประเมินตามแนวทางอัตวิสัยก็คือการพิจารณาในแง?ของ
ความเสมอภาคในขณะท่ีปรุดนีย@และอิงค@แลนด@ไม?ได'กล?าวถึงไว'ในประเด็นของความตรงเวลา ความ
เพียงพอ ความต?อเนื่อง และความก'าวหน'า ในการสนองตอบต?อความต'องการหรือข'อเรียกร'องของ
ประชาชนหรือผู'รับบริการ 
 สําหรับข'อดีและข'อเสียของแนวอัตวิสัยกับแนวทางแบบวัตถุวิสัยท่ีนํามาใช'ในการวัด
ระดับความสําเร็จการให'บริการสาธารณะ กล?าวได'ว?า ท้ังสองแนวทางต?างก็ล'วนมีข'อดีข'อเสียท่ี
แตกต?างกัน ซ่ึงก็เห็นได'ว?า มีลักษณะท่ีคล'ายคลึงกันกับแนวคิดของฟ�ตซ@เจอรัลด@ และดูแรนด@ กล?าวคือ 
แนวทางอัตวิสัยมีข'อดีท่ีสําคัญ คือ เปVนตัวแปรท่ีนําไปสู?แง?มุมต?างๆ ของการให'บริการ เปVนสิ่งท่ีปรากฏ
ตามสายตาของประชาชน ทําให'การมีส?วนร?วมของประชาชนเก่ียวกับการประเมินผลการให'บริการ
สาธารณะของหน?วยงานของรัฐ และสอดคล'องกับปทัสถานทางประชาธิปไตย ส?วนข'อเสียท่ีสําคัญ คือ 
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ไม?สามารถทําให'เห็นผลผลิตของบริการ เปVนการพิจารณาในแบบท่ัวๆ ไป ไม?ลึกซ้ึงเกิดปUญหาด'านการ
เกณฑ@การรับรู'และเกณฑ@การประเมิน รวมถึงอาจมีจุดอ?อนเก่ียวกับการท่ีตัวชี้วัดทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต?อบริการนั้นยังไม?กระจ?างชัด สําหรับในส?วนของแนวทางวัตถุวิสัยนั้นมีข'อดีท่ีสําคัญ คือ 
แสดงให'เห็นผลการประเมินการให'บริการสาธารณะในรูปแบบเชิงปริมาณได' เปVนข'อมูลท่ีสามารถ
นําไปคิดและประเมินได' มีหลักการและเทคนิคท่ีได'มาตรฐานรองรับอยู? มีความง?ายต?อการตีความ 
และแนวทางนี้มีจุดอ?อนท่ีสําคัญ คือ อาจเกิดอคติในเรื่องของข'อมูลข?าวสารและการรายงาน มีการ
เปลี่ยนแปลงคําจํากัดความท่ีใช'ในการวัดและการประเมินตลอดเวลา เน'นต?อเฉพาะข'อมูลเชิงปริมาณ 
และเน'นเป`าหมายของหน?วยงาน  
 สรุปได'ว?า แนวทางการประเมินความสําเร็จของการให'บริการสาธารณะมีอยู?          
2 แนวทาง คือ แนวทางอัตวิสัยและแนวทางวัตถุวิสัย โดยแนวทางแรกนั้นการประเมินท่ีความพึง
พอใจของผู'รับบริการ ในขณะท่ีแนวทางหลังเน'นการประเมินท่ีผู'ให'บริการแนวทางอัตวิสัยจะเน'นการ
สอบถามความคิดเห็นของผู'รับบริการ ซ่ึงถ'าพิจารณาประกอบกับค?านิยมหรือหลักการให'บริการ
สาธารณะท่ีจอร@น ดี มิเล็ท ได'กล?าวไว' สามารถประเมินความสําเร็จของการให'บริการสาธารณะจาก
ผู'รับบริการได'ใน 6 มิติท่ีสําคัญ คือ 1) ความสามารถในการสนองตอบต?อความต'องการหรือข'อ
เรียกร'องของผู'รับบริการและการมีส?วนร?วมของประชาชน 2) ความเสมอภาคในการให'บริการ 3) การ
ให'บริการท่ีตรงต?อเวลา 4) การให'บริการอย?างเพียงพอ 5) ความต?อเนื่องในการให'บริการ               
6) ความก'าวหน'าหรือการปรับปรุงในการให'บริการ 
 2.8.5 ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง 
  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยางเปVนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมาก ซ่ึง
ยางพาราถือเปVนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ อีกท้ังประเทศไทยเปVนหนึ่งในไม?ก่ีประเทศในโลกท่ีสามารถปลูก
ยางได' ด'วยสภาพอากาศท่ีเหมาะสมทําให'ผลผลิตยางของประเทศไทยมีปริมาณมากและมีคุณภาพท่ีดี 
และเปVนท่ีต'องการในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อุตสาหกรรมยางในประเทศไทยประกอบด'วย 2 ส?วน 
คือ อุตสาหกรรมต'นน้ําท่ีทําหน'าท่ีผลิตวัตถุดิบ ได'แก? ยางแผ?นรมควัน ยางแท?งมาตรฐาน และน้ํายาง
ข'น (อุตสาหกรรมยางดิบและอุตสาหกรรมน้ํายางข'น) ส?วนอุตสาหกรรมปลายน้ํามีหน'าท่ีผลิตตัว
ผลิตภัณฑ@ยางให'มีมูลค'าเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้อุตสาหกรรมต'นน้ําของยางยังมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมป�โตรเคมีซ่ึงผลิตยางสงเคราะห@ อุตสาหกรรมเคมีซ่ึงผลิตสารเคมียางและอุตสาหกรรม
เส'นใยและสิ่งทอ ซ่ึงผลิตวัตถุดิบเสริมแรงประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางพาราประมาณ 3 ล'านตัน
ต?อป� โดยส?งออกผลิตภัณฑ@ยางดังกล?าวในรูปของยางแปรรูปข้ันต'นสูงถึงร'อยละ 90 (คิดเปVนมูลค?า   
ร'อยละ 51 ของมูลค?าการส?งออกยางท้ังหมด) และท่ีเหลือเพียงร'อยละ 10 นํามาแปรรูปเปVนผลิตภัณฑ@
ยางเพ่ือสร'างมูลค?าเพ่ิม แต?มีมูลคาถึงร'อยละ 49 ของท้ังหมด เนื่องจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ@ยางยังขาดการเชื่อมโยงและไม?เอ้ือต?อกัน ดังนั้น หากมีการกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมยาง 
และมีการวางยุทธศาสตร@อย?างเปVนระบบในการแปรรูปยางดิบไปเปVนผลิตภัณฑ@ยาง จะสามารถ
สามารถสร'างมูลค?าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ@ได'มากข้ึน (กรมส?งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) 
  การวิจัยและพัฒนายางพารา มีความสําคัญต?อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
ปUจจุบันมีหลายหน?อยงานท่ีทําวิจัยและ/หรือให'ทุนสนับสนุนการวิจัยด'านยางพารา ผู'บริหารหน?อยงาน
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ท่ีทําวิจัยและ/หรือให'ทุนสนับสนุนการวิจัยด'านยางพาราจึงได'ร?วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก'ไขปUญหา
และอุปสรรคดังกล?าวด'วยการสนับสนุนทุนให'เกิดการบูรณาการความร?วมมือระหว?างหน?วยงานท่ีทํา
วิจัย และ/หรือให'ทุนสนับสนุนการวิจัยด'านยางพาราผ?านกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร@วิจัยยางพารา
แห?งชาติ โดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือให'หน?วยงานต?างๆ ใช'ยุทธศาสตร@วิจัยยางพาราชี้นําและเปVนแผน
แม?บทสําหรับการบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราของประเทศอย?างเปVนระบบ โดยเน'นสร'างการวิจัยท่ี
ตอบสนองต?อความต'องการของเกษตรกรและผู'ประกอบการยางพาราเปVนหลัก รวมท้ังใช'งานวิจัย
หนุนเสริมเพ่ิมความเข'มแข็งของอุตสาหกรรมยางพาราโดยผ?านจุดแข็งของแต?ละหน?วยงานวิจัย อันจะ
นําส?งให'เกิดผลลัพธ@ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย?างยั่งยืน ผ?านความร?วมมือกันทุกภาคส?วน
อย?างแท'จริง 
  1. การวิเคราะห@สถานการณ@ปUจจุบัน และแนวโน'มการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประเด็น
การพัฒนาของงานวิจัยด'านยางพารา 
   สถานการณ@ของโลก โดยเฉพาะของประเทศผู'ผลิตและประเทศผู'ใช'ยางธรรมชาติ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู?ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงส?วนใหญ?จะข้ึนกับสถานการณ@เศรษฐกิจของ
โลกเนื่องจากการใช'ยางข้ึนอยู?กับการการพัฒนาความเจริญของมนุษย@ นอกจากยางธรรมชาติซ่ึงเปVน
ผลผลิตจากต'นยางพาราแล'ว ยังมีการใช'ยางสังเคราะห@ซ่ึงเปVนผลผลิตจากน้ํามันดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ@ยางควบคู?กับยางธรรมชาติด'วย ในช?วงท่ีเศรษฐกิจโลกขยายตัว การใช'ยางของโลกท้ังยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห@จะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามไปด'วย นอกจากนี้ความต'องการใช'ยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห@ยังก?อให'เกิดผลกระทบต?อสิ่งแวดล'อมซ่ึงมาจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบท้ังสอง
ชนิด ดังนั้น สถานการณ@และแนวโน'มยางโลกจึงเปลี่ยนแปลงโดยข้ึนอยู?กับตัวแปรหลายประการ 
   1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกต?ออุตสาหกรรมยางพารา 
    นับต้ังแต?ป� 2545 ถึงกลางป� 2551 ยางพาราในตลาดโลกมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน
โดยตลอด โดยยางแผ?นดิบคุณภาพดีท่ีตลาดกลางยางพาราหาดใหญ? ราคาเฉลี่ยในป� พ.ศ. 2545 อยู?ท่ี
กิโลกรัมละ 29.15 บาท ได'ปรับเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเนื่องจนกระท่ังมีราคาสูงสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 
โดยมีราคากิโลกรัมละ 106.83 บาท และจากปลายเดือนกันยายน 2551 เปVนต'นมา เกิดภาวะถดถอย
ของเศรษฐกิจโลกจนกลายเปVนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกับราคาน้ํามันซ่ึงเปVนวัตถุดิบในการผลิต
ยางสังเคราะห@มีราคาตกลงเช?นกัน โดยจากราราคาสูงสุด (น้ํามันดิบ) กรกฎาคม 2551 ราคา 145.29 
ดอลลาห@สหรัฐต?อบาร@เรล ลดลงตํ่าสุดเดือน ธันวาคม 2551 ราคา 33.87 ดอลลาร@สหรัฐต?อบาร@เรล 
และในช?วงป� 2552-2554 มีราคาเพ่ิมข้ึนลงอย?างขาดเสถียรภาพ สําหรับป� 2555 มีราคาเฉลี่ยอยู?ท่ี
ประมาณ 84.4 ดอลลาร@สหรัฐต?อบาร@เรล ปUจจัยจากภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันท่ี
ลดลงประกอบกับปUจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการส?งผลให'ราคายางแผ?นดิบคุณภาพดี ตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ? ลดลงจากราคาเฉลี่ยสูงสุดเม่ือเดือน กรกฎาคม 2551 จากราคากิโลกรัมละ 
101.56 บาท เปVนราคา 52.40 บาท ในเดือน 2552 คาดกันว?า เม่ือเศรษฐกิจโลกกลับเข'าสู?ภาวะปกติ
การใช'ยางจะกลับคืนเข'าสู?ภาวะเดิม โดยคาดการณ@ว?า ความต'องการใช'ยางของโลกจะมีแนวโน'มเพ่ิม
สูงข้ึนตามภาวการณ@เจริญเติบโตของประเทศท่ีกําลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง เช?น จีน อินเดีย 
ประเทศกลุ?มยุโรปตะวันออก และรัสเซีย ท้ังนี้ปริมาณความต'องการยางของโลกได'ปรับตัวสูงข้ึน ส?งผล
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ให'ราคายางแผ?นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ? ในเดือน พฤศจิกายน 2555 อยู?ท่ีราคา 77.35 
บาทต?อกิโลกรัม 
   2) อุตสาหกรรมยางพารากับสถานการณ@สิ่งแวดล'อมโลก รวมท้ังภาวะโลกร'อน 
    ปUจจุบันพ้ืนท่ีปZาโดยรวมของโลกได'ลดลงอย?างมากมายและต?อเนื่อง ส?งผล
กระทบต?อสภาพแวดล'อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ประกอบกับประเทศท่ี
พัฒนาแล'วและประเทศกําลังพัฒนา ได'มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาจากการพ่ึงพาภาค
เกษตรกรรมเปVนหลักไปเปVนภาคอุตสาหกรรม ทําให'เกิดการปล?อยก�าซคาร@บอนไดออกไซด@สู?ชั้น
บรรยากาศในปริมาณมาก จนมีผลต?อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกโดยรวมหรือเกิด
ภาวะโลกร'อน ส?งผลกระทบต?อภาคการผลิตและบริการ และชีวิตความเปVนอยู?ของประชาชนอย?าง
หลักเลี่ยงไม?ได' หลายประเทศได'ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล?าว ได'จัดทําข'อตกลงร?วมกันหรือ
จัดทําพันธกรณีท่ีจะดําเนินมาตรการลดภาวะโลกร'อนให'ลดลง เพ่ือลดปริมาณคาร@บอนไดออกไซด@ของ
ชั้นบรรยากาศโดยมาตรการหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะช?วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก คือ 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสี เขียวให' กับโลก ซ่ึงในภาคเกษตรกรรมนั้น ยางพารานับว?า เปVนไม'ยืนต'นท่ีมี
ความสามารถในการดูดซับก�าซคาร@บอนไดออกไซด@ได'ดีมาก ไม?น'อยกว?าปZาไม'ธรรมชาติเขตร'อน จาก
การศึกษาของสมาชิกสภาความร?วมมือด'านการวิจัยและพัฒนายางพาราระหว?าง 5 ประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทยพบว?า ยางพาราสามารถดูดซับก�าซคาร@บอนไดออกไซด@ได' 30 ตันคาร@บอนไดออกไซน@ต?อ
เฮกแตร@ต?อป� หรือเท?ากับ 312 ล'านตันต?อป� เม่ือคํานวณจากพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังโลก ซ่ึงมีปริมาณ
เท?ากับร'อนละ 7.7 ของปริมาณคาร@บอนไดออกไซด@ท่ีปลดปล?อยสู?บรรยากาศโลกในแต?ละป� รวมท้ังมี
แนวคิดในการนําเงินจากประเทศอุตสาหกรรมท่ีปล?อยก�าซเรือนกระจก มาจ?ายชดเชยให'กับประเทศ
เกษตรกรรม เพ่ือกระตุ'นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'กับโลก ทําให'เกษตรกรได'รับประโยชน@จากการทํา
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การผลิตยางธรรมชาติเปVนผลผลิตจากพืช ไม?ก?อให'เกิดผลกระทบต?อ
สิ่งแวดล'อม แตกต?างจากการผลิตยางสงเคราะห@ซ่ึงเปVนผลผลิตจากน้ํามันท่ีกระบวนการผลิตมีการ
ปล?อยของเสี่ยสู?สิ่งแวดล'อมจํานวนมาก 
   3) โอกาสของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย 
    1) การขยายตัวของประชากรโลกเพ่ิมข้ึนทําให'ความต'องการใช'ยางธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึนด'วยและความต'องการใช'ยางธรรมชาติของโลกยังคงมีอยู?อย?างต?อเนื่องในระยะยาว แม'ว?า
ในช?วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจความต'องการใช'ยางก็ยังมีอยู? 
    2) ยางธรรมชาติมีสมบัติท่ียางธรรมท่ีไม?สามารถทดแทนได' จําเปVนจะต'องใช'ยาง
ธรรมชาติในการผลิตล'อยานพาหนะ ซ่ึงเปVนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีใช'ยางสูงกว?าผลิตภัณฑ@ยางอ่ืนๆ 
    3) การรวมตัวของประเทศผู'ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ?ของโลก สร'างอํานาจ
ต?อรองและความเปVนธรรมในด'านเสถียรภาพราคายาง ทําให'เกษตรกรมีความม่ันคงทางด'านรายได' 
   4) ข'อจํากัดของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย 
    1) ความผันผวนของราคายางธรรมชาติในตลาดโลก มีผลกระทบ
อุตสาหกรรมยางท้ังระบบ หากยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ประเทศอุตสาหกรรมจะเพ่ิมความ
พยายามในการพัฒนาวัตถุดิบอ่ืนเพ่ือใช'ทดแทนยางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเม่ือราคายางธรรมชาติ
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สูงมากจะจูงใจให'เกษตรกรในประเทศต?างๆ ขยายพ้ืนท่ีปลูกมากข้ึน จนอาจส?งผลให'ปริมาณยางราคา
เกินความต'องการ เกิดปUญหายางพาราล'นตลาดและราคาตกตํ่า มีรายได'น'อยกว?าค?าใช'จ?ายท่ีจําเปVน 
ทําให'รัฐบาลต'องช?วยเหลือด'านด'านรายได' เปVนวงจรท่ีท'าทายให'รัฐบาลของประเทศผู'ปลูกยางท่ี
พยายามทําให'เกิดเสถียรภาพท้ังด'านราคาและปริมาณ 
    2) การขยายพ้ืนท่ีปลูกยางของประเทศต?างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําให'ผลผลิตล'น
ตลาด ราคายางตกตํ่า มีผลกระทบต?อเกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 
    3) ต'นทุนการผลิตยางแปรรูปของไทยสูงกว?าเม่ือเทียบกับประเทศผู'ผลิตยาง
อ่ืน เนื่องจากค?าแรงงานและต'นทุนพลังงานของไทยสูงกว?าประเทศอ่ืนในภูมิภาค ยกเว'นมาเลเซียซ่ึงมี
ค?าแรงสูงกว?าไทยแต?ต'นทุนพลังงานถูกกว?า 
    4) การขยายการผลิตยางล'อในประเทศเปVนไปได'ในปริมาณท่ีน'อยมาก 
เนื่องจากเม่ือผลิตเปVนยางล'อแล'วจะมีปริมาตรใหญ?ข้ึนมาก ทําให'เสียค?าขนส?งไปยังตลาดปลายทางสูง 
ผู'ผลิตจึงมักมีและขยายฐานการผลิตยางล'อในประเทศผู'ใช'ยางล'อเปVนหลัก หรือเปVนประเทศท่ีมีค?าแรง
ตํ่ากว?าและการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสูงกว?าไทย ในขณะท่ีปUจจัยข'อได'เปรียบการอยู?ใกล'แหล?ง
วัตถุดิบคือยางดิบนั้นเปVนประเด็นท่ีมีความสําคัญลําดับรอง 
  2. ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแล'วในอดีตช?องว?างการวิจัยและประเด็นท่ีสําคัญของการ
วิจัยท่ีเก่ียวกับงานวิจัยด'านยางพาราซ่ึงเปVนท่ีตั้งการของประเทศ 
   จากการทบทวนงานวิจัยในช?วงเวลาท่ีผ?านมา พบว?า ยังมีช?องว?างการวิจัยท่ีเปVน
ประเด็นสําคัญของการวิจัย คือ ยังไม?มีการสนับสนุนด'านการผลิตยางพารา ไม?มีการกําหนดและ
ทบทวนกฎระเบียบต?างๆ ให'เอ้ือต?อการผลิตและการประกอบการ  และยังไม?มีการกําหนดมาตรการ
เพ่ือกระตุ'นการสร'างอุปสงค@ภายในประเทศ ยังไม?มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ@เดิม และเปVน
ผลิตภัณฑ@ปลายน้ําท่ีมีความโดดเด?น นอกจากนี้ก็ยังไม?มีการสนับสนุนการสร'างบุคลากรวิจัยด'านน้ํา
ยางและสาขาท่ีเก่ียวข'องทุกระดับอย?างจริงจังรวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด'านไม'ยางพารา 
แนวโน'มงานวิจัยเก่ียวกับยางพาราในประเทศไทยส?วนใหญ?เน'นด'านการผลิต (มากกว?าน'อยละ 50) 
รองลงมา คือ ด'านเศรษฐศาสตร@ (ร'อยละ 22) ซ่ึงสอดคล'องกับการจัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัย
แห?งชาติ ท่ีเสนอให'เน'นงานวิจัย 4 ด'าน ได'แก? เทคโนโลยีการผลิตยาง คุณสมบัติของยางธรรมชาติ 
เทคโนโลยีการแปรรูปยางดิบและน้ํายาง และการวิจัยด'านเศรษฐกิจและการตลาดยาง การใช'
ประโยชน@จากยางธรรมชาติในตลาดโลก สําหรับประเทศอุตสาหกรรมมีแนวโน'มลดลง แต?การใช'
ประโยชน@มีเพ่ิมมากข้ึนในแถบเอเชียโดยเฉพาะอย?างยิ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และ
อินเดีย ปUจจุบันมีการใช'ยางธรรมชาติประมาณ 8.2 ล'านตัน และคาดว?าในป� ค.ศ. 2020 จะมีการใช'
ยางธรรมชาติประมาณ 12 ล'านตัน (สูงกว?าปUจจุบันประมาณเกือบ 4 ล'านตัน) ความต'องการท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนส?วนหนึ่งเนื่องจากความต'องการใช'ยางธรรมชาติในการผลิตยางรถยนต@ สภาพนิเวศของไทย
โดยเฉพาะทางภาคใต'เหมาะสําหรับการปลูกยางพารา และปาล@มน้ํามันเปVนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราประมาณ 
13 (ล'านไร?) ปลูกปาล@มประมาณ 2 ล'านไร? แต?ภาคใต'สภาพการปลูกยางจะขาดแคลนแรงงาน การปลูก
ปาล@มน้ํามันเปVนพืชพลังงานจะเหมาะสมกับภาคใต'มากกว?า เนื่องจากใช'แรงงานน'อยกว?า 
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   คณะผู'เชี่ยวชาญด'านการเกษตรได'พิจารณาสภาพนิเวศและตลาด เสนอว?าทาง
ภาคใต' สมควรค?อยๆ ลดพ้ืนท่ีการปลูกยางพาราลง และควรปลูกปาล@มน้ํามันสําหรับใช'เปVนเชื้อเพลิง
เพ่ิมข้ึน โดยขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไปยังภาคเหนือและภาคอีสานท่ีมีแรงงานมากกว?า อย?างไรก็ตาม
ก็ต'องเร?งการวิจัยยางพาราท่ีต'องเพ่ิมผลผลิตยางพาราและเรื่องลดแรงงานในการกรีด คือ ปUจจุบันจีน
และมาเลเซีย ได'เน'นการวิจัยและพัฒนาพันธุ@ยางพาราท่ีนอกจากจะให'น้ํายางมาก กรีดยางได'นาน ให'
การไหลของน้ํายางนานต?อ 1 ครั้งการกรีด ไม?ต'องกรีดบ?อย และกรีดยางได'ในเวลากลางวัน ทําให'กรีต
น'อยครั้ง เน'นท่ีพันธุ@ให'เนื้อไม'มากด'วย  ดังแสดงในตารางแสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ@ยางแนะนํา
ของไทย มาเลเซียและจีนด'านล?าง สําหรับมาเลเซีย ผลงานวิจัยระยะยาวและการส?งเสริมงานวิจัย
อย?างจริงจังและต?อเนื่องของรัฐบาลทําให'ได'พันธุ@ยางพารา ตระกูล RRIM 900 ซ่ึงใช'เวลา 20-22 ป� ได'
เนื้อไม' (Rubber Wood) 0.74-1.26 ม. และในตระกูล RRIM  2000 ใช'เวลา 14-17 ป� โดยมี RRIM 
2009 ให'เนื้อไม' 0.68 ม. และ RRIM 2025 ให'เนื้อไม' 1.87 ม. การกรีดต'นยางเพ่ือให'น้ํายาง มาเลเซีย
ใช'ระบบ Prm Flow Ethylene ซ่ึงเปVนฮอร@โมนพืชช?วยเร?งน้ํายางโดยวิธีทําให'สามารถกรีดยางในเวลา
กลางวันได' และกรีดน'อยครั้ง แต?น้ํายางไหลนาน ทําให'อายุการกรีดยางนานข้ึนกว?าเดิม ส?วนงานวิจัย
ด'าน Recombinent DNA นั้น  
   เม่ือป� ค.ศ. 1994 RRIM เปVนหน?วยงานแรกของโลกท่ีสร'างพันธุ@ยางพารา 
Transgenic ได'สายพันธุ@ท่ีผลิต Enzyme ท่ีเรียกว?า ß-Glucuronidase ในใบและในน้ํายาง และเม่ือป� 
ค.ศ. 2000 ก็ได'สายพันธุ@ท่ีสร'าง Antibody Protein, Human Serum และ Albumin แสดงว?า 
ยางพาราจะเปVน Living Natural Factory เพ่ือผลิตยาท่ีมีคุณค?าและมีความสําคัญต?อมนุษย@ ดัง
ตารางท่ี 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 แสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ@ยางแนะนําของไทย มาเลเซียและจีน 
 

พันธุ1ยาง ผลผลิตยางเฉล่ียกรีด 10 ป+ (กก./ไร!) 
พันธุ@ผลผลิตน้ํายางสูง  
 - สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 
 - สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226) 
 - BMP 24 
 - RRIM 600 
พันธุ@ยางผลผลิตน้ํายางและหน?อไม'ยู 
 PB 235 
 PB 225 
 PB 250 
 PRIC 110 

457 
346 
335 
289 

 
330 
318 
322 
324 
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 หมายเหตุ:  RRIT = Rubber Research Institute of Thailand 
    RRIM = Rubber Research Institute of Malaysia 
    RRIC = Rubber Research Institute of China 

 จากแนวโน'มดังกล?าว จะเห็นได'ว?าประเทศต'องการงานวิจัยในทศวรรษหน'าสําหรับ
ยางพาราไว'ดังนี้ คือ การเพ่ิมผลผลิตยางพาราให'สอดรับกับ Tyre Technology การสร'างพันธุ@
ยางพาราโดยอาศัย Biotechnology เพ่ือให'ได'พันธุ@ยางท่ีให'น้ํายางมาก เนื้อไม'มากกรีดได'นาน และ
การสร'างพันธุ@ยาง Transgenic เพ่ือให'สร'างยาง หรือสารท่ีมีคุณค?าสําหรับมนุษย@ 
 3. ผู'มีส?วนได'ส?วนเสียและจุดแข็งจุดอ?อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด'าน
ยางพาราท่ีเปVนท่ีต'องการของประเทศ 
  1) จุดแข็ง 
   1) ยางพาราเปVนพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาและสร'าง
มูลค?าเพ่ิมให'เปVนผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยางได'หลากหลาย 
   2) เปVนพืชท่ีช?วยลดภาวะโลกร'อน โดยช?วยดูดซับก�าซคาร@บอนไดออกไซด@ใน
อากาศ ทําให'มีศักยภาพนําไปจัดทําเปVนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) หรือสามารถขายคาร@บอนเครดิตภายใต'ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Market)  
   3) ยางพาราเปVนสินค'าเกษตรท่ีทํารายได'ให'ประเทศสูง มีพ้ืนท่ีปลูกยางและมี
จํานวนเกษตรผู'ทําสวนยาง รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข'องจํานวนมาก ทําให'ยางพาราเปVน “พืชการเมือง” ท่ี
ได'รับความสนใจดูแลเอาใจใส?จากรัฐบาลและผู'กําหนดนโยบายสาธารณะ 
   4) การปลูกสร'างสวนยางได'ผลผลิตไม'ยางพาราท่ีสามารถใช'ทดแทนไม'จาก
ปZาธรรมชาติ ซ่ึงมีลดน'อยลงและหายาก ทําให'เสริมสร'างความม่ันคงให'กับอุตสาหกรรมไม'แปรรูปและ
เฟอร@นิเจอร@ไม' 
   5) ประเทศมีสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต?อการปลูกยางพารา
จํานวนมาก มีเทคโนโลยีการผลิตยางพาราท่ีก'าวหน'า สามารถเพ่ิมผลผลิตได'โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกและ
เพ่ิมผลผลิตต?อหน?วยพ้ืนท่ี 
   6) เกษตรกรชาวสวนยางกลุ?มด้ังเดิมในภาคใต'มีภูมิปUญญาและประสบการณ@
ในการทําสวนยางมายาวนาน 
   7) มีความหลากหลายของการแปรรูปยางดิบท่ีใช'เปVนวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ@ยาง 
   8) มีกฎหมายและหน?วยงานท่ีรับผิดชอบในการส?งเสริมการปลูก การวิจัย
และพัฒนายางโยเฉพาะ และมีเงินทุนสนับสนุนในการปลูกและการวิจัยยางอย?างต?อเนื่อง 
  2) จุดอ?อน 
   1) ยางพาราเปVนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และความต'องการใช'ยางพารา
มาจากตลาดต?างประเทศ ทําให'ยางพาราผูกพันในเชิงพ่ึงพาตลาดต?างประเทศและเศรษฐกิจโลกสูง 
   2) เกษตรกรส?วนใหญ?เปVนเกษตรกรรายย?อย การผลิตจึงเปVนการผลิตแบบ
ครอบครัวใช'ระบบกรีดถ่ี มีจํานวนวันกรีดมาก ทําให'ผลผลิตต?อครั้งกรีดน'อยกว?าระบบกรีดห?างของ
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สวนยางขนาดใหญ? ส?งผลให'ต'นทุนต?อกิโลกรัมจะสูงข้ึน กําไรท่ีเกษตรกรควรจะได'รับจากผลผลิตจึง
ลดลงด'วย 
   3) ผู'ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางของไทยเปVนกิจการขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ยังมีข'อจํากัดด'านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต 
   4) การพัฒนายางพาราท้ังระบบยังมีอุปสรรค เนื่องจากยางพารามีผู' ท่ี
เก่ียวข'องหลายภาคส?วน ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงาน ทําให'การเชื่อมโยง 
การพัฒนาท้ังระบบไม?คล?องตัว 
   5) ยางธรรมชาติท่ีส?งออกเปVนยางท่ีอยู?ในรูปวัตถุดิบ หรือยางแปรรูปเปVนส?วน
ใหญ? ทําให'มีความเสี่ยงในด'านราคาและเสียโอกาสในการสร'างมูลค?าเพ่ิม 
   6) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับยางพารายังมีไม?เพียงพอ โดยเฉพาะนักวิจัย
ด'านอุตสาหกรรมยาง 
 รัฐบาลเร?งผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา สร'างความม่ันคงเสถียรภาพยางพารา 
เตรียมขยายอายุโครงการจํากัดปริมาณการส?งออกยางไตรภาคี 
 ยุทธพงศ@ จรัสเสถียร (2556) กล?าวว?า ต'องการให'ไทยเปVนศูนย@กลางยางพาราโลก 
เพราะมีศักยภาพสูงท้ังการผลิตและส?งออก หากนําเทคโนโลยีมาพัฒนายางจะยิ่งเพ่ิมมูลค?าของ
อุตสาหกรรมยางให'เพ่ิมข้ึน โดยประเทศในกลุ?มอาเซียนต'องหารือเก่ียวกับการพัฒนายาง เพ่ือกําหนด
ทิศทางราคายางในอนาคต เนื่องจากกลุ?มประเทศอาเซียนเปVนแหล?งผลิตยางขนาดใหญ?ของโลก ยุทธ
พงศ@ กล?าวเพ่ิมเติมว?า การประชุมผู'ผลิตยางพาราท้ัง 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน มีโอกาสพบกับผู'
ซ้ือยางพารารายใหญ?ของโลก ได'แก? จีน ญ่ีปุZน และอินเดีย เชื่อว?าจะทําให'เกิดการซ้ือขายเพ่ือร?วมกัน
ผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให'ก'าวสู?ระดับโลก โดยรัฐบาลมีแนวคิดสนับสนุนการต้ังนิคม
อุตสาหกรรมยางพารา ท่ีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพ่ือเปVนนิคมอุตสาหกรรมคู?ขนานกับนิคม
อุตสาหกรรมของมาเลเซียบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทย โดยจะเปVนศูนย@รวมอุตสาหกรรมยางท้ังระบบ
อย?างครบวงจร ท้ังรับซ้ือ ผลิต ส?งออก และแปรรูป หากสําเร็จจะทําให'มูลค?าอุตสาหกรรมยางเพ่ิม
สูงข้ึน เปVน 1.2 แสนล'านบาท และยังเปVนการสร'างงานสร'างรายได' และความม่ันคงของอุตสาหกรรม
ยางพาราไทย รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ีภาคใต'ให'ดีข้ึน 
(TNA New. mcot.net สืบค'นเม่ือ 10 เมษายน 2556)  
 ประสิทธิ์ หมีดเส็น (2556) กล?าวว?า การอุ'มพยุงราคายาง ประกันรายได' ช?วย
แก'ปUญหาได'ในระยะสั้นเท?านั้น ถ'าจะแก'ปUญหาในระยะยาว ดูเหมือนว?ารัฐบาลและชาวสวนยางจะต'อง
มองให'ไกลออกไป 
 การวางแผนกลยุทธ@ท่ีมีผลกระทบต?อยางพารา “รู'เขา..รู'เรา” ยางยังมีอนาคต อาจ
กล?าวได'ว?า “ยางไม?มีวันตาย” เพราะยางธรรมชาติยังไม?มีผลิตภัณฑ@อ่ืนมาทดแทนได' คนท่ังโลก
จําเปVนต'องใช' ประชากรเพ่ิมข้ึนทุกวัน ผลผลิตท่ัวโลก 11 ล'านตัน ยังไม?เพียงพอ 
 หากแต?เราต'องมียุทธศาสตร@ท่ีชัดเจน ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารามากท่ีสุดใน
ตลาดโลก เราสามารถเปVนผู'กําหนดราคาได' ปUญหาคือเรื่องต'นทุน ต'องมองให'ออกว?า ประเทศเราใช'
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ยางรถยนต@มาก แต?มีการใช'ยางภายในประเทศเพียง 10 เปอร@เซ็นต@เท?านั้น ต'องรู'ว?าประเทศใดใช'ยาง
เปVนหลัก 
 การส?งออกยางพาราไทยส?งในรูปแบบยางแท?ง ยางรมควัน ยางข'น ยางเครฟ “จีน” 
เปVนประเทศท่ีนําเข'าเพ่ิมข้ึนทุกป� ประมาณร'อยละ 5-7 เพราะคนจีนต'องการใช'ผลิตภัณฑ@จากยาง
เยอะมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางรถยนต@ใช'ยางถึง 20 เปอร@เซ็นต@ วันนี้จีน หันไปใช'วัตถุดิบจาก
เวียดนามเพ่ิม 30 เปอร@เซ็นต@ แสดงว?าเวียดนามเปVนคู?แข?งตลาดยางพาราของไทยในอาเซียน 
 เปVนเรื่องท่ีเราต'องรู'และยอมรับอีกว?า ยางไทยราคาสูงกว?าประเทศเพ่ือนบ'าน นี่คือ
ปUญหาแรก ยุทธศาสตร@จึงต'องมองรอบด'านท้ังสภาพพ้ืนท่ี ภูมิอากาศ ความเหมาะสม การโซนนิ่ง  
 กระนั้น จุดแข็งของไทยก็มีหลายเรื่อง เช?น วัตถุดิบ ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล'อมท่ีดี มีเทคโนโลยีนําหน'าประเทศอ่ืน นับรวมไปถึงคาร@บอนเครดิต และกฎหมาย 
 พุ?งเป`าไปท่ีการส?งออกเรามีจุดอ?อนอีกมาก ส?งออกในรูปวัตถุดิบ 90 เปอร@เซ็นต@ 
ต'นทุนสูงกว?า เพราะส?วนใหญ?เปVนเกษตรกรรายย?อย รวมถึงอุตสาหกรรมยางในประเทศยังมีน'อย 
 การเกิดข้ึนของ เออีซี ยังจะทําให'ประเทศไทยได'เปรียบในแง?ภูมิศาสตร@ท่ีเหมาะสม 
เปVนศูนย@กลางยางพารา เพราะเรามีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การขนส?งค?อนข'างดี 
 ดังนั้น หากไทยสามารถแก'ไขผลกระทบในด'านลบได' ประเทศไทยก็จะสามารถรักษา
ความเปVนผู'นําในอุตสาหกรรมยางของโลกได'อย?างแน?นอน พุ?งเป`าตอกย้ําไปท่ี “ราคายางพารา” มี
แนวโน'มท่ีดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู'ซ้ือยางรายใหญ? เช?น 
จีน ญ่ีปุZน ยุโรป สหรัฐอเมริกา เริ่มจะฟ��นตัว “ทําให'อุตสาหกรรมรถยนต@ซ่ึงเปVนอุตสาหกรรมท่ีใช'ยาง
มากท่ีสุด มีแนวโน'มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนด'วย ดังนั้น เม่ือความต'องการมีมากข้ึน ราคายางก็จะเพ่ิม
มากข้ึน สูงข้ึนตามไปด'วย” อย?างไรก็ตาม เสถียรภาพของราคายางพาราจะมีความม่ันคงหรือไม?นั้น 
ข้ึนอยู?กับรัฐบาล หน?วยงานภาครัฐ เอกชนท่ีเก่ียวข'อง จะต'องร?วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางข้ัน
ปลายน้ําอย?างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช'ยางในประเทศ 
 นับต้ังแต?สนับสนุนหรือเปVนนโยบายแห?งชาติให'ใช'ยางพาราผสมกับยางมะตอย
ราดยางถนนซ่ึงหากใช'ยางพาราเปVนส?วนผสมเพียง 5 เปอร@เซ็นต@ จะต'องใช'ยางประมาณ 200,000 ตัน
ต?อป� ปรับเปลี่ยนหมอนยางรถไฟจากคอนกรีตหรือไม'เปVนยางพารา ส?งเสริมการใช'ยางพาราในการ
สร'างสนามกีฬาต?างๆ อาทิ สนามฟุตซอล รวมไปถึงการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีจะนํายางพาราไปใช'เปVน
วัตถุดิบในการผลิตสินค'าต?างๆ ไม?ว?าจะเปVนฟูกท่ีนอน ซีลยาง ถุงยาง ถุงมือยาง ซีลต?างๆ ประเมิน
สถานการณ@จากตัวเลข แม'นในปUจจุบันประเทศไทยจะเปVนผู'ผลิตยางพารารายใหญ?ท่ีสุดในโลก โดยมี
ปริมาณผลผลิตท่ียางธรรมชาติประมาณ 3.5 ล'านตันก็ตาม แต?ผลผลิตส?วนใหญ?จะส?งออกไปขาย
ต?างประเทศประมาณ 3.1 ล'านตัน หรือประมาณร'อยละ 88 ในขณะท่ีใช'ในประเทศเพียง 400,000 ตัน 
หรือร'อยละ 12 เท?านั้น ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ ทําให'ราคาไม?มีเสถียรภาพ เพราะต'องข้ึนกับความ
ต'องการของตลาดโลก ประสิทธิ์ หมีดเส็น ย้ําว?า ถ'าหากเพ่ิมความต'องการใช'ยางพาราในประเทศ 
นํามาแปรรูปมูลค?าเพ่ิมมากข้ึน ก็จะทําให'ปริมาณการส?งออกยางธรรมชาติลดลง ในขณะท่ีตลาดโลก
ยังมีความต'องการเช?นเดิม ดังนั้น เม่ือความต'องการ มีมากกว?า ปริมาณการผลิต ราคายางก็จะเพ่ิม
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สูงข้ึนอย?างมีเสถียรภาพตามกลไกทางการตลาด ซ่ึงจะทําให'อุตสาหกรรมยางพาราของไทยมีความ
ม่ันคงต้ังแต?ต'นน้ําถึงปลายน้ําอย?างแน?นอน (thairath.co.th 10 กันยายน 2556) 
 การสร'างความยั่งยืนด'านรายได'ให'กับเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา  
 แนวทางในการสร'างความยั่งยืนให'กับเกษตรกรผู'ปลูกยางพาราในระยะยาวนั้น 
จําเปVนต'องพิจารณาพร'อมกันท้ังในด'านการผลิต และด'านการตลาด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
 ด'านการผลิต 
 ระดับเกษตรกรผู'ปลูกยางพารา 
 1) พัฒนาสายพันธุ@ยางพาราให'สามารถผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตต?อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน 2) พัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพาราเพ่ือให'ผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตต?อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน รวมถึงต'นทุนการดูแลรักษาต'นยางพาราลดลง 3) ส?งเสริมการรวมกลุ?มของผู'ปลูกยางพารา เพ่ือ
เพ่ิมอํานาจการต?อรองราคาและมีบทบาทในการควบคุมราคายาง (โดยเฉพาะในตลาดล?วงหน'าท่ีมีการ
เก็งกําไรสูง) มากข้ึน และบริหารจัดการจํานวนน้ํายางท่ีจะออกสู?ตลาด 4) มีองค@กรให'ความรู'กับ
เกษตรกรเก่ียวกับราคา 
 ระดับผู'ซื้อยางพาราไปใช' 
 1) ส?งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํายางไปผลิตสินค'าท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพสูงข้ึน 2) สนับสนุนการรวมกลุ?มผู'ประกอบการ Clustering เพ่ือให'มีการพัฒนาการผลิตสินค'า
ในอุตสาหกรรมยางขนาดกลางและขนาดย?อม เพ่ือให'สามารถแข?งขันในตลาดโลกได'มากข้ึน 3) ทํา
วิจัยเพ่ือการพัฒนาหรือสร'างสินค'าใหม?ๆ ท่ีผลิตจากยางพารา 4) สนับสนุนแผนส?งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตภัณฑ@ยางสําเร็จรูป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต?อเนื่องท่ีใช'ยางพาราเปVนวัตถุดิบ เพ่ือสร'าง
มูลค?าเพ่ิมให'กับอุตสาหกรรมยางพารา 
 ด'านการตลาด 
 1) พัฒนาตลาดซ้ือขายยางพาราของไทยให'เปVนตลาดกลางในภูมิภาค เนื่องจาก
ประเทศไทยเปVนผู'ผลิตยางพารามากท่ีสุดในโลก 2) ส?งเสริมผู'ประกอบการและเกษตรกรใช'ประโยชน@
จากตลาดซ้ือขายสินค'าเกษตรล?วงหน'าเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 3) ส?งเสริมการนํา
น้ํายางไปผลิตเปVนสินค'าท่ีมูลค?าเพ่ิมสูงข้ึน แทนการขายเพียงแค?น้ํายางซ่ึงมีมูลค?าเพ่ิมตํ่า  4) ควรเร?งหา
ตลาดใหม?ให'แก?ท้ังน้ํายาง และสินค'าท่ีได'จากการแปรรูปน้ํายาง เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีมีปริมาณเพ่ิมมาก
ข้ึนในอนาคต 
 สรุปได'ว?า หากรัฐบาลเร?งผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา สร'างความม่ันคง
เสถียรภาพยางพาราโดยจะเปVนศูนย@รวมอุตสาหกรรมยางท้ังระบบอย?างครบวงจร ท้ังรับซ้ือ ผลิต 
ส?งออก และแปรรูป ขยายอายุโครงการ จํากัดปริมาณการส?งออก นํายางพารามาใช'ในประเทศให'มาก
ท่ีสุด เช?น นํายางพาราไปผสมกับยางมะตอยลาดถนน จัดให'ไทยเปVนศูนย@กลางยางพาราโลก นํา
เทคโนโลยีมาพัฒนายาง จะยิ่งเพ่ิมมูลค?าของอุตสาหกรรมยางมากข้ึน และสร'างความม่ันคงให'กับ
อุตสาหกรรมยางในอนาคต 
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 2.8.6 ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง  
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปVนทัศนคติท่ีเปVนนามธรรมไม?สามารถมองเห็นเปVน
รูปร?างได' การท่ีเราจะทราบว?าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม? สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี
ค?อนข'างสลับซับซ'อน จึงเปVนการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต?สามารถวัดได'โดยทางอ'อมโดย
การวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล?านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต'องตรงกับความรู'สึกท่ี
แท'จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได'  
  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล?าวไว'ว?า “พึง” เปVนคําช?วยกริยาอ่ืน 
หมายความว?า “ควร” เช?น พึงใจ หมายความว?า พอใจ ชอบใจ และคําว?า “พอ” หมายความว?า เท?าท่ี
ต'องการ เต็มความต'องการ ถูกชอบ เม่ือนําคําสองคํามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ 
ถูกใจตามท่ีต'องการ  
  วูลแมน (Wolman, 1973) อ'างถึงใน (ภนิดา ชัยปUญญา, 2541) กล?าวถึง ความพึงพอใจ   
ว?าเปVนความรู'สึกท่ีได'รับความสําเร็จตามมุ?งหวังและความต'องการ 
  สมยศ นาวีการ (2533) กล?าวถึงความพอใจในการทํางานคือ ความรู'สึกท่ีดีโดย
ส?วนรวมของคนต?องานของพวกเขา เม่ือเราพูดว?าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง สิ่งท่ีคน
ชอบและให'คุณค?ากับงานของเขาสูงและมีความรู'สึกท่ีดีต?องานของเขาด'วย วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535) กล?าว
ว?า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ภาวการณ@มีอารมณ@ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน
ประสบการณ@ในงานของบุคคล ความพอใจในการปฏิบัติงานจะส?งผลถึงขวัญของบุคคล อันเปVนพลัง
ผลักดันต?อการทํางานในอนาคต ศิริวรรณ เสรีรัตน@ (2541) กล?าวว?า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลเปVนทัศนะคติความพึงพอใจ หรือไม?พึงพอใจ หรือเปVนความแตกต?างระหว?างรางวัลของ
แรงงานท่ีได'รับ และจํานวนรางวัลท่ีเขาเชื่อว?าเขาควรจะได'รับ บุคคลท่ีเกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิต
มากกว?าบุคคลท่ีไม?พึงพอใจ และยังเก่ียวข'องกับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานด'วยจึงอาจกล?าว
ได'ว?า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะท'อนถึงทัศนคติมากกว?าพฤติกรรม 
  1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจเปVนลักษณะท่ีเปVนนามธรรม ซ่ึงถือว?าเปVนปUจจัยท่ีสําคัญในการ
ส?งผลต?อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของทุกองค@การดังจะเห็นได'จากการได'รับความ
สนใจในการศึกษามาต้ังแต?สมัยของเทย@เลอร@ (Taylor, 1991) ซ่ึงได'มีการเสนอแนะวิธีการสร'าง
แรงจูงใจโดยการจ?ายค?าจ'างการทํางานเปVนรายชิ้น ซ่ึงต?อมาเทย@เลอร@ได'พบปUญหาว?าคนงานรู 'สึก
เหมือนถูกบังคับให'ปฏิบัติงาน จึงเกิดการศึกษาความพึงพอใจโดยใช'แนวคิดของมนุษยสัมพันธ@ภายใต'
การทดลองของเมโย (Mayo, 1933) ซ่ึงเปVนการศึกษาความพึงพอใจจากการ มีส?วนร?วมในการ
ปฏิบัติงานศึกษาเชิงการปฏิสัมพันธ@ทางสังคมโดยเฉพาะในลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการให'บริการ ซ่ึง
ประกอบด'วยบุคคล 2 ฝZาย คือ ผู'ให'บริการ และผู'รับบริการ ความพึงพอใจนี้สามารถนํามาวัด
ประสิทธิผลของงานได'ตามท่ี ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2542; อ'างถึงใน Simon, 1981 Principles of 
Scientific Manager) กล?าวว?า ประสิทธิภาพสามารถพิจารณาได'จากความสัมพันธ@ระหว?างปUจจัยนํา
เข'า (Input) และปUจจัยนําออก (Output) โดยนําผลท่ีได'ลบด'วยปUจจัยนําเข'า แต?หากเปVนเรื่องของการ
บริการให'บวกด'วยความพึงพอใจของผู'รับบริการ ซ่ึงอาจเขียนเปVนสูตรได' ดังนี้ 
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   E   =   (O – I) + S  
        โดย  

       E   =   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
       O   =   ปUจจัยนําออก (Output)  
       I    =   ปUจจัยนําเข'า (Input)  
      S   =   ความพึงพอใจของผู'รับบริการ (Satisfaction)  

   จากท่ีกล?าวมาข'างต'นจะพบว?า  ได'มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความ
พึงพอใจมาเปVนระยะเวลานาน  ดังนั้นจึงมีนักวิชาการหลายท?านให'คํานิยามความหมายของคําว?า
ความพึงพอใจไว'ดังนี้ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 (2541) ได'ให'คําจํากัดความ
ของคําว?า พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ คําจํากัดความของพจนานุกรมทางจิตวิทยากล?าวว?า  
ความพึงพอใจเปVนความรู'สึกของผู'ท่ีมารับการบริการต?อสถานบริการตามประสบการณ@ท่ีได'รับจากการ
ท่ีเข'าไปติดต?อขอรับบริการในสถานท่ีนั้นๆ (เดโช สวนานนท@, 2548) ส?วนคําจํากัดความของ
พจนานุกรมทางด'านพฤติกรรมศาสตร@ วอลแมน (Wolman, 1973) กล?าวว?าความพึงพอใจเปVนสภาพ
ความรู'สึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ  เม่ือความต'องการหรือแรงจูงใจของตนได'รับ การ
ตอบสนอง เดโช สวนานนท@ (2548) กล?าวว?า ความพึงพอใจเปVนแรงจูงใจของมนุษย@ท่ีต้ังอยู?บนความ
ต'องการพ้ืนฐานมีความเก่ียวข'องกับผลสัมฤทธิ์ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม?ต'องการ ดิเรก ฤกษ@สาหร?าย 
(2543) ให'ความหมายไว'ว?า ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต?อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซ่ึง
จะเปลี่ยนแปลงไปเปVนความพึงพอใจในการปฏิบัติต?อสิ่งนั้น    
 เชลลี่ (Shelly) อ'างถึงใน ประกายดาว (2536) ได'เสนอแนวคิดเก่ียวกับความ    
พึงพอใจว?า ความพึงพอใจเปVนความรู'สึกสองแบบของมนุษย@ คือ ความรู'สึกทางบวกและความรู'สึกทาง
ลบ ความรู'สึกทางบวกเปVนความรู'สึกท่ีเกิดข้ึนแล'วจะทําให'เกิดความสุข ความสุขนี้เปVนความรู'สึกท่ี
แตกต?างจากความรู'สึกทางบวกอ่ืนๆ กล?าวคือ เปVนความรู'สึกท่ีมีระบบย'อนกลับความสุขสามารถทําให'
เกิดความรู'สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได'อีก ดังนั้นจะเห็นได'ว?าความสุขเปVนความรู'สึกท่ีสลับซับซ'อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต?อบุคคลมากกว?าความรู'สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ี วิชัย (2531) กล?าวว?า แนวคิดความ
พึงพอใจ มีส?วนเก่ียวข'องกับความต'องการของมนุษย@ กล?าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได'ก็ต?อเม่ือความ
ต'องการของมนุษย@ได'รับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษย@ไม?ว?าอยู?ในท่ีใดย?อมมีความต'องการข้ันพ้ืนฐานไม?ต?างกัน 
 พิทักษ@ ตรุษทิม (2538) กล?าวว?า ความพึงพอใจเปVนปฏิกิริยาด'านความรู'สึกต?อสิ่ง
เร'าหรือสิ่งกระตุ'นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ@สุดท'ายของกระบวนการประเมิน โดยบ?ง
บอกทิศทางของผลการประเมินว?าเปVนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม?มีปฏิกิริยา คือ
เฉยๆ ต?อสิ่งเร'าหรือสิ่งท่ีมากระตุ'น 
 สุเทพ พานิชพันธุ@ (2541) ได'สรุปว?า สิ่งจูงใจท่ีใช'เปVนเครื่องมือกระตุ'นให'บุคคล
เกิดความพึงพอใจ มีด'วยกัน 4 ประการ คือ 1) สิ่งจูงใจท่ีเปVนวัตถุ (Material Inducement) ได'แก? 
เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีให'แก?ผู'ประกอบกิจกรรมต?างๆ 2) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา 
(Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดล'อมในการประกอบกิจกรรมต?างๆ ซ่ึงเปVนสิ่งสําคัญ
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อย?างหนึ่งอันก?อให'เกิดความสุขทางกาย 3) ผลประโยชน@ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง 
สิ่งต?างๆ ท่ีสนองความต'องการของบุคคล 4) ผลประโยชน@ทางสังคม (Association Attractiveness) 
หมายถึง ความสัมพันธ@ฉันท@มิตรกับผู'ร?วมกิจกรรม อันจะทําให'เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและ
สภาพการร?วมกัน อันเปVนความพึงพอใจของบุคคลในด'านสังคมหรือความม่ันคงในสังคม ซ่ึงจะทําให'
รู'สึกมีหลักประกันและมีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม ขณะท่ี ปรียากร (2535) ได'มีการสรุปว?า 
ปUจจัยหรือองค@ประกอบท่ีใช'เปVนเครื่องมือบ?งชี้ถึงปUญหาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี            
3 ประการ คือ 1) ปUจจัยด'านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะส?วนตัวของบุคคลท่ี
เก่ียวข'องกับงาน ได'แก? ประสบการณ@ในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลา
ในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปVนต'น 2) ปUจจัยด'านงาน (Factor in the Job) ได'แก? 
ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน?วยงาน ความห?างไกลของบ'าน
และท่ีทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร@ เปVนต'น 3) ปUจจัยด'านการจัดการ (Factors Controllable by 
Management) ได'แก? ความม่ันคงในงานรายรับ ผลประโยชน@ โอกาสก'าวหน'า อํานาจตามตําแหน?ง
หน'าท่ี สภาพการทํางาน เพ่ือนร?วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู'บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัว
ผู'บริหาร การนิเทศงาน เปVนต'น 
 สรุปได'ว?า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู'สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต?อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือปUจจัยใดปUจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข'องกับความรู'สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต'องการของบุคคลท่ีมี
ต?อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปUจจัยใดปUจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข'อง ซ่ึงความรู'สึกนี้จะเกิดข้ึนเม่ือ ความต'องการได'รับ
การตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ?งหมายในระดับหนึ่ง จะเห็นว?าอาจแยกความพึงพอใจได'เปVน 2 ด'าน คือ 
ความพึงพอใจในการทํางาน และความพึงพอใจของผู'รับการบริการ  
 2. ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  คอะเลอร@ & อาร@มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2002) รายงานว?า พฤติกรรม
ของมนุษย@เกิดข้ึนต'องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เปVนความต'องการท่ีกดดันจนมาก
พอท่ีจะจูงใจให'บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต'องการของตนเอง ซ่ึงความต'องการของแต?
ละคนไม?เหมือนกัน ความต'องการบางอย?างเปVนความต'องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดข้ึนจาก
สภาวะตึงเครียด เช?น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย?าง เปVนความต'องการทางจิตวิทยา 
(Psychological) เกิดจากความต'องการการยอมรับ (Recognition) การยกย?อง (Esteem) หรือการ
เปVนเจ'าของทรัพย@สิน (Belonging) ความต'องการส?วนใหญ?อาจไม?มากพอท่ีจะจูงใจให'บุคคลกระทําใน
ช?วงเวลานั้น ความต'องการกลายเปVนสิ่งจูงใจ เม่ือได'รับการกระตุ'นอย?างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 
โดยทฤษฎีท่ีได'รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว@ และทฤษฎีของ   
ซิกมันด@ ฟรอยด@ 
  1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว@ (Maslow’s Theory Motivation) 
   เอ.เอส มาสโลว@ (A.H. Maslow) ค'นหาวิธีท่ีจะอธิบายว?าทําไมคนจึงถูกผลักดัน
โดยความต'องการบางอย?าง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุ?มเทเวลาและพลังงานอย?างมากเพ่ือให'
ได'มาซ่ึงความปลอดภัยของตนเองแต?อีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหล?านั้น เพ่ือให'ได'รับการยกย?องนับถือจาก
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ผู'อ่ืน คําตอบของมาสโลว@ คือ ความต'องการของมนุษย@จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไป
ถึงน'อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว@ได'จัดลําดับความต'องการตามความสําคัญ คือ 
   1.1 ความต'องการทางกาย (Physiological Needs) เปVนความต'องการ
พ้ืนฐาน คือ อาหาร ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 
   1.2 ความต'องการความปลอดภัย (Safety Needs) เปVนความต'องการท่ี
เหนือกว?า ความต'องการเพ่ือความอยู?รอด เปVนความต'องการในด'านความปลอดภัยจากอันตราย 
   1.3 ความต'องการทางสังคม (Social Needs) เปVนการต'องการการยอมรับ
จากเพ่ือน 
   1.4 ความต'องการการยกย?อง (Esteem Needs) เปVนความต'องการการยก
ย?องส?วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 
   1.5 ความต'องการให'ตนประสบความสําเร็จ (Self – Actualization 
Needs) เปVนความต'องการสูงสุดของแต?ละบุคคล ความต'องการทําทุกสิ่งทุกอย?างได'สําเร็จ 
  บุคคลพยายามท่ีสร'างความพึงพอใจให'กับความต'องการท่ีสําคัญท่ีสุดเปVนอันดับ
แรกก?อนเม่ือความต'องการนั้นได'รับความพึงพอใจ ความต'องการนั้นก็จะหมดลงและเปVนตัวกระตุ'นให'
บุคคลพยายามสร'างความพึงพอใจให'กับความต'องการท่ีสําคัญท่ีสุดลําดับต?อไป ตัวอย?าง เช?น คนท่ี   
อดอยาก (ความต'องการทางกาย) จะไม?สนใจต?องานศิลปะชิ้นล?าสุด (ความต'องการสูงสุด) หรือไม?
ต'องการยกย?องจากผู'อ่ืน หรือไม?ต'องการแม'แต?อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต?เม่ือความต'องการ
แต?ละข้ันได'รับความพึงพอใจแล'วก็จะมีความต'องการในข้ันลําดับต?อไป 
  2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด@ 
   S. M. Freud ต้ังสมมุติฐานว?าบุคคลมักไม?รู'ตัวมากนักว?าพลังทางจิตวิทยามี
ส?วนช?วยสร'างให'เกิดพฤติกรรม ฟรอยด@พบว?า บุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร'าหลายอย?าง สิ่งเร'าเหล?านี้
อยู?นอกเหนือการควบคุมอย?างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝUน พูดคําท่ีไม?ต้ังใจพูด มีอารมณ@อยู?เหนือ
เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย?างมาก ขณะท่ี ชาริณี (2535) ได'เสนอ
ทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว'ว?า บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆ ท่ีให'มีความสุขและจะหลีกเลี่ยง
ไม?กระทําในสิ่งท่ีเขาจะได'รับความทุกข@หรือความยากลําบาก โดยอาจแบ?งประเภทความพอใจกรณีนี้
ได' 3 ประเภท คือ 1) ความพอใจด'านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เปVนทรรศนะของความ
พึงพอใจว?า มนุษย@โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส?วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข@ใดๆ 
2) ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เปVนทรรศนะของความพอใจว?ามนุษย@จะ
พยายามแสวงหาความสุขส?วนตัว แต?ไม?จําเปVนว?าการแสวงหาความสุขต'องเปVนธรรมชาติของมนุษย@
เสมอไป 3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถือว?ามนุษย@แสวงหา
ความสุขเพ่ือผลประโยชน@ของมวลมนุษย@หรือสังคมท่ีตนเปVนสมาชิกอยู?และเปVนผู'ได'รับผลประโยชน@ผู'
หนึ่งด'วย (gotoknow.org/posts/492000 สืบค'นจาก 10 กรกฎาคม 2556) 
  จากการตรวจเอกสารข'างต'นสรุปได'ว?า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู'สึกท่ีดี
หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการได'รับการตอบสนองตามท่ีตนต'องการ ก็จะเกิดความรู'สึก
ท่ีดีต?อสิ่งนั้น ตรงกันข'ามหากความต'องการของตนไม?ได'รับการตอบสนองความไม?พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
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  3. ชาวสวนยางมีความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจเปVนปUจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลต?อความสําเร็จของงานให'เปVนไปตาม
เป`าหมายท่ีวางไว'อย?างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปVนผลมาจากการได'รับการตอบสนองต?อแรงจูงใจหรือความ
ต'องการของแต?ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค@ ผู'รายงานได'ศึกษาเก่ียวกับความหมายของความ
พึงพอใจ โดยมีผู'ให'ความหมายของความพึงพอใจไว'หลายทัศนะด'วยกัน ซ่ึงพอจะสรุปได'ดังต?อไปนี้ 
   ปรียาพร วงศ@อนุตโรจน@ (2535) ได'กล?าวถึงความพึงพอใจในการทํางานไว'ว?า 
เปVนความรู'สึกรวมของบุคคลท่ีมีต?อการทํางานในทางบวกเปVนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบั ติงานและได'รับการตอบแทน คือ ผลท่ีเปVนความพึงพอใจท่ีทําให'บุคคลเกิดความรู'สึก
กระตือรือร'น มีความมุ?งม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญกําลังใจ สิ่งเหล?านี้ มีผลต?อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทํางาน รวมท้ังการส?งผลต?อความสําเร็จ และเปVนไปตามเป`าหมายขององค@กร 
   ธนิต พงษ@อิททร@วงศ@ (2547) ได'ให'ความหมายของความพึงพอใจในงาน พอ
สรุปได'ว?า ความพึงพอใจในงานทัศนคติหรือความรู'สึกส?วนตัวของบุคคล ในกิจกรรมต?างๆ โดย
ความรู'สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต'องการได'รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดหมาย 
   กสิพัฒน@ สอนสุภาพ (2548) ได'กล?าวว?า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู'สึก 
หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต?องาน ถ'าบุคคลใดมีความพึงพอใจมากก็อุทิศแรงกาย แรงใจ แรง
ปUญญาแก?งานมาก ส?วนผู' ท่ีมีความพึงพอใจน'อยก็มักจะทํางานเพียงตามหน'าท่ีท้ังนี้ ข้ึนอยู? กับ
ส?วนประกอบท่ีเปVนสิ่งจูงใจท่ีมีอยู?ในงานนั้นๆ  
   จากความหมายดังกล?าวข'างต'น สรุปได'ว?า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู'สึก
ท่ีดี ความประทับใจ หรือการมีเจตคติท่ีดีต?อการกระทําของบุคคลหรือการกระทํานั้นๆ  
   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2556) หัวหน'าพรรคประชาธิปUตย@ ผู'นําฝZายค'านในสภา
ผู'แทนราษฎร ได'เดินทางตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ี ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข?ง 
โดยมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีให'การต'อนรับ โดยนายอภิสิทธิ์ได'พูดคุยกับชาวสวนยางในช?วงท่ีชาวสวนยาง
ยังคงทํายางแผ?นดิบ และได'ร?วมรีดยาง เพ่ือทํายางแผ?นดิบกับชาวสวนยาง พร'อมสอบถามเรื่องของ
การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และความพึงพอใจของชาวสวนยางในเรื่องของราคายางพารา หน.พรรค
ประชาธิปUตย@ ยังกล?าวว?า จากการพูดคุยกับชาวสวนยางนั้นต?างบอกว?าแนวโน'มของราคายางพารายัง
จะปรับตัวลดลงอีกอาจจะอยู?ท่ี กก. ละ 70-72 บาท เม่ือมีการช?วยเหลือเต็มท่ีจากค?าปUจจัยการผลิต
ของรัฐบาลราคาโดยรวมจะอยู? 82-84 บาทเท?านั้น และแม'จะมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรแล'วเรื่องของ
ผลประโยชน@ต?างๆ กับคนกรีดยางก็ยังไม?ชัดเจน ทําให'การช?วยเหลือจึงยังไม?ตอบโจทก@ในหลายพ้ืนท่ี 
(matichon.co.th/news_detail. สืบค'นเม่ือ 17 ธันวาคม 2556 
   การชุมนุมเรียกร'องราคายางพาราตกตํ่า ก?อนหน'านี้ หลังคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 
กันยายน 2556 ได'อนุมัติแนวทางช?วยเหลือหลายแนวทางตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ท่ีมีกิตติรัตน@ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เปVนประธานเปVนผู'เสนอ ท่ีสําคัญคือจะสนับสนุน
เงินจ?ายสดเข'าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง เพ่ือช?วยเหลือค?าปUจจัยการผลิตในอัตราไร?ละ 1,260 บาท 
รายละไม?เกิน 10 ไร? การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ?อนปรนให'สถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยาง
เบื้องต'น และให'สินเชื่อโรงงานแปรรูปยาง ขยายกําลังการผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงินรวม
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กว?า 2 หม่ืนล'านบาท รวมถึงการยกเลิกเก็บเงินสงเคราะห@เกษตรกรจากผู'ส?งออก (เงินเซสส@) ชั่วคราว 
4 เดือน (เริ่ม 2 ก.ย. 56) เพ่ือช?วยเอกชนลดภาระ หวังช?วยรับซ้ือยางในราคาท่ีสูงข้ึน 
   - มาตรการไม?โดนใจ อย?างไรก็ดีมาตรการข'างต'นเกษตรกรเสียงแตกมีท้ังเห็น
ด'วยและไม?เห็นด'วย สรุปแล'วมาตรการยังไม?โดนใจพอ ส?งผลให'ชาวสวนยางรวมตัวกันใหม?ในนามภาคี
เครือข?ายเกษตรกรชาวสวนยางปาล@ม 16 จังหวัดภาคใต' ยื่นข'อเสนอรัฐบาล 5 ข'อ ท่ีสําคัญ คือ ให'
ชดเชยส?วนต?างราคายางพาราในราคา 95 หรือ 90 บาทต?อกิโลกรัม และยังให'คงเงินช?วยเหลือปUจจัย
การผลิตไร?ละ 1,260 บาท โดยต'องครอบคลุมกลุ?มเกษตรกรท่ีไม?มีเอกสารสิทธิด'วย ขู?หากไม?ได'จะ
ชุมนุมใหญ?ป�ดล'อมเศรษฐกิจในภาคใต'ให'เปVนอัมพาตในวันท่ี 14 กันยายน เปVนท่ีมาของ กนย. ท่ีเรียก
ประชุมนัดพิเศษ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2556 ได'ข'อสรุปเพ่ิมเติมจะจ?ายเงินตรงเพ่ือช?วยเหลือปUจจัยการ
ผลิตแก?ชาวสวนยางอีก 1 เท?าเปVน 2,520 บาทต?อไร? หรือคํานวณเปVนราคายางท่ีชาวสวนจะได'รับเพ่ิม
อีก 12 บาทต?อกิโลกรัม รายละไม?เกิน 25 ไร? และได'นําเสนอต?อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให'ความ
เห็นชอบแล'วเม่ือวันท่ี 10 กันยายนท่ีผ?านมา 
   กิตติรัตน@ รองนายกฯ ระบุว?า การดําเนินการครั้งนี้มีเป`าหมายเกษตรกร
ชาวสวนยาง 9.9 แสนราย พ้ืนท่ีประมาณ 8.97 ล'านไร?ท่ีจะได'ประโยชน@ คาดจะใช'งบดําเนินการท้ังสิ้น 
2.1 หม่ืนล'านบาท มีผลต้ังแต?วันท่ี 1 กันยายน 2556- 31 มีนาคม 2557 (7 เดือน) ซ่ึงไม?ว?าภาคี
เครือข?ายเกษตรกรฯ จะยอมหรือไม?ยอมรับ แต?จากท่ีรัฐบาลยอม เพ่ิมเงินช?วยเหลือเปVน 2 เท?า ถือเปVน
การยอมผู'ชุมนุมจนถึงท่ีสุดแล'ว 
   - จ?ายตรงใครเสีย-ใครได' สิ่งท่ีตามมาคือ เงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิตจ?ายตรง
เกษตรกร 2,520 บาทต?อไร? หรือ 12 บาทต?อกิโลกรัม (คํานวณจากยางกรีดได' 2 กิโลกรัมต?อไร?ต?อวัน 
คูณจํานวนวันกรีด 15 วันต?อเดือน คูณจํานวนเดือน 7 เดือน คูณด'วย 12 บาทต?อกิโลกรัม เท?ากับ 
2,520 พันบาทต?อไร?) นี้จะทําให'ราคายางแผ?นดิบชั้น 3 ท่ีเกษตรกรได'รับอยู?ท่ี 90 บาทต?อกิโลกรัม 
(จากราคายางแผ?นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ?วันท่ี 9 กันยายนอยู?ท่ี 78 บาท/กก. บวก
ชดเชยปUจจัยผลิตอีก 12 บาท) ในเรื่องนี้ย?อมมีท้ังคนได' และคนเสีย เพราะก?อนหน'านี้วงการลือกันให'
แซดว?ามีพ?อค'าคนกลาง ผู'ส?งออก รวมถึงสถาบันเกษตรกรบางแห?งได'มีการซ้ือตุนยางราคาถูกเพ่ือหวัง
นํามาขายให'รัฐบาลในราคาสูง ในกรณีรัฐบาลเปลี่ยนใจหันมาใช'แนวทางการซ้ือในราคาแทรกแซงจะ
ฟUนกําไรส?วนต?างกันอ้ือ แต?ก็ต'องอกหัก เพราะเหตุการณ@ไม?เปVนดังคาด 
   พ?อค'าอกหักชวดส?วนต?าง 
   เรื่องใครได'-ใครเสีย ? จากรัฐไม?แทรกแซงราคายาง แต?ใช'วิธีจ?ายเงินชดเชยค?า
ปUจจัยการผลิตแก?เกษตรกรโดยตรงนี้ มีทรรศนะท่ีหลากหลายจากผู'ท่ีเก่ียวข'อง โดยแหล?งข?าวจาก
สถาบันเกษตรกรแห?งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล?าวยอมรับว?า คาดการณ@ผิดท่ีรัฐบาลออกมา
ชดเชยให'เกษตรกรโดยตรง เนื่องจากยังมียางพาราท่ีเก็บสต�อกไว'จากการรับซ้ือจากเกษตรกรเพ่ือรอท่ี
จะเข'าโครงการของรัฐบาล มองว?ามาตรการข'างต'นจะยังมีแรงกระเพ่ือมจากผู'ท่ีไม?สามารถเข'าร?วม
โครงการได' เนื่องจากไม?มีเอกสารสิทธิท่ีได'รับรองจากทางราชการจํานวนพ้ืนท่ีกว?า 3 ล'านไร? ท่ีจะมี
การกดดันรัฐบาลอย?างต?อเนื่องเพ่ือเข'าร?วมโครงการไม?ว?าจะเปVนทางใดทางหนึ่ง สอดคล'องกับ วรเทพ 
วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู'จัดการใหญ? บริษัท ไทยรับเบอร@ลาเท็คซ@คอร@ปอร@เรชั่น 
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(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กล?าวว?า มาตรการชดเชยให'ชาวสวนยางโดยตรงเปVนวิธีการท่ีถูกต'อง 
ไม?บิดเบือนกลไกราคาตลาด แต?ผู'ท่ีได'รับผลกระทบมากสุดเปVนพ?อค'าคนกลาง ยี่ปU¨ว และซาปU¨ว ท่ีซ้ือ
ยางมาเก็บตุนไว'โดยเก็งว?ารัฐบาลจะซ้ือยางในราคาแทรกแซงเช?นท่ีผ?านมา แต?ก็ต'องผิดหวัง งานนี้
เกษตรกรได'รับประโยชน@โดยตรง 7 เดือน ไม?ต'องกรีดน้ํายางซักหยดก็ได'เงิน 
   - ชาวสวนได' 
   - รัฐเสมอตัว     
   ส?วนสิทธิพร จริยพงศ@ (2556) ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร@ธานี 
และรองประธานสภาเกษตรกรแห?งชาติ กล?าวถึงมาตรการของรัฐว?า เปVนครั้งแรกในการแก'ปUญหาท่ีได'
ประโยชน@กับชาวสวนโดยตรง ไม?ผ?านพ?อค'าคนกลาง ดังนั้นชาวสวนจะกรีดยางพาราหรือไม? ก็ไม?ต'อง
กังวล เพราะถือว?ารัฐบาลเหมาจ?ายโดยยึดตามจํานวนพ้ืนท่ีเปVนหลัก ในส?วนของภาคใต'นั้นเชื่อว?า
เกษตรกรจะเห็นชอบ และมีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลต้ังใจและรับฟUงความเดือดร'อนของชาวสวน
ยางพาราภาคใต'เปVนไปอย?างราคาท่ีรับปากไว' เช?นเดียวกับบุญส?ง ทับทอง (2556) นายกสมาคม
สหพันธ@ชาวสวนยางแห?งประเทศไทย ท่ีมองว?า มาตรการดังกล?าวชาวสวนยางท่ัวประเทศน?าจะพอใจ 
เพราะถือว?ารัฐได'แก'ปUญหาราคา สามารถทําได'ท่ี 90 บาทต?อกิโลกรัมตามท่ีรับปากไว'แล'ว รูปแบบนี้
เกษตรกรได'โดยตรง ขณะท่ีประสิทธิ์ หมีดเส็น (2556) รักษาการในตําแหน?งผู'อํานวยการ สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห@การทําสวนยาง (สกย.) มองว?า การจ?ายเงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิตแก?ชาวสวนยาง
โดยตรง ผู'ท่ีได'มากท่ีสุดคือชาวสวนเพราะได'เงินชดเชยเหมาจ?ายโดยคํานวณจากจํานวนพ้ืนท่ี ไม?ต'อง
มาคิดคํานวณปริมาณยางให'ยุ?งยาก ไม?กรีดยางก็ได'เงิน ซ่ึงจากการคํานวณ 2,520 บาทต?อไร? หรือ 
เท?ากับรายได'ชาวสวนเพ่ิมข้ึน 12 บาทต?อกิโลกรัม หากราคายางในตลาดปรับข้ึนไปอีกเกษตรกรก็จะมี
รายได'ท่ีเพ่ิมข้ึน ส?วนพ?อค'า/ผู'ส?งออกมุมหนึ่งก็ได'ประโยชน@จากท่ีสามารถซ้ือยางได'ในราคาตลาด ไม?
ต'องมาแย?งซ้ือแข?งกับราคาแทรกแซงของรัฐบาลเหมือนท่ีผ?านมา ส?วนในรายท่ีตุนสต�อกหวังรัฐบาลจะ
แทรกแซงราคาคงผิดหวังบ'าง รวมถึงแรงงานกรีดยางท่ีอาจไม?ได'รับส?วนแบ?งเงินชดเชย เรื่องนี้ชาวสวน
คงต'องไปบริหารจัดการเอง เพราะหากไม?แบ?งอาจไม?มีคนมารับจ'างกรีดยาง “ในส?วนรัฐบาลก็ได'
เช?นกันเพราะไม?ต'องมาปวดหัวเรื่องการบริหารสต�อก แต?อาจเสียบ'างจากท่ีต'องจ?ายขาดเงินช?วยเหลือ
ปUจจัยการผลิตของเกษตรกร ไม?มีสินค'าเข'ามาในสต�อก อาจเสียโอกาสในการทํากําไรในกรณีราคายาง
ปรับตัวสูงข้ึน” 
   - 3 ล'านไร?หวั่นแห'ว  
   ส?วนเพิก เลิศวังพง (2556) ประธานชุมนุมสหกรณ@ชาวสวนยาง จังหวัด
จันทบุรี และประธานชุมนุมสหกรณ@ชาวสวนยางแห?งประเทศไทย ชี้ว?า มาตรการดังกล?าวจะไม?
ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกยางกว?า 3 ล'านไร? ท่ีไม?มีท่ีเอกสารสิทธิท่ีถูกต'อง ส?วนใหญ?จะอยู?ภาคตะวันออก 
และภาคใต' ดังนั้นจึงอยากเสนอให'รัฐบาล ออกคําสั่งพิเศษเพ่ือให'เจ'าหน'าท่ีกรมปZาไม' ออกเอกสาร
สิทธิรับรองให'เกษตรกรสามารถเข'าร?วมโครงการได'ด'วย ขณะท่ีจากการสอบถามกลุ?มตัวแทน
เกษตรกรชาวสวนยางในภาคต?างๆ ท้ังท่ีนครศรีธรรมราช เชียงราย และเลย เกษตรกรส?วนใหญ?พอใจ
กับแนวทางความช?วยเหลือของรัฐบาล แต?ผู'ท่ีไม?มีเอกสารสิทธิในท่ีดินตามท่ีรัฐกําหนดยังมีความกังวล
เกรงจะไม?ได'รับความช?วยเหลือ และยังมีความกังวลว?าหลังสิ้นโครงการ (มี.ค. 57) แล'วราคายางยังไม?ดี
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ข้ึน และรัฐบาลไม?มีแนวทางช?วยเหลือแล'วจะทําอย?างไร ไม?ว?าสถานการณ@ยางพาราข'างหน'าจะเปVน
อย?างไร แต? ณ เวลานี้ ได'ข'อสรุปท่ีตรงกันว?าจากมาตรการจ?ายเงินชดเชยปUจจัยการผลิตแก?เกษตรกรโดยตรง ไม?
แทรกแซงกลไกตลาด ชาวสวนยางเปVนผู'ได'รับประโยชน@  รัฐเสมอตัว และพ?อค'าท่ีหวังฉวยโอกาสเสียประโยชน@
มากสุด ในขณะท่ีผู'รับจ'างกรีดยางยังไม?รู'ชะตากรรม (http://www.thanonline.com สืบค'น 17 
ธันวาคม 2556)  
   ชลิตรัตน@ จันทรุเบกษา (2556) รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผย
ว?า ท่ีประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามข'อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ท่ีให'จ?ายเงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิตสําหรับเกษตรกรผู'ปลูกยางพารา ไร?ละ 2,520 บาท ซ่ึง
เปVนการช?วยเหลือราคายางพาราในอัตรากิโลกรัมละ 12 บาท ในระยะเวลา 7 เดือน (ก.ย. 2556 - 
มี.ค. 2557) โดยจํากัดปริมาณให'การช?วยเหลือรายละไม?เกิน 25 ไร? โดยเร?งรัดจ?ายเงินให'ถึงมือ
เกษตรกร ต?อมา ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว?า ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางวงเงิน 21,248 ล'านบาท เพ่ือใช'
แก'ปUญหาราคายางพาราระยะสั้นเร?งด?วน ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดย
เพ่ิมวงเงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิตจากเดิมข้ึนมาอีกจํานวน 15, 620 ล'านบาท จาก มติครม.เม่ือวันท่ี 
3 ก.ย. ท่ีผ?านมา ซ่ึงได'อนุมัติงบกลางวงเงิน 5,628 ล'านบาท นอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบหลักการ 
5 ข'อ ของ กนย. 1. โครงการแก'ไขปUญหาราคายางท้ังระบบ 2. การอนุมัติวงเงินงบประมาณ 21,248 ล'านบาท 
3. การมอบหมายให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ@และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
ร?วมกันหารือเพ่ือหาแนวทาช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ีท่ีไม?มีเอกสารสิทธิ์ 4. ให'มีการ
เพ่ิมเติมคณะกรรมการ กนย. เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 2 คน ประกอบด'วย ประธานสภาเกษตรกรแห?งชาติ 
และประธานเครือข?ายเกษตรกรชาวยางพาราแห?งประเทศไทยให'เข'ามาเปVนคณะกรรมการ กนย.        
5. การงดเงินเก็บค?าทําเนียบการส?งออกยางพารา (เงินเซสส@) เปVนระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต? 2 ก.ย. -
31 ธ.ค. 56 ร.ท.หญิง สุณิสา กล?าวอีกว?า การอนุมัติงบกลางจํานวน 21,248 ล'านบาท จะทําให'
เกษตรกรชาวสวนยางได'รับเงินชดเชยช?วยเหลือตก 2,520 บาทต?อไร? โดยเกษตรกรจะมีรายได'ตอบ
แทนจากราคาเปVนจํานวนเงิน 91 บาทต?อ กก. จากราคายาง 79 บาทต?อกก. ในปUจจุบัน ซ่ึงจะเปVน
มาตรการช?วยเหลือเปVนระยะเวลา 7 เดือน ต้ังแต? ก.ย. 56 ถึง มี.ค. 57 ท้ังนี้รัฐบาลยืนยันว?า จะไม?มี
การแทรกแซงราคาเพราะจะส?งผลกระทบของยางต?อเศรษฐกิจโลก โดยให'เกษตรกรสามารถนําเงิน
ช?วยเหลือปUจจัยการผลิตไปบริหารจัดการได'ตามความเหมาะสมซ่ึงจะช?วยได'ท้ังเจ'าของสวนยางและ
เกษตรกรผู'กรีดยาง อีกท้ัง ครม. ได'กําชับแต?ละกระทรวงให'ดูแลความเดือดร'อนของประชาชนก?อนท่ี
จะมีการชุมนุม เพราะเม่ือมีการชุมนุมเรียกร'องจะส?งผลกระทบต?อเศรษฐกิจเปVนอย?างมาก โดยการ
ชุมนุมของเกาษรกรชาวสวนยางท่ีผ?านมาทําให'เศรษฐกิจมีความเสียหายวันละ 300 ล'านบาทต?อวัน 
เพราะทําให'ไม?สามารถส?งออกสินค'าได'ตามปกติในพ้ืนท่ีภาคใต' ร.ท.หญิง สุนิสา กล?าวอีกว?า 
นอกจากนี้ ครม. ยังรับทราบ หลักเกณฑ@การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู'ปลูกยางพาราด'วย ประกอบด'วย 
ต'องเปVนคนสัญชาติไทย เปVนหัวหน'าครอบครัวและข้ึนทะเบียนเกษตรกร เปVนเกษตรกรท่ีปลูก
ยางพาราต้ังแต? 1 ไร?ข้ึนไป โดยรัฐบาลจะช?วยเหลือเงินปUจจัยการผลิตแก?เกษตรกรไม?เกิน 25 ไร? ซ่ึง
สามารถข้ึนทะเบียนได'กับเกษตรกรทุกอําเภอตามท่ีเกษตรอําเภอนัดหมาย ท้ังนี้การข้ึนทะเบียน
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เกษตรกร ครม. ได'กําชับสํานักงบประมาณ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร        
(ธ.ก.ส.) เปVนพิเศษว?า ขอให'เร?งรัดการจ?ายเงินช?วยเหลือปUจจัยการผลิตให'เร็วท่ีสุด เพ่ือให'เม็ดเงินถึงมือ
เกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือบรรเทาความเดือดร'อนของเกษตรกรชาวสวนยาง อย?างไรก็ตามรัฐบาล
ยืนยันว?าให'ความเปVนธรรมกับเกษตรกรทุกประเภท แต?ก็ต'องข้ึนอยู?กับกลไกตลาด และการให'ผลิตผล
ทางเกษตรเปVนหลัก อย?างไรก็ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุไว'ว?า สํานักงบประมาณ
เห็นแล'วว?า ภายใต'กรอบวงเงิน 21,248 ล'านบาท ให'ใช'จ?ายจากงบประมาณรายจ?ายประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปVน จํานวน 5,628 ล'านบาท 
ซ่ึง ครม. ได'อนุมัติแล'วเม่ือวันท่ี 3 ก.ย. และเห็นสมควรอนุมัติเพ่ิมเติมอีกในครั้งนี้เปVนจํานวน 4,371 
ล'านบาท สําหรับส?วนท่ีเหลืออีกจํานวน 11,248 ล'านบาท เห็นสมควรให'จ?ายจากงบประมาณรายจ?าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต?อไป (dailynews.co.th สืบค'นเม่ือ 18 ธันวาคม 2556) 
 2.8.7 มีประโยชน@อย?างแท'จริงต?อส?วนรวม 
        “...จะคิด จะทําสิ่งใด ต'องคิดหน'า คิดหลังให'ดี ให'รอบคอบ 

ทําให'ดีให'ถูกต'อง ข'อสําคัญ จะต'องระลึกรู' 
โดยตระหนักว?า ประโยชน@ส?วนรวมนั้น 

เปVนประโยชน@ท่ีแต?ละคน พึงยึดถือ 
เปVนเป`าหมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน 

เพราะเปVนประโยชน@ท่ียั่งยืน แท'จริง ซ่ึงทุกคนมีส?วนได'รับ ท่ัวถึงกัน 
ความสุข ความสวัสดี จักได'เกิดข้ึน ท้ังแก?บุคคล ท้ังแก?ชาติบ'านเมืองไทย 

ดังท่ีทุกคน ทุกฝZาย ต้ังใจปรารถนา...” 
พระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู?หัว 
พระราชทานแก?ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันข้ึนป�ใหม? 

ประจําป� พ.ศ. 2553 
วันพฤหัสบดีท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 
 การสร'างจิตสาธารณะในสังคมไทย 
 บุณิกา จันทร@เกตุ (2556) ได'เขียนไว'ว?า ความเจริญรุ?งเรืองทางด'านวัตถุในปUจจุบัน 
เปVนสาเหตุท่ีทําให'สังคมโดยท่ัวไป มีค?านิยมท่ีให'ความสําคัญ ในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอํานาจ 
บารมี มากกว?าท่ีจะให'ความสําคัญทางด'านจิตใจ สังคมในปUจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอย?างเห็นได'
ชัดเจน ปUญหาต?างๆ ท่ีมีมากมาย ดังนั้นการปลูกฝUงความสํานึก ให'กับบุคคล เพ่ือให'มีความรับผิดชอบ
ต?อตนเองและสังคมจึงควรท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม ด'วยเหตุนี้ ในปUจจุบัน จึงมีการกล?าวถึงคําว?า “จิต
สาธารณะ” เพ่ือให'ผู'คนได'ตระหนักถึงความรับผิดชอบต?อสาธารณะมากกว?าตนเอง นั่นหมายถึงว?า ทุก
คนต'องมีการให' มากกว?า การรับ เพราะสิ่งเหล?านี้ ถ'าสามารถปลูกฝUงให'เด็กและเยาวชนได'ตระหนัก
สังคมย?อมได'รับแต?ความสุขอย?างแน?นอน คําว?า “จิตสาธารณะ” จึงมีความสําคัญต?อชีวิตและความ
เปVนอยู?ของมนุษย@ โดยส?วนรวม 
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 การปลูกฝUงความสํานึก กับบุคคลต?างๆ ให'มีความรับผิดชอบต?อตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะ จะเปVนการสร'างคุณธรรมจริยธรรม ให'เกิดข้ึนกับบุคคลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะ เด็กและ
เยาวชน รวมท้ัง ประชาชนท่ัวไป สิ่งเหล?านี้เปVนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” 
เปVนความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให'ผู'คนรู'จัก การเสียสละ การร?วมแรงร?วมใจร?วมมือในการทํา
ประโยชน@ เพ่ือสังคมและส?วนรวม อีกท้ังจะช?วยลดปUญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและสังคม การช?วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเปVนหลักการในการดําเนินชีวิต เปVนการแก'ปUญหาและสร'างสรรค@ เพ่ือให'
เกิดประโยชน@สุขกับสังคมอย?างได'ผลเปVนเชิงประจักษ@ได' พจนานุกรมไทยฉบับของราชบัณฑิตยสถาน 
(ฉบับพิมพ@ครั้งท่ี 14 ปรับปรุง-เพ่ิมเติมใหม?) พ.ศ. 2537 ได'ให'ความหมายของจิตสาธารณะ ไว'ดังนี้ 
 จิต (จิด) น. มีความหมายว?า ใจ ความรู'สึกนึกคิด 
 สาธารณ (สา-ทา-ระ-นะ) หรือ สาธารณะ มีความหมายว?า ท่ัวไป เปVนของกลางหรับ
ส?วนรวม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห?งชาติ ได'ให'ความหมายของ จิตสาธารณะ ว?า การรู'จักเอาใจ
ใส?เปVนธุระและเข'าร?วมในเรื่องของส?วนรวมท่ีเปVนประโยชน@ต?อประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันใน
ระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต?อสิ่งผิด เน'นความเรียบร'อย ประหยัดและมีความสมดุล
ระหว?างมนุษย@กับธรรมชาติ 
 จากความหมายดังกล?าวพอสรุปได'ว?า “จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรู'สึกนึกคิดท่ี
เปVนส?วนรวม” หรือพูดและฟUงได'ง?ายๆ ว?า “การตระหนักรู' และคํานึงถึงการมีส?วนรวมร?วมกัน การ
ตระหนักรู'ตน ท่ีจะทําสิ่ งใดสิ่งหนึ่งเ พ่ือเห็นแก?ประโยชน@ส?วนรวม หรือการคํานึงถึงผู' อ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ@ท่ีเปVนสังคมเดียวกัน เปVนการแสดงออกเพ่ือสังคมส?วนรวม การบริการชุมชน การทํา
ประโยชน@เพ่ือสังคม ถ'าเปVนวัตถุหรือสิ่งของทุกคนสามารถใช'ประโยชน@ร?วมกันได'” 
 ดังนั้นจิตสาธารณะ จึงเปรียบได'กับความรู'สึกนึกคิด ถึงการเปVนเจ'าของในสิ่งท่ีเปVน
สาธารณะร?วมกัน การใช'สิทธิและหน'าท่ีท่ีจะดูแล รวมท้ังการบํารุงรักษาสิ่งของท่ีเปVนของส?วนรวม
ร?วมกันเช?น การช?วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล'อมโดยไม?ท้ิงขยะลงท่ีพ้ืนท่ัวไป ต'องท้ิงขยะในท่ีจัดไว'ให' ไม?
ท้ิงขยะลงในแหล?งน้ํา การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช?น โทรศัพท@สาธารณะ หลอดไฟฟ̀าท่ีให'แสง
สว?างตามถนนหนทาง การใช'น้ําธรรมชาติและน้ําประปาอย?างประหยัดร?วมกัน การใช'กระแสไฟฟ̀า
สาธารณะให'เกิดประโยชน@อย?างคุ'มค?าตลอดจนช?วยเหลือดูแลผู'ตกทุกข@ได'ยาก อันเปVนการให'โอกาสกับ
ผู'ด'อยโอกาสตามสมควร แต?ต'องไม?ทําให'ตนเองและครอบครัวเดือดร'อน และการช?วยเหลือต'องไม?ขัด
ต?อกฎหมายบ'านเมือง อันเปVนประโยชน@ของส?วนรวม 
 หากคนในสังคมขาดจิตสาธารณะแล'ว ก็จะเกิดผลกระทบมากมายเช?น ทําให'เกิด
ความเดือดร'อนแก?ตนเองและผู'อ่ืน ในครอบครัวมีความเปVนน้ําหนึ่งใจเดียวกันน'อยลง แก?งแย?ง 
ทะเลาะเบาะแว'ง เกิดการแบ?งพรรคแบ?งพวก เห็นแก?ตัว ชิงดีชิงเด?น เบียดเบียนสมบัติขององค@กรเพ่ือ
มาเปVนสมบัติของตนเอง องค@กรไม?ก'าวหน'า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง ทําให'ชุมชนเกิด
ความอ?อนแอ เพราะต?างคนต?างอยู? ไม?มีการพัฒนา ยิ่งปล?อยนานยิ่งทรุดโทรม เกิดอาชญากรรมใน
ชุมชน ขาดศูนย@รวมจิตใจ ขาดผู'นําท่ีนําไปสู?การแก'ปUญหา เพราะแต?ละคนมองเห็นเรื่องของตนเองเปVน
ใหญ? เกิดวิกฤตการณ@ภายในประเทศบ?อยครั้งและแก'ปUญหาไม?ได'เกิดการเบียดเบียนทําลายทรัยยากร
และสมบัติของส?วนรวม ประเทศชาติล'าหลัง ขาดพลังของคนในสังคม เม่ือนํามาตรการใดออกมาใช'ก็
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ไม?ได'ผลเนื่องจากไม?ได'รับความร?วมมือ เกิดการแบ?งพรรคแบ?งพวก แก?งแย?งแข?งขัน ทุจริตคอรัปชั่น ทําให'
เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว?างประเทศ ทําให'เกิดปUญหา เช?น การสะสมอาวุธ การกลั่นแกล'ง แก?งแย?งหรือ
ครอบงําทางการค'าระหว?างประเทศเกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต?างชาติพันธุ@ของตนเองดูถูก 
 ดังนั้น จิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกสาธารณะ เปVนสิ่งท่ีมีความจําเปVน อันจะเปVน
ประโยชน@ ในทุกระดับของสังคม ถ'าหากได'มีการพัฒนาให'เกิดข้ึนได'อย?างเข'มแข็ง ต้ังแต?บุคคลใน
ระดับครอบครัว ท่ัวโลก ย?อมส?งผลดีในระดับท่ีสูงข้ึนเปVนลําดับ และท่ีสําคัญท่ีสุดการสร'างและปลูกฝUง
จิตสํานึก ท่ีดีนั้น ต'องสร'างกับ เด็กและเยาวชน เพราะเด็กสามารถรับรู'ในสิ่งท่ีดีงามจากพ?อแม?ท่ีบ'าน 
รับรู'จากผู'หลักผู'ใหญ? ผู'นําชุมชน พระสงฆ@องค@เจ'า ดูแลลูกหลานในระดับชุมชนและสังคม และ
สถาบันการศึกษาท่ีนอกจากจะอบรมสั่งสอนท้ังด'านวิชาการ ยังจะต'อง อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝUงให'เด็กและเยาวชนรู'จักการเสียสละ การให' มากกว?า การรับ อย?างเดียวจะทําให'เด็กและ
เยาวชน พัฒนาจิตใจในการช?วยเหลือผู'อ่ืน มีความอ?อนน'อมถ?อมตน เตรียมเข'าสู?การพัฒนา จิตใจ
ตนเองสู?จิตสํานึกสาธารณะต?อไปในอนาคต (stou.ac.th สืบค'นเม่ือ 19 ธันวาคม 2556) 
 ประโยชน@ส?วนตัวต'องสอดคล'องกับประโยชน@ส?วนรวม 
 ก?อนอ่ืนต'องทราบก?อนว?า ประโยชน@มี 2 อย?าง คือ ประโยชน@ส?วนตนกับประโยชน@
ส?วนรวม ถ'าเราจะคิดถึงประโยชน@เพียงแง?เดียว คือ ประโยชน@ของเราส?วนตัว ต?างคนต?างก็ต'องการ
ประโยชน@ส?วนตัว แล'วจะเปVนประโยชน@ส?วนรวมได'อย?างไร 
 เพราะฉะนั้น ประโยชน@ของส?วนตัวกับประโยชน@ของส?วนรวมก็จะต'องสอดคล'อง
กัน คือ ประโยชน@ของเราก็จะต'องเก่ียวข'องกับประโยชน@ของคนอ่ืนด'วย  ไม?ใช?ว?าเราได'ประโยชน@แล'ว
คนอ่ืนเสียประโยชน@ แล'วประโยชน@ส?วนรวมเสียไป แล'วจะทําให'เรานั้นได'ประโยชน@อยู?คนเดียวนั้น 
เปVนสิ่งท่ีเปVนไปไม?ได' 
 เพราะฉะนั้นประโยชน@ท่ีแท'จริง คือ ประโยชน@ส?วนรวมก็ต'องมาจากประโยชน@ส?วนตัว
ของแต?ละคนด'วย ถ'าแต?ละคนได'รับประโยชน@ส?วนตัวหมดทุกคน ก็ทําให'ส?วนรวมได'รับประโยชน@นั้น
ด'วย ถ'าประโยชน@ส?วนตัวนั้นเปVนไปเพ่ือประโยชน@ส?วนรวม 
 เพราะฉะนั้นก?อนอ่ืนต'องเข'าใจว?า ประโยชน@ของเราส?วนตัวทําให'ส?วนรวมได'
ประโยชน@หรือเปล?า หรือถ'าประโยชน@ส?วนตัวของเรานั้น ไม?ทําให'เกิดประโยชน@แก?ส?วนรวมเลย อันนั้น
ก็ไม?มีทางสําเร็จได' แต?ถ'าประโยชน@ของเราซ่ึงเปVนส?วนตัว เปVนประโยชน@ของส?วนรวมด'วย ต?างคนต?าง
ช?วยกัน ทําให'ได'ท้ังประโยชน@ส?วนรวมและประโยชน@ส?วนตัวด'วย อันนั้นก็จะได'ประโยชน@ท้ัง 2 ฝZาย 
 แต?ก?อนท่ีจะถึงข้ันนี้ได' ก็จะต'องมีความขัดแย'งหรือมีปUญหา เพราะว?าคนเราคิดไม?
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก?อนอ่ืนก็จะต'องเริ่มด'วย มีความจริงใจต?อประโยชน@ส?วนรวมเม่ือมีความจริงใจ
ต?อประโยชน@ส?วนรวม ก็รับฟUงความเห็นของคนอ่ืน ไม?ใช?ความเห็นของตนเองเท?านั้น เพ่ือประโยชน@
ส?วนรวมจริงๆ (dhammahome.com สืบค'นเม่ือ 19 ธันวาคม 2556)  
 โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 โครงการบริหารจัดการศูนย@เครือข?ายถ?ายทอดเทคโนโลยี ด'านยางพาราครบ
วงจร กิจกรรมท่ี 2 เผยแพร?ความรู'ด'านยางพารา เก่ียวกับการสร'างสวนยาง การแปรรูปเบื้องต'น และ
การจําหน?ายผลผลิตอย?างมีประสิทธิภาพ 
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 ความสอดคล'อง 
 ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ?นดิน พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตร@ท่ี 4: 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจให'ขยายตัวอย?างมีเสถียรภาพ แผนงานท่ี 4.2 แผนงานปรับโครงสร'าง
เศรษฐกิจภาคเกษตร ข'อ 4.2.7 รักษาเสถียรภาพราคา และพัฒนาระบบตลาดสินค'าเกษตรทุกระดับ 
เป`าหมายเชิงยุทธศาสตร@ มูลค?าผลิตภัณฑ@มวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน เกษตรกรได'รับการพัฒนา และ
เสริมสร'างความเข'มแข็ง 
 หลักการและเหตุผล 
 นโยบายปรับโครงสร' า ง เศรษฐกิจภาคเกษตร ดํา เนินการ ป�  2552-2554 
ประกอบด'วย ด'านการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ด'านพัฒนาการผลิตและด'านการพัฒนา
ปUจจัยพ้ืนฐาน และภารกิจสนับสนุน พร'อมท้ังมีการทบทวนผลการดําเนินงาน สถานการณ@เศรษฐกิจ
ด'านการเกษตรในปUจจุบัน บูรณาการกับผู'ท่ีเก่ียวข'อง เน'นการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ให'มีความเข'มแข็ง การปรับโครงสร'างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยพิจารณาสินค'าเกษตรตลอดถึงห?วงโซ?
อุปทาน (Supply Chain) ต้ังแต?ต'นน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด ให'สามารถ
แข?งขันกับต?างประเทศ โดยส?งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกร สร'างและพัฒนาเกษตรกร ด'านการ
ผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเน'นผลิตภาพ (Productivity) เน'นการลดต'นทุนการผลิต จาก
นโยบายของรัฐบาลดังกล?าว องค@การสวนยาง จึงเผยแพร?ความรู'ส?งเสริม และพัฒนาอาชีพด'านการ
สร'างสวนยางพาราแก?เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ซ่ึงถือว?าเปVนแหล?งปลูกยาง
ใหม? เกษตรกรท่ีปลูกยางพารายังขาดความรู'ทักษะ และประสบการณ@ในการทําสวนยาง และการ
บริหารจัดการสวนยางอย?างถูกวิธี ซ่ึงหากปล?อยท้ิงไว'ในอนาคตอาจทําให'การเก็บเก่ียวผลผลิตและ
ประสิทธิภาพในการปลูกสร'างสวนยางลดลง ไม?ได'ผลผลิตท่ีคาดหวัง เพ่ือเร?งปรับปรุงส?งเสริมพัฒนา
อย?างต?อเนื่อง ให'ความรู'ในการพัฒนาอาชีพ และบริการได'อย?างมีประสิทธิภาพ และให'เกษตรกรได'
เพ่ิมพูนความรู'ในอาชีพ เพ่ือให'มีชีวิตความเปVนอยู?ท่ีดีข้ึน สามารถประกอบอาชีพได'อย?างม่ันคง และ
ยั่งยืนสืบไป 
 องค@การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ จึงได'จัดทําโครงการบริหารจัดการ
ศูนย@เครือข?ายถ?ายทอดเทคโนโลยีด'านยางพาราครบวงจร โดยกิจกรรมท่ี 2: เผยแพร?ความรู'ด'าน
ยางพาราเก่ียวกับสร'างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต'น และจําหน?ายผลผลิตยางพาราอย?างมี
ประสิทธิภาพ ในป� 2553 ข้ึน เพ่ือเปVนการติดตามผล ส?งเสริมในการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ใช'ประโยชน@จากสวนยางได'อย?างเต็มท่ี ท้ังมิติ
ทางด'านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล'อม องค@การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เน'น
ความสําคัญของการพัฒนาความรู'ด'านยางพารา จึงได'มอบหมายให'ศูนย@เผยแพร?ความรู'ด'านยางพารา
ครบวงจร จัดทําสื่อ โทรทัศน@ วิทยุ เอกสาร วีซีดี และแผ?นพับ เผยแพร?ความรู'ด'านยางพารา เก่ียวกับ
การสร'างสวนยางพารา การแปรรูปยางเบื้องต'น และการจําหน?ายผลผลิตอย?างมีประสิทธิภาพ ให'แก?
เกษตรกรกลุ?มเป`าหมาย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 60 จังหวัดท่ัวประเทศ เผยแพร?โดยการจัดนิทรรศการด'าน
ยางพาราครบวงจร จํานวน 20,000 คน 
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 จากประโยคท่ีกล?าวกันมาตลอดว?า ยางพารา เปVนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ
ไทย และภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยถือว?าเปVนผู'ผลิตและผู'ส?งออกอันดับหนึ่งของโลก จาก
สถานการณ@ท่ีผ?านมาจนถึง ณ ปUจจุบัน ถือว?าไทยยังคงเปVนผู'นําทางเศรษฐกิจของยางพารา แต?ปUญหา
ท่ีสําคัญท่ียังไม?สามารถแก'ไขให'เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดได'คือ “ปUญหาราคายางตกตํ่า” ท่ีเปVนปUญหา
สําคัญและมีผลกระทบต?อปากท'องของเกษตรกรผู'ปลูกยางเปVนอย?างมาก ท่ียังไม?สามารถแก'ไขอะไรได'
มากนัก ไม?ว?ารัฐบาลจะพยายามเข'ามาพยุงราคา หรือแม'แต?เม่ือต'นป�งบประมาณ ป� 2555 รัฐบาลได'
อนุมัติงบประมาณ 4.5 หม่ืนล'านบาท เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางพารามา 2 ระลอก แล'วก็ตาม 
แต?ราคายางในพ้ืนท่ียังไม?กระเต้ืองข้ึน เกษตรกรยังขายยางได'ในราคาท่ีตํ่ากว?าราคาท่ีรัฐบาลประกาศ
รับซ้ือถึง 22-28 บาท/กก. (ราคาซ้ือขายยางในพ้ืนท่ีอยู?ท่ี 72–78 บาท/กก.) 
 จากการเป�ดเผยของ อุทัย สอนหลักทรัพย@ (2556) ประธานสภาการยางพาราแห?ง
ประเทศไทย กล?าวว?า สาเหตุหนึ่งท่ีทําให'ปUญหาราคายางพาราตกตํ่าเรื้อรังมากว?า 1 ป� เนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลท่ีให'จํากัดการส?งออกยางพารา ซ่ึงส?งผลให'มูลค?าการส?งออกยางพาราของไทย
ลดลงกว?า 31% 
 การประกาศใช'นโยบายให'มีการจํากัดการส?งออกยาง 10% เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคมท่ี
ผ?านมา สร'างความเสียหายให'กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทย โดยหากเปรียบเทียบมูลค?าการ
ส?งออกจะพบว?า ในป� 2554 มีมูลค?าการส?งออกยางผ?านด?านศุลกากรภาคใต'ท่ี 199,900 ล'านบาท 
ขณะท่ีป� 2555 ลดลงเหลือ 136,500 ล'านบาท หรือหายไปถึง 63,300 ล'านบาท ดังนั้นในการ
แก'ปUญหาอย?างแท'จริง รัฐบาลต'องเร?งพิจารณายุทธศาสตร@ยางพาราป� 2556-2560 ให'มีแผนการ
พัฒนาอย?างครบวงจร ท้ังการวางแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวไปพร'อมกันๆ เพ่ือ
ผลักดันให'ประเทศไทย ซ่ึงถือเปVนผู'ผลิตและส?งออกยางเปVนอันดับ 1 ของโลก ได'ก'าวสู?การเปVน
ศูนย@กลางยางพาราโลกต?อไป” 
 ล?าสุดได'มีการประชุมรัฐมนตรีไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber 
Council: ITRC) โดยมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได'แก? ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข'าร?วม
ประชุม และมีผู'แทนจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข'าสังเกตการณ@ ซ่ึงในการประชุมได'นํา
เรื่องการกําหนดราคาข้ันตํ่าและราคาข้ันสูงของราคายางพารา และการต้ังตลาดกลางยางพาราของ
สามประเทศ เพ่ือจะได'กําหนดราคาได' ซ่ึงมีแนวโน'มว?าจะอยู?ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต'ของไทย 
 สําหรับธุรกิจยางพาราในกลุ?มสหกรณ@ถึงแม'ว?าราคายางพาราจะตกตํ่าอย?างไร ใน
ภาพรวมยังมีแนวโน'มท่ีดีและมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเนื่องทุกป�เห็นได'จาก ในป� 2555 ได'มีการ
รวบรวมผลผลิตยางพาราผ?านเครือข?ายสหกรณ@และกลุ?มเกษตรกร 504 แห?ง มีสมาชิกสหกรณ@ผู'ปลูก
ยางพาราท้ังสิ้น 1.37 ล'านคน คิดเปVนร'อยละ 15.64 ของสมาชิกสหกรณ@และกลุ?มเกษตรกรท้ังประทศ 
มีมูลค?าการรวบรวมยางพารา 87,173.87 ล'านบาท คิดเปVนตัวเลขเฉลี่ยตกเดือนละ 7,264.49 ล'านบาท/เดือน 
เพ่ิมข้ึนจากป� 2554 คิดเปVนร'อยละ 15.98 โดยผลผลิตยางพาราส?วนใหญ?อยู?ท่ีภาคใต' ร'อยละ 69.05 
(จังหวัดสงขลามากท่ีสุด) ปUจจุบันมีการขยายพ้ืนท่ีการปลูกสู?ภูมิภาคอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาคใต'เพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 สําหรับราคาการรับซ้ือยางในกลุ?มสหกรณ@แยกเปVน ราคารับซ้ือน้ํายางดิบ 105.26 บาท/กก. 
ราคายางแผ?น 117.47 บาท/กก. ราคาเศษยาง 51.82 บาท/กก. และราคายางแท?ง 95.87 บาท/กก. 
ซ่ึงถือว?าเปVนราคาท่ีเกษตรกรได'รับมีความพอใจในระดับหนึ่ง และเปVนการช?วยเหลือแก?สมาชิกท่ีปลูก
ยางพาราให'ได'รับราคาท่ีเหมาะสม 
 แนวโน'มในป� 2556 ถึงแม'ว?าปUญหาราคายางยังคงมีความผันผวนอย?างต?อเนื่องอยู? 
แต?ความต'องการยางในท'องตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศก็ยังมีความต'องการเพ่ิมข้ึน จาก
ข'อมูลธุรกิจการรวบรวมยางพาราในกลุ?มสหกรณ@ท่ีผ?านมาค?อนข'างดีต?อเนื่อง คาดว?าในป� 2556 มี
แนวโน'มเพ่ิมข้ึนต?อเนื่องร'อยละ 29.39 คิดเปVนมูลค?า 112,793.96 ล'านบาท 
 อย?างไรก็ตาม ในกลุ?มสหกรณ@ผู'ปลูกยางต'องติดตามข'อมูลข?าวสาร และสถานการณ@
ราคายางพารา ในป� 2556 เพราะต'องยอมรับว?าในช?วงท่ีผ?านมาเศรษฐกิจโลกมีปUญหา เนื่องจากเรา
ต'องพ่ึงพาการส?งออกยางไปยังผู'บริโภครายใหญ? เช?น จีน ญ่ีปุZน อียู เปVนต'น ซ่ึงประเทศเหล?านี้ก็มี
ปUญหาด'านเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการการแก'ไขปUญหาราคายางของรัฐบาล 
 หากสถานการณ@และแนวโน'มของราคายางเปVนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ช?วยสร'างความ
ม่ันใจให'แก?ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร เพ่ือพัฒนาความยั่งยืนของการประกอบอาชีพ
ยางพาราแก?ผู'เก่ียวข'องท้ังระบบ ซ่ึงจะกระตุ'นให'ราคายางอยู?ในระดับท่ีเหมาะสม และทําให'ราคายางมี
เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน (cad.go.th สืบค'นเม่ือ 18 ธันวาคม 2556) 
 สรุปได'ว?า ประสิทธิผลในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เปVนความสามารถในการบรรลุ
ถึงเป`าหมาย องค@การประสบความสําเร็จตามนโยบายเพียงใดในการดําเนินงานเพ่ือให'บรรลุเป`าหมาย
หรือสภาพขององค@การท่ีต้ังไว'ตามนโยบายของรัฐบาล ประสิทธิผลขององค@การในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจะมีข้ึนได'ย?อมข้ึนอยู?กับเง่ือนไขท่ีว?า องค@การสามารถทําประโยชน@จากสภาพแวดล'อมจน
บรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายท่ีต้ังใจไว' แต?สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด อยู?เบื้องหลังควบคู?กับประสิทธิผลกับสื่อ 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีก?อให'เกิดผลได'สูง
โดยได'ผลผลิตท่ีมี มูลค?าสูงกว?ามูลค?าของทรัพยากรท่ีใช'ไป สรุปว?าประสิทธิผลของนโยบาย คือ มาตร
วัดหรือกระบวนการในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และการปรับเป`าหมาย (Taget 
Readjustment) ให'ดีข้ึน ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได'นําแนวคิดท่ีกล?าวมาสังเคราะห@และกําหนดเนื้อหาเปVน 4 ส?วน 
คือ ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค@ (Objective Attainment) ความพึงพอใจของ
พนักงานองค@การ ความพึงพอใจของชาวสวนยาง และมีประโยชน@อย?างแท'จริงต?อส?วนรวม 

 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 เกศราภรณี สุวรรณชนะ (2549) ได'ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห@ผลกระทบนโยบาย
ยางพาราของรัฐท่ีมีต?อผู'ผลิตและผู'บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2546” จากผลการศึกษาวิจัย
พบว?า นโยบายยางพาราท้ังด'านการผลิตและการตลาดเปVนการอุดหนุนผู'ผลิตยางแผ?นรมควัน ยางแท?ง 
และยางรวม 3 ประเภท นั่นคือ % PSE มีค?าเปVนบวก โดยส?วนใหญ?เปVนผลมาจากการอุดหนุนราคา
ตลาด (MPS) และส?งผลให'ผู'บริโภคต'องแบกรับภาระการถ?ายโอนผลประโยชน@ คือ % CSE มีค?าเปVน
ลบ โดยแนวโน'มของการอุดหนุนมีลักษณะเหมือนกัน คือลดลงในช?วงป� 2538-3540 ซ่ึงเปVนช?วง
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เศรษฐกิจตกตํ่า ก?อนท่ีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเพ่ิมงบประมาณในมาตรการแทรกแซงตลาดยาง 
ในขณะท่ีมาตรการนี้ไม?มีผลต?อตลาดน้ํายางข'นทําให'ในช?วงป� 2538-2542 ผลของนโยบายเปVนการ
อุดหนุนผู'บริโภค คือ % CSE มีค?าเปVนบวก ส?งผลให'ผู'ผลิตต'องแบกรับภาระการถ?ายโอน % PSE มีค?า
เปVนลบ แต?ในช?วงป� 2543-2545 รัฐมีนโยบายส?งเสริมการผลิตน้ํายางข'น ทําให'ผลของนโยบายในช?วง
นี้เปVนการอุดหนุนผู'ผลิต นั่นคือ % PSE มีค?าเปVนบวก และจากการศึกษาพบว?า % PSE และ % CSE 
มีค?าตรงข'ามกันตลอดยกเว'นผลของยางแท?ง ในป� 2540 ท่ีตัวชี้วัดท้ังสองมีค?าเปVนบวกเหมือนกัน เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมจะพบว?า มีการอุดหนุนผู'ผลิตยางพาราเฉลี่ยร'อยละ 19 ต?อป� ในขณะท่ีผู'บริโภค
ต'องแบกรับภาระเฉลี่ยร'อยละ 16.5 ต?อป� รัฐบาลจึงควรลดการอุดหนุนผู'ผลิตด'านตลาดลงเพ่ือเปVน
การส?งเสริมให'มีการใช'ยางในประเทศมากข้ึนและสอดคล'องกับนโยบายเป�ดเสรีทางการค'า 
 ฟาริดา ดุลกูล (2549) ได'ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูป” งานวิจัยนี้ศึกษาขีดความสามารถและสภาพท่ัวไปในการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูปของจังหวัดสงขลา ตลอดจนศึกษาถึงปUจจัยต?างๆ ท่ีมีผลกระทบต?อขีด
ความสามารถด'านการผลิต และนโยบายของหน?วยงานรัฐบาลท่ีมีผลต?อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม'
ยางพาราแปรรูป โดยอาศัยสถิติอย?างง?าย เช?น ค?าเฉลี่ย ร'อยละ เปVนต'น สรุปผลการวิจัยออกเปVน
ยุทธศาสตร@ ได'ดังนี้  
 ยุทธศาสตร@การจัดหาวัตถุดิบ  มีวัตถุประสงค@เพ่ือจัดหาวัตถุดิบให'เพียงพอต?อกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม  เพ่ือส?งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนและสร'างอาชีพให'เกษตรกร  และเพ่ือ
สร'างความเข'าใจและเก้ือกูลต?อระบบอุตสาหกรรมต'นน้ําและอุตสาหกรรมกลางน้ํา ยุทธศาสตร@การ
เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการผลิตของโรงงาน มีวัตถุประสงค@เพ่ือลดต'นทุนการผลิต ลดปUญหา
การสูญเสียจากกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 'และศักยภาพในด'านกระบวนการผลิตแก?
ผู'ประกอบการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตของอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร@
การเพ่ิมศักยภาพด'านการตลาดและการส?งออก มีวัตถุประสงค@เพ่ือรักษาระดับฐานลูกค'าเดิมและ
เสริมสร'างความม่ันในด'านการตลาดและเพ่ือสร'างแนวทางการปฏิบัติงานร?วมกันระหว?างหน?วยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบกับภาคอุตสาหกรรม ยังพบว?าหากผู'ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนําแนวทาง
ยุทธศาสตร@ดังกล?าวข'างต'นไป ประยุกต@ใช'กับภาคอุตสาหกรรม น?าจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตของอุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูปมากข้ึนในจังหวัดสงขลา 
 วรเดช จันทรศร (2540) คณะรัฐประศาสนศาสตร@ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร@ ได'
เสนอผลงาน เรื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติในป� 2540 ได'สรุปไว'ดังนี้  
 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปVนการศึกษาท่ีให'ความสนใจเก่ียวกับเรื่องของความ สามารถท่ี
จะผลักดันให'การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถบรรลุผล ตามนโยบายท่ีได'ต้ังเป`าหมาย
เอาไว'  เนื้อหาสาระและขอบข?ายของการศึกษาดังกล?าวมุ?งเน'นและครอบคลุมถึงการแสวงหา 
คําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ@หรือสภาพความเปVนจริงท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการ ของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสําเร็จ  
 2) การประเมินหรือการพิจารณาตัดสินระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ควร
พิจารณาจากผลการปฏิบัติในระยะสั้นว?ามีความสอดคล'องกับวัตถุประสงค@หรือ เป`าหมายของนโยบาย
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เพียงใด และถ'าเปVนไปได'ก็จะต'องดูถึงผลกระทบของนโยบายนั้นในระยะยาวข้ึนว?าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค@ตามท่ีตั้งไว'เพียงใด รวมตลอดถึงการวัดระดับความร?วมมือจาก ผู'เก่ียวข'องและระดับของ
ความขัดแย'งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ อนึ่ง การประเมินความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถทําได'ในระหว?างท่ีนโยบาย นั้นยังอยู?ในกระบวนการของการนําไป
ปฏิบัติในลักษณะของการประเมิน เพ่ือหาทางแก'ปUญหามากกว?าการประเมินเพ่ือให'รู'ผลท้ังหมดของ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ซ่ึงจะต'องใช'ระยะเวลารอจนกว?าข'อมูลทางด'านผลกระทบจะมีพร'อม  
 3) บทบาทของฝZายการเมือง มีความสําคัญมาก ในกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ นโยบายใดท่ีได'รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส? ติดตามผลอย?างต?อเนื่องจากฝZายการเมือง
หน?วยราชการต?างๆ ก็จะให'ความสนใจและให'ลําดับความสําคัญในการนําไปปฏิบัติมากเปVนพิเศษ ซ่ึง
จะมีผลทําให'การนํานโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  
 4) การเปVนผู'รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ถือได'ว?าเปVนภารกิจหลักของระบบ
ราชการ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงหน?วยงานต?างๆ ของรัฐ โดยท่ัวไปทุกหน?วยราชการมักจะหวงแหนนโยบาย
หรือโครงการในส?วนท่ีตนรับผิดชอบ จะไม?ยอมให'หน?วยราชการอ่ืนมาช?วงชิงเอาไป และจะพยายาม
ขยายขอบเขตแห?งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให'กว'างขวางยิ่งข้ึน ตามโอกาสและสถานการณ@ท่ี
อํานวยให' ยิ่งไปกว?านั้นระบบราชการมักมีแนวโน'มท่ีจะเลือกนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต?เฉพาะ
นโยบายท่ีจะเปVนประโยชน@แก?ตนเอง ความร?วมมือของระบบราชการจึงมีความสําคัญอย?างยิ่งต?อ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 5) นอกเหนือจากระบบราชการแล'ว ข'าราชการในฐานะบุคคลท่ีถือได'ว?ามีส?วนเก่ียวข'อง
หรือส?งผลอย?างมากต?อความสําเร็จหรือความล'มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเก่ียวข'อง
และความสําคัญของข'าราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีแตกต?างกันไป ข้ึนอยู?กับระดับหรือ
ฐานะของข'าราชการ ซ่ึงได'แก? ผู'บริหารระดับสูงของหน?วยงาน ผู'บริหารโครงการ ตลอดจนผู'ให'บริการ
ตามโครงการหรือข'าราชการในระดับล?าง  
 6) ผู'รับบริการหรือผู'ได'รับผลจากนโยบาย จะมีท้ังในแง?ของบุคคลและในฐานะกลุ?มใน
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู'รับบริการ หรือผู'ได'รับประโยชน@จะเปVนผู'ท่ีติดต?อมี
ปฏิสัมพันธ@กับข'าราชการในระดับ ล?างโดยตรงบทบาทของผู'รับบริการหรือผู'ได'รับผลประโยชน@หากมี
การรวมตัวกัน เปVนกลุ?ม จะมีความสําคัญและส?งผลต?อการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก  
 7) บทบาทขององค@การและผู'เก่ียวข'องจะมีความแตกต?างไป ท้ังนี้ข้ึนอยู?กับประเภทต?างๆ 
ของนโยบาย  
 8) ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค แบ?งย?อยออกได'เปVนสองข้ันตอน
หลัก ข้ันตอนแรก ได'แก? ข้ันตอนของการแปลงนโยบายออกเปVนแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของ
แผนงานหรือโครงการแล'วแต?กรณี ข้ันตอนท่ีสอง เปVนข้ันตอนในการทําให'หน?วยงานในระดับท'องถ่ิน
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต?อไป  
 9) ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค แบ?งย?อยออกได'เปVน 3 ข้ันตอน
หลัก ข้ันตอนแรก ได'แก? ข้ันการระดมพลัง เปVนข้ันตอนท่ีหน?วยงานท'องถ่ินจะต'องดําเนินการในสอง
กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท'องถ่ินนั้น  
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 10) ตอนท่ีสองเปVนข้ันการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการท่ี
ได'มีการยอมรับแล'วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ข้ันตอนท่ีสาม ได'แก?ข้ันการสร'างความเปVน
ป�กแผ?น หรือความต?อเนื่องครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีจะทําให'นโยบายนั้นถูกปรับ เปลี่ยนและ
ได'รับการยอมรับเข'าเปVนหน'าท่ีประจําวันของผู'ปฏิบัติกล?าวอีกนัย หนึ่ง ข้ันตอนนี้เปVนการหาทางทําให'
นโยบายนั้นได'รับการปฏิบัติอย?างต?อเนื่องและ สมํ่าเสมอ  
 11) ปUญหาทางด'านสมรรถนะเปVนปUญหาหลักด'านหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปUญหา
ในลักษณะดังกล?าวจะมีมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู?กับปUจจัยย?อยต?างๆ หลายปUจจัย นับต้ังแต?ปUจจัย
ทางด'านบุคลากร ปUจจัยทางด'านเงินทุน ปUจจัยทางด'านวัสดุอุปกรณ@เครื่องมือเครื่องใช' ตลอดจนปUจจัย
ทางด'านวิชาการ หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข'องในนโยบายนั้น  
 12) ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยส?วนหนึ่งย?อมข้ึนอยู?กับความสามารถใน
การควบคุม ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการวัดความก'าวหน'า หรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงาน 
หรือโครงการ ปUญหาในด'านการควบคุมจะมีมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู?กับ  
  1) ความสามารถของหน?วยท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย  
  2) ความชัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการท่ีถูกแปลงมาจากนโยบาย และ  
  3) ความสามารถในการกําหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานให'
สอดคล'องกับแนวทางปฏิบัติงานรวมหรือสอดคล'องกับแผนงานหรือโครงการ  
 13) ปUญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงข้ึนเปVนอย?างมาก ถ'าสมาชิกในองค@การหรือ
หน?วยปฏิบัติไม?ให'ความร?วมมือหรือต?อต'านการเปลี่ยนแปลงท่ีเปVนผลมาจากนโยบายนั้น  
 14) ปUญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเกิดจากเรื่องของอํานาจและความสัมพันธ@
ระหว?างองค@การท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองค@การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง จะมีมากน'อย
เพียงใดข้ึนอยู?กับเง่ือนไขหรือปUจจัยย?อยๆ หลายๆ ประการนับต้ังแต?  
  1) ลักษณะของการติดต?อและความสัมพันธ@ท่ีหน?วยปฏิบัติมีกับหน?วยงานท่ีควบคุม
นโยบายดังกล?าว  
  2) ระดับความจําเปVนท่ีหน?วยปฏิบัติจะต'องแสวงหาความร?วมมือ พ่ึงพา หรือทําความ
ตกลงกับหน?วยงานหลักอ่ืนๆ และ  
  3) ระดับของความเปVนไปได'ท่ีเจ'าหน'าท่ีของแต?ละหน?วยจะสามารถทํางานร?วมกันได' 
 15) ปUญหาทางด'านความสนับสนุนและความผูกพันขององค@การหรือบุคคลท่ีสําคัญเปVน
ปUญหาหลักอีกด'านหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปUญหาดังกล?าวอาจลุกลามส?งผลไปถึงความ
ล'มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได' ถ'าองค@การหรือบุคคลสําคัญ ซ่ึงได'แก? กลุ?มอิทธิพล กลุ?ม
ผลประโยชน@ นักการเมือง ข'าราชการระดับสูงตลอดจนสื่อมวลชน เปVนอาทิ ไม?ให'ความสนับสนุนท้ัง
ในแง?ของทางการเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร'างอุปสรรคในแง?ของการต?อต'าน เตะถ?วงหรือ
คัดค'านนโยบายนั้นๆ 
 วรางคณา กีรติวิบูลย@ (2554) โครงการวิจัย เรื่อง “การคิดต'นทุนพร'อมกับรายได'จากการ
ปลูกยางพาราในรูปแบบของระบบสมการหลายชั้น กรณีศึกษาอําเภอปZาพะยอม จังหวัดพัทลุง และ
อําเภอทุ?งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา พบว?า ปUญหาส?วนใหญ?ของแปลงสวนยาง คือมี



 179 

โรคหน'ายางตาย เปลือกแห'ง ต'นทุนและรายได'เฉลี่ยต?อไร?ต?อเดือนจากการทําสวนยาง คือ 423.01 
และ 2,003.47 บาท ตามลําดับ ตัวแบบพยากรณ@ต'นทุนและรายได' (บาท / ไร? / เดือน) แสดงเปVน
สมการได'ดังนี้ ต'นทุน = 1,294.7416 – 1,146.3597 วิธีการทําสวนยางเปVนกรีดเองท้ังหมด + 
48.1285 รูปแบบการขายยางท่ีบ?อยท่ีสุดเปVนยางแผ?นดิบ รายได' = 858.59397 – 0.81145 ต'นทุน + 
0.051 จํานวนต'นยาง + 53.98444 จํานวนวันท่ีสามารถกรีดยางได'ต?อเดือน – 72.38626 สภาพพ้ืนท่ี
ของสวนยางเปVนท่ีราบ + 385.56038 พันธุ@ยาง BPM24 + 856.106 รูปแบบการขายยางท่ีบ?อยท่ีสุด
เปVนยางแผ?นดิบ + 695.29398 รูปแบบการขายยางท่ีบ?อยท่ีสุดเปVนน้ํายางสด การแทนค?าในสมการ
พยากรณ@ทําได'ดังนี้ กรณีตัวแปรเชิงปริมาณ ได'แก? ต'นทุน จํานวนต'นยาง และจํานวนวันท่ีสามารถ
กรีดยางได'ต?อเดือน แทนค?าท่ีเกิดข้ึนจริง กรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ ได'แก? วิธีการทําสวนยางเปVนกรีด
เองท้ังหมด  สภาพพ้ืนท่ีของสวนยางเปVนท่ีราบ พันธุ@ยาง BPM24 รูปแบบการขายยางท่ีบ?อยท่ีสุดเปVน
ยางแผ?นดิบ และรูปแบบการขายยางท่ีบ?อยท่ีสุดเปVนนํายางสด แทนค?าเพียง 2 ค?า คือ 1 เม่ือเกิด
คุณลักษณะท่ีสอดคล'องตามท่ีกําหนด และ 0 สําหรับกรณีอ่ืนๆ เช?น กรณีท่ีเกษตรกรกรีดยางเอง
ท้ังหมด แทนค?าด'วย 1 ถ'าไม?ใช?แทนค?าด'วย 0 ผลจากสมการพยากรณ@ยังพบว?า ถ'าเกษตรกรจ'างกรีด
ยางท้ังหมดและขายเปVนยางแผ?นดิบจะมีต'นทุนสูงท่ีสุด ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีกรีดยางเองท้ังหมดและ
ขายเปVนน้ํายางสดหรือยางก'อนจะมีต'นทุนตํ่าท่ีสุด ถ'าเกษตรกรมีต'นทุน จํานวนต'นยาง และจํานวน
วันท่ีสามารถกรีดยางได'ต?อเดือนเท?ากัน แต?ปลูกยางบนท่ีลุ?มหรือท่ีเนินเขา ด'วยยางพันธุ@ BPM24 และ
ขายเปVนยางแผ?นดิบจะได'รับรายได'สูงท่ีสุด ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลูกยางบนท่ีราบ ด'วยยางพันธุ@อ่ืนๆ 
ท่ีไม?ใช?พันธุ@ BPM24 และขายเปVนยางก'อนบ?อยท่ีสุดจะได'รับรายได'ต่ําท่ีสุด 
 สุวิทย@ นามเรืองบุญ (2551) ได'ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร'างกลยุทธ@พัฒนาช?องทางการจัด
จําหน?ายยางพาราของเกษตรกร ตําบลโคกก?อง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาวิจัย
พบว?า 1) สภาพและปUญหาช?องทางการจัดจําหน?ายยางพาราของเกษตรกร ตําบลโคกก?อง อําเภอบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคาย คือ เกษตรกรส?วนใหญ? ผลิตยางพาราในรูในรูปของยางก'อนถ'วย คิดเปVนร'อยละ 
84.6 นําออกมาจําหน?าย โดยรถไถนาพ?วง คิดเปVนร'อยละ 72.3 โดยจําหน?ายยางพาราให'กับพ?อค'าใน
หมู?บ'าน คิดเปVนร'อยละ 62.3 เกษตรกรส?วนใหญ?ขายยางพารา 10 ครั้ง/ป� คิดเปVนร'อยละ 72.6 และ
จําหน?ายยางได'มากท่ีสุด คือเกิน 200-500 กิโลกรัม คิดเปVนร'อยละ 69.3 ส?วนปUญหาด'านช?องทางการ
จัดจําหน?ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในชุมชนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปUญหาจากภาวะเศรษฐกิจผัน
ผวน เช?น ราคาน้ํามันท่ีแพงข้ึน ส?งผลต?อการขนส?งสินค'า คิดเปVนร'อยละ 100 รองลงมาคือ ปUญหาด'าน
ราคายางพาราไม?แน?นอน คิดเปVนร'อยละ 96.3 ปUญหาพ?อค'า คนกลางเอาเปรียบ คิดเปVนร'อยละ 90.3 
ปUญหาด'านสถานท่ีรับซ้ือยางพารามีน'อย และอยู?ไกลไม?สามารถเลือกท่ีอ่ืนได' คิดเปVนร'อยละ 70.7 
ปUญหาด'านการจําหน?าย เช?น การคัดเกรดผลผลิต คุณภาพยางตํ่าไม?ตรงกับท่ีตลาดต'องการ เปVนต'น 
คิดเปVนร'อยละ 6.3 ปUญหาในการขนส?งจากแหล?งผลิตไปยังแหล?งรับซ้ือ คิดเปVนร'อยละ 5.3 ปUญหาขาด
ความรู'ด'านการตลาด การจัดจําหน?าย คิดเปVนร'อยละ 2.3 ปUญหาด'านผลผลิต เช?น ด'านกระบวนการ
แปรรูปขาดเครื่องมือทันสมัย และปUญหาอ่ืนๆ คิดเปVนร'อยละ 1.7 ปUญหาการเมือง คิดเปVนร'อยละ 1.3 
และปUญหาการเก็บรักษาผลผลิต เช?น สถานท่ีเก็บรักษายางแผ?น คิดเปVนร'อยละ 1.0  2) ผลสร'างกล
ยุทธ@พัฒนาช?องทางการจัดจําหน?ายยางพาราของเกษตรกร ตําบลโคกก?อง อําเภอบึงกาฬ จังหวัด
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หนองคาย มีกลยุทธ@ท้ัง 3 กลยุทธ@ ดังนี้ กลยุทธ@ท่ี 1 กลยุทธ@การรวมกลุ?มท่ีเข'มแข็ง และยั่งยืน กลยุทธ@
ท่ี 2 กลยุทธ@เสริมสร'างความรู'ให'แก?เกษตรกร กลยุทธ@ท่ี 3 กลยุทธ@เพ่ิมช?องทางการจัดจําหน?าย  
 สัตพงษ@ บุตรโยจันโท (2547) ได'ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตของครอบครัวเกษตรกรสวนยาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาบ'านกกดู? อําเภอเมือง จังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบว?า ด'าน
สังคม สภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การดําเนินวิถีชีวิตในเรื่อง
กิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือจากการทํางานกลางวัน เปVนกลางคืนและต?อเนื่องถึง
กลางวัน มีความเปVนอยู?ดีข้ึน มีการปรับปรุงหรือสร'างท่ีอยู?อาศัยใหม? มีเครื่องใช'เครื่องอํานวยความ
สะดวกท่ีทันสมัย อาหารท่ีนํามาบริโภคส?วนมากได'จากการซ้ือ บทบาทและความสัมพันธ@ของสมาชิก
ในครอบครัวส?วนมากยังเหมือนเดิม ความสัมพันธ@กับเพ่ือนบ'านต?างคุ'มต?างละแวก และต?างหมู?บ'าน
ลดลง มีเวลาเข'าร?วมงานสังคมน'อยลง ด'านเศรษฐกิจ การทําสวนยางพารามีรายได'ดีกว?าการปลูกพืช
เกษตรอย?างอ่ืน รายจ?ายของครอบครัวส?วนใหญ?เปVนค?าอาหาร เกษตรกรส?วนมากไม?มีหนี้สิน บางส?วน
ท่ีมีหนี้สินเพ่ือการลงทุนและหนี้สินเพ่ือการออม มีการใช'แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว และจ'าง
แรงงานจากคนในหมู?บ'าน ด'านสุขภาพ เกษตรกรสวนยางพาราได'ออกกําลังจากการกรีดยางทําให'
ร?างกายแข็งแรง การเจ็บปZวยมีบ'างเล็กน'อย เช?น อ?อนเพลีย ไข'หวัด แพ'น้ํากรดทํายางแผ?น ด'าน
สิ่งแวดล'อม การทําสวนยางพาราทําให'ปZาไม'ธรรมชาติลดลง แต?เกิดปZาไม'เศรษฐกิจทดแทน มีน้ําเสียท่ี
เกิดจากกระบวนการทําแผ?นยางพาราส?งกลิ่นเน?าเหม็น พบว?า น้ําล'างถังเก็บเก็บน้ํายางมีคุณสมบัติ
เปVนปุ�ยสามารถนําไปรดต'นไม'อ่ืนได' ผลการทําสวนยางพารา ด'านดี ครอบครัวเกษตรกรสวนยางพารา
มีรายได'ทุกวัน ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน เม่ือเทียบกับการปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืน ส?งผลให'วิถีชีวิตความ
เปVนอยู?ดีข้ึน การกรีดยางเปVนการออกกําลังกายทําให'ร?างกายแข็งแรงมีรูปร?างสมส?วน นอกจากนี้ยัง
เปVนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปZาสีเขียวทดแทนปZาธรรมชาติในรูปปZาเศรษฐกิจ ด'านเสีย ครอบครัวเกษตรกรสวน
ยางพารามีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตในเรื่องกิจวัตรประจําวัน จากเวลากลางวันเปVนเวลา
กลางคืนต?อเนื่องถึงกลางวัน ทําให'ร?างกายอ?อนเพลีย ความสัมพันธ@กับเพ่ือนบ'านต?างคุ'มต?างละแวก
ต?างหมู?บ'านลดลง ระยะเวลาในการเข'าร?วมงานสังคมลดลง มีค?าใช'จ?ายในการซ้ืออาหารและเครื่อง
อํานวยความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน และทําให'สิ่งแวดล'อมเปVนพิษจากน้ําเน?าเสีย 
 สรุปได'ว?า กุญแจสําคัญของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพารา คือ 1) หน?วยงานองค@การ กลุ?มบุคคลท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 2) หน?วยงานระดับปฏิบัติการ
ในด'านบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ@ และงบประมาณ 3) มีการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานระดับ
ภูมิภาคและท'องถ่ินอย?างเปVนระบบ 4) การประสานความร?วมมือระหว?างหน?วยงานของกรมและ
องค@กรต?างๆ ท่ีมีความเก่ียวข'องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และ 5 ผู'มีส?วนเก่ียวข'องเกิด
ความพึงพอใจในองค@กรท่ีได'รับผลประโยชน@ 
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2.10 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย  
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง ผู'วิจัยนํามาสังเคราะห@เปVนกรอบแนวคิด      
ท่ีใช'ในการวิจัย โดยมีตัวแปรท่ีเลือกศึกษา 2 ชุด  คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
 

  
   
              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 กรอบแนวคิดประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
 ยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 
ท่ีมา: สุปรีชา ชํานาญพุฒิพร (2556)  
 
2.11 นิยามปฏิบัติการ 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข'องกับแนวคิดของตัวแปรท่ีศึกษาท่ีเ ก่ียวกับ
ความสําเร็จของประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต'ตอนบน ผู'วิจัยจึงได'นําตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพ่ือมากําหนดเปVนนิยามปฏิบัติการ 
(Operational Definition) เพ่ือนําไปสร'างข'อคําถาม (Item Construction) โดยกําหนดดัชนีสําหรับ 
ใช'ชี้วัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพ่ือให'เปVนไปตามนิยามปฏิบัติการ ดังนี้ 

นโยบายการส!งเสริม 
     1. การส?งเสริมการผลิต  
     2. การส?งเสริมการแปรรูป   
     3. การส?งเสริมการประกันราคา  
     4. การช?วยลดต'นทุนการผลิต 
     5. การช?วยเพ่ิมอุปสงค@ 

ป'จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
      1. ภาวะผู'นํา 
      2. ความพร'อมด'านทรัพยากร 
          การบริหาร 
      3. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
      4. ความร?วมมือขององค@กรยาง 
      5. ความร?วมมือของเกษตรกร 
      6. ความร?วมมือระหว?างประเทศ 
      7. ความสามารถในการแข?งขัน 
      8. โรงงานในการผลิต 
 

การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ 
ของสถาบันเกษตรกรยางพารา 

1. การบรรลุวัตถุประสงค@ 
2. ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
3. ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 
4. มีประโยชน@อย?างแท'จริงต?อส?วนรวม 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงรายการตัวแปรและดัชนีชี้วัดตัวแปร 
 

รายการตัวแปร ดัชนีช้ีวัด 
ตัวแปรอิสระ 

1. นโยบายการส?งเสริม  
รวม 4 รายการ ได'แก? 
   1.1 การส?งเสริมการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
    
   1.2 การส?งเสริมการแปรรูป   
    
 
 
 
 
 
 
 
  1.3 การส?งเสริมการประกันราคา 
 
 
 
 

 
      การมีหน'าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีให'เกิด
ประสิทธิผล อย?างมีประสิทธิภาพ  
      การนําความรู' วิธีการ และเทคนิคใหม?ๆ ทางเกษตรไป
แนะนําเผยแพร?ให'แก?เกษตรกรยางพารา แล'วติดตามให'
คําแนะนําช?วยเหลือจนบังเกิดผลสําเร็จ เช?น 
1) การปลูกยางพันธุ@ดีในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 2) การพัฒนาสาย
พันธุ@ยางพาราให'สามารถผลิตน้าํยางท่ีมีคุณภาพต?อพ้ืนท่ีสูง      
3) การพัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพาราเพ่ือให' ผลิตน้ํายางท่ีมี
คุณภาพ 4) การรวมกลุ?มเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต?อรองราคา 5) การวิจัย
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ@ยางให'ได'มาตรฐานสากล 
     การเพ่ิมมูลค?าสินค'าเกษตร โดยส?งเสริมการวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล เช?น 1) จัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผ?อนปรนแก?
ผู'ประกอบการ 2) ให'ตรงตามความต'องการของตลาด        
3) ผลิตเฟอร@นิเจอร@ไม'ยาง 4) ผลิตภัณฑ@ชิ้นส?วนยานยนต@    
5) ผลิตผลิตภัณฑ@ยางล'อรถยนต@ 6) การผลิตผลิตภัณฑ@ยางท่ี
ใช'ในงานก?อสร'าง 7) การแปรรูปยางดิบให'เปVนยางแผ?น      
8) การใช'น้ํายางข'นและยางแห'งผสมยางมะตอยราดถนน    
9) การวิจัยและพัฒนา สร'างมูลค?าเพ่ิมให'กับผลิตภัณฑ@ยาง  
     แนวทางในการสร'างรายได'ให'กับเกษตรกรในอนาคต
แบ?งเปVน 2 ด'าน คือ 1) ด'านการผลิต ได'แก? พัฒนาสายพันธุ@
ยางพารา พัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพารา ส?งเสริมการ
รวมกลุ?มของผู'ปลูกยางพารา มีองค@กรให'ความรู'กับเกษตรกร
เก่ียวกับราคา ทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาหรือสร'างสินค'าใหม?ๆ ท่ี
ผลิตจากยางพารา 2) ด'านการตลาด รัฐควรมีการพัฒนา
ตลาดซ้ือขายยางพาราของไทยให'เปVนตลาดกลางในภูมิภาค 
ส?งเสริมผู'ประกอบการและเกษตรกรใช'ประโยชน@จากตลาด
ซ้ือขายสินค'าเกษตรล?วงหน'า ส?งเสริมการนําน้ํายางไปผลิต
เปVนสินค'าท่ีมูลค?าเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงควรเร?งหาตลาดใหม?
ให'แก?ท้ังน้ํายาง สินค'าท่ีได'จากการแปรรูปน้ํายาง เพ่ือรองรับ
ผลผลิตท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เช?น 
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ตารางท่ี 2.7 (ต!อ) 
 

รายการตัวแปร ดัชนีช้ีวัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4 การช?วยลดต'นทุนการผลิต 
 

1) ให'สถาบันเกษตรกรเก็บสต�อกยางภายในประเทศ 2) ให'
แปรรูปผลิตภัณฑ@ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค?าสินค'าแล'วเก็บไว'รอการ
จําหน?ายเม่ือราคาเหมาะสม 3) ให'เงินกู'แก?สถาบันเกษตรกร
แบบไม?มีดอกเบี้ย 4) ให'เงินกู'กับผู'ประกอบการแปรรูป
ยางพาราเพ่ือใช'ขยายกําลังการผลิต 5) ให'แปรรูปยางพาราสู?
ผลิตภัณฑ@อ่ืนๆ 6) ลดปริมาณการผลิตยาง ซ่ึงจะทําให'ราคา
ยางค?อยๆ สูงข้ึน 7) การลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในท่ีไม ?
เหมาะสม 8) นําเงินสงเคราะห@ท่ีเก็บจากผู'ส?งออกยาง มา
สนับสนุนการโค?น ยางพาราท่ีมีอายุมากกว?า 25 ป� 9) ให'มี
การใช'ยางพาราในประเทศมากข้ึน 10) พัฒนาตลาดซ้ือขาย
ยางของไทยให'เปVนตลาดกลางในภูมิภาค 
    นโยบายควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกและมุ?งเน'นการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน นโยบายบริหารจัดการแรงงาน 
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจาก
ยางพาราให'มีมูลค?าเพ่ิมโดยรัฐต'องสนับสนุนระยะยาวท้ัง
โครงสร'างพ้ืนฐาน อุปกรณ@ และการพัฒนาคน มีการกําหนด
เป`าหมายผลิตภัณฑ@ใหม?ๆ เปVนระยะ เช?น  1) การใช'ปุ�ย
ชีวภาพ 2) การใช'ปุ�ยเคมีตามค?าวิเคราะห@ดิน 3) การใช'ปุ�ย
อินทรีย@ร?วมกับปุ�ยเคมี  4) การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวใน   
สวนยาง 5) การนํานวัตกรรมเข'ามาใช' 6) การเน'นการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน 7) การเพ่ิมมูลค?ายางพารา ด'วย
การแปรรูป เช?น ถนนยางมะตอยผสมยางพารา แผ?นยางปู
พ้ืน 8) ให'ความรู'ในการปลูกพืชอ่ืนแซมในสวนยาง 9) ให'
ความรู'เก่ียวกับสถานการณ@การผลิต 10) สร'างระบบการซ้ือ
ขายยาง ท่ีลดการเอาเปรียบชาวสวน 11)  ศักยภาพ
ความสามารถของแรงงานครัวเรือน 12) ลดหย?อนภาษีใน
ระยะแรกของการลงทุน 
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ตารางท่ี 2.7 (ต!อ) 
 

 

รายการตัวแปร 
 

 

ดัชนีช้ีวัด 

   1.5 การช?วยเพ่ิมอุปสงค@ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปUจจัยด'านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   รวม 4 รายการ ได'แก? 
   
   2.1 ภาวะผู'นํา 
 
 

    อุปสงค@จะเกิดข้ึนได'ก็ต?อเม่ือ ผู'ซื้อหรือผู'บริโภคต'องมี  
1) มีความสามารถทางการเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือได' และ  
2) มีความต'องการท่ีจะซ้ือ ถ'าขาดอย?างหนึ่งอย?างใดไป จะ
ไม?ถือว?าเปVนอุปสงค@ เช?น 
1. การชะลอการกรีดยางและการขายยาง 2. ผลิตภัณฑ@ยาง
แปรรูปส?งออก เพ่ือสร'างมูลค?าเพ่ิม 3. เก็บค?าธรรมเนียมจาก
การส?งออกยาง  4.  ลงทุนผลิตสินค'าทดแทนตามท่ีมี
เทคโนโลยีล?าสุด 5. ใช'ยางพาราในประเทศอย?างเปVนระบบ 
6. การกําหนดราคาข้ันตํ่าท่ีอิงกับต'นทุนการผลิต 7. การ
ลงทุนใหม?รวมท้ังการสร'างอุปสงค@ในสาขาใหม?ท่ีเก่ียวเนื่อง
และต?อเนื่อง 8. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑ@ยางพารา 9. การใช'วัตถุดิบในรูปแบบใหม?ๆ 
10. การใช'ยางธรรมชาติมากข้ึน โดยเฉพาะในการผลิตยาง
รถยนต@ 11. ใช'ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยในการ
ก?อสร'างหรือซ?อมแซมถนน 
     การดําเนินกิจกรรมของการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
กําหนดไว' เปVนการปฏิบั ติภารกิจท่ีได'รับมอบหมายให'
บรรลุผลอย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช?น 
     การพัฒนาคุณลักษณะและความรู' ความสามารถ ของ
ผู'บริหารในองค@การของสถาบันเกษตรกรยางพารา เปVนการ
พัฒนาองค@กรจากส?วนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาตัวบุคคล 
ซ่ึงจะทําให'เกิดทีมงานท่ีมีความไว'วางใจซ่ึงกันและกัน ทุกคน
ทําหน'าท่ีของตนอย?างดีท่ีสุด มีความสอดคล'อง และเปVนไป
ในทิศทางเดียวกัน เช?น 1) การสั่งการดูแล และควบคุมให'
บุคลากรขององค@การปฏิบัติงานต?างๆ ให'ประสบความสําเร็จ 
2) ให'กลุ?มปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค@ท่ีต้ังไว'ได'      
3) ชี้แนะ อํานวยการ หรือมีอิทธิพลต?อพฤติกรรมของผู'อ่ืน 
4) รู'เท?าทันสถานการณ@และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการ
เปลี่ยนแปลงได'อย?างเหมาะสม 5) เอาใจใส?ในการทํางาน
ของลูกน'องโดยเปVนท่ีปรึกษาท่ีดี 6) คอยประนีประนอมให'
ทุกคนท่ีร?วมงานเกิดความพอใจ 
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ตารางท่ี 2.7 (ต!อ) 
 

รายการตัวแปร ดัชนีช้ีวัด 
   2.2 ความพร'อมด'านทรัพยากร 
        การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
  2.4 ความร?วมมือขององค@กรยาง 
  2.5 ความร?วมมือของเกษตรกร 
  2.6 ความร?วมมือระหว?างประเทศ 
  2.7 ความสามารถในการแข?งขัน 
  2.8 โรงงานในการผลิต 
 

    หน?วยงานต?างๆ ท่ีมีส?วนเก่ียวข'องกับสํานักงานเกษตรกร
ยางพาราซ่ึงเปVนผู'กํากับ หรือดูแลระบบยางพารา รับผิดชอบ
ต?อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด'านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินงานด'านต?างๆ โดย
คํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลั กสิทธิ มนุษยชน มีความโปร? งใสในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต'อง 
กําหนดให'ความพร'อมรับผิดด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานเกษตรกรยางพาราและหน?วยงานท่ีเก่ียวข'อง 
เช?น 1) มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย@ให'มีบุคลากรทํางาน
อย?างเพียงพอ 2) มีการจ'างงานบุคลากรให'ทํางานในหน'าท่ี
อย?างต?อเนื่อง 3) มีการจัดการด'านตําแหน?งงานอย?างครอบคลุม
และเหมาะสม 4) องค@การมีการฝ�กอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย@ ให'ทํางานได' ทํางานเปVน ทํางานอย?างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 5) มีการบริหารค?าตอบแทนผลประโยชน@และ
สวัสดิการอย?างเหมาะสม 6) องค@การมีการจ?ายค?าตอบแทนท่ีมี
ความยุติธรรม 7) มีการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสม 
8) มีการให'รางวัล การเลื่อนตําแหน?งแก?ผู'ท่ีปฏิบัติงานดี 
    การจัดสรรงบประมาณให'กับเกษตรกรยางพารา เพ่ือ
ช?วยเหลือปUจจัยการผลิตในด'านต?างๆ เช?น 1. การทําสวน
ยางอย?างครบวงจร 2. ให'รวมตัวจัดต้ังสหกรณ@ 3. จัดสร'าง
โรงเรือนผลิตยางแผ?นดิบคุณภาพดีให' 4. จัดตลาดประมูล
ยางระดับท'องถ่ินให' 5. ช?วยเหลือในการปลูกยางพันธุ@ดีหรือ
ไม'ยืนต'นชนิดอ่ืนท่ีมี 6. ปลูกยางพันธุ@ดีแก?เกษตรกรท่ีไม?มี
สวนยางมาก?อน 7. ออกมาตรการเร?งด?วนช?วยเหลือเกษตร
ยางพารา 8. ให'เกษตรกรนํายางพารามาผลิตเปVนสินค'าอ่ืน   
เพ่ือสร'างมูลค?าเพ่ิม 9. ให'เอกชนปรับปรุงเครื่องจักรรองรับ   
การผลิตสินค'าจากยางพารา 10. ลดต'นทุนการผลิต 11. ช?วย
ปUจจัยการผลิตแก?เกษตรกรผู'ปลูกยาง 12. การนํายางพารา
มาเปVนส?วนประกอบในการสร'างถนน 13. ให'เกษตรกรลงทุน
และแปรรูปสินค'าข้ันกลางจากน้ํายางดิบ 
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  2.4 ความร?วมมือขององค@กรยาง 
 
 
 
 
 
 
  2.5 ความร?วมมือของเกษตรกร 
   
 
 
 
 
 
 
 
  2.6 ความร?วมมือระหว?างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   ความร?วมมือของบริษัทผู'ผลิตและผู'ค'ายางพารา เพ่ือเปVน
องค@กรกลางของผู'ประกอบธุรกิจการผลิตและการค'า
ยางพารา เช?น 1. กับสมาคมยางพาราไทย 2. กับสมาคมน้ํา
ยางข'นไทย 3. กับสมาคมผู'ผลิตถุงมือยางไทย 4. กับกลุ?ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@ยางสภาอุตสาหกรรมแห?งประเทศ
ไทย 5. กับบริษัท ไทยรับเบอร@ลาเท็คคอร@เปอร@เรชั่น   
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
    ประชาชนทุกภาคส?วน ท้ังในการให'ข'อมูล และการ
ดําเนินการเพ่ือป`องกันและแก'ไขปUญหายางพาราท้ังระบบ 
เช?น การปลูกท่ีถูกต'อง การแปรรูปอุตสาหกรรม การผลิตท่ี
หลากหลาย เช?น 1) ให'ความร?วมมือในการค'นหาปUญหาและ
สาเหตุของปUญหา 2) ให'ความร?วมมือในการวางแผน
ดําเนินการเพ่ือแก'ไขปUญหาโดยชาวสวนยางในพ้ืนท่ี 3) มี
การตัดสินใจในการใช'ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดให'เกิดประโยชน@ 
4) ให'ความร?วมมือในการลงทุนและปฏิบัติงาน เช?น ด'าน
แรงงาน 5) ให'ความร?วมมือในการติดตามและประเมินผล  
    ผู'แทนจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ประเทศละ 3 คนท้ังภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบกํากับ
ดูแลการดําเนินการตามมาตรการการจัดการด'านปริมาณ
การผลิต และมาตรการจํากัดปริมาณการส?งออก เช?น 1) มี
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 2) ในส?วนของการ
ปรับปริมาณการผลิตยางพารา 3) การผลิต การตลาดและ
อุตสาหกรรมยางพาราไปสู?ประเทศสมาชิกอาเ ซียน           
4) บริษัทร?วมทุนระหว?างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 5) มี
ความร?วมมือของเครือข?ายสู?กรอบประชาคมเศรษฐกิจ   
อาเซียนหรือเออีซี (AEC) 6) จัดต้ังตลาดยางพาราของ
ภูมิภาคอาเซียน 7) เพ่ือลดปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติออก
สู?ตลาดตามข'อตกลงของ ITRC 8) มาตรการส?งเสริมการใช'
ยางธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนในแต?ละประเทศ
ตามขีดความสามารถด'านเทคโนโลยีของประเทศตน 
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  2.7 ความสามารถในการแข?งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  2.8 โรงงานในการผลิต 
 

     ผลประกอบการยางพาราของประเทศ ในการสร'างและ
รักษาสภาพแวดล'อมท่ีเหมาะสมแก?การประกอบกิจการ
ยางพารา ซ่ึงการประเมินขีดความสามารถทางการแข?งขัน
นั้นจะช?วยให'เข'าใจถึงจุดเด?นและจุดด'อยของประเทศไทยใน
เชิงเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ณ ช?วงเวลาเดียวกัน เช?น 
1) การค'ายางพาราของประเทศ ASEAN 2) การแข?งขัน
การค'ายางกับประเทศต?างๆ 3. การจัดต้ังสถาบันพัฒนา
ผลิตภัณฑ@ยางและไม'ยางพารา 4) การปลูกยางพาราของ
มาเลเซียมีแนวโน'มลดลงอย?างรวดเร็วและต?อเนื่อง 7) ไทยมี
ความได'เปรียบในการแข?งขันเหนือกว?ามาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เนื่องจากไทยมีการผลิตยางธรรมชาติและส?งออกยางแผ?น
รมควันเปVนอันดับหนึ่ง 8) อินโดนีเซียได'เปรียบในการแข?งขัน
เ ห นื อ ก ว? า ไ ท ย เ นื่ อ ง จ า ก อิ น โ ด นี เ ซี ย  มี ก า ร เ มื อ ง
ภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพมากกว?าไทย 
     สถานท่ีหรืออาคาร ท่ีมีการใช'เครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงม'า
หรือกําลังเทียบเท?ารวมต้ังแต? 5 แรงม'าข้ึนไป หรือ ใช'คนงาน
ในการประกอบการต้ังแต? 7 คน ข้ึนไป ในการผลิตยางพารา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีท้ังโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาด
กลาง และโรงงานขนาดใหญ? เช?น 1) กลุ?มสหกรณ@กู'เงินจาก 
ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือนําไป
สร'างโรงงานแปรรูปยาง  2) การก?อต้ังโรงงานแปรรูป
ยางพารา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ@ยาง 
ให'เปVนผลิตภัณฑ@สําเร็จรูป 3) อนุมัติสินเชื่อให'ผู'ประกอบการ
ก?อ ต้ั ง โ รงงานแปรรูปยางพาราขยายการผลิต  และ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต 4) ชักจูงนักลงทุนมาต้ัง
โรงงานผลิตยางรถยนต@ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย 5) ให'
หน?วยงานท่ีเก่ียวข'องเข'าไปช?วยส?งเสริมโรงงานแปรรูป
ยางพารา 6) (กรอ.) สนับสนุนการต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 7) กสอ. มีการศึกษาความ
เปVนไปได'ว?าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ@ยางควรลงทุนพัฒนาใน
ด'านใด 
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   การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราใน 4 ด'าน 
 
 
1. การบรรลุวัตถุประสงค@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการดําเนิน
กิจกรรมของการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดไว' 
เปVนการปฏิบัติภารกิจท่ีได'รับมอบหมายให'บรรลุผล
อย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
    เปVนการประเมินความสําเร็จของนโยบายท่ี
ให'บริการสาธารณะจากผู'รับบริการ คือ 
1. เปVนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรยางพารา 
2. เปVนการผลิตยางพาราให'ได'คุณภาพและมีระสิทธิผล 
3. เปVนการแปรรูปยางตามความต'องการของตลาด 
4. การผลักดันราคายางให'เปVนไปตามเป`าหมาย  
7. เกษตรกรผู'ปลูกยางได'รับการช?วยเหลือค?าปUจจัยการ 
   ผลิตอย?างเหมาะสม 
8. สามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค@ท่ีตั้งไว' 
    การสร'างความยั่งยืนเสถียรภาพยางพารา ให'ไทย
เปVนศูนย@กลางยางพารา สามารถนําเทคโนโลยีมา
พัฒนา  เพ่ิมมูลค?าของอุตสาหกรรมยางให'เพ่ิมข้ึน มี
การกําหนดทิศทางราคายางพาราในอนาคต มีการ
ร?วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางข้ันปลายน้ําอย?าง
จริงจัง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช'ยางภายในประเทศ เช?น  
1. กําหนดและทบทวนกฎระเบียบให'เอ้ือต?อการผลิต 
2. วางแผนยุทธศาสตร@ในการพัฒนายางไทยให'สามารถ 
    แข?งขันกับตลาดโลก 
3. สนับสนุนบุคลากรด'านวิจัยน้ํายางอย?างจริงจัง 
4. ใช'ยางพาราผสมกับยางมะตอยราดยางถนน 
5.ส?งเสริมการลงทุนท่ีจะนํายางพาราไปใช'เปVนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค'าต?างๆ 
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3. ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. มีประโยชน@อย?างแท'จริงต?อส?วนรวม  

 
ทุกภาคส?วนท่ีเก่ียวข'องกับเกษตรกรยางพารา มีความ
พึงพอใจในนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการส?งเสริมอย?าง
ครบวงจร เช?น  
1. ความพึงพอใจในการช?วยเหลือการทําสวนยาง  
2. ความพึงพอใจท่ีให'รวมตัวจัดต้ังสหกรณ@กองทุนสวน
ยาง  
3. ความพึงพอใจในนโยบายท่ีกลุ?มเกษตรกรรวมตัวกัน
ไม?มากพอท่ีจะจัดต้ังสหกรณ@ แต?มีการจัดสร'างโรงเรือน
ผลิตยางแผ?นดิบคุณภาพดีให' 
4. ความพึงพอใจกับมาตรการช?วยเหลือเบื้องต'น 
5. ความพึงพอใจในการสนับสนุนให'กลุ?มสหกรณ@
สามารถกู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือ
ปลอดดอกเบี้ย  
   ผลลัพธ@ของนโยบายท่ีประชาชนได'รับในโครงการ
สวนยางพารา ทําให'ประเทศชาติได'รับประโยชน@จาก
ราคายางท่ีมีแนวโน'มสูงข้ึนอย?างต?อเนื่อง เช?น 
1. ประโยชน@จากความร?วมมือการแก'ไขปUญหาราคายาง 
2. ประเทศไทยได'เปรียบด'านอุตสาหกรรมยาง 
เนื่องจากเปVนประเทศผู'ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก 
3. การพัฒนาประเทศให'เปVนศูนย@กลางการผลิตและ
ส?งออกผลิตภัณฑ@แปรรูปเบื้องต'น 
4. การผลิตเปVนผลิตภัณฑ@ยางในชั้นปลาย 
5. การสนับสนุนให'มีการใช'ยางธรรมชาติในประเทศ 
6. การใช'ยางพาราผสมยางมะตอยสําหรับทําผิวถนน   
7. เกษตรกรยางพาราได'รับการช?วยเหลืออย?างรวดเร็ว 
8. ผู'เก่ียวข'องได'รับประโยชน@จากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 จากกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�
ตอนบน” ผู�วิจัยมีจุดมุ�งหมายท่ีจะทําการศึกษาโดยใช�รูปแบบการวิจัยเชิงผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) ซ่ึงประกอบด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข�อมูลจากการ
สัมภาษณKเชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงเปQนแหล�งผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) และเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู�กัน โดยการใช�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
จากประชากร ได�แก� ข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�าง และพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกร
ยางพารา และนอกจากนี้ได�มีการศึกษาจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยผู�วิจัย
ดําเนินการออกแบบการวิจัย ดังนี้ 1) ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 3) การ
เก็บรวบรวมข�อมูล 4) วิธีวิเคราะหKข�อมูล 5) การนําเสนอผลการวิจัย ดังจะอธิบายต�อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากรท่ีศึกษา 
   1) ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได�แก� 
ข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�าง และพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพารา จังหวัด
ชุมพร จํานวน 43 คน จังหวัดระนอง จํานวน 18 คน จังหวัดสุราษฎรKธานี จํานวน 86 คน จังหวัด
พังงา จํานวน 36 คน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 12 คน จังหวัดกระบี่ จํานวน 54 คน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 55 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 78 คน จังหวัดตรัง 
จํานวน 104 คน รวม 486 คน  
   2) ประชากรผู�ให�ข�อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ทํา
การสุ�มด�วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน 
ประกอบด�วย ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนายางพารา จํานวน 15 คน และผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนา
ยางพารา 10 คน  
 3.1.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษา 
   1) กลุ�มตัวอย�างของการวิจัยเชิงปริมาณ ได�มาจากการคํานวณกลุ�มตัวอย�างจากสูตร
การคํานวณหากลุ�มตัวอย�าง โดยใช�สูตรของ (Taro Yamane, 1973) ณ ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 
(อ�างถึงใน สมบัติ บุญเกลี้ยง, 2552) 

   สูตร         n      =                N  
                                            1+Ne² 
   โดยกําหนดให�  
   n     =   จํานวนหรือขนาดของตัวอย�าง  
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   N     =   จํานวนหรือประชากรท่ีใช�ในการศึกษาท้ังหมด จํานวน 486 คน   
   e     =   ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง (กําหนดไว�ท่ี 0.05) 
   แทนค�าในสูตรได� ดังนี้ 

                      n      =                       486  
                                        1+ 486 (0.05²)  
                  =    219 คน                    
 ดังนั้น กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เท�ากับ 219 คน ซ่ึงอธิบายต�อไปนี้    
 ด�วยการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิตามสัดส�วน และการสุ�มตัวอย�างแบบง�าย ดังนี้ 
 1) การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นโดยใช�วิธีการเทียบสัดส�วน โดยนําผลการคํานวณหา
กลุ�มตัวอย�างในแต�ละสภานะจากสูตร Yamane ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากร ต�อจํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีต�องการเก็บตามกลุ�ม
 ตัวอย�างแบบสัดส�วน (Proportion Stratified Random Sampling)  
 

ลําดับ ข"าราชการ/พนักงาน/ลูกจ"าง  
และพนักงานจ"างท่ีปฏิบัติงาน 

ในสํานักงานกองทุนสงเคราะห+การทําสวนยาง 

จํานวน 

ประชากร กลุ�ม
ตัวอย�าง 

1. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดชุมพร 43 20 
2. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดระนอง 18 9 
3. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดสุราษฎรKธานี 86 38 
4. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดพังงา 36 16 
5. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดภูเก็ต 12 6 
6. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดกระบี่ 54 23 
7. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัด

นครศรีธรรมราช เขต 1 
55 25 

8. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขต 2 

 
78 

 
35 

9. สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดตรัง 104 47 
 รวม 486 219 

 
   2) กลุ�มผู�ให�ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ทําการสุ�มด�วย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให�ได�ประชากรตามต�องการ เปQนการเลือกกลุ�ม
ตัวอย�างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู�วิจัยเอง และอาจารยKท่ีปรึกษาได�แนะนํา ซ่ึงลักษณะของ
กลุ�มท่ีเลือกเปQนไปตามวัตถุประสงคKของการวิจัย การเลือกกลุ�มตัวอย�าง ผู�วิจัยอาศัยความรอบรู� ความ
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ชํานาญและประสบการณKจากการสอบถามหลายๆ สถาบันของเกษตรกรยางพาราเพ่ือหาผู�ท่ีเหมาะสม
ในการเลือกกลุ�มตัวอย�าง จึงได�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน ประกอบด�วย ผู�เชี่ยวชาญด�านการ
พัฒนายางพารา จํานวน 15 คน และผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนายางพารา 10 คน ดังตารางท่ี 3.2 

    
ตารางท่ี 3.2 ตารางรายชื่อผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนายางพารา จํานวน 15 คน  
 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง 
1. นายสุธี  อินทสกุล ผู�อํานวยการสํานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 

(สถาบันวิจัยยาง) 
2. นายประภาส  แปpนปลื้ม ผู�อํานวยการฝrายสวน 2 (องคKการสวนยาง) 
3. นายไพบูลยK หวลเกตุ ผู�อํานวยการฝrายโรงงาน 2 (องคKการสวนยาง) 
4. นายถาวร พูลสวัสด์ิ ผช. หวัหน�างานจัดหาวัตถุดิบ (องคKการสวนยาง) 
5. นายดิษฐเดช  วัฒนาพร หัวหน�าสํานักงานกองทุนการสงเคราะหKการทําสวนยาง 

อําเภอนาบอน 
6. นายฉัตรชัย  ธนาวุฒ ิ หัวหน�าสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางอําเภอฉวาง 
7. นายปรีชา  บุญคงแก�ว ผช.ผอ.สกย. จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 
8. นายไพศาล  อนุมาศ หัวหน�าสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางอําเภอทุ�งสง 
9. นายสมคิด พัฒนไทยานนทK หัวหน�าสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางอําเภอ 

ร�อนพิบูลยK 
10. นายโกศล มีมะแม หัวหน�าแผนกปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน�าสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางอําเภอท�าศาลา 
11. นายจิรวิทยK  มีชูภัณฑK ผช.ผอ.สกย. จ.นครศรีธรรมราชเขต 1 
12. นายไสว นารีพล หัวหน�าสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยาง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. นายดํารงคK  ธรรมเพชร สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดกระบี่ 
14. นายกุศล  หมวดชัยทอง สํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดชุมพร 
15. นายวิมล  เสียนทอง หัวหน�าสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางอําเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธK 
 
 
 
 
 
 



 193 

ตารางท่ี 3.3 ตารางรายชื่อผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนายางพารา 10 คน  
 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง 
1. นายสุธี  อรุโณประโยชนK บริษัท ตรังลาเท็กซK จํากัด กรรมการบริหาร ฝrายสัญญา ราคา 

และการตลาด สมาคมยางพาราไทย 
2. นายสําราญ  ทองคําแท� ประธานกลุ�มกองทุนสวนยางบ�านบ�อมวง อ.ทุ�งสง จ.นครศรีฯ 
3. นายชํานาญ  นพคุณขจร อุปนายกฝrายติดตามนโยบายรัฐบาลสมาคมน้ํายางข�นไทย 
4. นายประยงคK  รณรงคK ปราชญKเกษตรของแผ�นดิน สาขาปราชญKเกษตรผู�นําชุมชน

และเครือข�าย 
5. นายทวีศักด์ิ  คงแย�ม ผู�อํานวยการฝrายส�งเสริมการสงเคราะหK (ผอ.ฝสส.) 
6. นายอนันตK  อักษรศรี ผู�อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 
7. นายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์ ประธานบริษัท ร�วมทุนยางพาราระหว�างประเทศ 
8. ดร.ถาวร  เรืองวรุณวัฒนา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จํากัด  

สมาชิกสมาคมน้ํายางข�นไทย 
9. นายธนภณ  ตรีสุขเกษม เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม�ยางพารา 
10. นายบุญเลี้ยง  ข�ายม�าน ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมการเกษตรเขต 8 สุราษฎรKธานี 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย  

3.2.1 ประเภทเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) แบบสอบถาม (Questionnaire) เปQนแบบสอบถามในเชิงปริมาณแบบพรรณนา

เปQนการวิเคราะหKข�อมูลด�วยสถิติค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหKการ
ถดถอยแบบข้ันตอนเก่ียวกับประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตร
ยางพาราในภาคใต�ตอนบน ซ่ึงจะศึกษาถึงนโยบายการส�งเสริม และการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยได�
ดําเนินการสร�างตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิผลการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

   2) ศึกษาหลักเกณฑKและวิธีการสร�างแบบสอบถาม จากตํารา เอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือนํามาปรับปรุงและสร�าง
แบบสอบถาม 

   3) สร�างแบบสอบถามตามหลักเกณฑKให�ครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจาก
แบบสอบถามและแบบทดสอบต�างๆ ท่ีมีลักษณะใกล�เคียง 

   4) นําแบบสอบถามให�อาจารยKท่ีปรึกษาวิทยานิพนธKตรวจสอบความถูกต�อง
สมบูรณK และให�ข�อเสนอแนะเพ่ือนําไปแก�ไขและปรับปรุง 
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   5) นําแบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจจากอาจารยKท่ีปรึกษา เสนอผู�ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท�าน ซ่ึงประกอบด�วย 1) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2) ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม 3) ศ.พลโท ดร. 
โอภาส รัตนบุรี 4) ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 5) ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 

   6) นําแบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจสอบจากผู�ทรงคุณวุฒิไปทําการวิเคราะหKหา
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

   7) นําแบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจสอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช�กับ
ประชากรในสํานักงานกองทุนสงเคราะหKการทําสวนยางจังหวัดพัทลุง จํานวน 30 คน 

   8) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช�มาตรวจสอบให�คะแนนและหาความเชื่อม่ันโดย
ใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตนK ทวีรัตนK, 
2540) พบว�า ค�าความเชื่อม่ันมีค�าเท�ากับ 0.87 ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 ลําดับข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามวัดประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ (สัมฤทธิ์
 กางเพ็ง, 2545) 
 

ผ�านเกณฑK 

ผ�านเกณฑK 

กําหนดจุดมุ�งหมายในการสร�างแบบสอบถาม 
 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู�เช่ียวชาญ 

เสนอเครื่องมือวิจัยต�ออาจารยKท่ีปรึกษาพิจารณา/ปรับปรุงแก�ไข 
 

เขียนนิยามปฏิบัติการ 

ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

คัดเลือกข�อคําถามท่ีมีความ
เท่ียงตรง (IOC) ≥ 0.5 

นําแบบวัดไปทดลองใช� (Try out) เพ่ือหาค�าอํานาจจําแนกรายข�อ 
 

คัดเลือกข�อคําถามท่ีมีค�า
ความสัมพันธKรายข�อกับคะแนน

รวม≥.20 
 

หาค�าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณKเพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมลูต�อไป 
 

ตัดท้ิง 

ตัดท้ิง 

 

ไม�ผ�านเกณฑK 

ไม�ผ�านเกณฑK 
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 การวิจัยครั้งนี้ ได�สร�างแบบสอบถามข้ึนโดยใช�กรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องเปQนฐานในการสร�างแบบสอบถาม เพ่ือใช�เปQนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีจะใช�ใน
การศึกษาวิเคราะหKต�อไป โดยแบบสอบถามชนิดปลายป�ดและปลายเป�ด แบ�งออกเปQน 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหKข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม เปQนคําถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะหKประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะหKนโยบายการส�งเสริม   
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหKป�จจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 5 วิเคราะหKความสัมพันธKระหว�างตัวแปรกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 ซ่ึงเปQนแบบสอบถามชนิดมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น�อย (2) และน�อยท่ีสุด (1)  
 สําหรับการวิเคราะหKป�จจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต�อประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน จะแบ�งคะแนนเฉลี่ย
ออกเปQน 5 ระดับ ดังนี้ 

   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  4.50 - 5.00 มีการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ มากท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง 3.50 – 4.49 มีการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ มาก 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง 2.50 – 3.49 มีการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ ปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง 1.50 – 2.49 มีการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ น�อย 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง 1.00 – 1.49 มีการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ น�อยท่ีสุด 
   ตอนท่ี 6 ข�อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไป

ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน ชนิดปลายเป�ด (Open Ended)  
3.2.2 ประเภทเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1) แบบสัมภาษณK เปQนการสัมภาษณKแบบเจาะลึก อย�างไม�เปQนทางการ เปQนการ

ซักถามส�วนลึกของความคิดออกมา เพ่ือให�เห็นภาพและเข�าใจปรากฏการณKทางวัฒนธรรม โดยเตรียม
คําถามกว�างๆ มาสัมภาษณKผู�ให�ข�อมูลสําคัญ โดยกําหนดตัวผู�ตอบแบบเจาะจงเพราะมีข�อมูลท่ีดี ลึกซ้ึง 
กว�างขวางเปQนพิเศษ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

   1) ผู�วิจัยเตรียมการในด�านความรู�เก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด ประสิทธิผลการนํา
นโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา 

   2) ผู�วิจัยเตรียมความรู�ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และวิธีการวิเคราะหKข�อมูลจากตํารา และการขอคําปรึกษาจาก
อาจารยKท่ีปรึกษาด�านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให�เข�าใจในระเบียบวิธีการวิจัย อันจะนําไปสู�การศึกษา
ท่ีถูกต�อง และครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการจะศึกษาให�มากท่ีสุด 

   3) แนวคําถามในการสัมภาษณK เปQนเครื่องมือท่ีผู�ทําการวิจัยสร�างข้ึนเองโดย
การศึกษาประเด็นคําถาม จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง โดยสร�างเปQน
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คําถามให�มีความครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยอันเปQนสิ่งท่ีต�องการศึกษาเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงคKท่ีต้ังเอาไว� มีการเรียงลําดับคําถาม เนื้อหาของคําถามเปQนลักษณะของคําถามปลายเป�ด
โครงสร�างคําถามในการสัมภาษณKออกเปQน 3 ตอน ได�แก� 

   ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ให�สัมภาษณK 
   ตอนท่ี 2 แนวคําถามเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการนํานโยบาย

ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
   ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับข�อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํา

นโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
   4) อุปกรณKท่ีใช�ในการสัมภาษณK คือ เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก สมุดบันทึก 

ปากกา กล�องถ�ายภาพ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 3.3.1 การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ 
   1) ขอหนังสือรับรองแนะนําตัวผู�วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณK ถึงผู�อํานวยการสํานักงานสถาบันเกษตรกรยางพารา เพ่ือขอความอนุเคราะหKในการ
เก็บข�อมูลของประชากรกลุ�มตัวอย�างในพ้ืนท่ี  
   2) ผู�วิจัยได�จัดส�งแบบสอบถามทางไปรษณียKไปดําเนินการเก็บข�อมูลกับประชากรใน
ในจังหวัดภาคใต�ตอนบน โดยส�งแบบสอบถามไปให�กับประชากรท่ีใช�ในการวิจัยได�แก� ข�าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ�าง และพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพารา 
   3) เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างได�แล�ว นํามาตรวจสอบความ
ถูกต�อง ครบถ�วนสมบูรณKของข�อมูลแล�วนําไปวิเคราะหKข�อมูลตามวิธีทางสถิติ    
 3.3.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ 
   ผู�วิจัยได�แบ�งวิธีการเข�าถึงข�อมูลและเก็บรวบรวมข�อมูลออกเปQน 2 ส�วน คือ การเก็บ
รวบรวมข�อมูลด�านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนาม (Field Data) 
   1) การเก็บรวบรวมข�อมูลด�านเอกสาร (Review Data)  
    1) ผู�วิจัยได�ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลด�านวิชาการจากแหล�งข�อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ผ�านการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาจากหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพK ต�างๆ เช�น เอกสารทางวิชาการ เอกสารการประชุม วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพK บทความ
ต�างๆ รายงานวิจัย วิทยานิพนธK ข�อมูลจากอินเตอรKเน็ต และงานวิจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   2) การเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนาม (Field Data) 
    1) ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�การสัมภาษณKแบบ
เจาะลึก (In-Interview) และแบบกลุ�ม (Focus Group) แบบตัวต�อตัวเพ่ือเป�ดเผยสิ่งจูงใจ ความเชื่อ 
ทัศนคติของผู�ตอบ โดยเตรียมคําถามก่ึงคําถามออกเปQนประเด็นให�ครอบคลุมและสอดคล�องกับเรื่องท่ี
ทําวิจัย ก�อนเริ่มการทําการสัมภาษณKผู�ทําการวิจัยได�แสดงถึงวัตถุประสงคKของการสัมภาษณK โดยขอ
อนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว�างการสัมภาษณK ผู�ทําการวิจัยได�มีปฏิสัมพันธKแบบต�อ
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หน�ากับผู�ให�สัมภาษณKเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ และมีการทดสอบคําถาม
และคําตอบเพ่ือเปQนแนวทางในการถามคําถามต�อไป โดยจะใช�เวลาในการสัมภาษณKประมาณ 30 
นาที ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความร�วมมือของผู�ให�สัมภาษณK การสัมภาษณKแต�ละรายจะทําการสัมภาษณKจนกว�า
จะไม�พบข�อสงสัยหรือไม�มีข�อมูลใหม�เกิดข้ึน จึงหยุดการสัมภาษณK 
    2) ในขณะสัมภาษณKผู�วิจัยจะใช�การจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ 
และเม่ือจบการสัมภาษณK จะทําการบันทึกข�อมูลอ่ืนๆ ทันที เช�น ลักษณะท�าทาง ลักษณะน้ําเสียง 
ตามความเปQนจริงโดยไม�มีการตีความ นอกจากนี้ยังได�บันทึกเก่ียวกับความคิด ความรู�สึกหรือป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนกับผู�วิจัยขณะท่ีรวบรวมข�อมูล  
    3) ข�อมูลจะถูกนํามาทําการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพ่ือทําการตรวจสอบ
ข�อมูลท่ีไม�ชัดเจนหรือไม�ครบถ�วน เพ่ือนําไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณKครั้งต�อไป และข�อมูลท่ี
ได�มาผู�ทําการวิจัยจะนํามาถอดเทปคําต�อคํา ประโยคต�อประโยค แล�วตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลอีกครั้งด�วยการ ฟ�งเทปบันทึกเสียงซํ้า 
 
3.4 วิธีวิเคราะห+ข"อมูล  
 ผู�วิจัยจะได�ใช�วิธีการสรุปพรรณนาและวิธีการทางสถิติเล�าเรื่อง การใช�ภาพ คําพูด 
ประกอบการวิเคราะหKตีความปรากฏการณKหนึ่งๆ ภายใต�บริบทนั้นๆ ด�วยการวิเคราะหKข�อมูล ดังนี้ 
 3.4.1 การวิเคราะหKข�อมูลเชิงปริมาณ 
   ผู�วิจัยประมวลผล  และวิเคราะหKข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
คํานวณหาค�าสถิติต�างๆ ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติของการวิเคราะหKการถดถอยแบบข้ันตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 เปQนข�อมูลพ้ืนฐาน เช�นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน 
คํานวณหาค�าความถ่ีและร�อยละ 
   ตอนท่ี 2 วิเคราะหKประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน คํานวณหาค�าความถ่ีและร�อยละ 
   ตอนท่ี 3 วิเคราะหKนโยบายการส�งเสริม คํานวณหาค�าความถ่ีและร�อยละ  
   ตอนท่ี 4 วิเคราะหKป�จจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ คํานวณหาค�าความถ่ีและร�อยละ 
   ตอนท่ี 5 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต�อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน คํานวณหาโมเดล การวิเคราะหKการถดถอย
แบบข้ันตอน โดยมีตัวแปรต�นหลายตัวแสดงอิทธิพลต�อประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ถ�าหากว�า
พบตัวแปรท่ีด�อยคุณภาพก็จะตัดท้ิง แล�ววิเคราะหKใหม� จนได�โมเดลท่ีมีตัวแปรท่ีมีคุณภาพทุกตัว 
 3.4.2 การวิเคราะหKข�อมูลเชิงคุณภาพ 
   เม่ือได�โมเดล ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน แล�วผู�วิจัยนําโมเดลท่ีได�ไปเปQนแนวในการ
สัมภาษณKเชิงลึก เพ่ือเปQนการตรวจสอบยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณว�า สอดคล�องกับพ้ืนท่ีจริงๆ หรือไม� 
เพ่ือลบข�อผิดพลาดอันเกิดข้ึนจากการเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ 
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   ผู�วิจัยมีการตรวจสอบข�อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากท่ีได�เก็บรวบรวมข�อมูล สิ่งท่ีได�จาก
การสัมภาษณKประชากรกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�วิธีการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า (Triangulation) 
ได�แก� องคKประกอบท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล เวลา สถานท่ี และบุคคล ว�าท้ัง
สามองคKประกอบนี้มีความสอดคล�องสัมพันธKเชื่อถือได�หรือไม� ถ�าบุคคลผู�ให�ข�อมูลเปลี่ยนไปข�อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม� โดยใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลต�างๆ จากการการสัมภาษณK ดังภาพประกอบ 3.2 
 

       บุคคล 
 
 

      ข�อมูล 
 
 

                     สถานท่ี                                        เวลา 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า 
 
3.5 การนําเสนอผลการวิจัย  
 การนําเสนอผลการวิจัยเปQนข้ันตอนสุดท�ายของการวิจัย และผู�วิจัยดําเนินการโดยนําข�อมูล
จากผลการวิจัย มาวิเคราะหK นําผลการวิเคราะหKมาเขียนเรียบเรียงโดยการบรรยายสรุป เพ่ือแสวงหา
องคKความรู� ท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงคKของการวิจัย   



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน” ผู'วิจัยได'ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห,ข'อมูลแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology) ประกอบด'วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ในเชิงปริมาณผู'วิจัยใช'โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนาเพ่ือ
คํานวณหาคHาสถิติตHางๆ ได'แกH คHาร'อยละ คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห,ข'อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประมวลผลและวิเคราะห,ข'อมูลโดยใช'กระบวนการวิเคราะห,และ
ประมวลผลข'อมูลแบบอุปนัย โดยดําเนินการรHวมกับกระบวนการรวบรวมข'อมูลจากการศึกษาค'นคว'า
ข'อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ,เชิงลึก ซ่ึงผู'วิจัยได'เสนอผลตามลําดับตHอไปนี้  
 4.1 การวิเคราะห,ข'อมูลด'วยการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.2 การวิเคราะห,ข'อมูลด'วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
4.1 การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.1.1 สัญลักษณ,ท่ีใช'ในการวิเคราะห,ข'อมูล 
  ในการวิเคราะห,ข'อมูลและแปลความหมายของการวิเคราะห,ข'อมูลเพ่ือให'เกิดความ
เข'าใจตรงกัน ผู'วิจัยจึงได'กําหนดสัญลักษณ,ท่ีใช'ในการวิเคราะห,ข'อมูล ดังนี้  

 n แทน จํานวนกลุHมตัวอยHาง 
 X  แทน คHาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คHาสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน สถิติทดสอบท่ีใช'พิจารณา (F- Distribution) 

  Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรมคํานวณได'  
  ใช'ในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  SS แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
  MS แทน คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน 
  Df แทน ชั้นขององศาแหHงความเป^นอิสระ 
  R   แทน คHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,พหุคูณระหวHางตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป 
   R² Square  แทน คHาสัมประสิทธิ์การพยากรณ, 
  R² Adjusted แทน คHาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'ว 
  Beta แทน คHาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
  B แทน คHาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
   r แทน คHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,อยHางงHาย 
   * แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   ** แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 4.1.2 ตอนท่ี 1 วิเคราะห,ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห,ข'อมูลตอนนี้ เป^นการวิเคราะห,เพ่ือตอบวัตถุประสงค,ข'อท่ี 1 ผลการ
วิเคราะห,ข'อมูลเก่ียวกับปhจจัยสHวนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามของกลุHมตัวอยHาง
ข'าราชการ/พนักงาน/ลูกจ'าง และพนักงานจ'างท่ีปฏิบัติงานใน สกย. ในจังหวัดจังหวัดภาคใต'ตอนบน 
8 จังหวัด จํานวน 219 คน แสดงผลโดยแบบตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 วิเคราะห,สถานภาพสHวนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม แสดงถึง เพศ อายุ การศึกษา
 อาชีพ รายได'ตHอเดือน 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
N=219 

จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 111 50.7 
  หญิง 108 49.3 
2. อายุ 
 ไมHเกิน 30 ปm 70 32.0 
  31-40 ปm 80 36.5 
  41-50 ปm 40 18.3 
  51-60  ปm         29 13.2 
3. การศึกษา 
 ประถมศึกษา 40 18.3 
  มัธยมศึกษา/ปวช. 30 13.7 
  อนุปริญญา/ปวส.  70 32.0 
  ปริญญาตรีข้ึนไป 79 36.1 
 4. อาชีพ 
  ข'าราชการ 70 32.0 
  พนักงาน 50 22.8 
  ลูกจ'าง 40 18.3 
  พนักงานจ'าง 59 26.9 
5. รายได�ต1อเดือน 
 ไมHเกิน 10,000 บาท 50 22.8 
  10,001-15,000 บาท  70 32.0 
  15,001-20,000 บาท 40 18.3 
  20,001 บาท ข้ึนไป 59 26.9 
  รวม 219 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห,ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม ท่ีถูกเลือก
เป^นกลุHมตัวอยHาง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 เป^นเพศชาย คิดเป^นร'อยละ 50.7 และ เพศหญิง คิดเป^นร'อยละ 49.3  
 อายุ 31-40 ปm คิดเป^นร'อยละ 36.5 อยูHในระดับมาก รองลงมา อายุไมHเกิน 30 ปm     
คิดเป^นร'อยละ 32.0 และ 51-60 ปm คิดเป^นร'อยละ 13.2 น'อยท่ีสุด  
 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป^นร'อยละ 36.1 อยูHในระดับมาก รองลงมา ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดเป^นร'อยละ 32.0 และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป^นร'อยละ 13.7 น'อยท่ีสุด  
 อาชีพ ข'าราชการ คิดเป^นร'อยละ 32.0 อยูHในระดับมาก รองลงมา เป^นพนักงานจ'าง 
คิดเป^นร'อยละ 22.8 และลูกจ'าง คิดเป^นร'อยละ 18.3 น'อยท่ีสุด  
 รายได'ตHอเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป^นร'อยละ 32.0 อยูHในระดับมาก 
รองลงมา รายได'ตHอเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป คิดเป^นร'อยละ 26.9 และ รายได'ตHอเดือน 15,001-
20,000 บาท คิดเป^นร'อยละ 18.3 น'อยท่ีสุด 
 4.1.3 ตอนท่ี 2 วิเคราะห,ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ 
  การวิเคราะห,ข'อมูลในข้ันตอนนี้ ผู'วิจัยได'กําหนดแบบสอบถามแบHงเป^น 4 ประเด็น 
ได'แกH การบรรลุวัตถุประสงค, ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง มีประโยชน,
อยHางแท'จริงตHอสHวนรวม 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 บรรลุวัตถุประสงค, จําแนกเป^นรายข'อ 
 

การบรรลุวัตถุประสงค� 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรยางพาราบรรลุตามวัตถุประสงค, 3.37 1.20 ปานกลาง 
2. การผลิตยางได'คุณภาพและมีผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูง 3.50 1.14 มาก 
3. การแปรรูปยางเป^นไปตามความต'องการของตลาด 3.29 1.18 ปานกลาง 
4. การผลักดันราคายางให'เป^นไปตามเปqาหมาย 3.32 1.21 ปานกลาง 
5. กลไกราคาในตลาดมีความเหมาะสม 3.08 1.43 ปานกลาง 
6. การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม 3.05 1.48 ปานกลาง 
7. เกษตรกรผู'ปลูกยางได'รับการชHวยเหลือคHาปhจจัยการผลิต  
   อยHางเหมาะสม 

3.47 0.92 ปานกลาง 

8. มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางอยHางเป^นรูปธรรม 3.35 0.91 ปานกลาง 
9. ผู'นําสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค,ท่ีตั้งไว'ได' 3.73 0.92 มาก 
10. มีความรHวมมือระหวHางองค,การตHางๆ อยHางตHอเนื่อง 3.47 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.57 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านบรรลุวัตถุประสงค,
โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.36) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา ผู'นําสามารถปฏิบัติงานได'
สําเร็จตามจุดประสงค,ท่ีตั้งไว'ได'มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.73) รองลงมาการผลิตยางได'คุณภาพและมี
ผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูง ( X = 3.50) สHวนการบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสมมีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 
( X =3.05) 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ
 ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ความย่ังยืนของอุตสาหกรรมยาง 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการกําหนดและทบทวนกฎระเบียบตHางๆ ให'เอ้ือตHอการผลิต 
   และการประกอบการ 

3.42 0.97 ปานกลาง 

2. มีกฎหมายและหนHวยงานท่ีรับผิดชอบ พร'อมท้ังเงินทุนในการ 
   สHงเสริมการปลูก การวิจัยและพัฒนายางอยHางตHอเนื่อง 

3.35 1.11 ปานกลาง 

3. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนายางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคHา 3.54 1.01 มาก 
4. มีการวางแผนยุทธศาสตร,ในการพัฒนายางไทยให'สามารถ 
   แขHงขันกับตลาดโลก 

3.43 0.96 ปานกลาง 

5. มีการสนับสนุนบุคลากรด'านวิจัยน้ํายางอยHางจริงจัง 3.49 0.91 ปานกลาง 
6. มีนโยบายให'ใช'ยางพาราผสมกับยางมะตอยราดยางถนน 3.20 1.26 ปานกลาง 
7. มีการจัดต้ังศูนย,รวมยางพาราท้ังระบบ 3.46 1.10 ปานกลาง 
8. มีการสHงเสริมการลงทุนท่ีจะนํายางพาราไปใช'เป^นวัตถุดิบใน 
   การผลิตสินค'าตHางๆ 

2.97 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.61 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมยาง โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.36) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการนํา
เทคโนโลยีมาพัฒนายางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคHา มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.54) รองลงมา มีการสนับสนุน
บุคลากรด'านวิจัยน้ํายางอยHางจริงจัง ( X =3.49) สHวนมีการสHงเสริมการลงทุนท่ีจะนํายางพาราไปใช'
เป^นวัตถุดิบใน การผลิตสินค'าตHางๆ มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =2.97) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ   
 พึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการชHวยเหลือการทําสวนยาง
อยHางครบวงจร 

3.22 1.25 ปานกลาง 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการชHวยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง ท่ีให'รวมตัวจัดต้ังสหกรณ,กองทุนสวนยาง 

3.34 1.25 ปานกลาง 

3. ประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบายท่ีกลุHมเกษตรกรรวมตัว
กันไมHมากพอท่ีจะจัดต้ังสหกรณ, แตHมีการจัดสร'างโรงเรือนผลิต
ยางแผHนดิบคุณภาพดีให' 

3.21 1.13 ปานกลาง 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจกับมาตรการชHวยเหลือเบื้องต'นของ 
รัฐบาล โดยเฉพาะการจHายคHาปhจจัยการผลิตไมHผHานพHอค'าคนกลาง 

3.35 0.88 ปานกลาง 

5. กลุHมสหกรณ,มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให'กลุHมสหกรณ, 
สามารถกู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย 

3.51 0.85 มาก 

6. กลุHมพHอค'ายางมีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลจัดตลาดประมูลยาง
ระดับท'องถ่ิน เพ่ือให'เกษตรกร และพHอค'ามาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได' 
คุณภาพมาตรฐาน และราคาท่ีเป^นธรรม 

3.19 1.25 ปานกลาง 

7. กลุHมบริษัทตHางๆ มีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลสนับสนุนเงินกู'อัตรา 
ดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให'ผู'ประกอบการโรงงาน 

3.47 0.96 ปานกลาง 

8. บุคลากรของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในการนํา
นโยบายตHางๆ ของรัฐบาลไปปฏิบัติ 

3.50 0.91 มาก 

รวม 3.35 0.51 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความพึงพอใจของ
ผู'เก่ียวข'องโดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.35) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา กลุHมสหกรณ,มี
ความพึงพอใจในการสนับสนุนให'กลุHมสหกรณ,สามารถกู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอด
ดอกเบี้ยมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.51) รองลงมา บุคลากรของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจใน
การนํานโยบายตHางๆ ของรัฐบาลไปปฏิบัติ ( X =3.50) สHวนกลุHมพHอค'ายางมีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลจัด
ตลาดประมูลยางระดับท'องถ่ิน เพ่ือให'เกษตรกร และพHอค'ามาซ้ือขายผลผลิตท่ีได'คุณภาพมาตรฐาน
และราคาท่ีเป^นธรรม มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.19) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านมี
 ประโยชน,อยHางแท'จริงตHอสHวนรวม จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ประโยชน�อย1างแท�จริงต1อส1วนรวม 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ประเทศไทยได'ประโยชน,จากความรHวมมือการแก'ไขปhญหาราคา
ยางจากความรHวมมือของกลุHมประเทศสมาชิก 

3.08 1.28 ปานกลาง 

2. ประเทศไทยมีความได'เปรียบด'านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจาก
เป^นประเทศผู'ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก 

3.59 0.96 มาก 

3. ความเป^นไปได'ในการพัฒนาประเทศให'เป^นศูนย,กลางการผลิต 
และสHงออกผลิตภัณฑ,แปรรูปเบื้องต'นให'มีคุณภาพตรงตามความ 
ต'องการของผู'ใช' 

3.47 1.13 ปานกลาง 

4. มีความสามารถพัฒนาการผลิตเป^นผลิตภัณฑ,ยางในชั้นปลาย 3.08 1.28 ปานกลาง 
5. มีการได'รับการสนับสนุนให'มีการใช'ยางธรรมชาติในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน 

3.24 1.11 ปานกลาง 

6. มีการใช'ยางพาราผสมยางมะตอยสําหรับทําผิวถนน  ชHวยให'
ถนนมีอายุการใช'งานยาวนานข้ึน   

3.26 1.31 ปานกลาง 

7. ชาวสวนยาง ได'รับการชHวยเหลืออยHางรวดเร็ว 3.14 1.23 ปานกลาง 
8. กลุHมบริษัทฯ และผู'เก่ียวข'องได'รับประโยชน,จากการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

3.39 1.23 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.69 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านมีประโยชน,อยHาง
แท'จริงตHอสHวนรวมโดยรวมอยูHในระดับปานกลาง ( X =3.28) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา ประเทศ
ไทยมีความได'เปรียบด'านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป^นประเทศผู'ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกมี
คHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.59) รองลงมาความเป^นไปได'ในการพัฒนาประเทศให'เป^นศูนย,กลางการผลิต
และสHงออกผลิตภัณฑ,แปรรูปเบื้องต'นให'มีคุณภาพตรงตามความต'องการของผู'ใช' ( X =3.47) สHวน
ประเทศไทยได'ประโยชน,จากความรHวมมือการแก'ไขปhญหาราคายางจากความรHวมมือของกลุHมประเทศ
สมาชิก มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.08) 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ท้ัง 4 ด'าน 
 โดยรวม 

 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ของสถาบันเกษตรกร 

ภาพรวม 
แปลผล 

X  S.D. 
1. ด'านบรรลุวัตถุประสงค, 3.36 0.57 ปานกลาง 
2. ด'านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง 3.36 0.61 ปานกลาง 
3. ด'านความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 3.35 0.51 ปานกลาง 
4. ด'านมีประโยชน,อยHางแท'จริงตHอสHวนรวม 3.28 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.50 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน โดยรวมอยูHในระดับปานกลาง 
( X =3.34) เม่ือพิจารณาเป^นรายด'าน พบวHา ด'านบรรลุวัตถุประสงค,มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.36) 
รองลงมาด'านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง ( X =3.36) สHวนด'านมีประโยชน,อยHางแท'จริงตHอ
สHวนรวม มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.28) 
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 4.1.4 ตอนท่ี 3 วิเคราะห,นโยบายการสHงเสริม 
  การวิเคราะห,ข'อมูลในข้ันตอนนี้ ผู'วิจัยได'กําหนดแบบสอบถามแบHงเป^น 5 ประเด็น 
ได'แกH การสHงเสริมการผลิต การสHงเสริมการแปรรูป การสHงเสริมการประกันราคา การชHวยลดต'นทุน
การผลิต การชHวยเพ่ิมอุปสงค, 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 สHงเสริมการผลิต จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านการส1งเสริมการผลิต 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสHงเสริมการปลูกยางพันธุ,ดีในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 3.68 0.76 มาก 
2. มีการสHงเสริมการพัฒนาสายพันธุ,ยางพาราให'สามารถผลิตน้ํา
ยางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

3.78 0.63 มาก 

3. มีการสHงเสริมการพัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพาราเพ่ือให'
ผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

3.69 0.59 มาก 

4. มีการสHงเสริมการรวมกลุHมของผู'ปลูกยางพารา เพ่ือเพ่ิมอํานาจ  
การตHอรองราคาและมีบทบาทในการควบคุมราคายาง 

3.43 0.96 ปานกลาง 

5. มีการสHงเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ,ยางท่ีได' 
มาตรฐานสากล 

3.65 0.61 มาก 

6. มีการสHงเสริมเกษตรกรพัฒนารูปแบบการจัดการผลิต 3.63 0.58 มาก 
7. มีการสHงเสริมเกษตรกรบรรจุผลิตภัณฑ,และพัฒนาผลิตภัณฑ, 3.63 0.58 มาก 
8. มีการสHงเสริมการตรวจสอบย'อนกลับแหลHงผลิต 3.49 0.95 ปานกลาง 
9. มีการสHงเสริมการผลิตวัสดุปลูกยางพันธุ,ดีท่ีได'มาตรฐาน 3.50 0.60 มาก 
10. มีการสHงเสริมการผลิตยางแผHนรมควัน ยางเครพ น้ํายางข'น
ยางแทHง ยางชนิดอ่ืน 

3.37 0.64 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.34 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการสHงเสริมการผลิต 
โดยรวมอยูHในระดับมาก ( X =3.59) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการสHงเสริมการพัฒนาสายพันธุ,
ยางพาราให'สามารถผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูงข้ึนมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.78) 
รองลงมา มีการสHงเสริมการพัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพาราเพ่ือให'ผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมี
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ผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูงข้ึน ( X =3.69) สHวนมีการสHงเสริมการผลิตยางแผHนรมควัน ยางเครพ น้ํายางข'น ยาง
แทHง ยางชนิดอ่ืน มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.37) 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 สHงเสริมการแปรรูป จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านการส1งเสริมการแปรรูป 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผHอนปรนแกHผู'ประกอบการราย  
ใหญH เพ่ือขยายกําลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

3.35 0.54 ปานกลาง 

2. มีการสHงเสริมการแปรรูปให'ตรงตามความต'องการของตลาด 3.68 0.64 มาก 
3. มีการสHงเสริมการแปรรูปยาง ท่ีผลิตจากน้ํายางข'น เพ่ือผลิต
อุปกรณ,ทางการแพทย, 

3.35 0.88 ปานกลาง 

4. มีการสHงเสริมการผลิตเฟอร,นิเจอร,ไม'ยาง 3.60 1.00 มาก 
5. มีการสHงเสริมการผลิตภัณฑ,ชิ้นสHวนยานยนต, 3.62 0.67 มาก 
6. มีการสHงเสริมการผลิตผลิตภัณฑ,ยางล'อรถยนต, 3.76 0.66 มาก 
7. มีการสHงเสริมการผลิตผลิตภัณฑ,ยางท่ีใช'ในงานกHอสร'าง 3.64 0.71 มาก 
8. มีการสHงเสริมเกษตรกรในการแปรรูปยางดิบให'เป^นยางแผHน 3.44 0.98 ปานกลาง 
9. มีการสHงเสริมการใช'น้ํายางข'นและยางแห'งผสมยางมะตอย
นํามาราดถนน 

3.63 0.63 มาก 

10. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร'างมูลคHาเพ่ิมให'กับ 
ผลิตภัณฑ,ยาง 

3.44 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.26 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบายไป
ยางพาราปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการสHงเสริมการแปรรูป
โดยรวมอยูHในระดับมาก ( X =3.54) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการสHงเสริมการผลิตผลิตภัณฑ,ยาง
ล'อรถยนต, มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.76) รองลงมามีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผHอนปรนแกH
ผู'ประกอบการรายใหญHเพ่ือขยายกําลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ( X =3.68) สHวนมีการ
สHงเสริมการแปรรูปยาง ท่ีผลิตจากน้ํายางข'น เพ่ือผลิตอุปกรณ,ทางการแพทย,มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 
( X =3.35) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 สHงเสริมการประกันราคา จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านการส1งเสริมการประกันราคา 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสHงเสริมให'สถาบันเกษตรกรเก็บสตwอกยางภายในประเทศ 3.52 0.94 มาก 
2. มีการสนับสนุนให'แปรรูปผลิตภัณฑ,ยางเพ่ือเพ่ิมมูลคHาสินค'า
แล'วเก็บไว'รอการจําหนHายเม่ือราคายางเหมาะสม 

3.36 0.72 ปานกลาง 

3. มีการสนับสนุนเงินกู'ให'แกHสถาบันเกษตรกรแบบไมHมีดอกเบี้ย  
เพ่ือใช'เป^นทุนหมุนเวียนใช'รับซ้ือน้ํายางสด ยางแผHนดิบ หรือยาง 
ก'อนถ'วย และเศษยางจากสมาชิก 

3.49 0.73 ปานกลาง 

4. มีการสนับสนุนเงินกู'ให'กับผู'ประกอบการแปรรูปยางพารา เพ่ือ
ใช'ขยายกําลังการผลิต 

3.76 0.66 มาก 

5. มีการผลักดันให'เกิดการแปรรูปยางพาราสูHผลิตภัณฑ,อ่ืนๆ 3.64 0.71 มาก 
6. มีการลดอุปทานหรือปริมาณการผลิตยาง ซ่ึงจะทําให'ราคายาง 
คHอยๆ สูงข้ึน และมีเสถียรภาพอยูHในระดับท่ีเหมาะสม 

3.62 0.64 มาก 

7. มีการชะลอผลผลิตยางโดยการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในท่ีไมH 
เหมาะสม 

3.44 0.49 ปานกลาง 

8. มีการพัฒนาผลิตยางให'ได'คุณภาพตามมาตรฐาน 3.45 0.49 ปานกลาง 
9. มีการนําเงินสงเคราะห,ท่ีเก็บจากผู'สHงออกยาง มาสนับสนุนการ 
โคHน ยางพาราท่ีมีอายุมากกวHา 25 ปm 

3.36 0.72 ปานกลาง 

10. มีการผลักดันให'มีการใช'ยางพาราในประเทศมากข้ึน 3.52 0.73 มาก 
11. มีการพัฒนาตลาดซ้ือขายยางพาราของไทยให'เป^นตลาดกลาง
ในภูมิภาค 

3.63 0.61 มาก 

รวม 3.53 0.35 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการสHงเสริมการ
ประกันราคาโดยรวม อยูHในระดับมาก ( X =3.53) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการสนับสนุนเงินกู'
ให'กับผู'ประกอบการแปรรูปยางพารา เพ่ือใช'ขยายกําลังการผลิต มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.76) 
รองลงมามีการผลักดันให'เกิดการแปรรูปยางพาราสูHผลิตภัณฑ,อ่ืนๆ ( X =3.64) สHวนมีการนําเงิน
สงเคราะห,ท่ีเก็บจากผู'สHงออกยาง มาสนับสนุนการโคHน ยางพาราท่ีมีอายุมากกวHา 25 ปm มีคHาเฉลี่ยน'อย
ท่ีสุด ( X =3.36) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 ชHวยลดต'นทุนการผลิต จําแนกเป^นรายข'อ 
 

        ด�านการช1วยลดต�นทุนการผลิต 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสนับสนุนการใช'ปุxยชีวภาพ 3.47 0.92 ปานกลาง 
2. มีการสนับสนุนการใช'ปุxยเคมีตามคHาวิเคราะห,ดิน 3.50 0.93 มาก 
3. มีการสนับสนุนการใช'ปุxยอินทรีย,รHวมกับปุxยเคมี 3.45 0.90 ปานกลาง 
4. มีการสนับสนุนการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยาง 2.91 0.93 ปานกลาง 
5. มีการสHงเสริมการนํานวัตกรรมเข'ามาใช' 2.55 1.04 ปานกลาง 
6. มีการควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกด'วยการเน'นการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตให'สูงข้ึน 

2.15 1.07 น'อย 

7. มีการเพ่ิมมูลคHายางพารา ด'วยการแปรรูป เชHน ถนนยางมะตอย 
 ผสมยางพารา แผHนยางปูพ้ืน 

3.00 0.96 ปานกลาง 

8. มีการสนับสนุน ให'ความรู'ในการปลูกพืชอ่ืนแซมในสวนยาง 3.05 0.62 ปานกลาง 
9. มีการให'ความรู'เก่ียวกับสถานการณ,การผลิต 3.78 0.71 มาก 
10. มีการสร'างระบบการซ้ือขายยางท่ีลดการเอาเปรียบชาวสวนยาง 
จากพHอค'าคนกลาง 

3.53 1.06 มาก 

11. มีการเพ่ิมศักยภาพความสามารถของแรงงานครัวเรือน เพ่ือลด 
การจ'างแรงงาน  

3.71 0.68 มาก 

12. มีการสนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ,จาก 
ยางพารา นําไปสูHเชิงพาณิชย, 

3.52 0.86 มาก 

13. มีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด'วยการลดหยHอนภาษีใน 
ระยะแรกของการลงทุน 

3.42 1.06 ปานกลาง 

14. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจาก 
ยางพาราให'มีมูลคHาเพ่ิม 

3.80 0.62 มาก 

รวม 3.27 0.33 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการชHวยลดต'นทุนการ
ผลิตโดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.27) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร'างนวัตกรรมจากยางพาราให'มีมูลคHาเพ่ิม มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.80) รองลงมามี
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การให'ความรู'เก่ียวกับสถานการณ,การผลิต ( X =3.78) สHวนมีการควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกด'วยการ
เน'นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =2.15) 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 ชHวยเพ่ิมอุปสงค, จําแนกเป^นรายข'อ 
 

        ด�านการช1วยเพ่ิมอุปสงค� 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสHงเสริมการชะลอการกรีดยางและการขายยาง โดยให' 
เกษตรกรใช'ระบบกรีดท่ีมีความถ่ีน'อยลง 

3.83 0.60 มาก 

2. มีการสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ,ยางแปรรูป
สHงออก เพ่ือสร'างมูลคHาเพ่ิม 

3.30 1.15 ปานกลาง 

3. มีการเก็บคHาธรรมเนียมจากการสHงออกยางและผลิตภัณฑ,ยาง
เพ่ือนําเงินไว'ใช'แก'ปhญหาในกรณีท่ียางราคาตกตํ่า 

3.57 0.67 มาก 

4. มีการจูงใจให'ผู'ประกอบการลงทุนผลิตสินค'าทดแทนตามท่ีมี 
เทคโนโลยีลHาสุด 

3.61 0.72 มาก 

5. มีการสHงเสริมการใช'ยางพาราในประเทศอยHางเป^นระบบ 3.21 0.90 ปานกลาง 
6. มีการแทรกแซงราคายางด'วยการกําหนดราคาข้ันตํ่าท่ีอิงกับ
ต'นทุนการผลิต 

3.52 1.06 มาก 

7. มีการใช'ยางในอุตสาหกรรม สHงเสริมการลงทุนใหมHรวมท้ังการ 
   สร'างอุปสงค,ในสาขาใหมHท่ีเก่ียวเนื่องและตHอเนื่อง 

3.66 0.85 มาก 

8. มีการสHงเสริมให'มีการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิต 
   สําหรับผลิตภัณฑ,ยางพารา 

3.65 0.91 มาก 

9. มีการผลักดันผู'ประกอบการให'มีการใช'วัตถุดิบในรูปแบบใหมHๆ 3.59 0.90 มาก 
10. มีการสHงเสริมให'มีการใช'ยางธรรมชาติมากข้ึน โดยเฉพาะใน
การผลิตยางรถยนต, 

3.46 1.02 ปานกลาง 

11. มีการใช'ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยในการกHอสร'าง หรือ 
ซHอมแซมถนน 

3.71 0.84 มาก 

รวม 3.55 0.34 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการชHวยเพ่ิมอุปสงค, 
โดยรวม อยูHในระดับมาก ( X =3.55) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา มีการสHงเสริมการชะลอการกรีดยาง
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และการขายยางโดยให'เกษตรกรใช'ระบบกรีดท่ีมีความถ่ีน'อยลงมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.83) 
รองลงมามีการใช'ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยในการกHอสร'าง หรือซHอมแซมถนน ( X =3.71) สHวน
มีการสHงเสริมการใช'ยางพาราในประเทศ และลดอุปทานยางพาราอยHางเป^นระบบ มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 
( X =3.21) 
 
ตารางท่ี 4.12 สรุปผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านนโยบาย
 การสHงเสริม ท้ัง 5 ด'าน โดยรวม 
 

ด�านนโยบายการส1งเสริม 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ด'านการสHงเสริมการผลิต 3.59 0.34 มาก 
2. ด'านการสHงเสริมการแปรรูป 3.54 0.26 มาก 
3. ด'านการสHงเสริมการประกันราคา 3.53 0.35 มาก 
4. ด'านการชHวยลดต'นทุนการผลิต 3.27 0.33 ปานกลาง 
5. ด'านการชHวยเพ่ิมอุปสงค, 3.55 0.34 มาก 

รวม 3.50 0.31 มาก 
  

  จากตารางท่ี 4.12 พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านนโยบายการสHงเสริม โดยรวมอยูHในระดับมาก 
( X =3.50) เม่ือพิจารณาเป^นด'าน พบวHา ด'านการสHงเสริมการผลิตมีคHาเฉลี่ยมาก ( X =3.59) รองลงมา 
ด'านการชHวยเพ่ิมอุปสงค, ( X =3.55) สHวนด'านการชHวยลดต'นทุนการผลิตมีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 
( X =3.27) 
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 4.1.5 ตอนท่ี 4 วิเคราะห,ปhจจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  การวิเคราะห,ข'อมูลในข้ันตอนนี้ ผู'วิจัยได'กําหนดแบบสอบถามแบHงเป^น 5 ประเด็น 
ได'แกH ภาวะผู'นํา ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร การสนับสนุนจากภาครัฐ ความรHวมมือของ
องค,กรยาง ความรHวมมือของเกษตรกร ความรHวมมือระหวHางประเทศ ความสามารถในการแขHงขัน 
ด'านโรงงานในการผลิต 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านภาวะ
 ผู'นํา จําแนกเป^นรายข'อ 

 

ด�านภาวะผู�นํา 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ผู'นํามีการวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให'บุคลากรของ
องค,การปฏิบัติงานตHางๆ ให'ประสบความสําเร็จตามเปqาหมาย 

3.60 0.81 มาก 

2. ผู'นําทําให'กลุHมสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค,ท่ีตั้งไว'
ได' 

3.61 0.62 มาก 

3. ผู'นํามีความสามารถท่ีจะชี้แนะ อํานวยการ หรือมีอิทธิพลตHอ
พฤติกรรมของผู'อ่ืนเพ่ือให'มุHงไปสูHจุดหมายท่ีกําหนดไว' 

3.60 1.11 มาก 

4. ผู'นําเป^นผู'รู'เทHาทันสถานการณ,และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการ 
เปลี่ยนแปลงได'อยHางเหมาะสม 

3.25 1.11 ปานกลาง 

5. ผู'นําเอาใจใสHในการทํางานของลูกน'องโดยการเป^นท่ีปรึกษาท่ีดี 3.56 0.78 มาก 
6. ผู'นําเป^นคนท่ีคอยประนีประนอมให'ทุกคนท่ีรHวมงานเกิดความ
พอใจ 

3.73 0.59 มาก 

7. ผู'นําสHงเสริมให'ลูกน'องมีโอกาสพัฒนาความรู'ความสามารถในการ
ทํางาน 

3.61 0.71 มาก 

8. ผู'นํามีการเสริมสร'างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 3.75 0.62 มาก 
9. ผู'นํามีความสามารถในการตัดสินใจ กล'าคิด กล'าทํา มีความ
รับผิดชอบและมีวิสัยทัศน,ท่ีกว'างไกล 

3.66 0.63 มาก 

10. ผู'นําสามารถแสดงบทบาทในการนําด'วยบารมี และความมี 
อิทธิพลเหนือกลุHมบุคคลอ่ืนได' ในทุกสถานการณ, 

3.60 0.62 มาก 

รวม 3.60 0.35 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านภาวะผู'นํา โดยรวม 
อยูHในระดับมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา ผู'นํามีการเสริมสร'างขวัญและกําลังใจในการ
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ทํางาน มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.75) รองลงมา ผู'นําเป^นคนท่ีคอยประนีประนอมให'ทุกคนท่ีรHวมงาน
เกิดความพอใจ ( X =3.73) สHวนผู'นําเป^นผู'รู'เทHาทันสถานการณ,และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการ
เปลี่ยนแปลงได'อยHางเหมาะสม มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.25) 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ
 พร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านความพร�อมด�านทรัพยากรการบริหาร 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. องค,การมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย,ให'มีบุคลากรทํางาน
อยHางเพียงพอตามความจําเป^น 

3.62 0.72 มาก 

2. องค,การมีการจ'างงานบุคลากรให'ทํางานในหน'าท่ีตHางๆ อยHาง 
ตHอเนื่อง 

3.68 0.78 มาก 

3. องค,การมีการจัดการด'านตําแหนHงงานอยHางครอบคลุมและ 
เหมาะสม 

3.68 0.65 มาก 

4. องค,การมีการฝ{กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ให'ทํางาน
ได' ทํางานเป^น ทํางานอยHางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.65 0.64 มาก 

5. องค,การมีการบริหารคHาตอบแทนผลประโยชน,และสวัสดิการ
แกHบุคลากรอยHางเหมาะสม 

3.36 1.09 ปานกลาง 

6. องค,การมีการจHายคHาตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมให'กับ
พนักงาน ขณะปฏิบัติงานก็มีความปลอดภัย จากสภาพแวดล'อม
ท่ีไมHเหมาะสม 

3.57 0.63 มาก 

7. องค,การมีการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและ 
สนับสนุนคนทํางานดี 

3.62 0.66 มาก 

8. องค,การมีการให'รางวัล การเลื่อนตําแหนHงแกHผู'ท่ีปฏิบัติงานดี 3.40 0.95 ปานกลาง 
รวม 3.57 0.43 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความพร'อมด'านทรัพยากร
การบริหารโดยรวม อยูHในระดับมาก (X =3.57) เม่ือพิจารณาเป^นข'อ พบวHา องค,การมีการจ'างงานบุคลากร
ให'ทํางานในหน'าท่ีตHางๆ อยHางตHอเนื่อง มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด (X =3.68) รองลงมา องค,การมีการจัดการด'าน
ตําแหนHงงานอยHางครอบคลุมและเหมาะสม (X =3.68) สHวนองค,การมีการบริหารคHาตอบแทนผลประโยชน,
และสวัสดิการแกHบุคลากรอยHางเหมาะสม มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด (X =3.25) 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ จําแนกเป^นรายข'อ 
 

        ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสนับสนุนการทาํสวนยางอยHางครบวงจร ตั้งแตHการผลติ การตลาด 
การแปรรูป การสHงเสริมอาชีพเสริม การประสบภัยธรรมชาต ิ

3.53 0.59 มาก 

2. มีการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ให'รวมตัวจัดตั้งสหกรณ,กองทุน
สวนยางโดยจัดสรรงบประมาณสร'างโรงผลิตยางแผHนผึ่งแห'ง/รมควันให'กับ
กลุHมเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลผลิต 

3.66 0.71 มาก 

3. มีการสนับสนุนการจัดสร'างโรงเรือนผลิตยางแผHนดบิคุณภาพดีให'กลุHม 
เกษตรกรที่รวมตัวกันไมHมากพอที่จะจัดตั้งสหกรณ, 

3.41 0.52 ปานกลาง 

4. มีการสนับสนุนการจัดตลาดประมูลยางระดบัท'องถ่ินชHวยให'เกษตรกร  
พHอค'ามาซ้ือขายผลผลิต ทีไ่ด'คุณภาพมาตรฐาน ราคาที่เปน̂ธรรม 

3.45 0.49 ปานกลาง 

5. มีการสนับสนุนชHวยเหลือ สาธิตและสHงเสริมชาวสวนยาง ในการปลูก
ยางพันธุ,ดีหรือไม'ยืนต'นชนดิอ่ืนที่มี 

3.57 0.49 มาก 

6. มีการสนับสนุนปลูกยางพันธุ,ดีแกHเกษตรกรที่ไมHมีสวนยางมากHอน 3.62 0.48 มาก 
7. มีการออกมาตรการเรHงดHวนชHวยเหลือเกษตรสวนยางพาราที่ราคาตกต่ํา 3.54 0.55 มาก 
8. มีการสนับสนุนให'เกษตรกรนํายางพารามาผลติเป^นสินค'าอ่ืนเพื่อสร'าง 
มูลคHาเพิ่ม 

3.37 0.64 ปานกลาง 

9. มีการสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญHปรับปรุงเคร่ืองจักรรองรับการ 
ผลิตสนิค'าจากยางพารา 

3.35 0.54 ปานกลาง 

10. มีการลดต'นทนุเกษตรกรด'วยแนวทางตHางๆ ตัง้แตHปhจจัยการผลติ  
 การตลาดตั้งแตHต'นน้าํจนถึงปลายน้ํา เพื่อให'เกษตรกรมีต'นทุนการผลิตลดลง 

3.62 0.67 มาก 

11. มีการสนับสนนุคHาปhจจัยการผลิตให'แกHเกษตรกรผู'ปลูกยางในอัตรา  
ไรHละ 2,520 บาท รายละไมHเกิน 25 ไรH ระยะเวลา 7 เดือน 

3.76 0.66 มาก 

12. มีการสนับสนนุการนาํยางพารามาเปน̂สHวนประกอบในการสร'างถนน 
โดยจะใช'ยางพาราผสมกับยางมะตอย ในการสร'างถนนลาดยาง 

3.64 0.71 มาก 

13. มีการสนับสนนุการนาํยางพารามาเปน̂สHวนประกอบในการผลิตยาง 
รถยนต,ทหาร 

3.62 0.64 มาก 

14. มีการสนับสนนุการนาํยางพารามาเปน̂สHวนประกอบในการผลิตพื้น 
รองเท'าหนัง 

3.44 0.49 ปานกลาง 

15. มีการสนับสนนุให'เกษตรกรรวมกลุHมเป^นสหกรณ, เพื่อขยายการ 
ลงทุนและแปรรูปสินค'าข้ันกลางจากน้าํยางดิบ 

3.45 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.26 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐโดยรวม อยูHในระดับมาก ( X =3.54) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา มีการชHวยเหลือคHาปhจจัย
การผลิตให'แกHเกษตรกรผู'ปลูกยางในอัตราไรHละ 2,520 บาท รายละไมHเกิน 25 ไรH ระยะเวลา 7 เดือน 
มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.76) รองลงมา มีการชHวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให'รวมตัวจัดต้ัง
สหกรณ,กองทุนสวนยาง โดยจัดสรรงบประมาณสร'างโรงผลิตยางแผHนผึ่งแห'ง/รมควัน ให'กับกลุHม
เกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลผลิต ( X =3.66) สHวนมีการสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญHปรับปรุงเครื่องจักร
รองรับการผลิตสินค'าจากยางพารา มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.35) 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ
 รHวมมือขององค,กรยาง จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านความร1วมมือขององค�กรยาง 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีความรHวมมือกับสมาคมยางพาราไทย ซ่ึงเป^นสมาคมของกลุHม 
   บริษัทผู'ค'าและสHงออกยางแปรรูปชนิดตHางๆ 

3.07 1.30 ปานกลาง 

2. มีความรHวมมือกับสมาคมน้ํายางข'นไทย ซ่ึงเป^นสมาคมของ
บริษัทผู'ค'าและสHงออกน้ํายางข'นโดยเฉพาะ 

3.00 1.30 ปานกลาง 

3. มีความรHวมมือกับสมาคมผู'ผลิตถุงมือยางไทย ซ่ึงเป^นการ
รวมกลุHมผู'ประกอบการผลิตถุงมือยางท่ีมีความเก่ียวข'องกับการใช'
วัตถุดิบน้ํายางข'น 

3.10 1.27 ปานกลาง 

4. มีความรHวมมือกับกลุHมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ,ยางสภา 
อุตสาหกรรมแหHงประเทศไทย ซ่ึงมีความเก่ียวข'องกับการใช' 
วัตถุดิบยางธรรมชาติ (โดยเฉพาะยางแห'ง) และยางสงเคราะห, 

2.88 1.16 ปานกลาง 

5. มีความรHวมมือกับบริษัท ไทยรับเบอร,ลาเท็คคอร,เปอร,เรชั่น  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู'เชี่ยวชาญในการผลิตน้ํายางข'น  
ยางสกิม ถุงมือยาง และยางยืด 

3.64 0.93 มาก 

รวม 3.14 0.84 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความรHวมมือของ
องค,กรยาง โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.14) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา มีความรHวมมือ
กับบริษัท ไทยรับเบอร,ลาเท็คคอร,เปอร,เรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู'เชี่ยวชาญในการผลิตน้ํา
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ยางข'น ยาง สกิม ถุงมือยาง และยางยืด มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.64) รองลงมา มีความรHวมมือกับ
สมาคมผู'ผลิตถุงมือยางไทย ซ่ึงเป^นการรวมกลุHมผู'ประกอบการผลิตถุงมือยางท่ีมีความเก่ียวข'องกับการ
ใช'วัตถุดิบน้ํายางข'น ( X =3.10) สHวนมีความรHวมมือกับสมาคมน้ํายางข'นไทย ซ่ึงเป^นสมาคมของบริษัท
ผู'ค'าและสHงออกน้ํายางข'นโดยเฉพาะ มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.00) 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ
 รHวมมือของเกษตรกร จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านความร1วมมือของเกษตรกร 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ชาวสวนยางให'ความรHวมมือในการค'นหาปhญหาและสาเหตุของ 
ปhญหา เพราะชาวสวนประสบปhญหายHอมรู'ปhญหาของตนเอง 

3.71 0.60 มาก 

2. ชาวสวนยางให'ความรHวมมือในการวางแผนดําเนินการเพ่ือแก'ไข 
ปhญหา โดยชาวสวนยางในพ้ืนท่ี 

3.68 0.64 มาก 

3. ชาวสวนยางมีการตัดสินใจในการใช'ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดให'
เกิดประโยชน,ตHอสHวนรวม 

3.28 0.94 ปานกลาง 

4. ชาวสวนยางให'ความรHวมมือในการลงทุนและปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอยHางยิ่งในด'านแรงงาน 

3.25 0.88 ปานกลาง 

5. ชาวสวนยางให'ความรHวมมือในการติดตามและประเมินผล เพ่ือ 
ค'นคว'าหาข'อดีและข'อบกพรHองท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 

3.45 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.46 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความรHวมมือของ
เกษตรกร โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.47) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา ชาวสวนยางให'
ความรHวมมือในการค'นหาปhญหาและสาเหตุของปhญหา เพราะชาวสวนประสบปhญหายHอมรู'ปhญหาของ
ตนเอง มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.71) รองลงมา ชาวสวนยางให'ความรHวมมือในการวางแผน
ดําเนินการเพ่ือแก'ไขปhญหา โดยชาวสวนยางในพ้ืนท่ี ( X =3.68) สHวนชาวสวนยางให'ความรHวมมือใน
การลงทุนและปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยHางยิ่งในด'านแรงงาน มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.25) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความ
 รHวมมือระหวHางประเทศ จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ความร1วมมือระหว1างประเทศ 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีความรHวมมือด'านยางพาราระหวHางประเทศไทย อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย 

2.89 1.26 ปานกลาง 

2. มีมาตรการความรHวมมือด'านยางพารา ในสHวนของการปรับ 
ปริมาณการผลิตยางพารา ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

2.79 1.35 ปานกลาง 

3. มีความรHวมมือด'านการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรม
ยางพาราไปสูHประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา 

2.90 1.35 ปานกลาง 

4. มีกรอบการดําเนินงานความรHวมมือด'านตHางๆ ของบริษัทรHวมทุน 
ระหวHางไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

2.97 1.03 ปานกลาง 

5. มีความรHวมมือของเครือขHายสูHกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือเออีซี (AEC) 

3.22 1.25 ปานกลาง 

6. มีความรHวมมือในแผนการจัดต้ังตลาดยางพาราของภูมิภาค 
อาเซียน 

3.34 1.25 ปานกลาง 

7. มีความรHวมมือเพ่ือลดปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติออกสูHตลาด 
ตามข'อตกลงของ ITRC จากความรHวมมือของท้ัง 3 ประเทศ 

3.21 1.13 ปานกลาง 

8. มีความรHวมมือด'านมาตรการสHงเสริมการใช'ยางธรรมชาติ 
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนในแตHละประเทศตามขีดความสามารถ 
ด'านเทคโนโลยีของประเทศตน 

3.35 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.54 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความรHวมมือระหวHาง
ประเทศ โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.08) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา มีความรHวมมือใน
แผนการจัดต้ังตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.22) รองลงมา มีความ
รHวมมือของเครือขHายสูHกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ( X =3.10) สHวนมีมาตรการ
ความรHวมมือด'านยางพารา ในสHวนของการปรับปริมาณการผลิตยางพารา ไทย อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย มีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =1.35) 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'าน
 ความสามารถในการแขHงขัน จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านความสามารถในการแข1งขัน 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการแขHงขันการค'ายางพาราของประเทศ ASEAN ในตลาด BRICS 
ไทยมีแนวโน'มได'เปรียบเพ่ิมข้ึนท้ังข้ันกลางน้ําและข้ันปลายน้ํา 

3.51 0.85 มาก 

2. มีการแขHงขันการค'ายางกับประเทศอินโดนีเซียในข้ันกลางน้ําและ 
ข้ันปลายน้ําไทยมีแนวโน'มเสียเปรียบ 

3.19 1.25 ปานกลาง 

3. มีการแขHงขันการค'ายางพารากับประเทศฟ�ลิปป�นส,ในข้ันกลางน้ํา  
และข้ันปลายน้ําไทยมีแนวโน'มได'เปรียบ 

3.47 0.96 ปานกลาง 

4. มีการแขHงขันการค'ายางพารากับประเทศสิงคโปร,ไทยมีแนวโน'ม 
เสียเปรียบเพ่ิมข้ึนท้ังสินค'ายางพาราข้ันต'นน้ําและปลายน้ํา 

3.50 0.91 มาก 

5. มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ,ยางและไม'ยางพารา เพ่ือ 
สHงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ,ยางและไม'ยางพารา 

3.08 1.28 ปานกลาง 

6. การปลูกยางพาราของมาเลเซียมีแนวโน'มลดลงอยHางรวดเร็ว  
และตHอเนื่อง 

3.59 0.96 มาก 

7. ประเทศไทยมีความได'เปรียบในการแขHงขันเหนือกวHามาเลเซีย  
อินโดนีเซีย เนื่องจากไทยมีการผลิตยางธรรมชาติและสHงออกยาง 
แผHนรมควันเป^นอันดับหนึ่ง 

3.47 1.13 ปานกลาง 

8. ประเทศอินโดนีเซียจะมีความได'เปรียบในการแขHงขันเหนือกวHา 
ไทยเนื่องจากอินโดนีเซีย มีการเมืองภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพ 
มากกวHาไทย 

3.08 1.28 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.62 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านความสามารถในการ
แขHงขัน โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.36) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา การปลูกยางพารา
ของมาเลเซียมีแนวโน'มลดลงอยHางรวดเร็ว และตHอเนื่อง มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.59) รองลงมา มี
การแขHงขันการค'ายางพาราของประเทศ ASEAN ในตลาด BRICS ไทยมีแนวโน'มได'เปรียบเพ่ิมข้ึนท้ัง
ข้ันกลางน้ําและข้ันปลายน้ํา ( X =3.51) สHวนประเทศอินโดนีเซียจะมีความได'เปรียบในการแขHงขัน
เหนือกวHาไทยเนื่องจากอินโดนีเซีย มีการเมืองภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพมากกวHาไทย มีคHาเฉลี่ย
น'อยท่ีสุด ( X =3.08) 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'าน
 โรงงานในการผลิต จําแนกเป^นรายข'อ 
 

ด�านโรงงานในการผลิต 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. มีการสนับสนุนกลุHมสหกรณ,กู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตรา ดอกเบี้ย
ตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปสร'างโรงงาน แปรรูปยาง 

3.24 1.11 ปานกลาง 

2. มีการสนับสนุนเงินกู'อัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให' 
ผู'ประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ,ยางขนาดใหญH 

3.26 1.31 ปานกลาง 

3. มีการสHงเสริมการกHอต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา ในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ,ยาง ให'เป^นผลิตภัณฑ,สําเร็จรูป 

3.14 1.23 ปานกลาง 

4. มีการอนุมัติสินเชื่อให'ผู'ประกอบการกHอต้ังโรงงานแปรรูป
ยางพาราขยายการผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต 

3.39 1.23 ปานกลาง 

5. มีการชักจูงนักลงทุนมาต้ังโรงงานผลิตยางรถยนต, ถุงมือยาง  
ถุงยางอนามัย 

3.22 1.30 ปานกลาง 

6. กระทรวงอุตสาหกรรมมีการสั่งการให'หนHวยงานท่ีเก่ียวข'องเข'า
ไปชHวยสHงเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา 

3.46 1.20 ปานกลาง 

7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีการสนับสนุนการต้ังโรงงาน 
แปรรูปยางพารา รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

3.24 1.20 ปานกลาง 

8. กสอ. มีการศึกษาความเป^นไปได'วHาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ,
ยางควรลงทุนพัฒนาในด'านใด 

3.34 1.36 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.59 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านโรงงานในการผลิต
โดยรวม อยูHในระดับปานกลาง ( X =3.29) เม่ือพิจารณาเป^นรายข'อ พบวHา กระทรวงอุตสาหกรรมมี
การสั่งการให'หนHวยงานท่ีเก่ียวข'องเข'าไปชHวยสHงเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =3.46) รองลงมา มีการอนุมัติสินเชื่อให'ผู'ประกอบการกHอต้ังโรงงานแปรรูปยางพาราขยายการ
ผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ( X =3.39) สHวนมีการสHงเสริมการกHอต้ังโรงงานแปรรูป
ยางพารา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ,ยาง ให'เป^นผลิตภัณฑ,สําเร็จรูป มีคHาเฉลี่ยน'อย
ท่ีสุด ( X =3.14) 
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ตารางท่ี 4.21 สรุปผลการวิเคราะห, คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ปhจจัยด'าน
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ัง 8 ด'าน โดยรวม 
 

ปBจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ X  S.D. แปลผล 
1. ด'านภาวะผู'นํา 3.60 0.35 มาก 
2. ด'านความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 3.57 0.43 มาก 
3. ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ 3.54 0.26 มาก 
4. ด'านความรHวมมือขององค,กรยาง 3.14 0.84 ปานกลาง 
5. ด'านความรHวมมือของเกษตรกร   3.47 0.46 ปานกลาง 
6. ด'านความรHวมมือระหวHางประเทศ 3.08 0.54 ปานกลาง 
7. ด'านความสามารถในการแขHงขัน 3.36 0.62 ปานกลาง 
8. ด'านโรงงานในการผลิต 3.29 0.59 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.42 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวHา ระดับประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ปhจจัยด'านการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมอยูHใน
ระดับปานกลาง ( X =3.27) เม่ือพิจารณาเป^นรายด'าน พบวHา ด'านภาวะผู'นํา มีคHาเฉลี่ยมาก 
( X =3.60) รองลงมา ด'านความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร มีคHาเฉลี่ย ( X =3.5) สHวนด'านการ
สนับสนุนจากภาครัฐมีคHาเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.57) 
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 4.1.6 ตอนท่ี 5 วิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหวHางตัวแปรกับปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน  
  ผู'วิจัยนําเสนอผลการวิจัยความสัมพันธ,ระหวHางตัวแปรกับปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอ
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 
โดยใช'สูตร ทดสอบความสัมพันธ,ด'วยวิธีการวิ เคราะห,การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise 
Regression Analysis) 
  เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ,ระหวHางตัวแปรการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพารา (X) กับ ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต'ตอนบน (Y) เพ่ือให'เกิดความเข'าใจตรงกัน ผู'วิจัยจึงใช'สัญลักษณ,ดังตHอไปนี้ 
  ตัวแปรอิสระ  
  X1 การสHงเสริมการผลิต 
  X2 การสHงเสริมการแปรรูป 
  X3 การสHงเสริมการประกันราคา 
  X4 การชHวยลดต'นทุนการผลิต 
  X5 การชHวยเพ่ิมอุปสงค, 
  X6 ภาวะผู'นํา 
  X7 ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 
  X8 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
  X9 ความรHวมมือขององค,กรยาง 
  X10 ความรHวมมือของเกษตรกร 
  X11 ความรHวมมือระหวHางประเทศ 
  X12 ความสามารถในการแขHงขัน 
  X13 โรงงานในการผลิต 
  ตัวแปรตาม 
  Y = การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด
ภาคใต'ตอนบน 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลคHาวิเคราะห,สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,พหุคูณปhจจัยท่ีมีอิทธิพลระหวHางตัวแปร 
 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

Y 1.000              

X1 .272** 1.000             

X2 .131 .309** 1.000            

X3 -.017 .636** .492** 1.000           

X4 -.036 .694** .487** .841** 1.000          

X5 .147* .012 -.040 -.076 -.117 1.000         

X6 .858** .245** .083 .007 -.040 .187** 1.000        

X7 .785** .265** .145* -.028 .027 .122 .553** 1.000       

X8 .881** .230** .098 .001 -.029 .081 .623** .687** 1.000      

X9 .156* .068 .168* .008 -.027 .454** .183** .034 .109 1.000     

X10 .205** .048 .164* .074 .003 .071 .136* .004 .241** .218** 1.000    

X11 .629** .122 .265** .041 .011 .011 .438** .594** .611** .155* .601** 1.000   

X12 .869** .231** .094 .005 -.011 .106 .631** .842** .885** .072 .131 .547** 1.000  

X13 .731** .232** .107 -.004 -.060 .105 .534** .510** .812** .130 .280** .547** .638** 1.000 

*   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
**  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวHา คHาสัมพันธ,สหสัมพันธ,ระหวHางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
มีคHาอยูHระหวHาง -.004 ถึง .885 โดยท้ังหมดมีความสัมพันธ,ทางบวกอยHางไมHมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เพ่ือท่ีจะแสดงความสัมพันธ,ระหวHางตัวแปรอิสระวHาไมHควรมีความสัมพันธ,ระหวHางกันสูง เม่ือพิจารณา
คHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,แตHละด'าน พบวHา ความสามารถในประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไป
ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน กับการสนับสนุนจากภาครัฐ มี
ความสัมพันธ,สูงสุด และพบวHา ความสามารถในประสิทธิผลการนํานโยบายไปยางพาราปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน กับการสHงเสริมการประกันราคา มีความสัมพันธ,
ตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห,การแปรปรวนปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอประสิทธิผลการนํานโยบาย
 ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ได'แกH 
 ปhจจัยด'านนโยบายการสHงเสริม และปhจจัยด'านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

สมการ 
แหล1งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sing 

X8, X6, X7, X10 Regression 53.091 4 13.273 1330.903 .000 
 Residual 2.134 214 .010   
 Total 55.225 218    

Predictors: (Constant), X8, X6, X7, X10 
Dependent Variable: Y 
 

 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห,ข'อมูล แสดงให'เห็นวHา ความสัมพันธ,ระหวHางตัว
แปรเกณฑ,และตัวแปรพยากรณ, มีความสัมพันธ,กันในเชิงเส'นตรง ระหวHางตัวแปรตาม (y) กับตัวแปร
ต'น 4 ตัวแปรในมิติของการสนับสนุนจากภาครัฐ (X8) ภาวะผู'นํา (X6) ความพร'อมด'านทรัพยากรการ
บริหาร (X7) และความรHวมมือของเกษตรกร (X10) อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการ
คํานวณ จะสามารถนําไปสร'างสมการได'โดยมีตัวแปรพยากรณ, ดังตารางท่ี 4.24 
 

ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห,สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอ
 ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด
 ภาคใต'ตอนบน ได'แกH ปhจจัยด'านนโยบายการสHงเสริม และปhจจัยด'านการนํานโยบาย
 ไปปฏิบัติ โดยใช'ตัวแปรพยากรณ, X8, X6, X7, X10 พยากรณ,ตัวแปร y 

 

 
 

R 
R² 

Square 
R² 

Adjusted 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficents 

t Sing 

Model    B Std. 
Error 

Beta   

Constant    .213 .054  3.957 .000 
X8 .881 .777 .776 .303 .015 .419 19.842 .000 
X6 .966 .933 .932 .371 .014 .456 25.887 .000 
X7 .980 .960 .959 .241 .019 .245 12.573 .000 
X10 .980 .961 .961 .024 .008 .241 2.884 .004 

* Correlation is significant at the 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.24 พิจารณาตามสมการพยากร พบวHา ตัวแปรอิสระท่ีได'รับการ
คัดเลือกเข'าสมการตามลาดับความสัมพันธ,อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด'วย         
4 ปhจจัย คือ (1) ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด'านภาวะผู'นา (3) ด'านความพร'อมด'านทรัพยากร
การบริหาร และ (4) ด'านความรHวมมือของเกษตรกร โดยมีคHาสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'
ของตัวแปรชี้วัดการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'
ตอนบน ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ R Square=.777 มีคHาสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ี
ปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=.776 ด'านภาวะผู'นํา R Square =.993 มีคHา
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=.932 ด'าน
ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร R Square=.960 มีคHาสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ี
ปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=.959 และความรHวมมือของเกษตรกร R 
Square=.961 มีคHาสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R 
Square=.962 โดยท้ัง 4 ปhจจัย ดังกลHาวสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได'ร'อยละ 96.10 (Adjusted R² =.961) โดยเขียน
เป^นสมการได' ดังนี้ 
 สมการพยากรณ,ในรูปคะแนนดิบ 
  y = .213 + .303(X8) + .371(X6) + .241(X7) + .024(X10) 
 สมการพยากรณ,ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z y = .419(X8) + .456(X6) + .245(X7) + .241(X10) 
 
 จากสมการถดถอยพหุคูณเส'นตรงข'างต'นสามารถแปรความหมายได'ดังนี้ 
 1. ถ'าปhจจัยด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให'
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 
เพ่ิมข้ึน .303 คะแนน โดยท่ีปhจจัยอ่ืนๆ มีคHาคงท่ี 
 2. ถ'าปhจจัยด'านภาวะผู'นํา มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให'ประสิทธิผลการนํา
นโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน เพ่ิมข้ึน .371 
คะแนน โดยท่ีปhจจัยอ่ืนๆ มีคHาคงท่ี 
 3. ถ'าปhจจัยด'านความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน 
ทําให'ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยHางพาราในจังหวัดภาคใต'
ตอนบน เพ่ิมข้ึน .241 คะแนน โดยท่ีปhจจัยอ่ืนๆ มีคHาคงท่ี 
 4. ถ'าปhจจัยด'านความรHวมมือของเกษตรกร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให'
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยHางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 
เพ่ิมข้ึน .024 คะแนน โดยท่ีปhจจัยอ่ืนๆ มีคHาคงท่ี 
 สําหรับปhจจัยท่ีไมHมีอิทธิพลตHอประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน มี 9 ตัวแปร คือ การสHงเสริมการผลิต การ
สHงเสริมการแปรรูป การสHงเสริมการประกันราคา การชHวยลดต'นทุนการผลิต การชHวยเพ่ิมอุปสงค, 



 226 

ความรHวมมือขององค,กรยาง ความรHวมมือระหวHางประเทศ ความสามารถในการแขHงขัน โรงงานใน
การผลิต  
 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการวิเคราะห,คHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,พหุคูณปhจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสHงผลตHอประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในภาคใต'ตอนบน ผู'วิจัยได'นํา
ผลการวิจัยท่ีอิทธิพลตHอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ท่ีได'จาก
การวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ือต'องการสืบค'นถึงบริบททางสังคม (Social Context) ไปสัมภาษณ,เชิงลึก
ผู'เชี่ยวชาญด'านยางพารา หรือมีสHวนเก่ียวข'องในการพัฒนายางพารา ซ่ึงผู'ให'สัมภาษณ,หลักจะอยูHใน
สถาบันเกษตรกร 3 หนHวยงาน คือ องค,การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห,การ
ทําสวนยาง โดยใช'กระบวนการวิเคราะห,และประมวลผลข'อมูลแบบอุปนัย ด'วยการดําเนินการ
รHวมกับกระบวนการรวบรวมข'อมูลจากการศึกษาค'นคว'าข'อมูลจากเอกสาร เพ่ือเป^นการตรวจสอบ
ยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณวHา สอดคล'องกับพ้ืนท่ีจริงๆ หรือไมH เพ่ือลบข'อผิดพลาดอันเกิดข้ึนจากการ
เก็บข'อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงผู'วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ 
 4.2.1 ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต'ตอนบน  
  1) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
   ดิษฐเดช วัฒนาพร (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา การ
สนับสนุนจากภาครัฐท่ีผHานมา รัฐบาลเข'ามาแทรกแซงราคา ถือวHาไมHประสบความสําเร็จเทHาท่ีควร 
การแทรกแซงราคา เพ่ิมไปจากตลาด 3 บาท แตHต'องไปจ'างบริษัทเอกชน ประมาณ 5 บาท ในเรื่อง
ของกระบวนการข้ันตอนรมควัน อัดก'อน จ'างเก็บ เกษตรกรได' 3 บาท รัฐจะต'องจHาย 8 บาท ให'
บริษัทเอกชนเสีย 5 บาท ทําให'โครงการหรือนโยบายของรัฐเป^นนโยบายชั่วคราว ลักษณะท่ีจะให'
นโยบายในเรื่องของรัฐมีประสิทธิภาพมากก็คือ ยาง ต'องพ่ึงพาตลาดตHางประเทศ ประมาณ 86 หรือ 
87 เปอร,เซ็นต, ของผลผลิตท้ังหมด ฉะนั้นนโยบายของรัฐ ณ วันนี้ เรามิได'ปลูกยางเพียงประเทศเดียว 
ยังมี ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เขมร ลาว โดยรวมเอเชียอาคเนย, ปลูกกันเกือบจะหมด 
ตลาดเดิมๆ มุHงไปท่ีญี่ปุ�น ชHวงหลัง จีนเป^นตลาดท่ีใหญH ในสHวนของเรื่องการตลาด  
   รัฐพยายามรวบรวมเป^นผู'ผลิต ซ่ึงก็ใช'วัตถุดิบในการแปรรูป ใช'ภายในประเทศให'
มากข้ึน คือนโยบายท่ีถูกหลัก สHวนของนโยบายท่ีวHา ได'ดําเนินการในสHวนถัดๆ มา เรียกวHา โครงการ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ให'ดําเนินการแปรรูป เพ่ิมมูลคHา มีเงินกู'
ให'กับสถาบันเกษตรกร นโยบายของรัฐบาล ก็จะตรงจุดและก็ตHอเนื่องจากเดิม  
   มาตรการแก'ไขปhญหาราคายางท้ังระบบ รัฐบาลจHายให' 2,520 บาท ตHอไรH/คน 
คนละไมHเกิน 25 ไรH เป^นนโยบายท่ีแก'ไขปhญหาเฉพาะหน'า ไมHยั่งยืน จากเดิมราคายางอยูHท่ีประมาณ 
80-90 บาท เม่ือใช'นโยบายนี้ราคายางก็ลดลงๆ เรื่อยๆ แสดงวHานโยบายนี้เป^นนโยบายเฉพาะหน'า  
   มาตรการ ณ วันนี้ เป^นนโยบายเฉพาะหน'า รัฐหวังดีวHา นําไปให'เกษตรกรเพ่ือลด
ต'นทุนการผลิต ในเรื่องของปhจจัยการผลิตมาลดต'นทุน จริงๆ แล'วเป^นทางอ'อม ทางตรงจริงๆ คือ 
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มาตรการท่ีรัฐบาลบอกวHา ให'เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรกู'ยืมในวงเงินดอกเบี้ยตํ่า เพ่ือมาแปรรูป
ผลผลิต และก็เก็บไว' นี่คือลักษณะของโครงการ หรือนโยบายท่ีไมHเห็นชัดในทันทีทันใด แตHในระยะ
ยาวจะมีผล ตัวอยHางอยูHท่ีดีมานซัพพราย นั่นคือความต'องการใช' ความต'องการขาย ต'องการใช'เม่ือมี
สินค'ามาก ราคาก็ลดลด เม่ือมีสินค'าน'อย ราคาก็สูงข้ึน  
   กลไกการชHวยเหลือภาครัฐ เรื่องของการเก็บเงิน (Cess) และการเก็บเงิน
สงเคราะห, เป^นการสHงเสริมการผลิตของภาครัฐท่ีดําเนินการอยูH ตHอเนื่องกันมาต้ังแตHปm 2503 ภาครัฐมี
มาตรการโอบอุ'มชHวยเหลือชาวเกษตรกรมาตลอด วันนี้ นโยบายก็เริ่มชัดเจนข้ึน แตHต'องมองภาพใน
ระยะยาว เชHน การสHงเสริม BOI ในการสHงเสริมการเกษตร การสร'างมาตรฐานหรือการเทียบเทHา
มาตรฐานสากล GMP เม่ือสถาบันการเกษตรกรเข'าไปถึงจุดนั้น ก็สามารถซ้ือขายกับตHางประเทศได'
โดยตรง ทําให'สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขHงขันของสถาบันเกษตรกรได'  
   โดยสรุป นโยบายไมHสHงผลกระทบตHอราคายางโดยตรง  
   ประภาส  แปqนปลื้ม (สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา องค,การ
สวนยางผิดกับนโยบายข'าว เพราะยางเรามี แตHวHายางเก็บไว'หลายปmไมHได' ทําอยHางไรก็ต'องเข'าเปqา
พHอค'า ยางเม่ือเก็บไว'นานวัน ต'องเสียรูปเสียทรง เม่ือนําไปขายก็ต'องลดชั้นลดเกรด ขาแตHงต้ังใครเป^น
ผู'ประเมิน ตัดราบ'าง ตัดความชื้นบ'าง การประกันราคาท่ีประสบความสําเร็จอยHางเดียวคือ ยางพารา
ยังมีครบ เทHานั้น  
   ฉัตรชัย  ธนาวุฒิ (สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา สกย. เอง
บริหารงานโดยนําเอาเ งินเศษ คือเ งินภาษีของการสHงออกยางมาบริหารจัดการ เหมือน 
พระราชบัญญัติจริงๆ ท่ีไปดูด'วยกองทุนนี้ 100 เปอร,เซ็นต,นี้ ก็จะแบHงให'กรมวิชาการพาไปผลิตพันธ,
ยางใหมHๆ มา 5 เปอร,เซ็นต, งบในการบริหารสํานักงานกองทุน 10 เปอร,เซ็นต, อีก 85 เปอร,เซ็นต, ก็
คือให'กับเจ'าของสวนยาง ในการปลูกยางพันธ,ดี ตรงนี้เอง ผมมีความเชื่อม่ันวHา ณ วันนี้ ถึงแม'วHาราคา
ยางของเราอยูHในสภาพนี้ เราก็ยังบริหารได'เต็มท่ี เราก็ยังสามารถท่ีจะอยูHได'  
   ประยงค, รณรงค, (สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา นโยบาย
การชHวยเหลือภาครัฐ ท่ีทําเก่ียวกับเรื่องยาง มีแตHกองทุนสงเคราะห,การทําสวนยางท่ีทําให'เกษตรกรมี
ความก'าวหน'าข้ึนในเบื้องต'นเก่ียวกับการผลิต  
   เกษตรกรชาวสวนยาง สิ่งท่ีเขาต'องการยังไมHได' พอเวลามันเกิดปhญหาวุHนวาย
ข้ึนมา ก็คิดวHาแก'ปhญหาเฉพาะหน'าเพ่ือให'ตัวเองสามารถท่ีจะอยูHได'ในชHวงท่ีมันเกิดวิกฤต เหมือนกับ
ประชานิยม ซ่ึงไปเรียกร'องเอาระยะสั้นๆ มันไมHเกิดประโยชน,ในระยะยาว 
   สุธี  อินทสกุล (2556) ได'ให'สัมภาษณ,วHา คณะรัฐมนตรีมีมติ  
   1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ�ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน, ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ�ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
    1) เห็นชอบตามข'อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
ในการแก'ไขปhญหายางพาราท้ังระบบ ปm 2557 ประกอบด'วย วัตถุประสงค, เปqาหมาย ระยะเวลาของ



 228 

โครงการ หนHวยงานรับผิดชอบ เง่ือนไขการดําเนินงาน และงบประมาณ โดยให'ปรับเปลี่ยนข'อเสนอ
โครงการเพ่ือให'มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ, ได'แกH 
     (1) วัต ถุประสงค,  จากเ ดิม “เ พ่ือลดภาระต'นทุนคH าปุx ย เคมีของ
เกษตรกร” เป^น “เพ่ือลดภาระต'นทุนคHาปhจจัยการผลิต เชHน ปุxยเคมีของเกษตรกร 
     (2) ระยะเวลาโครงการฯ แนวทางระยะสั้น จากเดิม “ตุลาคม 2556 - 
พฤษภาคม 2557” เป^น “กันยายน 2556-พฤษภาคม 2557” 
      (3) การตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดจริงของเกษตรกร จาก
เดิม “สุHมตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดยางพาราท่ีมีอยูHจริงจํานวนร'อยละ 20 จากบัญชี
รายชื่อผู'ข้ึนทะเบียนเกษตรกรฯ” เป^น “ตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเป�ดกรีดยางพาราท่ีมีอยูHจริงทุก
แปลง จากบัญชีรายชื่อผู'ข้ึนทะเบียนเกษตรกรฯ” 
    2) ในสHวนของงบประมาณในการดําเนินงานตามแนวทางระยะสั้น เห็นควร
ให'เป^นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยอนุมัติงบประมาณรายจHายประจําปm งบกลาง 
รายการเงินสํารองจHายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป^น ภายในวงเงิน 5,628.0093 ล'านบาท หาก
ดําเนินการแล'ววงเงินไมHเพียงพอ ให'เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
    3) ให' กนย. ทําการศึกษาวิเคราะห,สถานการณ,และคาดการณ,ราคายางพารา
ในชHวงท่ีเหลือของปm เพ่ือประกอบการพิจารณาความจําเป^นท่ีจะต'องมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจาก
แนวทางระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือแก'ไขปhญหาราคายางอยHางยั่งยืน 
   2. ให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ,และหนHวยงานท่ีเก่ียวข'องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติท่ีเห็นวHา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, โดยกรมสHงเสริมการเกษตร ในฐานะหนHวยงานรับผิดชอบหลักในการ
สนับสนุนคHาปุxยให'แกHเกษตรกรชาวสวนยางพาราควรมีระบบการกํากับดูแล และตรวจสอบการข้ึน
ทะเบียนอยHางรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนควรมีการชี้แจงเกษตรกรชาวสวนยางพาราถึงสิทธิ์ในการ
เข'ารHวมโครงการอยHางชัดเจนและท่ัวถึง ควรมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควบคูHไปด'วย 
รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินสงเคราะห,การทําสวนยาง (Cess) เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ควรเน'นให'การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผHอนปรนให'แกH
ผู'ประกอบการขนาดกลางและขนาดยHอม (SMEs) และสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพเป^นหลัก ควรให'
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการลดต'นทุนการผลิตและปริมาณการผลิตอยHางเป^นระบบ รวมท้ัง
การเพ่ิมมูลคHาและสHงเสริมการใช'ยางภายในประเทศ โดยบูรณาการองค,ความรู'และงานวิจัยและ
พัฒนาของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข'องประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือเรHงปรับระบบการผลิต
ยางพาราของไทยให'สอดคล'องกับสถานการณ,การผลิตและการตลาดยางพาราโลก ไปพิจารณา
ดําเนินการในสHวนท่ีเก่ียวข'องตHอไปด'วย 
   3. เพ่ือให'หนHวยงานและผู'ท่ีเก่ียวข'องได'ทราบและเข'าใจอยHางถูกต'องตรงกันวHา 
การดําเนินโครงการแก'ไขปhญหายางพาราท้ังระบบตามท่ีคณะรัฐมนตรีได'มีมติในข'อ 1 เป^นแนวทาง
การดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมและจะสามารถชHวยเหลือเกษตรกรได'อยHางยั่งยืนในระยะยาว จึงให'
ฝ�ายเลขานุการ กนย. นํามติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้รายงานตHอท่ีประชุม กนย. วHาเป^นการดําเนินการท่ี
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เหมาะสมและเป^นประโยชน,ตHอเกษตรกรรายยHอยสHวนใหญHแล'ว โดยหากจะพิจารณามาตรการ
เพ่ิมเติม ก็ให' กนย. พิจารณาแล'วนําเสนอคณะรัฐมนตรีตHอไป 
   นายกรัฐมนตรีเป^นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้ง
ท่ี 2/2557 เรHงรัดขับเคลื่อนการแก'ไขปhญหาสถานการณ,ราคายางพารา พัฒนายางพาราท้ังระบบ 
จัดต้ังศูนย,ปฏิบัติการสินค'ายางพาราเพ่ือเป^นศูนย,กลางปฏิบัติงานแก'ไขปhญหายางพารา 
   ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี (19 ก.ย. 57) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เป^นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งท่ี 2/2557  
ภายหลังประชุม ร'อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร'อมด'วย นายอนันต, ลิ
ลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสิทธิพร จริยพงศ, รองประธานสภาเกษตรแหHงชาติ 
และนายอภิชาติ พันธ,พิพัฒน, นายกสมาคมน้ํายางข'นไทย รHวมกันแถลงผลการประชุมท่ีศูนย,แถลง
ขHาวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
   ตามท่ีการประชุมคณะรักษาความสงบแหHงชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2557 มีมติอนุมัติในหลักการแนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ,
เสนอ ท่ีประชุม กนย. วันนี้จึงได'ติดตามความก'าวหน'าผลการดําเนินงานและพิจารณารHวมกันใน
รายละเอียดการปฏิบัติ กระบวนการ เพ่ือแก'ไขปhญหาสถานการณ,ราคายางพาราท่ีตกตํ่าในขณะนี้ 
สําหรับแนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบมีมาตรการท่ีดําเนินการท้ังหมดรวม 12 มาตรการ/
โครงการ ซ่ึงมาตรการเรHงดHวนคือมาตรการบริหารจัดการสต็อกยางท่ีองค,การสHงเสริมการทําสวนยาง
ได'ไปดําเนินการตามระเบียบแล'ว โดยวันนี้ท่ีประชุม กนย. ได'รับทราบความก'าวหน'าใน 11 โครงการ 
ประกอบด'วย  
   1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกHสถาบันเกษตรกรเพ่ือใช'ในการ
รวบรวมยางวงเงิน 10,000 ล'านบาท ท่ีคาดวHาจะสามารถลดอุปทานในระบบตลาดลงได' และขณะนี้
มีสถาบันเกษตรกรแจ'งความประสงค,เข'ารHวมโครงการแล'วเป^นจํานวนมาก โดยจะเรHงดําเนินมาตรการ
โดยดHวน  
   2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแกHสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล'านบาท 
โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในกลุHมโรงงานแปรรูป ให'ไปขยายกําลังการผลิต/เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแปรรูปให'มากข้ึน ท่ีได'เตรียมความพร'อมแกHสถาบันเกษตรกรเปqาหมาย 245 แหHงเรียบร'อยแล'ว  
   3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู'ประกอบการผลิตภัณฑ,ยาง 15,000 ล'านบาท 
โดยธนาคารออมสินจะให'สินเชื่อแกHผู'ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ,ยางเพ่ือใช'ในการขยายกําลังการ
ผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต เชHน การทํายางล'อ ถุงมือยาง ยางยืด ฯลฯ ท่ีขณะนี้ธนาคาร
ออมสินได'แจ'งรายละเอียดของโครงการฯ ไปยังสาขาทุกแหHงเพ่ือให'พร'อมรับสมัครผู'ประกอบการฯ 
โดยท้ัง 3 โครงการดังกลHาวเป^นโครงการท่ีจะเรHงรัดขับเคลื่อนเป^น 3 โครงการแรกเพ่ือแก'ไขปhญหา
ยางพาราในปhจจุบัน เพ่ือดึง Supply สHวนเกินจากตลาดเข'ามาในระบบทําให' Supply ลดลง 
   4. โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร'างระบบตลาดยางพารา  
   5. โครงการจัดหาตลาดใหมHเพ่ือการสHงออกยางพารา 
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   6. โครงการสHงเสริมการลงทุนด'านผลิตภัณฑ,ยางในประเทศ/โครงการสนับสนุน
ผู'ประกอบการผลิตภัณฑ,ยาง ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ได'สนับสนุน
มาตรการนี้ด'วยการให'สิทธิประโยชน,ยกเว'นภาษีเงินได'เป^นเวลา 8 ปm และยกเว'นอากรขาเข'า
เครื่องจักร  
   7. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ท่ีเป^นโครงการด'านการวิจัย
และพัฒนาด'านยางพาราเพ่ือสHงเสริมให'เกิดงานวิจัย ท่ีคาดวHาจะสามารถจัดต้ังสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมยางได'ในเร็วๆ นี้ 
   8. โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ท่ีสนับสนุนการโคHนยางเกHาท่ีให'ผลผลิตไมH
คุ'มคHา โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให'ผลตอบแทนสูงกวHา รวมท้ังการควบคุมการปลูกยางในพ้ืนท่ี
ไมHเหมาะสม ซ่ึงจะเรHงดําเนินการโดยเฉพาะการควบคุมพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีมีการขยายบุกรุกเข'าไปใน
พ้ืนท่ีป�า  
   9. โครงการลดต'นทุนการผลิต  
   10. โครงการถHายทอดเทคโนโลยี  
   11. โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายได'ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงโครงการท่ี 9-11 เป^นโครงการท่ีจะสนับสนุนให'ผลิตยางคุณภาพดี โดยใช'ยางพันธุ,ดีได'ผลผลิตท่ีสูง
กวHาเดิม สนับสนุนให'เกษตรกรใช'ปุxยตามคHาวิเคราะห,ดินเพ่ือประโยชน,ในการลดต'นทุน รวมท้ังการ
เพ่ิมเปqาหมายจํานวนปลูกพืชแซม ซ่ึงเป^นหลักการท่ีนายกรัฐมนตรีได'เน'นวHาในสวนยางจะต'องมี
รายได'เสริมเพ่ิมเติมจากรายได'ปกติท่ีปลูกยาง 
   นอกจากนั้น เพ่ือเป^นการควบคุม กํากับ และเรHงรัดงานท้ังหมด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ,ได'ต้ังศูนย,ปฏิบัติการสินค'ายางพาราเพ่ือเป^นศูนย,กลางในการปฏิบัติงานแก'ไขปhญหาทุก
เรื่องท่ีเก่ียวข'องกับยางพารา รวมท้ังประสานติดตามสถานการณ,ด'านยางพารา พร'อมท้ังเสนอแนะ
การแก'ปhญหาเรื่องยางพาราท้ังหมด โดยจะได'มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารการดําเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ ท่ีมีรัฐมนตรีวHาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, เป^นประธาน
อนุกรรมการ มีหัวหน'าสHวนราชการของทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข'องกับยางพาราเข'ารHวมเป^นอนุกรรมการ 
เพ่ือเป^นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ  
   ดิษฐเดช วัฒนาพร (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา การ
ชHวยเหลือภาครัฐก็สนับสนุนในเรื่องความยั่งยืนให'กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได' มีหนHวยงาน
ภาครัฐเข'ามาชHวยเหลือ เข'ามาให'คําแนะนํา เข'ามาติดตามให'คําแนะนํา ชHวยเหลือสHงเสริม ในสHวนของ
นโยบายนี้อยHางตHอเนื่อง อยHางใกล'ชิด อยHางเชHนวHา สหกรณ,ยาง มีท้ังสHงเสริมสหกรณ, สํานักตรวจสอบ
บัญชี กรมตรวจบัญชี และสํานักงานกองทุน หนHวยงานดังกลHาวก็จะเข'าไปชHวยให'คําแนะนํา แบHง
หน'าท่ีกันรับผิดชอบ ในเรื่องของการสHงเสริมในการบริหารหลักการของกรมสหกรณ, กรมตรวจสอบ
บัญชีก็มาวHากันในเรื่องของการตรวจบัญชี วHาด'วยเรื่องการทําบัญชีให'ถูกต'องตามหลักบัญชีสากล ใน
เรื่องของสํานักงานกองทุนก็ไปสHงเสริมในเรื่องของกระบวนการผลิต แปรรูป ลักษณะเชHนนี้ ก็ทําให'
สถาบันเกษตรกรมีหนHวยงานของภาครัฐเข'ามาชHวยเหลือ อีกสHวนหนึ่งก็คือ ในเรื่องของทุนดําเนินการ 
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ณ วันนี้ มีนโยบายหลายๆ เรื่องท่ีเข'ามาสอดรับ สนับสนุน อยHางเชHน อนุมัติวงเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
สHวนใหญHก็จะมุHงไปท่ีสถาบันนี้  
   ในสHวนของการสนับสนุนจากภาครัฐ สร'างความพึงพอใจให'กับเขา เราไมHได'
ทอดท้ิง ไมHวHาจะในชHวงภาวะราคาตกตํ่า หรือวHาในกระบวนการผลิต ต้ังแตHเรื่องของการปลูก เรื่อง
ของการแปรรูป มีคําแนะนําให'ตลอด ในทางวิชาการ ในทางเงินทุน ดูได'จากผลตอบรับจากพ้ืนท่ีท่ีมี
การปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน มีการมุHงท่ีจะมาประกอบอาชีพการทําสวนยางเพ่ิมข้ึน มีบางชHวง เชHน ชHวงนี้ 
อาจจะมีเรื่องราคาเข'ามากระทบ ทําให'บางคนคิดวHา ในการโคHนครั้งตHอไป หรือในการขอทุนครั้งใหมH
อาจจะมีการเปลี่ยนไปปลูกปาล,มแทนบ'าง เพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐวHา เราจะมีการควบคุมการ
ขยายสวนยางหรือ พ้ืนท่ีการผลิตยาง โดยมีการโซนนิ่ง เพ่ือวHา ให'ไปสูHทิศทางการลดต'นทุนการผลิตได'  
   ในการชHวยเหลือของภาครัฐ มีประโยชน,ตHอสHวนรวม คือ เปรียบเสมือนกับการ
สร'างความม่ันคงในการทําอาชีพ การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องของยาง มีการสHงเสริมจาก
ภาครัฐ มีการสนับสนุนมาต้ังแตHอดีตจวบจนถึงปhจจุบัน โดยการสร'างกลไก ให'เกษตรกรท่ีปลูกยาง 
เม่ือกรีตยางแล'ว ขายผลผลิต ผลผลิตท่ีสHงออกนอก เสียเงินภาษี เขาเรียกวHาเงินเศษ โดยรัฐจะหักเก็บ
ไว'เป^นอัตรา กิโลกรัมละ 40 บาท เก็บ 90 สตางค, และหากยางกิโลกรัมละ 60 บาท เก็บ 1.90 
สตางค, ถ'าราคายางเพ่ิมข้ึน เก็บในอัตราก'าวหน'า หากยางพารากิโลกรัมละ 100 กวHาบาท เก็บ
กิโลกรัมละ 5 บาท ตHอกิโลกรัมในการสHงออก นํามาจHายคืนให'กับเกษตรกร ในรูปของการให'การสHง
เคราะห,ปลูกแทน ปลูกใหมH  
   นโยบายนี้ เป^นมาต้ังแตHอดีต ยางเป^นพืชเดียวท่ีมีการสนับสนุนในเชิงนี้ ฉะนั้นคน
ท่ีปลูกใหมHมีทุนในการปลูกสHวนหนึ่งอยูHแล'ว ในการดําเนินการ สร'างความม่ันคง สามารถนําเงินสHวนนี้  
   ตHอไปหากมีการแก'ไขกฎหมายข้ึนมา เงินสHวนนี้อาจจะมีวัตถุประสงค,ในการใช' 
แตกออกไปก็จะเป^นประโยชน,มากข้ึน นี่คือนโยบายเชิงรัฐ สHวนของการสนับสนุนทุกหนHวยงานในสHวน
ของภาคการผลิต ภาคการเกษตร มีการเข'ามาชHวยเหลือของภาครัฐ 
   สุธี อินทสกุล (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา อยูHท่ีวHา Desorb 
ราคาต'นทุนมันอยูHตรงไหน แสดงวHารัฐบาลจะต'องทําอยHางไรก็ได'ให'สูงกวHาต'นทุนการผลิต ท่ีจะต'อง
เสนอแนะก็คือ รัฐบาลจะต'องหาต'นทุนการผลิตจริงของชาวสวนยางให'ออกมาได' ท่ีเป^นท่ียอมรับของ
ทุกภาคสHวน ด'วยวิธีการสากล  
   ประภาส  แปqนปลื้ม (สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ผู'มีสHวน
เก่ียวข'อง ไมHเกิดความพึงพอใจเทHาท่ีควร เจ'าของสวนยาง ไมHได'กรีดเอง เม่ือได'รับการชHวยเหลือปhจจัย
การผลิตจากภาครับยHอมเกิดความพึงพอใจ แตHลูกจ'างซ่ึงเป^นผู'กรีดยางไมHได'รับสHวนนี้ ก็ยHอมเกิดความ
ไมHพึงพอใจเป^นธรรมดา เปรียบเสมือนองค,การสวนยาง ลูกจ'างเป^นพันคน การชHวยเหลือของภาครัฐ
เป^นการท่ีไมHถูกจุด  
   ฉะนั้น การการชHวยเหลือภาครัฐ สร'างความพึงพอใจให'กับผู'มีสHวนเก่ียวข'องกับ
สวนยางพาราสHวนหนึ่ง แตHอีกสHวนหนึ่งก็ไมHเกิดความพึงพอใจ  
   ฉัตรชัย  ธนาวุฒิ (สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา สิ่งท่ีมอง 
ณ วันนี้ เราจะทําความพึงพอใจ ก็ได'รับความพึงพอใจสูง เพราะวHาเราเองก็มีนโยบายท่ีชัดเจน สกย.
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เองก็ได'มีการบริหารให'มีความประทับใจกับผู'มาติดตHอราชการ เชHน ห'ามใช'วาจาท่ีไมHดีอยHางเด็จขาด
กับผู' ท่ีมาติดตHอ ทุกสิ่งทุกอยHางท่ีเราต'องดูแลเขา การอํานวยความสะดวก มีท่ีนั่ ง ท่ีติดตHอ
ประสานงาน ห'องน้ําท่ีสะอาดสะอ'าน นโยบายตHางๆ ท่ีปhจจุบันดําเนินการอยูH เดินถูกทางแล'ว เราจะ
ไมHมุHงไปในเรื่องการประชานิยม เราจะมุHงให'เกษตรกรหันมาดูแลตัวเอง หันมาจับกลุHม เพราะการ
แก'ไขปhญหาของตัวเอง เป^นเรื่องท่ีถูกทางบริหารจัดการเชHนนี้ สร'างความยั่งยืนให'กับสถาบันเกษตรกร 
เพราะการประชานิยม เทHากับนําสิ่งท่ีประชาชนต'องการมาอัดๆ ให'เป^นท่ีพึงพอใจ เหมือนกับโครงการ
ตHางๆ ท่ีผHานมา เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เกษตรได'รับผลประโยชน,แคHไหน  
   ณ วันนี้ เกษตรกรได'มีการต่ืนตัวข้ึนมาก สกย. ได'สHงเสริมให'เกษตรกรทํางาน
ได'มากข้ึน ได'ปลูกข'าวไรHไว'รับทานกัน มีคนได'ทําเยอะมาก หลายๆ พ้ืนท่ีโคHนยางเกHาออก ปลูกยาง
ใหมH ทําให'ในชHวงยางเล็กๆ เขาสามารถปลูกข'าวไรHได' นั่นคืออาชีพเสริมท่ีเกิดข้ึนมา มีโครงการ
กองทุนหมุนเวียนของ สกย. ให'กู' 30,000-40,000 บาท ตHอราย ในชHวงขอทุนใหมHได'พายางไปปลูก 
และก็ทําอาชีพเสริม เชHน ไปเลี้ยงปลา ปลูกกล'วย ปลูกผัก เพ่ิมรายได'ให'กับเกษตรกรข้ึนมามากเลย  
   การลดต'นทุนการผลิตของรัฐบาล ทําอยHางไรให'เกษตรกรลดต'นทุนการผลิตได' 
จริงๆ เหมือนกันผลิตยางในแตHละโรง คHาใช'จHายท่ีสูงก็คือ การจ'างคนกรีต 50/50 เปอร,เซ็นต, 70/30 
เปอร,เซ็นต, 60/40 เปอร,เซ็นต, ท้ังๆ ท่ีคนจ'างกรีดเองไมHได'ทําแผHนดิบ เพียงแตHกรีดเสร็จ เก็บเสร็จแล'ว
ก็สHงขายน้ํายาง ได' 40 เปอร,เซ็นต, ผมถือวHาเป^นแรงงานท่ีได'ผลตอบแทนมากๆ สร'างอาชีพตรงนี้ให'
อยHางม่ันคง ท่ีจริงหากเป^นเกษตรกรท่ีแท'จริงมีท่ีดินประมาณ 20 ไรH ประมาณ 14,000 ต'น ใน
ครัวเรือน ใช'แรงงาน 2 คนกรีด 20 ไรH ผมม่ันใจวHา วันหนึ่งจะไมHตํ่ากวHา 20 กิโลกรัม โดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนท่ีตรงนี้ 70 กิโลกรัม ถือวHาอยูHได'สบายใน 1 ครอบครัว พอรัฐบาลมาสร'างจิตสํานึกให'
เกษตรกร ท่ีจริงผมได'พูดมาตลอดวHา วิถีชีวิตเกHาๆ ของชาวสวนยาง แตHกHอนเราทํายางโดยผลิตยาง
แผHน ยางแผHนดิบเม่ือราคาตกเราก็จะเก็บไว' เม่ือราคาข้ึน เราจึงนําออกไปขาย แตHเด๋ียวนี้เราจะขาย
น้ํายางทุกวัน คนท่ีเก็บยาง หรือสต็อกยางก็คือพHอค'า แตHกHอนเกษตรกรเก็บสต็อกไว'เอง ในขณะนี้ทาง
รัฐบาลได'สHงเสริมให'เกษตรกรหันมาใช'วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ตามวิถีชีวิตของเรา แตHมันเปลี่ยนเป^นการ
รวมกลุHม ไมHเหมือนแตHกHอนตHางคนตHางทํา แตHมาวันนี้ทางรัฐบาลสHงเสริมให'รวมกลุHม ผมคิดวHาเดินถูก 
ถือได'วHาบรรลุวัตถุประสงค,ตามนโยบายท่ีรัฐบาลได'วางไว' ทุกคนท่ีอยูHในองค,กรมีความพึงพอใจ  
   สรุปได'วHา การสนับสนุนจากภาครัฐท่ีผHานมา รัฐบาลเข'ามาแทรกแซงราคา ถือวHา
ไมHประสบความสําเร็จเทHาท่ีควร นโยบายของรัฐเป^นนโยบายชั่วคราว ลักษณะท่ีจะให'นโยบายในเรื่อง
ของรัฐมีประสิทธิภาพมากก็คือ ยางพาราต'องพ่ึงพาตลาดตHางประเทศ ประมาณ 86 หรือ 87 
เปอร,เซ็นต, ของผลผลิตท้ังหมด รัฐต'องพยายามรวบรวมเป^นผู'ผลิต ซ่ึงก็ใช'วัตถุดิบในการแปรรูป
ภายในประเทศให'มากข้ึน สHวนของนโยบายท่ีได'ดําเนินการมา เรียกวHา โครงการสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ให'ดําเนินการแปรรูป เพ่ิมมูลคHา มีเงินกู'ให'กับสถาบัน
เกษตรกร นโยบายของรัฐบาล ก็จะตรงจุดและก็ตHอเนื่องจากเดิม  
   การชHวยเหลือภาครัฐ ของการเก็บเงิน (Cess) และการเก็บเงินสงเคราะห, เป^น
การสHงเสริมการผลิตของภาครัฐท่ีดําเนินการอยูH ตHอเนื่องกันมาต้ังแตHปm 2503 ภาครัฐมีมาตรการโอบ
อุ'มชHวยเหลือชาวเกษตรกรยางพารามาตลอด นโยบายตHางๆ ชัดเจนข้ึน แตHต'องมองภาพในระยะยาว 
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เชHน การสHงเสริม BOI ในการสHงเสริมการเกษตร การสร'างมาตรฐานหรือการเทียบเทHามาตรฐานสากล 
GMP เม่ือสถาบันการเกษตรกรเข'าไปถึงจุดนั้น ก็สามารถซ้ือขายกับตHางประเทศได'โดยตรง ทําให'
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขHงขันของสถาบันเกษตรกรได'  
  2) ภาวะผู'นํา 
   ความสามารถของการเป^นผู'นํา ความสําคัญของความสามารถของการเป^นผู'นํา ได'แกH 
   1. ความสามารถของการเป^นผู'นํา กHอให'เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค,กร นําไปสูH
การทํางานเพ่ือบรรลุเปqาหมายขององค,การท่ีวางไว' 
   2. ความสามารถของการเป^นผู'นํา เป^นตัวกําหนดความแตกตHางขององค,กรท่ี
ประสบความสําเร็จ กับองค,กรล'มเหลว ซ่ึงสะท'อนโดยผู'นําองค,กร 
   ผู'นําและการเป^นผู'นํา  
   ผู'นํา หมายถึง หัวหน'ากลุHม ทีม หรือองค,การท่ีได'รับการแตHงต้ังข้ึน บุคคลท่ีมีบารมี 
และสามารถตัดสินใจได'เป^นอยHางดี รวมท้ังสามารถกระตุ'นบุคคลอ่ืนให'บรรลุเปqาหมายท่ีวางไว'ได'  
   ภาวะผู'นํา หรือ การเป^นผู'นํา หมายถึง กระบวนการในการชักจูงให'พนักงาน
ทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค,ขององค,กร ความสามารถท่ีจะสร'างความเชื่อม่ัน และการสนับสนุนให'
เกิดข้ึนระหวHางบุคคลท่ีมีสHวนเก่ียวข'องตHอการบรรลุเปqาหมายขององค,กร ความสามารถในการชักจูง
ผู'อ่ืนให'ทําตามในสิ่งท่ีตนเองต'องการได' ความสัมพันธ,ท่ีมีอิทธิพลระหวHางผู'นําและผู'ตาม ท่ีมีความ
ต้ังใจตHอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
   ความสามารถของการเป^นผู'นํา 
   การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะตHางๆ ท่ีตนมีและจําเป^นตHอการ
ทํางาน เพ่ือนํามาประยุกต,ใช'ในการทํางานเพ่ือบรรลุเปqาหมายในการทํางานท่ีวางไว' และการเป^นผู'นํา
จะมุHงเน'นการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอ่ืน หรือ
พนักงานในองค,กรของตน 
   การวิเคราะห,ความสามารถของการเป^นผู'นํา  
   ปhจจัยสําคัญท่ีสHงผลตHอการก'าวข้ึนเป^นผู'นําท่ีเปm�ยมด'วยความสามารถ คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห,ตนเอง และยอมรับในตนเอง 
   ข้ันตอนการวิเคราะห,ความสามารถของการเป^นผู'นํา 
   ข้ันท่ี 1 ของกระบวนการวิเคราะห,ความสามารถของการเป^นผู'นําคือ การวิเคราะห,
ความสัมพันธ,ของจุดแข็งและจุดอHอนของความสามารถของการเป^นผู'นํา ได'แกH 1. ปhจจัยทางวัฒนธรรม    
2. ปhจจัยทางบุคลิกภาพ 3. ปhจจัยทางสังคม ครอบครัวและกลุHมเพ่ือน 4. ปhจจัยทางการศึกษา 
   ข้ันท่ี 2 ผู'นําทุกคนต'องทํา เพ่ือเป^นพ้ืนฐานของการพัฒนาความสามารถของการ
เป^นผู'นํา โดยนํา ทฤษฎีหน'าตHางของ โยฮารี มาใช'ในการวิเคราะห, คือ 1. สHวนท่ีเรารู'และคนอ่ืนก็รู'   
2. สHวนท่ีเรารู'แตHคนอ่ืนไมHรู' 3. สHวนท่ีเราไมHรู'แตHคนอ่ืนรู' 4. สHวนท่ีเราและคนอ่ืนไมHรู' 
   ข้ันท่ี 3 หลังจากได'ข'อมูลทุกฝ�ายและ นํามาเรียงลําดับความสําคัญโดยปราศจาก
อคติหาจุดอHอนจุดแข็ง และนํามาวิเคราะห,ความสัมพันธ,ของจุดอHอนจุดแข็ง 
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   ข้ันท่ี 4 เป^นข้ันตอนของการวิเคราะห,ความสัมพันธ,ของจุดอHอนและจุดแข็งของ
ผู'นําตHอการทํางานในองค,กร  
   ข้ึนท่ี 5 ข้ันปรับปรุงจุดอHอนของตน เม่ือวิเคราะห,จุดอHอนและจุดแข็งของตนเอง
ได'และนําไปสูHการปรับปรุงจุดอHอนบางเรื่องท่ีสําคัญหรือสHงผลตHอการทํางานในองค,กรได'จะต'องหันมา
มุHงเน'นการพัฒนา 
   แนวคิดของการเป^นผู'นํา 
   หน'าท่ีสําคัญท่ีสุดของการเป^นผู'นํา คือ การสร'างแรงจูงใจตHอการทํางานอยHางเต็ม
กําลัง และความสามารถในเกิดข้ึนกับผู'ใต'บังคับบัญชา  
   กุญแจสําคัญ 2 ประการตHอการเป^นผู'นําท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ความนHาเชื่อถือ
และความเชื่อม่ัน และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของการเป^นผู'นํา 
   หลักเกณฑ,ของการเป^นผู'นํา 11 ประการ คือ 1. รู'จักตนเองและค'นหาการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 2. มีทักษะความสามารถ 3.ค'นหาความรับผิดชอบ 4. ตัดสินใจในจังหวะเวลา
ท่ีเหมาะสม 5. แสดงตัวอยHาง 6. รู'จักบุคลากรของตนและคอยเฝqาดูความเป^นอยูHของเขา 7. ให'ข'อมูล
กับพนักงานอยHางสมํ่าเสมอ 8. สร'างความรู'สึกรับผิดชอบ 9. แนHใจวHางานท่ีได'รับมอบหมายมีความ
ชัดเจน มีผู'รับผิดชอบดูแล และสามารถทําให'สําเร็จลุลHวงได' 10. การฝ{กอบรมเป^นกลุHม 11. ใช'
ศักยภาพและความสามารถขององค,กรอยHางเต็มกําลัง 
   ปhจจัยของเป^นผู'นํา คือ เป^นผู'ตาม ผู'นํา การสื่อสาร สถานการณ, สHวนหลัก        
3 ประการของการเป^นผู'นํา คือ ต'องรู'วHาตนเองเป^นอะไร ต'องทราบอะไร และต'องทําอะไร 
   รูปแบบของการเป^นผู'นํา  วิธีการหรือประเภทของผู'นําท่ีแตกตHางกัน มีรูปแบบ
โครงรHาง 4 แบบ คือ โครงรHางทางโครงสร'าง โครงรHางทางทรัพยากรมนุษย, โครงรHางทางการเมือง 
และโครงรHางทางสัญลักษณ,  
   กระบวนการของการเป^นผู'นําท่ียิ่งใหญH และนําไปสูHการเป^นผู'นําท่ียิ่งใหญH 
ประกอบด'วย   
   ท'าทายกระบวนการ ในข้ันแรกเริ่ม ผู'นําต'องหากระบวนการท่ีตนเองเชื่อม่ันวHามี
ความจําเป^นท่ีจะต'องปรับปรุงอยHางเรHงดHวน 
   แบHงปhนวิสัยทัศน, ข้ันตHอมาคือ การแบHงปhนวิสัยทัศน,ในรูปของคําพูด ท่ีพนักงาน
สามารถท่ีจะเข'าใจได'อยHางชัดเจน 
   ทําให'บุคคลอ่ืนหรือพนักงานสามารถทํางานได' ต'องให'เครื่องมือและแนะนํา
วิธีการในการแก'ปhญหาแกHพนักงาน 
   สร'างรูปแบบในการทํางาน เม่ือกระบวนการในการทํางานมีความยุHงยากข้ึน คน
ท่ีเป^นเจ'านายมักจะบอกวHาอะไรคือสิ่งท่ีต'องทํา แตHผู'นําจะแสดงให'ดูวHาจะทํางานให'เสร็จได'อยHางไร 
   กระตุ'นความรู'สึกและจิตใจ แบHงปhนชัยชนะกับพนักงานของตน แตHเก็บความ
เจ็บปวดและความล'มเหลวไว'โดยลําพัง 
   การเปลี่ยนแปลงองค,กร 
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   การเปลี่ยนแปลงองค,กร เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากผลกระทบภายในและภายนอก
องค,กร และสาเหตุท่ีทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เรื่องการแขHงขัน  
   ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนในองค,กรสามารถ
เกิดข้ึนได' โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค,กร โดยการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนจากข้ันตอนท่ีแตกตHางกัน  
   ในสHวนกลยุทธ,การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน และกลยุทธ,ท่ีนิยมใช'มีอยูH 3 แบบ 
คือ กลยุทธ,การบังคับขูHเข็ญใช'อํานาจในตําแหนHง การลงโทษและให'รางวัลเป^นสิ่งกระตุ'นเพ่ือไปสูHการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ,การแบHงปhนอํานาจ เก่ียวข'องกับบุคคลท่ีได'รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตHอ 
   การวางแผนและตัดสินใจ 
   การตHอต'านการเปลี่ยนแปลง ผู'บริหารหรือผู'จัดการการเปลี่ยนแปลงอาจต'องการ
สร'างการเปลี่ยนแปลงให'เกิดข้ึนอยHางรวดเร็วเทHาท่ีจะทําได' การตHอต'านการเปลี่ยนแปลง คือ การ
แสดงทัศนคติหรือพฤติกรรมของสมาชิกในองค,กรท่ีไมHให'การสนับสนุน หรือไมHเต็มใจท่ีจะทําให'การ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
   บทบาทของผู'นําในองค,กร  
   การทํางานให'งานในองค,กรประสบความสําเร็จได' นอกจากทักษะ ความรู' 
ความสามารถและทัศนคติท่ีผู'บริหารมีแล'ว ยังรวมถึงความสามารถรอบตัวหรือความคลHอง ในการ
แสดงบทบาทท่ีแตกตHางกันในแตHละสถานการณ, เพ่ือสนับสนุนการทํางานของพนักงานให'เกิด
ประโยชน,สูงสุดแกHองค,กร และบทบาทท่ีแตกตHางกัน 5 แบบของการเป^นผู'นําท่ีใช'ในสถานการณ,ท่ี
แตกตHางกัน โดยเปรียบเทียบกับนิ้วมือท้ัง 5 บนมือของผู'นํา โดยผู'นําควรปรับใช'บทบาทท้ังหมดได'
อยHางเหมาะสม ซ่ึงประกอบด'วย บทบาทผู'จัดการ บทบาทของผู'สร'างวิสัยทัศน, บทบาทของผู'ฝ{กสอน 
บทบาทของนักการศึกษา และบทบาทของเอกอัครราชทูต 
   ความฉลาดทางการเป^นผู'นําทางจิตวิญญาณ  
   ผู'นําควรมีความสามารถในการตัดสินปhญหาท่ียากลําบากได' หรือความสามารถ
ในการออกคําสั่งควบคุม หรือสร'างแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีให'เกิดข้ึนแกHผู'ใต'บังคับบัญชา 
ในสHวนของผู'นําต'องต'องการสร'างกิจการหรือธุรกิจในระยะยาวหรือทําให'เกิดความยั่งยืน ธุรกิจยังต'อง
มุHงเน'นท่ีทุนอีก 2 ประเภท คือ ทุนทางสังคม และทุนทางจิตวิญญาณ 
   ผู'นําท่ีไมHดี   
   ผู'นําท่ีดีหรือผู'บริหารท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ต'องมีความซ่ือสัตย,สุจริต ความ
ฉลาด หลักแหลม มีจริยธรรม และมีวิสัยทัศน,กว'างไหล ผู'นําท่ีไมHดีหรือผู'นําท่ีไมHมีประสิทธิภาพ กับ
ผู'นําท่ีมีประสิทธิภาพ ไมHสามารถวัดได'ในลักษณะเพียงแคHผิวเผิน เพราะคนเหลHานี้มีคุณสมบัติบาง
ประการท่ีคล'ายคลึงกัน  
   การแบHงประเภทของผู'นําท่ีไมHดี มีท้ังหมด 7 ประเภท ได'แกH 
   1. ผู'นําท่ีไร'ความสามารถ และอยHางน'อยมีผู'ตามท่ีขาดความต้ังใจจริงหรือทักษะ 
ท่ีจะคงรักษาไว'ซ่ึงการกระทําท่ีมีประสิทธิผล ทําให'บุคคลเหลHานี้ไมHได'สร'างสรรค,การเปลี่ยนแปลงใน
เชิงบวกให'เกิดข้ึน 
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   2. ผู'นําท่ีเข'มงวด และอยHางน'อยมีผู'ตามท่ีเครHงครัด และไมHยอมให'ใคร ถึงแม'วHา
บุคคลเหลHานี้จะมีความสามารถ แตHเขาก็ไมHสามารถหรือไมHมีความต้ังใจท่ีจะดัดแปลงความคิดใหมH 
ข'อมูลใหมH หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาตHางๆ  
   3. ผู'นําท่ีควบคุมตนเองไมHได' และมักจะถูกยุยง จากผู'ใต'บังคับบัญชา ผู'ซ่ึงไมHเต็ม
ใจ หรือไมHสามารถท่ีจะเข'าแทรกแซงได'อยHางมีประสิทธิภาพ 
   4. ผู'นําท่ีปราศจากความกรุณา หรือผู'นําท่ีใจดํา และอยHางน'อยมีผู'ตามท่ีไมHมี
ความเมตตา และไมHสนใจผู'อ่ืน การเพิกเฉยไมHใสHใจ เป^นความปรารถนาและต'องการของสมาชิกสHวน
ใหญHภายในกลุHมหรือองค,กร  
   5. ผู'นําข้ีโกง และอยHางน'อยมีผู'ตามบางคนท่ีชอบโกหก โกง หรือขโมย 
   6. ผู'นําใจแคบ และอยHางน'อมมีผู'ตามบางตนท่ีพยายามไมHเอาใจใสHตHอสุขภาพ
และสวัสดิการของผู'อ่ืนท่ีอยูHนอกองค,กรท่ีพวกเขารับผิดชอบโดยตรง 
   7. ผู'นําปmศาจ และอยHางน'อยมีผู'ตามบางคนกระทําการท่ีชั่วร'าย บุคคลเหลHานี้ใช'
ความเจ็ดปวดเป^นเครื่องมือของอํานาจ ทําอันตรายตHอท้ังรHางการและจิตใจ 
   ทักษะสําคัญตHอการเป^นผู'นํา 
   ทักษะหรือปhจจัยท่ีสําคัญตHอความเป^นผู'นํามีด'วยกัน 8 ประการ โดยผู'บริหาร
สHวนใหญHในองค,กรทุกระดับได'ประจักษ,ชัดวHาทักษะท้ัง 8 ประการ นี้เป^นกุญแจสําคัญของพวกตนท่ี
ควรมีไว'เพ่ือสร'างประสิทธิภาพในการทํางาน 
   ผู'นํากับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล 
   การสื่อสารเป^นเรื่องท่ีไมHได'ยาก เพราะผู'นําคิดวHาตนเองมีความสามารถท่ีจะ
สื่อสารหรือพูดตHอบุคลากรในองค,กร แตHการสื่อสารไมHได'จํากัดอยูHเฉพาะการพูดอยHางเดียว และท่ี
สําคัญต'องรู'จักเลือกจังหวัดท่ีจะสื่อสารให'เหมาะสม 
   การสื่อสารถือเป^นหัวใจสําคัญของการบริหารงาน ผู'นํา ท่ีสื่อสารอยHางมี
ประสิทธิผล ต'องสามารถสะท'อนคHานิยมและวัฒนธรรมขององค,กรในระหวHางการสื่อสารได' 
   ผู'นําท่ีสื่อสารอยHางมีประสิทธิผลต'องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน,ของตน และ
วัตถุประสงค,ขององค,กรได'อยHางชัดเจน รวมท้ังรับฟhงความคิดเห็นของพนักงานในองค,กร เพ่ือนํามา
เป^นข'อมูลในการตัดสินใจ หรือปรับปรุงการทํางานให'ดีมากยิ่งข้ึน 
   สรุปได'วHา ภาวะผู'นํา หรือ การเป^นผู'นํา หมายถึง กระบวนการในการชักจูงให'
พนักงานทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค,ขององค,กร ความสามารถท่ีจะสร'างความเชื่อม่ัน และการ
สนับสนุนให'เกิดข้ึนระหวHางบุคคลท่ีมีสHวนเก่ียวข'องตHอการบรรลุเปqาหมายขององค,กร ความสามารถ
ในการชักจูงผู'อ่ืนให'ทําตามในสิ่งท่ีตนเองต'องการได' ความสัมพันธ,ท่ีมีอิทธิพลระหวHางผู'นําและผู'ตาม 
ท่ีมีความต้ังใจตHอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
   การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะตHางๆ ท่ีตนมีและจําเป^นตHอการ
ทํางาน เพ่ือนํามาประยุกต,ใช'ในการทํางานเพ่ือบรรลุเปqาหมายในการทํางานท่ีวางไว' และการเป^นผู'นํา
จะมุHงเน'นการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอ่ืน หรือ
พนักงานในองค,กรของตน 
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  3) ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 
   สุธี อินทสกุล (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา นโยบายการ
สHงเสริมผHานมา มองได'เป^น 2 ด'าน คือ 1) ท่ีทําไปแล'ว องค,การยางได'ขยายพ้ืนท่ีปลูกใหมH ไปทาง
เหนือกับอีสาน ผลกระทบตรงนั้นออกมา ได'ประโยชน,กับคนในพ้ืนท่ี แตHสถานการณ,ท่ีราคายางตกลง
สHวนหนึ่งมาจากท่ีไปปลูกยางตรงนั้น 2) ปhจจุบัน พ้ืนท่ีปลูกยาง ควรจะเน'นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจริงๆ   
   ประยงค, รณรงค, (สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา การ
สHงเสริม มีความก'าวหน'า สกย. เข'าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให'ใช'หลักวิชาการ ในการผลิตและทํา
ให'ถูกต'องตามท่ีควรจะเป^น ทําให'เกษตรกรมีความรู' ในการดูแลรักษาสวนยางต้ังแตHเริ่มต'นปลูก 
จนกระท่ังได'กรีด 
   ไสว นารีพล (สัมภาษณ,แบบ Focus Group, 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'
สัมภาษณ,วHา การสHงเสริมท่ี สกย. ดูแลอยูH ไมHวHาจะเป^นรายบุคคลหรือสถาบัน จะอยูHในข้ันของต'นน้ํา
เป^นสHวนใหญH คือ การปลูกแทน ซ่ึงเป^นภารกิจของ สกย. การได'กรีดยาง การได'น้ํายาง เป^นการผลิต
ข้ันต'น และอาจปmนเกลียวไปถึงกลางน้ํา  
   ดิษฐเดช วัฒนาพร (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา การสHงเสริม
ของสถาบันเกษตรกรยางพารา บรรลุวัตถุประสงค,คHอนข'างจะมาก เพราะวHา ในสHวนของการแนะนํา
สHงเสริม รัฐบาลให'การสนับสนุนให'สถาบันเกษตรกรดําเนินการมานานแล'ว เนื่องจากเกษตรกรสHวน
ใหญH เป^นเกษตรกรรายยHอย ต'นทุนการผลิตสูง เป^นเกษตรกรท่ีอยูHในภาคการผลิต โดยท่ีรัฐบาลให'
ความสําคัญวHา จะดําเนินการเพ่ือให'ลดต'นทุนในการผลิตให'ได' เชHน โดยการรวมกลุHม เรื่องอํานาจของ
การตHอรอง อํานาจในเรื่องของการผลิต อํานาจในเรื่องเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการแขHงขัน 
การผลิตบรรลุตามวัตถุประสงค,ท่ีสํานักงานต้ังไว'  
   เม่ือกHอนการผลิตยางแผHนดิบ ตHางคนตHางทํา 100 คน มี 100 แบบ เชHน คนนี้ดํา
ไป คนนี้ขาวไป คนนี้ทําสวย คนนี้ทําไมHสวย เพราะวHามันไมHมีมาตรฐาน แตHในการรวมกลุHมกันเป^น
สถาบัน ทําให'มีการรวมกันเป^นหนึ่งเดียว คุณภาพสามารถคัดเกรดมาได'ต้ังแตHต'นทางของการผลิต 
ฉะนั้น ผู'ท่ีบริโภค หรือผู'ท่ีรับชHวงตHอไปก็มีความม่ันใจในคุณภาพมากข้ึน 
   ไพศาล  อนุมาศ (สัมภาษณ,แบบ Focus Group, 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'
สัมภาษณ,วHา เม่ือผลิตได'ในระดับหนึ่ง ตลาดมักจะผันผวนอยูHตลอดเวลา บางวันตลาดยางแผHนดิบแพง
กวHายางแผHนรมควัน บางครั้งน้ํายางแพงกวHายางแผHนรมควัน ท้ังๆ ท่ีต'นทุนของยางแผHนรมควันสูงกวHา 
มันไมHได'เป^นไปตามความนHาจะเป^น ตามความเป^นจริงน้ํายางราคา 50 บาท ยางแผHนต'อง 51 บาท 
ยางแผHนรมควันต'อง 52 บาท บางครั้งน้ํายางข้ึนมาแพงกวHายางแผHนดิบ ยางแผHนดิบแพงกวHายางแผHน
รมควัน ปhญหาตัวนี้ไมHสามรถแก'ไขด'วยสํานักงานกองทุนได'  
   ประยงค, รณรงค, (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ยังไมH
กลมกลืนกันกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเป^นผู'ผลิตในเบื้องต'น ปhญหาอยูHท่ีวHา การท่ีเกษตรกรชาวสวน
ยางทําการผลิตหลังจากท่ีปลูกเสร็จแล'ว ออกมาเป^นน้ํายาง จะเป^นสHวนท่ียังอHอนแออยูHเพราะคุณภาพ
ของยางอยูHท่ีข้ันตอนแรกท่ีเอาน้ํายางมาทําการแปรรูป ในสHวนของเกษตรกรเองยังไมHก'าวหน'า
เทHาท่ีควร ทําให'ผลผลิตท่ีออกมาคุณภาพคHอนข'างจะตํ่า ปhจจุบันนี้เน'นเรื่องการผลิตยางก'อนถ'วย ทํา
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ให'เกษตรกรมีความเป^นอยูHท่ีแยHกวHาเดิม เพราะวHาผลผลิตท่ีได'ราคาถูกลงในสHวนท่ีเกษตรกรได' 
สามารถทําให'เกษตรกรทําการผลิตเบื้องต'นในอุตสาหกรรมต'นน้ําท่ีทันสมัยให'อยูHในมือเกษตรกรได'
มากกวHานี้ น้ํายางท่ีออกมาเกษตรกรมีความสามารถในการแปรรูปให'เป^นยางคุณภาพดีได'  
   การท่ีจะไปเรียกร'องให'ราคาสูงข้ึน ในเม่ือคุณภาพการผลิตยังตํ่าอยูH ก็เรียกร'อง
ไมHได' ไมHกHอให'เกิดประโยชน, ถ'าทําให'เกษตรกรมีความสามารถในการท่ีจะแปรรูปเบื้องต'นให'ได'
คุณภาพดี ตรงกับความต'องการของตลาด ราคาก็จะตามมา ประโยชน,ก็จะได'กับสHวนรวมทุกภาคสHวน  
   จิรวิทย,  มีชูภัณฑ, (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา 
อุตสาหกรรมยางพารามีความยั่งยืน เพราะวHามีวัตถุดิบเพียงพอท่ีจะแปรรูปไปผลิต แตHความไมHยั่งยืน
เกิดกับผู'ปลูก อุตสาหกรรมนําผลผลิตข้ันต'นไปแปรรูปมีวัตถุดิบเพียงพอ ไมHมีผลกระทบ ราคาลงเขา
ยิ่งมีผลกําไร เขาสHงออกสินค'ามีการทําสัญญาซ้ือขายลHวงหน'า ต'นทุนของยางลดลง เขาก็ผลิตมี
คHาใช'จHายเหมือนเดิม แตHขายผลผลิตได'ตามราคาท่ีตกลงกันไว' เขามีสHวนตHางของผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อุตสาหกรรมยาง  
   ปรีชา บุญคงแก'ว (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา 
คุณภาพของสหกรณ, เขาก็มีความเป^นอยูHท่ีดีข้ึน แตHก็ข้ึนอยูHกับราคายางด'วย เพราะชHวงนี้ ราคายาง
มันตกตํ่า แตHถ'ายางมีราคาสูงเขาก็มีความเป^นอยูHท่ีดี กลHาวถึงในสHวนของนโยบายการผลิตก็ได'ผล โดย
หันมาปลูกยางพารากันเยอะ สามารถสร'างความยั่งยืนให'กับครอบครัวได' (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 
2557) นายไพศาล  อนุมาศ ได'ให'สัมภาษณ,วHา เกษตรกรไมHคHอยมีความยั่งยืนมากนัก เพราะวHา 
ปhญหาเรื่องราคา อุตสาหกรรมเขาไมHกลัว เขาถือวHายางมีเยอะในประเทศไทย ภาครัฐท่ีนํายางมาใช'ใน
ประเทศน'อยมาก ประมาณ 13-14 เปอร,เซ็นต, นอกจากนั้นสHงออกตHางประเทศท้ังหมด รัฐสHงเสริมให'
เราทํายางข้ันตHอไป นอกจากยางแผHนรมควันแล'ว จะเป^นยางคําปาว หรือ ยางแทHง ยางอัดก'อน 
สHงเสริมให'เราจริงๆ เราทําได' แล'วใครขายให'เรา เม่ือผลผลิตออกมาแล'วไมHมีใครขายให'อีก แม'กระท่ัง
รัฐเองก็ยังขายไมHได'  
   การผลิตเกษตรกรมีความพอใจมาก เขาขายยางท่ีราคาเป^นธรรม เขาไมHโดนเอา
เปรียบจากพHอค'า ถ'าเราขายพHอค'าคนกลาง บางครั้งเขาเอาเปรียบ เขาโกงเราในเรื่อง BRC ได' หรือ
โกงเรื่องตาชั่ง ถ'ามาขายในสหกรณ, ซ่ึงถือวHาเป^นของเขาเอง ซ่ึงมีคณะกรรมการมาบริหาร ขายได'ใน
ราคายุติธรรม ไมHโดนเอาเปรียบ เพราะวHาองค,กรเป^นสหกรณ,  
   ประภาส  แปqนปลื้ม (สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา เม่ือกHอน
การสHงเสริม สร'างความพึงพอใจให'กับผู'มีสHวนเก่ียวข'องมาก แตHเด๋ียวนี้ มีการปลูกยางพารากันมาก
เกินไป ความพึงพอใจก็เลยลดลง เนื่องจากราคาตกลงมา 
   สรุปได'วHา ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหารข้ึนอยูHกับนโยบายการสHงเสริมท่ี
ผHานมา การสHงเสริมมีความก'าวหน'า สกย. เข'าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให'ใช'หลักวิชาการ ในการ
ผลิตและทําให'ถูกต'องตามท่ีควรจะเป^น ทําให'เกษตรกรมีความรู' ในการดูแลรักษาสวนยางต้ังแตH
เริ่มต'นปลูก จนกระท่ังได'กรีด ไมHวHาจะเป^นรายบุคคลหรือสถาบัน การปลูกแทน ซ่ึงเป^นภารกิจของ 
สกย. การได'กรีดยาง การได'น้ํายาง เป^นการผลิตข้ันต'น การสHงเสริมของสถาบันเกษตรกรยางพารา 
บรรลุวัตถุประสงค, รัฐบาลให'การสนับสนุนให'สถาบันเกษตรกรดําเนินการมานานแล'ว เนื่องจาก
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เกษตรกรสHวนใหญH เป^นเกษตรกรรายยHอย ต'นทุนการผลิตสูง เป^นเกษตรกรท่ีอยูHในภาคการผลิต โดย
ท่ีรัฐบาลให'ความสําคัญวHา จะดําเนินการเพ่ือให'ลดต'นทุนในการผลิตให'ได' การท่ีเกษตรกรชาวสวน
ยางทําการผลิตหลังจากท่ีปลูกเสร็จแล'ว ออกมาเป^นน้ํายาง จะเป^นสHวนท่ียังอHอนแออยูHเพราะคุณภาพ
ของยางอยูHท่ีข้ันตอนแรกท่ีเอาน้ํายางมาทําการแปรรูป ในสHวนของเกษตรกรเองยังไมHก'าวหน'า
เทHาท่ีควร ทําให'ผลผลิตท่ีออกมาคุณภาพคHอนข'างจะตํ่า สามารถท่ีจะทําให'เกษตรกรทําการผลิต
เบื้องต'นในอุตสาหกรรมต'นน้ําท่ีทันสมัยให'อยูHในมือเกษตรกรได'มากกวHานี้ น้ํายางท่ีออกมาเกษตรกร
จึงจะมีความสามารถในการแปรรูปให'เป^นยางคุณภาพดีได'  
  4) ความรHวมมือของเกษตรกร  
   ดิษฐเดช วัฒนาพร (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา เริ่มต'นมา
ต้ังแตHหนHวยงานของรัฐกHอน ในเรื่องอุตสาหกรรมยาง หนHวยงานของรัฐมีความซับซ'อน ณ วันนี้ อยHาง
เห็นได'ชัดๆ มีอยูH 3-4 หนHวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องยาง  
   1. กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยยาง) 2. อสย. องค,การสวนยาง 3. สกย. 
สํานักงานกองทุนสงเคราะห,การทําสวนยาง 4. กรมสHงเสริมการเกษตร และหนHวยงานท่ีเก่ียวกับการ
ผลิต ในเรื่องของสถาบันก็มีสหกรณ,เข'ามาเก่ียวข'อง มีกรมตรวจบัญชีเข'ามาเก่ียวข'อง ในกรณีท่ีมี
หนHวยงานภาครัฐเข'ามาเก่ียวข'องหลายๆ หนHวยงาน ทําให'งานซํ้าซ'อน มีความซํ้าซ'อนไมHเป^นเอกภาพ 
ทําให'กระบวนการหรือการพัฒนาลHาช'า ถ'าเปรียบเทียบกับมาเลย, คือ ริดด'า เขามีหนHวยงานเดียว 
มาเลย,เขาไมHมีหนHวยงานปลีกยHอยในการรับซ้ือยาง ลักษณะแบบนี้ ไมHเป^นเอกภาพ  
   การพัฒนา วิเคราะห,วิจัยพันธ,ยางข้ึนมาใหมH มีวิธีการปลูกมาใหมH สHงตHอมาให'
สํานักงานกองทุนไปแนะนําสHงเสริมอีกทีหนึ่ง ตัวท่ีได'รับการแนะนําสHงเสริมจาก สกย. พบปhญหาจาก 
ชาวสวนยาง เกษตรกรท่ีปลูกยาง เม่ือบอกวHา ต'องวิจัยเรื่องนี้ ก็ไมHเอา เขาก็ทําเรื่องของเขาไป มันไมH
สอดรับกัน ก็ต'องปรับปรุง เรื่องกฎหมาย เรื่องท่ัวไปท่ีได'กลHาวมานี้ ก็จะมีแนวโน'มในการรวม
กฎหมายและหนHวยงาน เป^นการยางแหHงประเทศไทย โดยนํา 3 หนHวยงานนี้เข'ามาไว'ด'วยกัน เรื่อง
วิเคราะห,วิจัย พัฒนา สHงเสริมการแปรรูป สHงเสริมด'านอุตสาหกรรม สHงเสริมด'านผลิตภัณฑ,ยาง  
   ในความรHวมมือระหวHางองค,กร มันจะสร'างความพึงพอใจให'กับเกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกรได'มาก อยHางเชHนวHา อสย. เขาก็เป^นเครื่องมือของรัฐท่ีสามารถจะดําเนินการ ในเรื่อง
ของการซ้ือขายยาง โดยพระราชบัญญัติของเขา แตHสํานักงาน สกย. ไปดําเนินการไมHได' สํานักงาน 
สกย. จะทําหน'าท่ีในการสHงเสริม ให'คําแนะนําสHงเสริมการปลูก สHงเสริมการแปรรูป เพ่ือให'มีผลผลิตท่ี
มีคุณภาพ ในลักษณะแบบนี้ เหมือนกับผมต'องทําหน'าท่ีแบบนี้ มันเป^นการแบHงตัดตอนกันมา แตHวHามี
ผลในภาพรวมหรือไมH ก็ตอบวHา มี หนHวยงานแตHละหนHวยงานก็มีความรHวมมือกัน อยHางเชHนวHา 
องค,การสวนยาง เหมือนกับเขามีครบกระบวนการ ในการผลิต แปรรูป และก็จําหนHาย เรียกได'วHามี
ครบกระบวนการของเขาเลย ในสHวนของสถาบันวิจัยยางก็เชHนเดียวกัน ก็จะไปมีผลตรงท่ีวHา 
ผลิตภัณฑ,อะไรบ'าง มาตรฐานเป^นอยHางไร สร'างความพึงพอใจให'กับผู'บริโภคมากน'อยแคHไหน นั่นคือ
ตรงผล อยHางเชHนวHา เหมือนของสํานักงานเอง ตอนนี้เรามองไปอุตสาหกรรมไม'ยาง ณ วันนี้ ไม'ยางไมH
คHอยมีคุณภาพ ไม'ลายบ'าง ไม'ไมHได'เกรดบ'าง เราจะต'องเข'าไปดูแลให'ผลิตภัณฑ,มีคุณภาพท่ีตลาด
ต'องการ  
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   โกศล มีมะแม (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ความรHวมมือ
ระหวHางองค,การ คือบุคคล และบริษัทตHางๆ เกิดความม่ันคงกับอุตสาหกรรมยาง เพราะวHา สถาบัน
เกษตรกร คือกรมสHงเสริม อยHาลืมวHามีกลุHมนิติบุคคลท่ีถูกต'องตามกฎหมายอยูHในมือ เพราะฉะนั้นกลุHม
บุคคลท่ีถูกต'องตามกฎหมาย เม่ือมีการจดทะเบียนแล'ว มันเกิดสิทธิ เม่ือเกิดสิทธิท้ังหมดแล'ว คนท่ีจะ
สร'างโรงงาน หรือคนท่ีจะสร'างกลุHมยHอยๆ มันเกิดสิทธิท้ังหมด แม'แตHรวบรวมน้ํายาง มันก็เกิดสิทธิ์ ถ'า
มีตัวใดท่ีรัฐให'ความชHวยเหลือ พวกนี้จะได'กHอนเพ่ือน แสดงวHาเราจะต'องจะทะเบียนต้ังไว' จะต'องเข'าสูH
ระบบท่ีถูกต'อง หากไมHเข'าสูHระบบ หรืออยูHนอกระบบ แสดงวHาเกษตรกรชาวสวนยางรายนั้นก็ไมHให'
ความรHวมมือ ทาง สกย. หรือกรมสHงเสริมการเกษตรกร บอกอยHางไร ก็ปฏิบัติไปตามนั้น ก็แสดงวHา 
รายนั้นให'ความรHวมมือ สHวนมากแล'วเกษตรกรชาวสวนยางระดับชาวบ'าน เขาจะให'ความรHวมมือดี 
นั่นคือความม่ันคงของอุตสาหกรรมยาง 
   กลHาวถึงความพึงพอใจของผู'มีสHวนเก่ียวข'อง เกษตรกรชาวสวนยาง และ บริษัท
ตHางๆ หากเขาทําได' เขาให'ความรHวมมือกับสถาบันเกษตรกร เขาเกิดความพึงพอใจ เพราะได'รับการ
ตอบสนองอยHางดี เม่ือไปถึงบริษัท บริษัทใดท่ีให'ความรHวมมือและไปเอาเปรียบเขาก็ได'รับสินค'าและ
ประโยชน,จากสถาบันเกษตรกร เขาก็จะรู'สึกพึงพอใจ แตHหากถูกปฏิเสธ ก็เป^นเรืองธรรมดา ท่ีเขาจะ
ไมHพึงพอใจ เพราะวHา เม่ือองค,กร หรือบริษัทตHางๆ ท่ีเข'ามากองทุน เราจะไมHได'สร'างเง่ือนไขอะไร
ให'กับบริษัท ขอให'เขาบอกความต'องการของเขามา กลุHมของ สกย. สHงได' ก็หมายความวHา ลองสHงให'
ดู แตHถ'าหากกลุHมสHงไมHได' ก็หมายความวHา จบกัน คือ ทาง สกย. จะต'องยึดความพึงพอใจของ
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีรวมกลุHมกันไว'กHอน เป^นตัวหลักเพราะวHาเขาเป^นคนทํางาน เราคือพ่ีเลี้ยง ก็
แสดงวHาเราพา 2 คนนี้เข'ามาพบกัน ตัวนี้วHาแบบนี้ ตัวนี้วHาแบบนี้ เม่ือเขาจบ ตกลงกันได'ในขนาด
กลาง เขาอยูHได' เขาก็สHงกลางได' ทาง สกย. จะดูแลให'วHา เกรดคุณเริ่มทําไมHได'แล'วนะ คุณจะต'องปรับ
เกรดข้ึนมาซักหนHอยหนึ่ง วHาเวลาเราไปบริษัท เม่ือเราไปเราก็จะดูด'วยวHา เม่ือบริษัทวHางอยHางนี้ๆ 
ผลผลิตมันเริ่มคล้ําไปแล'ว ทาง สกย. ก็จะบอกทางกลุHมวHา ใสHไม'ยางน'อยลงหนHอยนะ เพราะวHาสีมัน
คล้ําไปหนHอยหนึ่งแล'ว เพราะวHาเวลาผลิต เราจะดูแลการผลิตให' เขาทําแตHวHาเราดูแลให' เม่ือบริษัท
โทรมาหา บอกวHา วันนี้สHงให'บริษัท 200 ตัน สHงเทHาไร เกรดไหน ท่ีสHงแล'วขนาดนี้ เม่ือจะสHงงวดนี้  
งวดนี้จะเป^นเชHนนี้ ทางบริษัทบอกวHาวันนี้ยางมันจะออกเหลืองไปหนHอย ทาง สกย. ดูให'หนHอย เราก็
ไปดูอีกวHา ห'ามใช'ไม'แห'งมากเกินไป ต'องผสมไม'สดเข'าไปด'วย เพ่ือจะให'เกิดควัน ผลผลิตมันก็จะคล้ํา คือ
ถ'าเราไมHเคยทํา การประสานกับคน มันจะต'องใช'ความพึงพอใจ มันไมHได'ใช'กฎเกณฑ,แล'ว เม่ือมาถึงระดับ
นี้ มันใช'ความรู' ความสามารถและก็สิ่งท่ีเราเห็น แล'วพามาให'พบกัน ให'ท้ังสองฝ�ายเกิดความพึงพอใจ  
   สุธี  อินทสกุล (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ปhจจุบันนี้ 
เรามีความเก่ียวพันกันเยอะ สมาคมเรามีสหพันธ,ชาวสวนยางเยอะ แล'วเราก็มีสมาคมยาง มี
หนHวยงานอีก 3 หนHวยงานท่ีดูแลเรื่องยาง องค,การสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห,การทําสวน
ยาง และสถาบันวิจัยยาง ท้ังหมดนี้อยูHในคณะกรรมการยางธรรมชาติ คณะกรรมการยางธรรมชาติ 
ทุกคนก็จะเข'ามาคุยกัน ปhญหาอะไรก็ตาม อยHางทHานวHาการจะออกมีนโยบายอะไรก็ตามก็เรียกผู'
สHงออกเข'ามาคุย เรียกสถาบันชาวสวนยางเข'ามาคุย เรียกสถาบันเกษตรกร เรียกสHวนราชการเข'ามา
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คุย เด๋ียวนี้มันเป^นเชิงรัฐศาสตร,นํา ทุกอยHางต'องมาคุย มาแก'ปhญหา มาสร'างความเข'าใจกัน ทุกคน
ต'องรู'เหมือนกัน อยHางนี้ อะไรมันก็จะดีข้ึน  
   ไสว นารีพล (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ความ
รHวมมือของชาวสวนยางกับสถาบันเกษตรกร คิดเป^นเปอร,เซ็นต, ประมาณ 60 เปอร,เซ็นต, เพราะวHา
เขามองผลประโยชน,ของเขาเป^นหลัก สมมติวHา สหกรณ,รับซ้ือน้ํายางมาประมาณ 6-7 ตัน/วัน อยูHใน
โรงรม 4-5 วันแล'ว จึงจะได'ขาย แตHในขณะท่ีราคายางตอนนี้อยูHในขาลง เชHนวHา ซ้ือมาราคา 50 บาท/กก.     
อยูH 5-6 วัน คงเหลือ 48 บาท/กก. ขาดทุน 2 บาท เกษตรกร คือ ชาวสวนยางจะเริ่มวิ่งหนีสถาบัน
เกษตรกร ถ'าเกิดวHา สถาบันเกษตรกรคHอยจHายคHาน้ํายางให'แกHเกษตรกร ท้ังๆ ท่ีเขารู'วHาสหกรณ,ต'อง
ขาดทุน อยHางไรก็แล'วแตHให'ผมได'ในสHวนท่ีแพงไว'กHอน เชHนวHาพHอค'ารายยHอยท่ีมาซ้ือในชุมชน มีการ
จHายเงินรายวัน ในขณะท่ีสหกรณ,จHายแบบกงซ่ี 10 วันจHายเงินที เม่ือสหกรณ,ขายเสร็จ ลบต'นทุนการ
ผลิตเสร็จจึงจะจHายให'กับสมาชิกสหกรณ, แตHวHาถ'ายางพาราอยูHในภาวะขาข้ึน ทุกคนจะมารวมตัวกัน
อยูH ณ สหกรณ, เพราะวHาถ'าวันนี้ขาย 52 ขายสหกรณ,กHอน เพราะถ'ายางข้ึนไปอีกซัก 60 บาท เขาก็
จHายแพง หักลดต'นทุนการผลิตก็จะไมHวิ่งไปไหน แตHตราบใดท่ียางอยูHในชHวงขาลง สมาชิกหรือชาวสวน
ยางก็จะวิ่งหนีสหกรณ,ตลอด มีอยูHซักประมาณ 50-60 เปอร,เซ็นต,ท่ีม่ันคงอยูH  
   สุธี อินทสกุล (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ไปดูวHากHอน
หน'านั้น หรือเด๋ียวนี้ก็ตาม ทุกอยHางถ'าไมHมีอะไรเคลือบแครง อะไรก็ตามท่ีมันเป^นมาตรการของรัฐท่ี
มันโปรHงใสH ทุกคนพอใจ แตHวHาถ'าไปอุบอ๊ิบทํากัน มันก็ไมHรู'ผลเป^นอยHางไร อยHางนี้เป^นปhญหา ต'องดูวHา 
รัฐบาลทําออกมาแล'วโปรHงใส มันมีผลกระทบได'ทันที สร'างจิตวิทยา คนท่ัวไปหรือผู'มีสHวนเก่ียวข'อง
เกิดความพึงพอใจ หรือวHาตอนนี้รัฐบาลกําลังทุHมเท ราคายางในชHวง Week นี้ ก็ปรับตัวข้ึนมา จาก
ขHาวท่ีวHา รัฐบาลจะออกมาตรการตัวนั้นตัวนี้ ก็มีผล 
   จิรวิทย,  มีชูภัณฑ, (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ให'สัมภาษณ,วHา 
เกษตรกรปhจเจกบุคคล 1) มีความเป^นตัวของตัวเอง 2) จากประสบการณ, จากองค,ความรู'ท่ีเขาเก็บ
เก่ียวมา เขามีความฉลาด เขาเป^นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสถาบันหนึ่งอยูH สมมติวHา สหกรณ,มี
ข'อบังคับอยูH ภายใน 1 เดือน คุณมาสHงน'อยกวHา 5 วัน จะถูกตัดขาดจากความเป^นสมาชิกของสหกรณ, 
เพราะฉะนั้นเขาจะมาสHง 5 วัน เขาอาจจะกรีด 15 อีก 10 วันเขาจะไปขายท่ีอ่ืน เพ่ือจะไมHให'เสียสิทธิ์ 
เขาก็จะไมHผิดระเบียบ 3) บางคนมีความฉลาดมากกวHา ยาง 100 กิโลกรัม ขายสหกรณ, 30 กก. พอ 
เพราะวHา ใช'เวลาถึง 10 วันจึงจะจHายเงิน อีก 70 กก. ไปขายพHอค'าคนกลางท่ีมารับซ้ือดีกวHา เพราะวHา 
ได'เงินเร็ว ราคาตHางกัน 1 บาท พูดงHายๆ ทุกอยHางเปรียบเสมือนคนหัวหมอในกฎหมายเมืองไทย 
เพราะฉะนั้นเกษตรกรปhจจุบันไมHใชHคนโงHแล'ว เขาถามวHา เขาพึงพอใจหรือไมH เขาพอใจในระดับท่ีวHา 
คือ 1) อยHางน'อยเขามีท่ีซุกหัวนอนอยูH มีบ'านอยูH เม่ือใดท่ีเป^นชHวงขาข้ึน เหมือนกับท่ีทHานหัวหน'าไสว
วHา สหกรณ,นี้จะซ้ือสูงกวHาพHอค'า 2-3 บาท/กก. ขาจะขายกับสหกรณ,เต็ม 100 แล'วก็อยูHยาว แล'วก็จะ
มีเงินหมุน 2 วันจHายครั้ง แล'วก็นํามาขายกับสหกรณ,ตลอด แตHพอยางลงก็กลับอยูHในรอบเดิม ฉะนั้น
ผลกรรมตรงนี้ จะอยูHท่ีคณะกรรมารของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ เพราะวHา เขาจะเป^นผลงานท่ีเสีย และ
มีความเสี่ยง ถ'าพูดงHายๆ การดําเนินงาน ทําให'ผลประกอบการขาดทุนก็ต'องรับผิดชอบตรงนั้น แตHวHา
คนเหลHานี้ท่ีเป^นสมาชิกก็ไมHท้ิงหรอก เพราะวHา อยHางน'อยๆ สมาชิกพวกนั้นก็เป^นพ่ีเป^นน'อง เป^นลูก
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เป^นหลาน เป^นญาติ เป^นคนใกล'ชิดของคณะกรรมการของสหกรณ,นั้นๆ แตHวHา ต'องเอาคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวไว'กHอน เพราะฉะนั้น ทําตัวอยHางไรก็ได'อยHาให'ผิดระเบียบของสหกรณ,  
   สหกรณ,ก็มีมาตรการ เปรียบเสมือนกับเป^นโปรโมชั่นอยูHบ'างเชHนเดียวกัน แล'วแตH
กรรมการบริหารสหกรณ,จะออกแบบมา ดีไซร,แบบ โปรโมชั่นมา อยHางเชHนวHา ถ'าเรายอมรับในการ
แปรรูป เป^นธุรกิจของสหกรณ, ตHอไปเขาก็มีธุรกิจสินเชื่อให'เราได'หมุนเวียน ถ'าใครทําธุรกิจกับ
สหกรณ,มีการสHงยางให'สหกรณ,อยHางตHอเนื่อง คุณก็จะได'รับดอกเบี้ยในฐานะเงินกู'หนี้ ในอัตราท่ีถูก
กวHาสมาชิกทHานอ่ืนๆ อีก เป^นโปรโมชั่น ความหลากหลายของกิจกรรม กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมใน
ท่ีนี้ เพราะวHาการจัดลําดับชั้นของสมาชิกของกรมสHงเสริมสหกรณ, เขาจะจัดชั้นจากการรHวมมือ การ
ดําเนินธุรกิจกับสหกรณ, โดยการลงหุ'นทํานองนี้ คนนี้มีการเพ่ิมหุ'นทุกเดือน คนนี้ทําธุรกิจครบ ถ'า
หากวHาจะกู'เงิน สมาชิกทHานนั้นก็จะอยูHในฐานะเกรด A เงินกู'ของสมาชิกสหกรณ,ในฐานะเกรด A นี้ 
จะอยูHท่ี 5 บาท เกรด B จะอยูHท่ี 6 บาท เกรด C จะอยูHท่ี 7 บาท ถ'าจะเรียกเป^นภาษาบ'านเรา เขา
เรียกวHา มันเป^นโปรโมชั่น มันเป^นธุรกิจ ถ'าหากวHา สมาชิกทHานใด สามารถรักษาสิทธิ์ของสมาชิกไว'ได'
ดังท่ีกลHาวมา ก็จะได'รับสิทธิ์นั้นๆ ซ่ึงเป^นแรงจูงใจให'สมาชิกได'ปฏิบัติตามหลักเกณฑ,ของสหกรณ,
อยHางครบถ'วน  
   สรุปได'วHา เกษตรกรชาวสวนยางระดับชาวบ'าน เขาจะให'ความรHวมมือดี หากเขา
ทําได' เขาให'ความรHวมมือกับสถาบันเกษตรกร เขาเกิดความพึงพอใจ เพราะได'รับการตอบสนองอยHาง
ดี สถาบันจะต'องยึดความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีรวมกลุHมกันไว'กHอน เป^นตัวหลัก
เพราะวHาเขาเป^นคนทํางาน เราคือพ่ีเลี้ยง ดูวHากHอนหน'านั้น หรือเด๋ียวนี้ก็ตาม ทุกอยHางถ'าไมHมีอะไร
เคลือบแครง อะไรก็ตามท่ีมันเป^นมาตรการของรัฐท่ีมันโปรHงใสH ทุกคนพอใจ  
 4.2.2 ข'อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ 
  ผู'วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ 
  สุธี อินทสกุล (สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา หากวHารัฐบาลเอา
เรื่องตรงนี้เป^น Agenda ของประเทศ ซ่ึงตอนนี้เราทําแล'ว แล'วก็ออกมาเป^นมติคณะรัฐมนตรี ทุก
หนHวยงานจะต'องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดําเนินการให'ปรากฏผลให'เร็วท่ีสุด ดังนั้นอะไรก็
ตามถ'าเราไปพูดกัน เสนอกันไปให'ประติดประตHอกันให'ได' เป^นวาระแหHงชาติ ออกมาเป^นมติ
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนเรื่องงบประมาณ ทุกอยHางเราก็ทําได'ท้ังหมด ทุกอยHางพร'อม ตอนนี้รัฐบาล
เราก็เสนอให'คณะกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบายเสนอให'คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และก็
ดําเนินการทุกอยHางเรHงกันออกมานHาจะชHวยได'  
  ประยงค, รณรงค, (สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา แนวทาง
ตHางๆ ท่ีได'กลHาวกันมา เห็นด'วยแตHปhญหาใหญHตอนนี้คือการปฏิบัติ ไมHรู'วHาจะเกิดได'เม่ือไร มีแตHพูดๆ 
กันอยHางเดียว พูดอยHางเดียวไมHเกิดผลในการปฏิบัติท่ีบอกวHาต'องกําหนดท่ีเป^นโซนนิ่ง ให'ชาวบ'านหรือ
เกษตรกร มีความรู'ความเข'าใจวHา การปลูกยางต'องปลูกในท่ีๆ เหมาะสมถึงจะคุ'ม ปริมาณและพ้ืนท่ีก็
จะลดลงทันที ถ'ากําหนดในท่ีท่ีเหมาะสมได' การจะแปลงไปเป^นปาล,ม เป^นสวนผลไม' ในพ้ืนท่ีๆ 
เหมาะสม มาเลเซียเขาทํามากHอนเรา ตอนนี้ภาคใต'คนมีความรู' ความเข'าใจเรื่องยางพอสมควร แตHวHา
เอาเข'าจริงๆ ไปเห็นการปฏิบัติแล'วไมHเข'าใจเลยวHา ไปยกรHองในนาท่ีเป^นพ้ืนท่ีลุHมลึก แล'วก็ปลูก
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ยางพาราเห็นผลมาแล'ววHา ยางท่ีไปลูกในท่ีไมHเหมาะสมไมHคุ'มทุน ผลผลิตก็ไมHคุ'ม การดูแลรักษาก็
ลําบากต'นทุนสูง 
  1. การกําหนดโซนนิ่งท่ีวHา ในอําเภอนี้ ไมHควรปลูกยาง ควรจะปลูกปาล,ม จังหวัดนี้
ไมHควรปลูกยาง ผมวHาไมHถูกครับ มันต'องเฉพาะท่ีๆ ท่ีเหมาะสมในการปลูกอะไรก็ควรปลูกอยHางนั้น 
ผมวHาถ'าทําตรงนี้ให'มันรัดกุมให'มันเหมาะสมแล'ว ปาล,มก็จะได'เพ่ิมข้ึนมาสHวนหนึ่ง ยางก็จะลดไปสHวน
หนึ่ง นั่นคือสHวนเบื้องต'นในเรื่องการผลิต เกษตรกรท่ีเป^นผู'ปลูกอุตสาหกรรมต'นน้ํา ควรจะอยูHในมือ
ของเกษตรกรมากกวHานี้ สนับสนุนให'อุตสาหกรรมแปรรูปในเบื้องต'นไมHไปอยูHในมือพHอค'าคนกลาง 
หากไปอยูHในมือพHอค'าคนกลาง เกษตรกรชาวสวนยางจะกําหนดอะไรไมHได'เลย เวลาจะขายยางต'องไป
ถามคนซ้ือ แตHถ'าให'เกษตรกรทําอุตสาหกรรมต'นน้ําข้ึนมา จะทําให'เขาต้ังราคาได' เพราะมันมีต'นทุน
การผลิตและก็วางราคาไมHให'ขาดทุน แตHตอนนี้เวลาเราจะขายยางต'องไปถามผู'ซ้ือถึงตรงนั้นเลย มัน
ถึงขาดทุนอยูHตลอดเวลา ตรงนี้ต'องทํา เพราะเรากําหนดเองไมHได' แตHถ'าเราแปรรูปข้ันต'นข้ึนมา เรา
สามารถกําหนดได'ทันที  
  2. การสHงเสริมให'นําน้ํายางสด และยางแห'งไปเป^นสHวนผสมในการทําถนน แคHถนน
เส'นเดียวก็ต'องใช'น้ํายางอยHางมากมาย ประเทศไทยก็ไมHมีน้ํายางพอท่ีจะให'ทําถนนแล'ว การทําถนนมี
งานวิจัยออกมาหลายปmมาแล'วท่ีทางสถาบันวิจัยยางทําการวิจัยออกมาวHา การเอาไปทําถนนนี้ดี แตHใช'
ยางได'ไมHเกิน 5 เปอร,เซ็นต, ของสHวนผสมของยางมะตอย ถ'าสHวนผสมไมHเกิน 5 เปอร,เซ็นต, มันจะทํา
ให'ราคาถนนสูงข้ึนก็จริง แตHการใช'งานของถนนก็เพ่ิมข้ึนเป^น 2 เทHาเชHนกัน เพราะทําให'การยืดหยุHน
มันดีกวHายางมะตอย ใช'ไปหลายๆ ปm เรื่องแตกร'าวของถนนก็จะไมHเกิด มันจะทําให'เชื่อมกันยืดหยุHนได' 
แตHถ'าเกิน 5 เปอร,เซ็นต, ตามท่ีเขาทดลองมาแล'ว เวลาร'อนจัดถนนจะเยิ้ม ซ่ึงไมHเหมาะเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นการใช'เรื่องถนนก็ใช'ได'ไมHเกิน 5 เปอร,เซ็นต, แตHก็ต'องใช'ยางคุณภาพตํ่าท่ีสุดมาทําตรงนี้ได' 
เพ่ือให'มันสร'างมูลคHาข้ึนมาแล'วก็นํามาใช'งาน แตHสHวนท่ีเราจะต'องใช'ในประเทศเยอะแยะยางท่ีเราเป^น
ผู'นําเข'ามา ท่ีจริงถ'าเรานําเอายางนี้มาแปรรูปทําเป^นฝายยางก็ทําได' ทําเป^นยางปูพ้ืนสระน้ําก็ทําได' 
ทําได'อีกเยอะแยะ สนามฟุตซอตHางๆ แทนท่ีจะไปใช'สงเคราะห, เอายางธรรมชาติไปลงก็ยังได' นHาจะ
ทําตรงนี้ให'มากข้ึน แตHเด๋ียวนี้นําเข'ายาง เชHน ยางลบของเด็กนักเรียนเรายังนําเข'าเลย ยางลบแทHง
หนึ่งในอันท่ีดีท่ีสุดแล'ว ราคาแทHงหนึ่ง 20 บาท นํามาชั่งรวมกันแล'วให'ได' 1 กิโลกรัม = 32 แทHง ได'
ยาง 1 กิโลกรัม แตHเป^น Mag in China ยางลบตรา Mag in China ท่ีจริงเอายางเราไปกิโลกรัมละ 
50 บาท แล'วขายกิโลละ ประมาณ 500-600 บาท/กิโลกรัม เม่ือผลิตออกมาแล'ว แล'วนํามาขายแทHง
ละ 20 บาท เรื่องตHางๆ เหลHานี้ ผมวHาไปดูผลิตภัณฑ,ยางท่ีเราใช'อยูHในตHางประเทศนําเข'าเยอะ
เหมือนกัน ถ'าเราสนับสนุนหรือมีระเบียบกําหนดวHา ยางท่ีเป^นผลิตภัณฑ,ท่ีต'องใช'ภายในประเทศ ให'
ใช'ยางท่ีผลิตในประเทศไทย แล'วโรงงานมันจะเกิดข้ึนเอง เพราะมันต'องสนองความต'องการตรงนี้  
  3. ขอเสนอวHาให'พHอค'า หรือนักธุรกิจอยHามากินรุกชาวบ'าน ให'เดินไปข'างหน'า เอา
วัตถุดิบท่ีชาวบ'านแปรรูปข้ันต'นท่ีเป^นคุณภาพดีแล'ว ไปทําผลิตภัณฑ, แล'วก็นําไปแขHงขันกันใน
ตลาดโลก นั่นคือความสามารถของพHอค'า หรือนายทุน ไมHใชHให'เกษตรเข'าไปสูHการแขHงขันตรงนั้น 
เป^นไปไมHได' เกษตรกรจะต'องรักษาฐานของการผลิตของตัวเองไว' แตHถ'ามีเครื่องไม'เครื่องมือ ใช'หลัก
วิชาการ ใช'เทคโนโลยี สมัยใหมHข้ึนมารHวมด'วย จะทําให'คุณภาพท่ีเป^นวัตถุดิบข้ันต'นคุณภาพดีข้ึน 
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แล'วจะทําให'สร'างมูลคHาเพ่ิมได' ให'พHอค'าหรือนักธุรกิจเอาไปทําผลิตภัณฑ,ระดับสูงข้ึนท่ีมีคุณภาพดี มี
การแขHงขันในตลาดโลกได' ผมวHาถ'ามันสัมพันธ,กัน 2-3 ชั้นนี้ ความม่ันคงเกิดข้ึน  
  จิรวิทย,  มีชูภัณฑ, (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา กลHาวถึง
นโยบายในองค,รวมของรัฐบาล คือ  
  1) ให'มีการพัฒนายางพาราท้ังระบบ ในสHวนของยางมองไปถึงปลายน้ํา การสHงเสริม
ในระดับอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ผมอยากให'รัฐบาล เน'นวHาการแปรรูปวHาผู'ท่ีจะมาลงทุนทํา
อุตสาหกรรมในบ'านเรา พยายามสHงเสริมให'การแปรรูปไปถึงข้ัน ผลิตภัณฑ,หรือ N Produce ใน
ประเทศ และมีความเชื่อม่ันวHา นักวิชาการท้ังหลายท่ีวิจัยวHา ถ'าเป^นแบบนี้ (1) ประเทศจะไมHเสียดุล
ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของยางพารา (2) ได'ภาษีสHงออกมีรายได'เพ่ิมเข'ามาในประเทศและก็เป^นการ
สร'างงานของคนในประเทศ  
  2) เรื่องของพืชทดทน ให'รัฐบาลนอกจากสHงเสริมให'มีการปลูกแล'ว อยากให'รัฐบาลดูแล
ในเรื่องของตลาดด'วย คําวHาการตลาด สHงผลไปถึงการแปรรูปของผลิตภัณฑ,เหลHานั้น ยกตัวอยHาง ปาล,ม
น้ํามัน ถ'าคุณสHงเสริมเป^นพืชอุตสาหกรรม อยHางเชHน อุตสาหกรรมใบโอดีเซล มีนโยบายท่ีเป^นรูปธรรม มีปh�ม
น้ํามันใบโอดีเซลให'ประชาชนใช' และสินค'าตัวอ่ืนๆ เชHน มังคุด ทุเรียน ให'มีมาตรการเพทเติลในมาตรการ
ระยาว ในการถือใช' เม่ือสินค'าหรือผลิตภัณฑ,เหลHานี้ออกมาแล'ว มาตรการของรัฐบาลท่ีจะให'การชHวยเหลือ 
จะมีแนวทางแบบนั้นๆ ท่ีจะให'เกษตรกรมีความม่ันใจในการท่ีจะไปปลูกแทน  
  ไสว นารีพล (สัมภาษณ,แบบ 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ให'รัฐออก
มาตรการท่ีสHงเสริมการใช'ยางภายในประเทศ คือการทําถนน หรือมีกฎหมายท่ีควบคุมการใช'พ้ืนยาง
ในห'องน้ํา ของโรงแรมหรือในห'องน้ําของสHวนราชการ ให'ออกมาเป^นรูปธรรม หรือการนํายาไปใช'เป^น
สHวนผสมการทําถนน ผสมด'วยน้ํายาง หรือยางแห'ง ก่ีเปอร,เซ็นต, เพ่ือสร'างความม่ันใจให'กับภาค
เกษตรกร และก็ควบคุมราคา ไมHให'สูงจนเกินไป แล'วก็โหมกันมาปลูกจนหนักอีก ให'อยูHในเกณฑ,ท่ี
เหมาะสม เพราะวHาถ'าหากยางคุณแพงเราก็ต'องเข'าใจตรงนี้ ถ'าราคาน้ํามันถูก มันก็ต'องไปใช'ยาง
สังเคราะห,นําเข'ามา ปรับเปลี่ยนสัดสHวน เพราะวHาในผลิตภัณฑ,ยาง มันจะมียางอยูHถึง 2 ตัว คือ ยาง
สังเคราะห, กับยางธรรมชาติ แตHถ'าเกิดวHาข้ึนถึงมีการปรับเปลี่ยนสัดสHวนบ'างเล็กน'อยมันก็ไปต้ังหลาย
เปอร,เซ็นต,แล'ว เชHนวHา ราคา ก็ให'มันเป^นไปตามกลไกการตลาด ให'ผู'ผลิตอยูHได' ให'มีการสHงเสริมการ
ใช' สHวนตัวของเกษตรกรเองคHอนข'างจะเป^นรูปธรรม ในการสHงเสริมให'มีการลดต'นทุนในการผลิต โดย
มีหนHวยงานภาครัฐเข'ามาควบคุมการผลิต โดยทําควบคูHกันไป  
  ดิษฐเดช วัฒนาพร (สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา  
  1. มาตรฐานคุณภาพของผลผลิต เป^นเรื่องสํา คัญ เพราะวHา ในสHวนของ
อุตสาหกรรม ตัวอยHางเชHน ในการทํายางแทHง เรารับซ้ือข้ียาง หรือยางก'อนถ'วย แตHยางก'อนถ'วย หรือ
บ'านเราเรียกข้ียาง คิดวHาเขามีการผลิตแบบไหน ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน เม่ือเขาตัดน้ํายางเสร็จ 
เขานําน้ํายาฆHายาง (น้ําส'ม) ผสมแล'วก็กวนๆ ก็คือน้ํายางบริสุทธิ แตHบ'านเราจะเอาเนื้อไม' หรือเชือก
ใสHลงไปบ'าง เอาวัตถุแปลกปลอมอะไรใสHไปบ'าง ถามวHา ขายได'หรือไมH ขายได' ผู'ซ้ือก็ไปตีราคากดลง
เทHาโน'น เทHานี้ อาจจะไมHเทHากัน ในกระบวนการผลิต คนนี้รับซ้ือยางท่ีมีคุณภาพดีมารวมกับยางท่ีไมH
คHอยมีคุณภาพเทHาท่ีควร เม่ือไมHคHอยมีคุณภาพ พอเข'าในสายการผลิต ต'องทําให'มีคุณภาพเดียวกัน 



 245 

ถามวHา ต'องสับล'างๆ 4 กระบวนการ ท้ังๆ ท่ีถ'าหากยางบริสุทธิ์จริงๆ ผHานการสับล'าง แคH
กระบวนการเดียว ก็ OK. ใน 4 กระบวนการนี้ ต'นทุนเพ่ิมข้ึนเป^น 4 เทHา นั่นคือในเรื่องของ
กระบวนการ สมมติวHา ถ'าเราลด หรือพัฒนาคุณภาพโดยการไมHใสHเศษไม' หรือเชือกลงไป เขาก็ลด
เครื่องจักรลงไปเลย 4 ตัว เขามาเพ่ิมราคาซ้ือได' นี้เป^นเรื่องคุณภาพท่ีเป^นเรื่องสําคัญ เป^นเรื่องของ
ผลผลิต เป^นตัวท่ีสร'างความเชื่อม่ัน ให'กับผู'ซ้ือ เพราะฉะนั้น เขาก็จะเรียกยางวHา ยางชั้น 1 ยางชั้น 2 
ยางชั้น 3 ยางชั้น 4 แตHเม่ือไรเขาใช'ยางไปทําล'อเครื่องบิน เขาก็ต'องควบคุมยางต้ังแตHแปลงการผลิต 
ไทยจะขายไมHได'อินโดนีเซียจึงจะขายได' เขามีเนื้อท่ีเป^นหม่ืนๆ ไรH เขามีการควบคุมการผลิต ต้ังแตH
อุณหภูมิ ในการรม สี ควบคุมได'หมด ลักษณะแบบนี้ คือ เรื่องเราผลิตวัตถุดิบ เรื่องของคุณภาพ อีก
ประการหนึ่งเป^นเรื่องของธรรมชาติ มีปhจจัยท่ีมีผลกระทบมากมาย มันไมHเหมือนอุตสาหกรรมเหมือน
เมล็ดพลาสติก สามารถทําให'เป^นคุณภาพเดียวกันทุกเมล็ดได' แตHยางพาราไมHได' เหมือนท่ีบอก มัน
เป^นเพียงรายยHอย คนหนึ่งก็ใสHจอกเทHานี้ อีกคนหนึ่งใสHกะลามะพร'าว มันไมHเหมือนกัน 
  2. กําหนดพ้ืนท่ีในการปลูก ให'สอดคล'องกับความต'องการ ต'องอาศัยข'อมูลหรือ 
โซนนิ่งเข'ามาควบคุมหรือเก่ียวข'อง ลักษณะเชHนนี้ คือ ปริมาณในการผลิต สมควรจะเพียงพอใน
อุตสาหกรรมท่ีเรานั่ง แตH ณ วันนี้ มันเกินไป ในเรื่องความม่ันคงของอุตสาหกรรม ผมคิดวHามีความ
ม่ันคงมาก ถ'าเกิดวHานโยบายของรัฐ หรือ สถานการณ,ราคาพัฒนาข้ึนไปอีกนิดหนึ่ง เกษตรกรบ'านเรา 
เม่ือปลูกยางอยูHแล'ว คิดวHานHาจะปลูกยาง เม่ือไปปลูกยางก็ไปปลูกปาล,มเพ่ิม ปาล,มกับยาง คิดมองกัน
คนละมุม ผมวHาในความเชื่อม่ันของเกษตรกรก็ยังปลูกยาง ยังใช'พ้ืนท่ีในการปลูกยางกับปาล,ม เม่ือเขา
เชื่อม่ันในตรงนี้ ในเรื่องของอุตสาหกรรมก็มีความม่ันคง 
  3. ในเรื่องของสภาพแวดล'อม อุตสาหกรรมยาง ไมHคHอยจะทําลายสภาพแวดล'อม
มากนัก เพราะวHาอุตสาหกรรมยาง เหมือนกับเอาวัตถุดิบอยHางหนึ่งมาผHาน Preset ไปเป^นผลิตภัณฑ, 
ไม'ได'พHนควันหรือสารพิษ ข้ึนไปบนอากาศมากมายนัก อุตสาหกรรมยางก็นHาจะอยูH ได'  เป^น
กระบวนการผลิต เป^นวิธีการมากกวHา ไมHได'ใช'พลังงานท่ีมากมายในการแปรรูปมากนัก เขาเรียกวHา 
ใช' Knowhow ในทางวิชาการมากกวHา ฉะนั้น วิธีการ คือการนํายางมาผสมสารเคมี และก็ไปบดอัด 
ข้ึน แบก จบ ให'มันเป^นไปตามกระบวนการ  
  ประภาส  แปqนปลื้ม (สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ท่ีรัฐบาลนี้
กําลังคิดคือ การจัดโซนนิ่งการปลูกยาง ควบคุมในการสร'างสวนยาง ก็เป^นสHวนดีสHวนหนึ่ง มันเป^น
สHวนท่ีดีแตHอยHาทําแบบประชานิยม สมัยกHอนนั้นท่ีสHงเสริมในการปลูก 1,000,000 ไรH เป^นโครงการ
ประชานิยม มันเฟqอมากไป และอีกสHวนหนึ่งในการสHงเสริมให'สถาบันเกษตรกรกู'เงินมาพัฒนา
อุตสาหกรรมต'นน้ํา คือ การผลิตผลิตภัณฑ, แตHก็มีสHวนดี ท้ังนี้ท้ังนั้น ต'องประกอบให'เขามีความรู'ด'าน
การตลาด รู'แหลHงการสHงขายจะดียิ่งข้ึน ให'สามารถเป^นพHอค'าได'ด'วย  
  โกศล มีมะแม (สัมภาษณ, 5 พฤศจิกายน 2557) ได'ให'สัมภาษณ,วHา ต'องสร'าง
โรงงานให'มีทุกจังหวัด หรือวHาทุกเขต ดูแลด'วยรัฐบาล โรงงานนั้นไมHใชHให'บริษัทสร'าง ให'สร'างแบบ
รัฐวิสาหกิจ สมมติวHา จังหวัดนครศรีฯ มีโรงงานของรัฐวิสาหกิจใหญHๆ 1 แหHง ท่ีรับผลผลิตได'เป^น
หม่ืนๆ ตัน บริษัทท่ีอยูHรอบๆ จะเจ'ง เพราะวHาจะสู'กับบริษัทใหญHๆ นี้ไมHได' รัฐบาลจะต'องทุHมเทเพ่ือให'
มีโรงงานเกิดข้ึน แตHไมHใชHวHาจะทุHมเทแล'วให'รัฐบาลคุมอยูH รัฐบาลจะต'องให'รัฐวิสาหกิจทํางาน 
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ควบคุมดูแล เหมือนกับไฟฟqา เหมือนกับประปา เหมือนกับ ปตท. สมมติวHาให' ปตท. สร'างโรงงาน  
ภาคละ 1 โรง เพ่ือทําอะไร ผลประโยชน,เกิดข้ึนอยHางมหาศาล เม่ือรัฐได'ดําเนินการสร'างเอง ให'หาคน
ท่ีมีความรู' ท่ีเป^นนักวิทยาศาสตร,จริงๆ อยHาลืมวHา พวกนี้เม่ือเขาทํางาน เขาได'ทุHมเทอยHางจริงจัง นัก
ชีวะของเขาซ้ือมาแล'วก็ให'ทํางานเพียง 6 เดือน ให'ไปเทียวแล'ว ให'หาความรู'เพ่ิมอีก 6 เดือน  
  สรุปได'วHา แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ท่ีเสนอแนะประกอบด'วยการปฏิบัติท่ีสําคัญ       
6 ประการ คือ (1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค,ของนโยบายยางพาราให'มีความกว'างขวางมากข้ึน โดย
เพ่ิมเติมการจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให'ได'คุณภาพและมีผลผลิตตHอพ้ืนท่ีสูงข้ึน 
(2) ควรเพ่ิมนโยบายยางพาราให'มีประโยชน,ตHอสHวนรวมมากข้ึน โดยมีการกําหนดนโยบายให'มีการใช'
ยางธรรมชาติในประเทศเพ่ิมมากข้ึน (3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให'
ภาคเอกชนรายใหญHได'ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจากยางพารา (4) ควรเพ่ิมภาวะผู'นํา 
โดยให'ผู'นําเป^นผู'รู'เทHาทันสถานการณ,และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการเปลี่ยนแปลงได'อยHางเหมาะสม 
(5) ควรเพ่ิมความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร โดยให'มีการบริหารคHาตอบแทนผลประโยชน,และ
สวัสดิการแกHบุคลากรอยHางเหมาะสม และ (6) ควรเพ่ิมความรHวมมือของเกษตรกร โดยให'ความ
รHวมมือในการลงทุนและปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยHางยิ่งในด'านแรงงาน 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน” ผู'วิจัยกําหนดวัตถุประสงค+ของการวิจัยไว' 3 ประการ 1) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'
ตอนบน 2) เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต5อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํา
นโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ผลการวิจัยผู'วิจัย
ได'ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห+ข'อมูลแบบผสานวิธี ประกอบด'วย 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 บทสังเคราะห+ 
 5.4 ข'อเสนอแนะ 
 ระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงผู'วิจัยได'ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข'อง โดยกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับเป>นแนวทางในการวิจัย ตัวแปรอิสระท่ีใช'ในการวิจัย 
ได'แก5 นโยบายการส5งเสริม ประกอบด'วย การส5งเสริมการผลิต การส5งเสริมการแปรรูป การส5งเสริม
การประกันราคา การช5วยลดต'นทุนการผลิต การช5วยเพ่ิมอุปสงค+ ภาวะผู'นํา ความพร'อมด'าน
ทรัพยากรการบริหาร การสนับสนุนจากภาครัฐ ความร5วมมือขององค+กรยาง ความร5วมมือของ
เกษตรกร ความร5วมมือระหว5างประเทศ ความสามารถในการแข5งขัน โรงงานในการผลิต โดยใช'การ
วิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด'วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณ+เชิงลึก ผู'เชี่ยวชาญด'านการพัฒนายางพาราหรือมีส5วนเก่ียวข'องในการ
พัฒนายางพารา 16 คน โดยการเลือกตัวอย5างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห+ข'อมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห+และตีความ ส5วนการวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยการศึกษากลุ5มตัวอย5าง จํานวน 219 คน 
จากข'าราชการ/พนักงาน/ลูกจ'าง และพนักงานจ'างท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดภาคใต'ตอนบน จาก
ประชากร จํานวน 486 คน โดยกลุ5มตัวอย5างของการวิจัยเชิงปริมาณได'มาด'วยวิธีการสุ5มตัวอย5างแบบ
แบ5งชั้นโดยใช'สัดส5วน และการสุ5มตัวอย5างแบบง5าย จําแนกขนาดของกลุ5มตัวอย5างโดยการคํานวณตาม
สูตรของทาโร  ยามาเน เครื่องมือเก็บข'อมูลด'วยแบบสอบถามแบบมาตรตราส5วนประมาณค5า 5 ระดับ 
ท่ีมีความเชื่อม่ัน 0.87 และวิเคราะห+ข'อมูลด'วยสถิติค5าร'อยละ ค5าเฉลี่ย ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห+การถดถอยแบบข้ันตอน ได'แก5 ผลรวมกําลังสองของคะแนน SS คะแนนเฉลี่ยของ
ผลรวมกําลังสองของคะแนน MS ชั้นขององศาแห5งความเป>นอิสระ Df ค5าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ+ R 
ค5าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได'ของตัวแปรชี้วัด R² Square ประสิทธิภาพค5าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได'
ท่ีปรับแล'ว Adjusted R² Square ค5าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน Bata ค5าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย B และค5ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประมวลผลด'วยเครื่องคอมพิวเตอร+  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญได'ดังต5อไปนี้ 
 5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
   จากแบบสอบถามท่ีได'จัดส5งไปยังกลุ5มตัวอย5าง ได'แก5 ข'าราชการ/พนักงาน/ลูกจ'าง 
และพนักงานจ'างท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน สามารถจําแนก
รายละเอียด ได'ดังต5อไปนี้ 
   1) สรุปผลการวิเคราะห+ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม ท่ีถูกเลือกเป>นกลุ5ม
ตัวอย5าง ซ่ึงมีรายละเอียดเป>นดังนี้ 
    1) เพศ เป>นเพศชาย คิดเป>นร'อยละ 50.7 และ เพศหญิง คิดเป>นร'อยละ 49.3  
    2) อายุ อายุ 31-40 ป_ คิดเป>นร'อยละ 36.5 อยู5ในระดับมาก รองลงมา อายุไม5
เกิน 30 ป_ คิดเป>นร'อยละ 32.0 และ 51-60 ป_ คิดเป>นร'อยละ 13.2 น'อยท่ีสุด  
    3) ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป>นร'อยละ 36.1 อยู5ในระดับมาก 
รองลงมา ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป>นร'อยละ 32.0 และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป>นร'อยละ 
13.7 น'อยท่ีสุด  
    4) อาชีพ อาชีพข'าราชการ คิดเป>นร'อยละ 32.0 อยู5ในระดับมาก รองลงมา เป>น
พนักงานจ'าง คิดเป>นร'อยละ 22.8 และลูกจ'าง คิดเป>นร'อยละ 18.3 น'อยท่ีสุด  
    5) รายได'ต5อเดือน รายได'ต5อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป>นร'อยละ 32.0 
อยู5ในระดับมาก รองลงมา รายได'ต5อเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป คิดเป>นร'อยละ 26.9 และ รายได'ต5อ
เดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป>นร'อยละ 18.3 น'อยท่ีสุด 
   2) สรุปผลการวิเคราะห+ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการนํา
นโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ท้ัง 4 ด'าน  
    ผลการวิเคราะห+ข'อมูล พบว5า ระดับประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไป
ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน โดยรวม อยู5ในระดับปานกลาง ( X  
=3.34) เม่ือพิจารณาเป>นรายด'าน พบว5า ด'านบรรลุวัตถุประสงค+มีค5าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.36) 
รองลงมาด'านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง ( X =3.36) ส5วนด'านมีประโยชน+อย5างแท'จริงต5อ
ส5วนรวม มีค5าเฉลี่ยน'อยท่ีสุด ( X =3.28) 
   3) ผลการวิเคราะห+ป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต5อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไป
ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ทดสอบความสัมพันธ+ด'วยวิธีวิเคราะห+
การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Regression Analysis) 
    พบว5า พิจารณาตามสมการพยากร พบว5า ตัวแปรอิสระท่ีได'รับการคัดเลือกเข'า
สมการตามลาดับความสัมพันธ+อย5างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบด'วย 4 ป2จจัย คือ        
(1) ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด'านภาวะผู'นา (3) ด'านความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 
และ (4) ด'านความร5วมมือของเกษตรกร โดยมีค5าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ของตัวแปรชี้
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วัดการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ด'านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ R Square=.777 มีค5าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัว
แปรชี้วัด Adjusted R Square=.776 ด'านภาวะผู'นํา R Square =.993 มีค5าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผล
ความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=.932 ด'านความพร'อมด'าน
ทรัพยากรการบริหาร R Square=.960 มีค5าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัว
แปรชี้วัด Adjusted R Square=.959 และความร5วมมือของเกษตรกร R Square=.961 มีค5า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได'ท่ีปรับแล'วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=.962 โดยท้ัง 
4 ป2จจัย ดังกล5าวสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราได'ร'อยละ 96.10 (Adjusted R² =.961) โดยเขียนเป>นสมการได' ดังนี้ 
    สมการพยากรณ+ในรูปคะแนนดิบ 
    y = .213 + .303(X8) + .371(X6) + .241(X7) + .024(X10) 
    สมการพยากรณ+ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    Zy = .419(X8) + .456(X6) + .245(X7) + .241(X10 
 5.1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   จากการวิเคราะห+ค5าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ+พหุคูณป2จจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีส5งผลต5อ
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในภาคใต'ตอนบน ผู'วิจัย
ได'นําผลการวิจัยท่ีอิทธิพลต5อประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ท่ีได'
จากการวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ือต'องการสืบค'นถึงบริบททางสังคม (Social Context) ไปสัมภาษณ+เชิง
ลึกผู'เชี่ยวชาญด'านยางพารา หรือมีส5วนเก่ียวข'องในการพัฒนายางพารา ซ่ึงผู'ให'สัมภาษณ+หลักจะอยู5
ในสถาบันเกษตรกร 3 หน5วยงาน คือ องค+การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห+
การทําสวนยาง โดยใช'กระบวนการวิเคราะห+และประมวลผลข'อมูลแบบอุปนัย ด'วยการดําเนินการ
ร5วมกับกระบวนการรวบรวมข'อมูลจากการศึกษาค'นคว'าข'อมูลจากเอกสาร เพ่ือเป>นการตรวจสอบ
ยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณว5า สอดคล'องกับพ้ืนท่ีจริงๆ หรือไม5 เพ่ือลบข'อผิดพลาดอันเกิดข้ึนจากการ
เก็บข'อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงผู'วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้   
   1) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
    การสนับสนุนจากภาครัฐท่ีผ5านมา รัฐบาลเข'ามาแทรกแซงราคา ถือว5าไม5ประสบ
ความสําเร็จเท5าท่ีควร นโยบายของรัฐเป>นนโยบายชั่วคราว ลักษณะท่ีจะให'นโยบายในเรื่องของรัฐมี
ประสิทธิภาพมากก็คือ ยางพาราต'องพ่ึงพาตลาดต5างประเทศ ประมาณ 86 หรือ 87 เปอร+เซ็นต+ ของ
ผลผลิตท้ังหมด รัฐต'องพยายามรวบรวมเป>นผู'ผลิต ซ่ึงก็ใช'วัตถุดิบในการแปรรูปภายในประเทศให'มาก
ข้ึน ส5วนของนโยบายท่ีได'ดําเนินการมา เรียกว5า โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง ให'ดําเนินการแปรรูป เพ่ิมมูลค5า มีเงินกู'ให'กับสถาบันเกษตรกร นโยบายของ
รัฐบาล ก็จะตรงจุดและก็ต5อเนื่องจากเดิม  
    การช5วยเหลือภาครัฐ ของการเก็บเงิน (Cess) และการเก็บเงินสงเคราะห+ เป>น
การส5งเสริมการผลิตของภาครัฐท่ีดําเนินการอยู5 ต5อเนื่องกันมาต้ังแต5ป_ 2503 ภาครัฐมีมาตรการโอบ
อุ'มช5วยเหลือชาวเกษตรกรยางพารามาตลอด นโยบายต5างๆ ชัดเจนข้ึน แต5ต'องมองภาพในระยะยาว 
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เช5น การส5งเสริม BOI ในการส5งเสริมการเกษตร การสร'างมาตรฐานหรือการเทียบเท5ามาตรฐานสากล 
GMP เม่ือสถาบันการเกษตรกรเข'าไปถึงจุดนั้น ก็สามารถซ้ือขายกับต5างประเทศได'โดยตรง ทําให'
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข5งขันของสถาบันเกษตรกรได'  
   2) ภาวะผู'นํา 
    ภาวะผู'นํา หรือ การเป>นผู'นํา คือ กระบวนการในการชักจูงให'พนักงานทํางาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค+ขององค+กร ความสามารถท่ีจะสร'างความเชื่อม่ัน และการสนับสนุนให'เกิดข้ึน
ระหว5างบุคคลท่ีมีส5วนเก่ียวข'องต5อการบรรลุเปvาหมายขององค+กร ความสามารถในการชักจูงผู'อ่ืนให'
ทําตามในสิ่งท่ีตนเองต'องการได' ความสัมพันธ+ท่ีมีอิทธิพลระหว5างผู'นําและผู'ตาม ท่ีมีความต้ังใจต5อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
    การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะต5างๆ ท่ีตนมีและจําเป>นต5อการ
ทํางาน เพ่ือนํามาประยุกต+ใช'ในการทํางานเพ่ือบรรลุเปvาหมายในการทํางานท่ีวางไว' และการเป>นผู'นํา
จะมุ5งเน'นการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอ่ืน หรือพนักงาน
ในองค+กรของตน 
   3) ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร  
    ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร ข้ึนอยู5กับนโยบายการส5งเสริมท่ีผ5านมา 
การส5งเสริมมีความก'าวหน'า สกย.เข'าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให'ใช'หลักวิชาการ ในการผลิตและ
ทําให'ถูกต'องตามท่ีควรจะเป>น ทําให'เกษตรกรมีความรู' ในการดูแลรักษาสวนยางต้ังแต5เริ่มต'นปลูก 
จนกระท่ังได'กรีด ไม5ว5าจะเป>นรายบุคคลหรือสถาบัน การปลูกแทน ซ่ึงเป>นภารกิจของ สกย.การได'
กรีดยาง การได'น้ํายาง เป>นการผลิตข้ันต'น การส5งเสริมของสถาบันเกษตรกรยางพารา บรรลุ
วัตถุประสงค+ รัฐบาลให'การสนับสนุนให'สถาบันเกษตรกรดําเนินการมานานแล'ว เนื่องจากเกษตรกร
ส5วนใหญ5 เป>นเกษตรกรรายย5อย ต'นทุนการผลิตสูง เป>นเกษตรกรท่ีอยู5ในภาคการผลิต โดยท่ีรัฐบาลให'
ความสําคัญว5า จะดําเนินการเพ่ือให'ลดต'นทุนในการผลิตให'ได' การท่ีเกษตรกรชาวสวนยางทําการผลิต
หลังจากท่ีปลูกเสร็จแล'ว ออกมาเป>นน้ํายาง จะเป>นส5วนท่ียังอ5อนแออยู5เพราะคุณภาพของยางอยู5ท่ี
ข้ันตอนแรกท่ีเอาน้ํายางมาทําการแปรรูป ในส5วนของเกษตรกรเองยังไม5ก'าวหน'าเท5าท่ีควร ทําให'ผล
ผลิตท่ีออกมาคุณภาพค5อนข'างจะตํ่า สามารถท่ีจะทําให'เกษตรกรทําการผลิตเบื้องต'นในอุตสาหกรรม
ต'นน้ําท่ีทันสมัยให'อยู5ในมือเกษตรกรได'มากกว5านี้ น้ํายางท่ีออกมาเกษตรกรจึงจะมีความสามารถใน
การแปรรูปให'เป>นยางคุณภาพดีได' 
   4) ความร5วมมือของเกษตรกร  
    ความร5วมมือของเกษตรกร เกษตรกรชาวสวนยางระดับชาวบ'าน เขาจะให'ความ
ร5วมมือดี หากเขาทําได' เขาให'ความร5วมมือกับสถาบันเกษตรกร เขาเกิดความพึงพอใจ เพราะได'รับ
การตอบสนองอย5างดี สถาบันจะต'องยึดความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีรวมกลุ5มกันไว'ก5อน 
เป>นตัวหลักเพราะว5าเขาเป>นคนทํางาน เราคือพ่ีเลี้ยง ดูว5าก5อนหน'านั้น หรือเด๋ียวนี้ก็ตาม ทุกอย5างถ'า
ไม5มีอะไรเคลือบแครง อะไรก็ตามท่ีมันเป>นมาตรการของรัฐท่ีมันโปร5งใส5 ทุกคนพอใจ 
 5.1.3 สรุปข'อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในภาคใต'ตอนบน 
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   แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ท่ีเสนอแนะประกอบด'วยการปฏิบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ 
คือ (1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค+ของนโยบายยางพาราให'มีความกว'างขวางมากข้ึน โดยเพ่ิมเติมการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให'ได'คุณภาพและมีผลผลิตต5อพ้ืนท่ีสูงข้ึน (2) ควรเพ่ิม
นโยบายยางพาราให'มีประโยชน+ต5อส5วนรวมมากข้ึน โดยมีการกําหนดนโยบายให'มีการใช'ยางธรรมชาติ
ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน (3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให'ภาคเอกชนรายใหญ5ได'
ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจากยางพารา (4) ควรเพ่ิมภาวะผู'นํา โดยให'ผู'นําเป>นผู'รู'เท5า
ทันสถานการณ+และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการเปลี่ยนแปลงได'อย5างเหมาะสม (5) ควรเพ่ิมความ
พร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร โดยให'มีการบริหารค5าตอบแทนผลประโยชน+และสวัสดิการแก5
บุคลากรอย5างเหมาะสม และ (6) ควรเพ่ิมความร5วมมือของเกษตรกร โดยให'ความร5วมมือในการลงทุน
และปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย5างยิ่งในด'านแรงงาน  

 
5.2 อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยประสิทธิผลการนํานโยบายางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต'ตอนบน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได'ดังต5อไปนี้ 
 5.2.1 ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
ภาคใต'ตอนบน  
  ท้ังนี้ พบว5า ในภาพรวมอยู5ในระดับปานกลาง ( X =3.34) ท้ัง 4 ด'าน ได'แก5 การ
บรรลุวัตถุประสงค+ ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง มีประโยชน+อย5าง
แท'จริงต5อส5วนรวม เม่ือพิจารณาเป>นรายด'านพบว5า  
  1) การบรรลุวัตถุประสงค+ โดยรวม อยู5ในระดับปานกลาง ( X =3.36) ซ่ึงจะเห็นได'ว5า 
การบรรลุวัตถุประสงค+ท่ีอยู5ในระดับสูงท่ีสุดนั้น เนื่องจากวัตถุประสงค+ของนโยบายท่ีกําหนดไว'
สอดคล'องกับความต'องการของเกษตรกรในการเพ่ิมรายได' โดยผู'บริหารของสถาบันเกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค+ท่ีตั้งไว'ได' สอดคล'องกับเกษตรกรท่ีสามารถผลิตยางได'คุณภาพและ
มีผลผลิตต5อพ้ืนท่ีสูงข้ึน เกษตรกรผู'ปลูกยางได'รับการช5วยเหลือค5าป2จจัยการผลิต ไร5ละ 2,520 บาท 
และ 1,000 บาท อย5างเหมาะสม สถาบันเกษตรกรยังได'รับความร5วมมือระหว5างองค+การต5างๆ อย5าง
ต5อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือเสถียรภาพราคายางมีแนวโน'มบรรลุวัตถุประสงค+
ตามนโยบาย ยังมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางอย5างเป>นรูปธรรม และการผลักดัน
ราคายางให'เป>นไปตามเปvาหมายท่ีวางไว' 
  2) ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง โดยรวม อยู5ในระดับปานกลาง ( X =3.36) ซ่ึง
ได'มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนายางเพ่ือเพ่ิมมูลค5าของอุตสาหกรรมยางให'เพ่ิมข้ึน ยังมีการสนับสนุน
การสร'างบุคลากรวิจัยด'านน้ํายางและสาขาท่ีเก่ียวข'องทุกระดับอย5างจริงจัง มีการจัดต้ังศูนย+รวม
อุตสาหกรรมยางท้ังระบบ ครบวงจร ท้ังรับซ้ือผลิต ส5งออก และแปรรูป มีการวางแผนยุทธศาสตร+ใน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให'สามารถแข5งขันกับตลาดโลก และมีการกําหนดและทบทวน
กฎระเบียบต5างๆ ให'เอ้ือต5อการผลิตและการประกอบการ 
  3) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง โดยรวม อยู5ในระดับปานกลาง ( X =3.35) ซ่ึงกลุ5ม
สหกรณ+มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให'กลุ5มสหกรณ+สามารถกู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า
หรือปลอดดอกเบี้ย บุคลากรของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในการนํานโยบายต5างๆ ของรัฐบาล
ไปปฏิบัติ กลุ5มบริษัทมีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลสนับสนุนเงินกู'อัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให'
ผู'ประกอบการโรงงาน ประชาชนมีความพึงพอใจกับมาตรการช5วยเหลือเบื้องต'นของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการจ5ายค5าป2จจัยการผลิตไม5ผ5านพ5อค'าคนกลาง 
  4) มีประโยชน+อย5างแท'จริงต5อส5วนรวม ด'านมีประโยชน+อย5างแท'จริงต5อส5วนรวมโดย
รวมอยู5ในระดับปานกลาง ( X =3.28) ด'านการมีประโยชน+อย5างแท'จริงต5อส5วนรวมท่ีอยู5ในระดับตํ่าสุด
นั้น เนื่องจากนโยบายยางพาราท่ีกําหนดไว'นี้ มุ5งเน'นประโยชน+แก5เกษตรกรเป>นหลัก จึงทําให'เกิด
ประโยชน+ต5อส5วนรวมน'อยลง แต5ประเทศไทยก็ยังมีความได'เปรียบด'านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป>น
ประเทศผู'ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก ความเป>นไปได'ในการพัฒนาประเทศให'เป>นศูนย+กลางการผลิต
และส5งออกผลิตภัณฑ+แปรรูปเบื้องต'นให'มีคุณภาพตรงตามความต'องการของผู'ใช'ยังเป>นไปได' ส5วน
กลุ5มบริษัทฯ และผู'เก่ียวข'องได'รับประโยชน+จากการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ มีการใช'ยางพารา
ผสมยางมะตอยสําหรับทําผิวถนน ช5วยให'ถนนมีอายุการใช'งานยาวนานข้ึน   
  ซ่ึงสอดคล'องกับ วรเดช จันทรศร (2540) คณะรัฐประศาสนศาสตร+ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร+ ได'เสนอผลงาน เรื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติในป_ 2540 ได'สรุปไว'ดังนี้ 1) การ
นํานโยบายไปปฏิบัติเป>นการศึกษาท่ีให'ความสนใจเก่ียวกับเรื่องของความสามารถท่ีจะผลักดันให'การ
ทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีได'ตั้งเปvาหมายเอาไว' เนื้อหาสาระและ
ขอบข5ายของการศึกษาดังกล5าวมุ5งเน'นและครอบคลุมถึงการแสวงหา คําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ+
หรือสภาพความเป>นจริงท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการ ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสําเร็จ 
2) การประเมินหรือการพิจารณาตัดสินระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรพิจารณา
จากผลการปฏิบัติในระยะสั้นว5ามีความสอดคล'องกับวัตถุประสงค+หรือ เปvาหมายของนโยบายเพียงใด 
และถ'าเป>นไปได'ก็จะต'องดูถึงผลกระทบของนโยบายนั้นในระยะยาวข้ึนว5าสามารถบรรลุวัตถุประสงค+
ตามท่ีตั้งไว'เพียงใด รวมตลอดถึงการวัดระดับความร5วมมือจาก ผู'เก่ียวข'องและระดับของความขัดแย'ง
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ อนึ่ง การประเมินความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติสามารถทําได'ในระหว5างท่ีนโยบาย นั้นยังอยู5ในกระบวนการของการนําไปปฏิบัติใน
ลักษณะของการประเมิน เพ่ือหาทางแก'ป2ญหามากกว5าการประเมินเพ่ือให'รู'ผลท้ังหมดของนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ ซ่ึงจะต'องใช'ระยะเวลารอจนกว5าข'อมูลทางด'านผลกระทบจะมีพร'อม           
3) บทบาทของฝ{ายการเมือง มีความสําคัญมาก ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบาย
ใดท่ีได'รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส5 ติดตามผลอย5างต5อเนื่องจากฝ{ายการเมืองหน5วยราชการต5างๆ 
ก็จะให'ความสนใจและให'ลําดับความสําคัญในการนําไปปฏิบัติมากเป>นพิเศษ ซ่ึงจะมีผลทําให'การนํา
นโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 4) การเป>นผู'รับผิดชอบในการนํานโยบายไป
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ปฏิบัติ ถือได'ว5าเป>นภารกิจหลักของระบบราชการ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงหน5วยงานต5างๆ ของรัฐ โดยท่ัวไป
ทุกหน5วยราชการมักจะหวงแหนนโยบายหรือโครงการในส5วนท่ีตนรับผิดชอบ จะไม5ยอมให'หน5วย
ราชการอ่ืนมาช5วงชิงเอาไป และจะพยายามขยายขอบเขตแห5งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให'
กว'างขวางยิ่งข้ึน ตามโอกาสและสถานการณ+ท่ีอํานวยให' ยิ่งไปกว5านั้นระบบราชการมักมีแนวโน'มท่ีจะ
เลือกนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต5เฉพาะนโยบายท่ีจะเป>นประโยชน+แก5ตนเอง ความร5วมมือของ
ระบบราชการจึงมีความสําคัญอย5างยิ่งต5อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 5) นอกเหนือจาก
ระบบราชการแล'ว ข'าราชการในฐานะบุคคลท่ีถือได'ว5ามีส5วนเก่ียวข'องหรือส5งผลอย5างมากต5อ
ความสําเร็จหรือความล'มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเก่ียวข'องและความสําคัญของ
ข'าราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีแตกต5างกันไป ข้ึนอยู5กับระดับหรือฐานะของข'าราชการ ซ่ึง
ได'แก5 ผู'บริหารระดับสูงของหน5วยงาน ผู'บริหารโครงการ ตลอดจนผู'ให'บริการตามโครงการหรือ
ข'าราชการในระดับล5าง 6) ผู'รับบริการหรือผู'ได'รับผลจากนโยบาย จะมีท้ังในแง5ของบุคคลและในฐานะ
กลุ5มในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู'รับบริการ หรือผู'ได'รับประโยชน+จะเป>นผู'ท่ีติดต5อมี
ปฏิสัมพันธ+กับข'าราชการในระดับ ล5างโดยตรงบทบาทของผู'รับบริการหรือผู'ได'รับผลประโยชน+หากมี
การรวมตัวกัน เป>นกลุ5ม จะมีความสําคัญและส5งผลต5อการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก 7) บทบาทของ
องค+การและผู'เก่ียวข'องจะมีความแตกต5างไป ท้ังนี้ข้ึนอยู5กับประเภทต5างๆ ของนโยบาย 8) ข้ันตอน
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค แบ5งย5อยออกได'เป>นสองข้ันตอนหลัก ข้ันตอนแรก ได'แก5 
ข้ันตอนของการแปลงนโยบายออกเป>นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ
แล'วแต5กรณี ข้ันตอนท่ีสอง เป>นข้ันตอนในการทําให'หน5วยงานในระดับท'องถ่ินยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต5อไป 9) ข้ันตอนของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับจุลภาค แบ5งย5อยออกได'เป>น 3 ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนแรก ได'แก5 ข้ันการระดมพลัง เป>น
ข้ันตอนท่ีหน5วยงานท'องถ่ินจะต'องดําเนินการในสองกิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการ
แสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท'องถ่ินนั้น 10) ตอนท่ีสองเป>นข้ันการปฏิบัติซ่ึงครอบคลุมถึง
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการท่ีได'มีการยอมรับแล'วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ข้ันตอน
ท่ีสาม ได'แก5ข้ันการสร'างความเป>นป|กแผ5น หรือความต5อเนื่องครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีจะทํา
ให'นโยบายนั้นถูกปรับ เปลี่ยนและได'รับการยอมรับเข'าเป>นหน'าท่ีประจําวันของผู'ปฏิบัติกล5าวอีกนัย 
หนึ่ง ข้ันตอนนี้ เป>นการหาทางทําให'นโยบายนั้นได'รับการปฏิบัติอย5างต5อเนื่องและ สมํ่าเสมอ         
11) ป2ญหาทางด'านสมรรถนะเป>นป2ญหาหลักด'านหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ป2ญหาในลักษณะ
ดังกล5าวจะมีมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู5กับป2จจัยย5อยต5างๆ หลายป2จจัย นับต้ังแต5ป2จจัยทางด'านบุคลากร 
ป2จจัยทางด'านเงินทุน ป2จจัยทางด'านวัสดุอุปกรณ+เครื่องมือเครื่องใช' ตลอดจนป2จจัยทางด'านวิชาการ 
หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข'องในนโยบายนั้น 12) ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยส5วนหนึ่ง
ย5อมข้ึนอยู5กับความสามารถในการควบคุม ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการวัดความก'าวหน'า หรือผล
การปฏิบัติของนโยบายแผนงาน หรือโครงการ ป2ญหาในด'านการควบคุมจะมีมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู5
กับ (1) ความสามารถของหน5วยท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย (2) ความชัดเจนของกิจกรรม 
แผนงาน และโครงการท่ีถูกแปลงมาจากนโยบาย และ (3) ความสามารถในการกําหนดภารกิจ 
ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานให'สอดคล'องกับแนวทางปฏิบัติงานรวมหรือสอดคล'องกับ
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แผนงานหรือโครงการ 13) ป2ญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงข้ึนเป>นอย5างมาก ถ'าสมาชิกใน
องค+การหรือหน5วยปฏิบัติไม5ให'ความร5วมมือหรือต5อต'านการเปลี่ยนแปลงท่ีเป>นผลมาจากนโยบายนั้น 
14) ป2ญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเกิดจากเรื่องของอํานาจและความสัมพันธ+ระหว5างองค+การท่ี
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองค+การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง จะมีมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู5กับ
เง่ือนไขหรือป2จจัยย5อยๆ หลายๆ ประการนับต้ังแต5 (1) ลักษณะของการติดต5อและความสัมพันธ+ท่ี
หน5วยปฏิบัติมีกับหน5วยงานท่ีควบคุมนโยบายดังกล5าว (2) ระดับความจําเป>นท่ีหน5วยปฏิบัติจะต'อง
แสวงหาความร5วมมือ พ่ึงพา หรือทําความตกลงกับหน5วยงานหลักอ่ืนๆ และ (3) ระดับของความ
เป>นไปได'ท่ีเจ'าหน'าท่ีของแต5ละหน5วยจะสามารถทํางานร5วมกันได' 15) ป2ญหาทางด'านความสนับสนุน
และความผูกพันขององค+การหรือบุคคลท่ีสําคัญเป>นป2ญหาหลักอีกด'านหนึ่งของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ป2ญหาดังกล5าวอาจลุกลามส5งผลไปถึงความล'มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได' ถ'าองค+การ
หรือบุคคลสําคัญ ซ่ึงได'แก5 กลุ5มอิทธิพล กลุ5มผลประโยชน+ นักการเมือง ข'าราชการระดับสูงตลอดจน
สื่อมวลชน เป>นอาทิ ไม5ให'ความสนับสนุนท้ังในแง5ของทางการเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร'าง
อุปสรรคในแง5ของการต5อต'าน เตะถ5วงหรือคัดค'านนโยบายนั้นๆ 

5.2.2 ป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต5อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพารายางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน  

  พิจารณาตามสมการพยากร พบว5า ตัวแปรอิสระท่ีได'รับการคัดเลือกเข'าสมการตาม
ลาดับความสัมพันธ+อย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบด'วย 4 ป2จจัย คือ (1) ด'านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด'านภาวะผู'นา (3) ด'านความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร และ (4) ด'าน
ความร5วมมือของเกษตรกร โดยท้ัง 4 ป2จจัย ดังกล5าวสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการ
นานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได'ร'อยละ 96.10 (Adjusted R² =.961) 
จากข'อค'นพบเชิงปริมาณดังกล5าวสอดคล'องกับความคิดเห็นท่ีได'จากการสัมภาษณ+ ดังนี้ ด'านการ
บรรลุวัตถุประสงค+ ผู'นําสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค+ท่ีต้ังไว'ได' ด'านความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมยาง ได'รับการส5งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีจะนํายางพาราไปใช'เป>นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค'าต5างๆ ด'านความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง กลุ5มสหกรณ+มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให'
กลุ5มสหกรณ+สามารถกู'เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ด'านมีประโยชน+อย5าง
แท'จริงต5อส5วนรวม ประเทศไทยมีความได'เปรียบด'านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป>นประเทศผู'ผลิต
ยางอันดับหนึ่งของโลก ยังมีความเป>นไปได'ในการพัฒนาประเทศให'เป>นศูนย+กลางการผลิตและส5งออก
ผลิตภัณฑ+แปรรูปเบื้องต'นให'มีคุณภาพตรงตามความ ต'องการของผู'ใช' และกลุ5มบริษัทต5าง ๆ และ
ผู'เก่ียวข'องได'รับประโยชน+จากการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณ+กลุ5มตัวอย5างของผู'บริหาร
องค+การซ่ึงเป>นผู'เชี่ยวชาญและการพัฒนายาง นายประยงค+ รณรงค+ ได'กล5าวไว'ว5า การส5งเสริมการ
ผลิตยาง มีความก'าวหน'า สกย. เข'าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให'ใช'หลักวิชาการ ในการผลิตและทํา
ให'ถูกต'องตามท่ีควรจะเป>น ทําให'เกษตรกรมีความรู' ในการดูแลรักษาสวนยางต้ังแต5เริ่มต'นปลูก 
จนกระท่ังได'กรีด ส5วนข'อบกพร5อง คือ เรื่องพันธ+ยาง การพัฒนาพันธ+ยางยัง การขับเคลื่อนของสถาบัน
เกษตรกรท่ีจะขับเคลื่อนให'เกษตรกรเข'มแข็ง บางครั้งก็เป>นไปด'วยความล5าช'า เขาไม5เห็นความสําคัญ
ในการรวมตัวมากนัก ในการร5วมกันคิด ร5วมกันทํา พูดภาษาพ้ืนบ'านว5า ถ'าไม5เกือบจะตายแล'วก็
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รวมตัวกันยาก เม่ือใดเดือดร'อนก็จะเข'ามารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ แต5ถ'ารวมเพ่ือต5อยอดยังไม5เห็น 
เช5น การรวมกลุ5มกันเพ่ือทําแผ5น เพ่ือความก'าวหน'าเหมือนกับสถาบันเกษตรกรท่ีเป>นนิติบุคคลจริงๆ 
(สัมภาษณ+ 3 พฤศจิกายน 2557) ซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัยของเกศราภรณี สุวรรณชนะ (2549) ได'
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห+ผลกระทบนโยบายยางพาราของรัฐท่ีมีต5อผู'ผลิตและผู'บริโภคใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2537-2546” จากผลการศึกษาวิจัยพบว5า นโยบายยางพาราท้ังด'านการผลิตและ
การตลาดเป>นการอุดหนุนผู'ผลิตยางแผ5นรมควัน ยางแท5ง และยางรวม 3 ประเภท นั่นคือ % PSE มี
ค5าเป>นบวก โดยส5วนใหญ5เป>นผลมาจากการอุดหนุนราคาตลาด (MPS) และส5งผลให'ผู'บริโภคต'องแบก
รับภาระการถ5ายโอนผลประโยชน+ คือ % CSE มีค5าเป>นลบ โดยแนวโน'มของการอุดหนุนมีลักษณะ
เหมือนกัน คือลดลงในช5วงป_ 2538-3540 ซ่ึงเป>นช5วงเศรษฐกิจตกตํ่า ก5อนท่ีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
การเพ่ิมงบประมาณในมาตรการแทรกแซงตลาดยาง ในขณะท่ีมาตรการนี้ไม5มีผลต5อตลาดน้ํายางข'น
ทําให'ในช5วงป_ 2538-2542 ผลของนโยบายเป>นการอุดหนุนผู'บริโภค คือ % CSE มีค5าเป>นบวก ส5งผล
ให'ผู'ผลิตต'องแบกรับภาระการถ5ายโอน % PSE มีค5าเป>นลบ แต5ในช5วงป_ 2543-2545 รัฐมีนโยบาย
ส5งเสริมการผลิตน้ํายางข'น ทําให'ผลของนโยบายในช5วงนี้เป>นการอุดหนุนผู'ผลิต นั่นคือ % PSE มีค5า
เป>นบวก และจากการศึกษาพบว5า % PSE และ % CSE มีค5าตรงข'ามกันตลอดยกเว'นผลของยางแท5ง 
ในป_ 2540 ท่ีตัวชี้วัดท้ังสองมีค5าเป>นบวกเหมือนกัน เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบว5า มีการอุดหนุน
ผู'ผลิตยางพาราเฉลี่ยร'อยละ 19 ต5อป_ ในขณะท่ีผู'บริโภคต'องแบกรับภาระเฉลี่ยร'อยละ 16.5 ต5อป_ 
รัฐบาลจึงควรลดการอุดหนุนผู'ผลิตด'านตลาดลงเพ่ือเป>นการส5งเสริมให'มีการใช'ยางในประเทศมากข้ึน
และสอดคล'องกับนโยบายเป�ดเสรีทางการค'า และสอดคล'องกับงานวิจัยของฟาริดา ดุลกูล (2549) ได'
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูป” งานวิจัย
นี้ศึกษาขีดความสามารถและสภาพท่ัวไปในการผลิตของอุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูปของจังหวัด
สงขลา ตลอดจนศึกษาถึงป2จจัยต5างๆ ท่ีมีผลกระทบต5อขีดความสามารถด'านการผลิต และนโยบาย
ของหน5วยงานรัฐบาลท่ีมีผลต5อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปรรูป โดยอาศัยสถิติอย5างง5าย 
เช5น ค5าเฉลี่ย ร'อยละ เป>นต'น สรุปผลการวิจัยออกเป>นยุทธศาสตร+ ได'ดังนี้ ยุทธศาสตร+การจัดหา
วัตถุดิบ มีวัตถุประสงค+เพ่ือจัดหาวัตถุดิบให'เพียงพอต5อกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เพ่ือส5งเสริม
การปลูกยางพาราทดแทนและสร'างอาชีพให'เกษตรกร และเพ่ือสร'างความเข'าใจและเก้ือกูลต5อระบบ
อุตสาหกรรมต'นน้ําและอุตสาหกรรมกลางน้ํา ยุทธศาสตร+การเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน มีวัตถุประสงค+เพ่ือลดต'นทุนการผลิต  ลดป2ญหาการสูญเสียจากกระบวนการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู'และศักยภาพในด'านกระบวนการผลิตแก5ผู'ประกอบการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิตของอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร+การเพ่ิมศักยภาพด'านการตลาดและการ   
ส5งออก  มีวัตถุประสงค+เพ่ือรักษาระดับฐานลูกค'าเดิมและเสริมสร'างความม่ันในด'านการตลาดและเพ่ือ
สร'างแนวทางการปฏิบัติงานร5วมกันระหว5างหน5วยงานราชการท่ีรับผิดชอบกับภาคอุตสาหกรรม ยัง
พบว5าหากผู'ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนําแนวทางยุทธศาสตร+ดังกล5าวข'างต'นไป ประยุกต+ใช'กับ
ภาคอุตสาหกรรม  น5าจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมไม'ยางพาราแปร
รูปมากข้ึนในจังหวัดสงขลา  
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5.2.3 ข'อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน ประกอบด'วย การปฏิบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ  

  1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค+ของนโยบายยางพาราให'มีความกว'างขวางมากข้ึน โดย
เพ่ิมเติมการจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให'ได'คุณภาพและมีผลผลิตต5อพ้ืนท่ีสูงข้ึน  

  2) ควรเพ่ิมนโยบายยางพาราให'มีประโยชน+ต5อส5วนรวมมากข้ึน โดยมีการกําหนด
นโยบายให'มีการใช'ยางธรรมชาติในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

  3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให'ภาคเอกชนรายใหญ5ได'
ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจากยางพารา  

  4) ควรเพ่ิมภาวะผู'นา โดยให'ผู'นําเป>นผู'รู'เท5าทันสถานการณ+และสามารถปรับตัวให'
เข'ากับการเปลี่ยนแปลงได'อย5างเหมาะสม  

  5) ควรเ พ่ิมความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร โดยจัดให' มีการบริหาร
ค5าตอบแทนผลประโยชน+และสวัสดิการแก5บุคลากรอย5างเหมาะสม และ  

  6) ควรเพ่ิมความร5วมมือของเกษตรกร โดยพัฒนาความร5วมมือในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย5างยิ่งในด'านแรงงาน 

  ซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัยของ วรางคณา กีรติวิบูลย+ (2554) โครงการวิจัย เรื่อง 
“การคิดต'นทุนพร'อมกับรายได'จากการปลูกยางพาราในรูปแบบของระบบสมการหลายชั้น กรณีศึกษา
อําเภอป{าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอทุ5งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา พบว5า 
ป2ญหาส5วนใหญ5ของแปลงสวนยาง คือมีโรคหน'ายางตาย เปลือกแห'ง ต'นทุนและรายได'เฉลี่ยต5อไร5ต5อ
เดือนจากการทําสวนยาง คือ 423.01 และ 2,003.47 บาท ตามลําดับ ตัวแบบพยากรณ+ต'นทุนและ
รายได' (บาท / ไร5 / เดือน) แสดงเป>นสมการได'ดังนี้ ต'นทุน = 1,294.7416 – 1,146.3597 วิธีการทํา
สวนยางเป>นกรีดเองท้ังหมด + 48.1285 รูปแบบการขายยางท่ีบ5อยท่ีสุดเป>นยางแผ5นดิบ รายได' = 
858.59397 – 0.81145 ต'นทุน + 0.051  จํานวนต'นยาง + 53.98444 จํานวนวันท่ีสามารถกรีดยาง
ได'ต5อเดือน – 72.38626 สภาพพ้ืนท่ีของสวนยางเป>นท่ีราบ + 385.56038 พันธุ+ยาง BPM24 + 
856.106 รูปแบบการขายยางท่ีบ5อยท่ีสุดเป>นยางแผ5นดิบ + 695.29398 รูปแบบการขายยางท่ีบ5อย
ท่ีสุดเป>นน้ํายางสด การแทนค5าในสมการพยากรณ+ทําได'ดังนี้ กรณีตัวแปรเชิงปริมาณ ได'แก5 ต'นทุน 
จํานวนต'นยาง และจํานวนวันท่ีสามารถกรีดยางได'ต5อเดือน แทนค5าท่ีเกิดข้ึนจริง กรณีตัวแปรเชิง
คุณภาพ ได'แก5 วิธีการทําสวนยางเป>นกรีดเองท้ังหมด สภาพพ้ืนท่ีของสวนยางเป>นท่ีราบ พันธุ+ยาง 
BPM24 รูปแบบการขายยางท่ีบ5อยท่ีสุดเป>นยางแผ5นดิบ และรูปแบบการขายยางท่ีบ5อยท่ีสุดเป>นนํา
ยางสด แทนค5าเพียง 2 ค5า คือ 1 เม่ือเกิดคุณลักษณะท่ีสอดคล'องตามท่ีกําหนด และ 0 สําหรับกรณี
อ่ืนๆ เช5น กรณีท่ีเกษตรกรกรีดยางเองท้ังหมด แทนค5าด'วย 1 ถ'าไม5ใช5แทนค5าด'วย 0 ผลจากสมการ
พยากรณ+ยังพบว5า ถ'าเกษตรกรจ'างกรีดยางท้ังหมดและขายเป>นยางแผ5นดิบจะมีต'นทุนสูงท่ีสุด 
ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีกรีดยางเองท้ังหมดและขายเป>นน้ํายางสดหรือยางก'อนจะมีต'นทุนตํ่าท่ีสุด ถ'า
เกษตรกรมีต'นทุน จํานวนต'นยาง และจํานวนวันท่ีสามารถกรีดยางได'ต5อเดือนเท5ากัน แต5ปลูกยางบน
ท่ีลุ5มหรือท่ีเนินเขา ด'วยยางพันธุ+ BPM24 และขายเป>นยางแผ5นดิบจะได'รับรายได'สูงท่ีสุด ในขณะท่ี
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เกษตรกรท่ีปลูกยางบนท่ีราบ ด'วยยางพันธุ+อ่ืนๆ ท่ีไม5ใช5พันธุ+ BPM24 และขายเป>นยางก'อนบ5อยท่ีสุด
จะได'รับรายได'ต่ําท่ีสุด 

  สุวิทย+ นามเรืองบุญ (2551) ได'ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร'างกลยุทธ+พัฒนาช5องทางการ
จัดจําหน5ายยางพาราของเกษตรกร ตําบลโคกก5อง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว5า 1) สภาพและป2ญหาช5องทางการจัดจําหน5ายยางพาราของเกษตรกร ตําบลโคกก5อง 
อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย คือ เกษตรกรส5วนใหญ5 ผลิตยางพาราในรูในรูปของยางก'อนถ'วย     
คิดเป>นร'อยละ 84.6 นําออกมาจําหน5าย โดยรถไถนาพ5วง คิดเป>นร'อยละ 72.3 โดยจําหน5ายยางพารา
ให'กับพ5อค'าในหมู5บ'าน คิดเป>นร'อยละ 62.3 เกษตรกรส5วนใหญ5ขายยางพารา 10 ครั้ง/ป_ คิดเป>น     
ร'อยละ 72.6 และจําหน5ายยางได'มากท่ีสุด คือเกิน 200-500 กิโลกรัม คิดเป>นร'อยละ 69.3 ส5วน
ป2ญหาด'านช5องทางการจัดจําหน5ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในชุมชนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ป2ญหา
จากภาวะเศรษฐกิจผันผวน เช5น ราคาน้ํามันท่ีแพงข้ึน ส5งผลต5อการขนส5งสินค'า คิดเป>นร'อยละ 100 
รองลงมาคือ ป2ญหาด'านราคายางพาราไม5แน5นอน คิดเป>นร'อยละ 96.3 ป2ญหาพ5อค'า คนกลางเอา
เปรียบ คิดเป>นร'อยละ 90.3 ป2ญหาด'านสถานท่ีรับซ้ือยางพารามีน'อย และอยู5ไกลไม5สามารถเลือกท่ี
อ่ืนได' คิดเป>นร'อยละ 70.7 ป2ญหาด'านการจําหน5าย เช5น การคัดเกรดผลผลิต คุณภาพยางตํ่าไม5ตรง
กับท่ีตลาดต'องการ เป>นต'น คิดเป>นร'อยละ 6.3 ป2ญหาในการขนส5งจากแหล5งผลิตไปยังแหล5งรับซ้ือ 
คิดเป>นร'อยละ 5.3 ป2ญหาขาดความรู'ด'านการตลาด การจัดจําหน5าย คิดเป>นร'อยละ 2.3 ป2ญหาด'าน
ผลผลิต เช5น ด'านกระบวนการแปรรูปขาดเครื่องมือทันสมัย และป2ญหาอ่ืนๆ คิดเป>นร'อยละ 1.7 
ป2ญหาการเมือง คิดเป>นร'อยละ 1.3 และป2ญหาการเก็บรักษาผลผลิต เช5น สถานท่ีเก็บรักษายางแผ5น 
คิดเป>นร'อยละ 1.0 2) ผลสร'างกลยุทธ+พัฒนาช5องทางการจัดจําหน5ายยางพาราของเกษตรกร ตําบล
โคกก5อง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มีกลยุทธ+ท้ัง 3 กลยุทธ+ ดังนี้ กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ+การ
รวมกลุ5มท่ีเข'มแข็ง และยั่งยืน กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ+เสริมสร'างความรู'ให'แก5เกษตรกร กลยุทธ+ท่ี 3      
กลยุทธ+เพ่ิมช5องทางการจัดจําหน5าย 
 
5.3 บทสังเคราะห#  

5.3.1 ตัวแบบการสังเคราะห+งานวิจัย 
  ตัวแบบการสังเคราะห+งานวิจัย (Synthesis) ในบทนี้ เป>นบทของผู'วิจัยท่ีจะนําเสนอ       

ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน
ให'ประสบความสําเร็จ ตามทัศนะของผู'วิจัยดังต5อไปนี้ 

  ตัวแบบจากการสังเคราะห+งานวิจัย (Synthesis Model) แนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบน
ไปปฏิบัติให'ประสบความสําเร็จ 
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โมเดลประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา 
ในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบนให'ประสบความสําเร็จ  

ท่ีมา: สุปรีชา ชํานาญพุฒิพร (Supreecha Chamnanphuttiphon Model, 2558) 
 
   จากแผนภูมิซึ่งแสดงตัวแบบสําหรับแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต'ตอนบนไปให'ประสบความสําเร็จ 
สามารถอธิบายความได'ดังต5อไปนี้ 
   1) การสนับสนุนจากภาครัฐ 
    1) สนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ5ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจาก
ยางพารา  
    2) สนับสนุนให'เกษตรกรนํายางพารามาผลิตเป>นสินค'าอ่ืนเพ่ือสร'าง มูลค5าเพ่ิมให'
มากข้ึน 
    3) สนับสนุนการจัดสร'างโรงเรือนผลิตยางแผ5นดิบคุณภาพดีให'กลุ5ม เกษตรกรท่ี
รวมตัวกันไม5มากพอท่ีจะจัดต้ังสหกรณ+  
    4) สนับสนุนให'เกษตรกรรวมกลุ5มเป>นสหกรณ+ เพ่ือขยายการ ลงทุนและแปรรูป
สินค'าข้ันกลางจากน้ํายางดิบ  
    5) สนับสนุนการจัดตลาดประมูลยางระดับท'องถ่ินช5วยให'เกษตรกรพ5อค'ามาซ้ือ
ขายผลผลิต ท่ีได'คุณภาพมาตรฐาน ราคาท่ีเป>นธรรม  
   2) ภาวะผู'นํา 

ประสิทธิผลการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของ

สถาบันเกษตรกรยางพารา
ในจังหวัดภาคใต'ตอนบน 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

ภาวะผู'นํา 

ความพร'อมด'าน
ทรัพยากรการบริหาร 

ความร5วมมือของ
เกษตรกร 
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    1) เป>นผู'รู'เท5าทันสถานการณ+และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการ เปลี่ยนแปลงได'
อย5างเหมาะสม  
    2) เอาใจใส5ในการทํางานของลูกน'องโดยการเป>นท่ีปรึกษาท่ีดี 
    3) วางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให'บุคลากรขององค+การปฏิบัติงานต5างๆ ให'
ประสบความสําเร็จตามเปvาหมาย  
    4) ความสามารถท่ีจะชี้แนะ อํานวยการ หรือมีอิทธิพลต5อพฤติกรรมของผู'อ่ืน
เพ่ือให'มุ5งไปสู5จุดหมายท่ีกําหนดไว'  
    5) แสดงบทบาทในการนําด'วยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ5มบุคคลอ่ืนได' 
ในทุกสถานการณ+ 
   3) ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร 
    1) การบริหารค5าตอบแทนผลประโยชน+และสวัสดิการแก5บุคลากรอย5างเหมาะสม 
    2) การให'รางวัล การเลื่อนตําแหน5งแก5ผู'ท่ีปฏิบัติงานดี 
    3) การจ5ายค5าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมให'กับพนักงาน ขณะปฏิบัติงานก็มี
ความปลอดภัย จากสภาพแวดล'อมท่ีไม5เหมาะสม  
    4) การประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี 
    5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย+ให'มีบุคลากรทํางานอย5างเพียงพอตามความจําเป>น 
   4) ความร5วมมือของเกษตรกร 
    1) การลงทุนและปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย5างยิ่งในด'านแรงงาน 
    2) การตัดสินใจในการใช'ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดให'เกิดประโยชน+ต5อส5วนรวม  
    3) การติดตามและประเมินผล เพ่ือค'นคว'าหาข'อดีและข'อบกพร5องท่ีเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม  
    4) การค'นหาป2ญหาและสาเหตุของป2ญหา เพราะชาวสวนประสบป2ญหาย5อมรู'
ป2ญหาของตนเอง  
    5) การวางแผนดําเนินการเพ่ือแก'ไขป2ญหา โดยชาวสวนยางในพ้ืนท่ี  

 
5.4 ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

5.4.1 ข'อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) การส5งเสริมการผลิต ควรจะเน'นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจริงๆ ในการปลูกยาง ใช'หลัก

วิชาการในการผลิตและทําให'ถูกต'องตามหลักท่ีควรจะเป>น ให'เกษตรกรมีความรู'ในการดูแลรักษาสวน
ต้ังแต5เริ่มต'นปลูก มีพันธ+ยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จนกระท่ังได'กรีด แล'วส5งเสริมการผลิตเป>นยางแผ5น
รมควัน ยางเครพ น้ํายางข'น ยางแท5ง ยางชนิดอ่ืนๆ ให'มากข้ึน และควรให'มีการรวมกลุ5มของผู'ปลูก
ยางพารา เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต5อรองราคาและมีบทบาทในการควบคุมราคายาง  

  2) การส5ง เสริมการแปรรูป ควรมีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผ5อนปรนแก5
ผู'ประกอบการรายใหญ5เพ่ือขยายกําลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต และควรมีการ
ส5งเสริมการแปรรูปยาง ท่ีผลิตจากน้ํายางข'น เพ่ือผลิตอุปกรณ+ทางการแพทย+ 



 260

  3) การส5งเสริมการประกันราคา ควรมีการสนับสนุนให'แปรรูปผลิตภัณฑ+ยางเพ่ือ
เพ่ิมมูลค5าสินค'าแล'วเก็บไว'รอการจําหน5ายเม่ือราคายางเหมาะสม และนําเงินสงเคราะห+ท่ีเก็บจากผู'
ส5งออกยาง มาสนับสนุนการโค5นยางพาราท่ีมีอายุมากกว5า 25 ป_  

  4) การช5วยลดต'นทุนการผลิต ควรมีการควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกด'วยการเน'นการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตให'สูงข้ึน แต5ควรส5งเสริมการนํานวัตกรรมเข'ามาใช' ทําให'สามารถลดต'นทุนการ
ผลิตและควรมีการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยาง  

  5) การช5วยเพ่ิมอุปสงค+ ควรมีการส5งเสริมการใช'ยางพาราในประเทศ และลด
อุปทานยางพาราอย5างเป>นระบบ สนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ+ยางแปรรูปส5งออกเพ่ือ
สร'างมูลค5าเพ่ิม และควรส5งเสริมให'มีการใช'ยางธรรมชาติมากข้ึนโดยเฉพาะในการผลิตยางรถยนต+ การ
นํายางธรรมชาติไปเป>นส5วนประกอบในการก5อสร'างถนน  

  6) ภาวะผู'นํา ผู'นําควรเป>นผู'รู'เท5าทันสถานการณ+และสามารถปรับตัวให'เข'ากับการ
เปลี่ยนแปลงได'อย5างเหมาะสม สามารถท่ีจะแสดงบทบาทในการนําด'วยบารมี และความมีอิทธิพล
เหนือกลุ5มบุคคลอ่ืนได'ในทุกสถานการณ+ และควรสนับสนุนให'ลูกน'องมีโอกาสพัฒนาความรู'
ความสามารถในการทํางาน 

  7) ความพร'อมด'านทรัพยากรการบริหาร ควรมีการบริหารค5าตอบแทนผลประโยชน+
และสวัสดิการแก5บุคลากรอย5างเหมาะสม การให'รางวัล การเลื่อนตําแหน5งแก5ผู'ท่ีปฏิบัติงานดี มีการ
จ5ายค5าตอบแทนท่ีมีความยุ ติธรรมให' กับพนักงานขณะปฏิบั ติงานก็มีความปลอดภัย จาก
สภาพแวดล'อมท่ีไม5เหมาะสม  

  8) การสนับสนุนจากภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ5ปรับปรุง
เครื่องจักรรองรับการผลิตสินค'าจากยางพารา ให'เกษตรกรนํายางพารามาผลิตเป>นสินค'าอ่ืนเพ่ือสร'าง
มูลค5าเพ่ิม และควรสนับสนุนให'เกษตรกรรวมกลุ5มเป>นสหกรณ+ เพ่ือขยายการลงทุนและแปรรูปสินค'า
ข้ันกลางจากน้ํายางดิบ 

  9) ความร5วมมือระหว5างองค+กร ควรมีความร5วมมือกับกลุ5มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ+
ยางสภาอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย ซ่ึงมีความเก่ียวข'องกับการใช'วัตถุดิบยางธรรมชาติ (โดยเฉพาะ
ยางแห'ง) และยางสงเคราะห+ ให'ความร5วมมือกับสมาคมน้ํายางข'นไทย ซ่ึงเป>นสมาคมของบริษัทผู'ค'า
และส5งออกน้ํายางข'นโดยเฉพาะ  

  10) ความร5วมมือของเกษตรกร เกษตรกรควรให'ความร5วมมือในการลงทุนและ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย5างยิ่งในด'านแรงงาน ในการตัดสินใจในการใช'ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดให'เกิด
ประโยชน+ต5อส5วนรวม  

  11) ความร5วมมือระหว5างประเทศ ควรมีมาตรการความร5วมมือด'านยางพาราในส5วน
ของการปรับปริมาณการผลิตยางพาราไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย สร'างความร5วมมือด'านการผลิต 
การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราไปสู5ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา  

  12) อํานาจในการแข5งขัน ควรมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ+ยางและไม'
ยางพาราเพ่ือส5งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ+ยางและไม'ยางพารา ซ่ึงการแข5งขันการค'ายาง
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กับต5างประเทศในข้ันกลางน้ําและข้ันปลายน้ําไทยมีแนวโน'มเสียเปรียบ ด'วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข5งขันให'กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยอย5างจริงจัง  

  13) โรงงานในการผลิต ควรมีการส5งเสริมการก5อต้ังโรงงานแปรรูปยางพาราในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ+ยางให'เป>นผลิตภัณฑ+สําเร็จรูปด'วยการชักจูงนักลงทุนต5างชาติ
มาต้ังโรงงานผลิตยางรถยนต+ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยในเมืองไทยให'มากข้ึน และให'กลุ5มสหกรณ+กู'เงิน
จาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปสร'างโรงงาน แปรรูปยาง 

5.4.2 ข'อเสนอแนะระดับหน5วยปฏิบัติ 
  1) ควรมีการบริหารจัดการโครงต5างๆ อย5างมีความเหมาะสม ไม5มากเกินไป และ

น'อยเกินไป 
  2) ควรมีการบริหารจัดการกลไกราคาในตลาดให'เป>นไปอย5างเหมาะสม เพ่ือการอยู5

รอดของเกษตรกร 
  3) ควรมีการส5งเสริมการแปรรูปยางให'เป>นไปตามความต'องการของตลาด 
  4) ควรมีการส5งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีจะนํายางพาราไปใช'เป>นวัตถุดิบในการ

ผลิตสินค'าต5างๆ 
  5) ควรให'มีนโยบายแห5งชาติ หรือ พรบ. ให'มีการใช'ยางพาราผสมยางมะตอย

สําหรับทําผิวถนน ช5วยให'ถนนมีอายุการใช'งานยาวนานข้ึน 
  6) ควรมีกฎหมายและหน5วยงานท่ีรับผิดชอบ พร'อมท้ังเงินทุนในการส5งเสริมการ

ปลูก การวิจัยและพัฒนายางโดยเฉพาะอย5างต5อเนื่อง 
  7) ควรสนับสนุนกลุ5มพ5อค'ายางท่ีมีความพร'อมมาจัดตลาดประมูลยางระดับ ท'องถ่ิน

เพ่ือให'เกษตรกร และพ5อค'ามาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได'คุณภาพมาตรฐาน และราคาท่ีเป>นธรรม 
  8) ควรมีการออกนโยบาย และให'การสนับสนุนบริษัทต5าง ให'มีความสามารถในการ

พัฒนาการผลิตเป>นผลิตภัณฑ+ยางในชั้นปลายน้ํา 
  9) ควรเร5งรัดโครงการต5างๆ เพ่ือช5วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให'ได'รับการ

ช5วยเหลืออย5างรวดเร็ว 
  10) ควรมีการพัฒนาสร'างความเป>นไปได'ในการพัฒนาประเทศให'เป>นศูนย+กลาง

การผลิตและส5งออกผลิตภัณฑ+แปรรูปเบื้องต'นให'มีคุณภาพตรงตามความต'องการของผู'ใช' 
5.4.3 ข'อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต5อไป 
  1) ควรศึกษานโยบายการเร5งรัดการใช'ยางในประเทศ (การเพ่ิมมูลค5า) อย5างจริงจัง 

และต5อเนื่องรวมท้ังสนับสนุนให' เ กิดอุตสาหกรรมยางล'อในประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือใช'วัตถุดิบ
ภายในประเทศเนื่องจากยางพาราเป>นวัตถุดิบท่ีใช'มากท่ีสุดในอุตสาหกรรมยางล'อ จะส5งผลให'
เสถียรภาพราคายางพาราดีข้ึน  

  2) ควรศึกษาการทําความเข'าใจและให'ความรู' เ ก่ียวกับสถานการณ+การผลิต 
การตลาด และข'อจํากัด อุปสรรคต5างๆ ท่ีส5งผลต5อราคายางพาราในประเทศเป>นสิ่งจําเป>นและต'อง
กระทําอย5างต5อเนื่องและเกษตรกรต'องปรับตัวเองในเรื่องการเข'าถึงข'อมูลข5าวสารท่ีถูกต'องและทัน
เหตุการณ+  
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  3) ควรศึกษาการสนับสนุนการถ5ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ+ยางพาราให'ภาคเอกชน 
เช5นแผ5นยางปูพ้ืนสําหรับสนามเด็กเล5น สนามกีฬาฟุตซอล พ้ืนยางภายในอาคาร ยางทดแทนฟองน้ํา
สังเคราะห+ท่ีใช'อุตสาหกรรม เฟอร+นิเจอร+ เบาะรถยนต+ เบาะฟองน้ํา เป>นต'น แต5ภาครัฐอาจจะต'องมี
นโยบายและมาตรการสนับสนุน เช5น การลดหย5อนภาษีในระยะแรกของการลงทุน  
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แบบสอบถาม 
ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา 

ในจังหวัดภาคใต&ตอนบน 

 
คําช้ีแจง 
 เนื่องจากผู�วิจัยเป�นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความประสงค.จะ
เก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือทําดุษฎีนิพนธ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จึงขอความอนุเคราะห.ท9านตอบแบบสอบถามตามความเป�นจริง 
เพ่ือจะได�ทราบถึงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต�ตอนบน เพ่ือจะได�ทราบถึงป;จจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต9อประสิทธิผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และเพ่ือจะได�ทราบแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในโอกาสต9อไป 
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                                                                                      โทรศัพท. 081-9899690  
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ตอนท่ี 1 ป;จจัยส9วนบุคคลของประชากรผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมายถูก � ตามความเป�นจริง 
 
1. เพศ 
 � ชาย  � หญิง 
  
2. อายุ 
 � ไม9เกิน 30 ปD      � 31-40 ปD  
 � 41-50 ปD  � 51-60 ปD          
 
3. การศึกษา 
 � ประถมศึกษา    �  มัธยมศึกษา/ปวช. 
 � อนุปริญญา/ปวส.    �  ปริญญาตรีข้ึนไป 
 
4. อาชีพ 
 � ข�าราชการ    �  พนักงาน 
 �  ลูกจ�าง     �  พนักงานจ�าง  
 
5. รายได�ต9อเดือน 
 � ไม9เกิน 10,000 บาท   �   10,001-15,000 บาท  
 �  15,001-20,000 บาท   �   20,001 บาท ข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
          
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมายถูก � ในช9องระดับปฏิบัติการหลังจากท่ีได�พิจารณาข�อความแล�วอย9างรอบคอบ 
 

1. ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

 
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

1. การบรรลุวัตถุประสงค/ 
1. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรยางพาราบรรลุตาม
วัตถุประสงค. 

     

2. การผลิตยางได�คุณภาพและมีผลผลิตต9อพ้ืนท่ีสูง      
3. การแปรรูปยางเป�นไปตามความต�องการของตลาด      
4. การผลักดันราคายางให�เป�นไปตามเปJาหมาย       
5. กลไกราคาในตลาดมีความเหมาะสม      
6. การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม      
7. เกษตรกรผู�ปลูกยางได�รับการช9วยเหลือค9าป;จจัยการผลิต
อย9างเหมาะสม 

     

8. มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางอย9างเป�นรูปธรรม      
9. ผู�นําสามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จตามจุดประสงค.ท่ีตั้งไว�ได�      
10. มีความร9วมมือระหว9างองค.การต9างๆ อย9างต9อเนื่อง      
2. ความย่ังยืนของอุตสาหกรรมยาง 
1. มีการกําหนดและทบทวนกฎระเบียบต9างๆ ให�เอ้ือต9อการผลติ      
2. มีกฎหมายและหน9วยงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมท้ังเงินทุนใน
การส9งเสริมการปลูก การวิจัยและพัฒนายางอย9างต9อเนื่อง 

     

3. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนายางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค9า      
4. มีการวางแผนยุทธศาสตร.ในการพัฒนายางไทยให�สามารถ
แข9งขันกับตลาดโลก 

     

5. มีการสนับสนุนบุคลากรด�านวิจัยน้ํายางอย9างจริงจัง      
6. มีนโยบายให�ใช�ยางพาราผสมกับยางมะตอยราดยางถนน      
7. มีการจัดต้ังศูนย.รวมยางพาราท้ังระบบ       
8. มีการส9งเสริมการลงทุนท่ีจะนํายางพาราไปใช�เป�นวัตถุดิบ
ใน การผลิตสินค�าต9างๆ  

     



 282 

 
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจของผู&เก่ียวข&อง 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการช9วยเหลือการทําสวนยาง
อย9างครบวงจร  

     

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการช9วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง ท่ีให�รวมตัวจัดต้ังสหกรณ.กองทุนสวนยาง  

     

3. ประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบายท่ีกลุ9มเกษตรกร
รวมตัวกันไม9มากพอท่ีจะจัดต้ังสหกรณ. แต9มีการจัดสร�าง
โรงเรือนผลิตยางแผ9นดิบคุณภาพดีให� 

     

4. ประชาชนมีความพึงพอใจกับมาตรการช9วยเหลือเบื้องต�นของ
รัฐบาล โดยเฉพาะการจ9ายค9าป;จจัยการผลิต ไม9ผ9านพ9อค�าคนกลาง 

     

5. กลุ9มสหกรณ.มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให�กลุ9ม
สหกรณ.สามารถกู�เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือ
ปลอดดอกเบี้ย  

     

6. กลุ9มพ9อค�ายางมีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลจัดตลาดประมูล
ยางระดับท�องถ่ิน เพ่ือให�เกษตรกร และพ9อค�ามาซ้ือขาย
ผลผลิต ท่ีได�คุณภาพมาตรฐาน และราคาท่ีเป�นธรรม  

     

7. กลุ9มบริษัทต9างๆ มีความพึงพอใจท่ีรัฐบาลสนับสนุนเงินกู�
อัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให�ผู�ประกอบการโรงงาน  

     

8. บุคลากรของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในการนํา 
นโยบายต9างๆ ของรัฐบาลไปปฏิบัติ 

     

4. มีประโยชน/อย5างแท&จริงต5อส5วนรวม 
1. ประเทศไทยได�ประโยชน.จากความร9วมมือการแก�ไขป;ญหา
ราคายางจากความร9วมมือของกลุ9มประเทศสมาชิก 

     

2. ประเทศไทยมีความได�เปรียบด�านอุตสาหกรรมยาง 
เนื่องจากเป�นประเทศผู�ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก 

     

3. ความเป�นไปได�ในการพัฒนาประเทศให�เป�นศูนย.กลางการ
ผลิตและส9งออกผลิตภัณฑ.แปรรูปเบื้องต�นให�มีคุณภาพตรง
ตามความต�องการของผู�ใช� 

     

4. มีความสามารถพัฒนาการผลติเป�นผลิตภัณฑ.ยางในชั้นปลาย      
5. มีการได�รับการสนับสนุนให�มีการใช�ยางธรรมชาติใน
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

6. มีการใช�ยางพาราผสมยางมะตอยสําหรับทําผิวถนน  ช9วย
ให�ถนนมีอายุการใช�งานยาวนานข้ึน   

     

7. ชาวสวนยาง ได�รับการช9วยเหลืออย9างรวดเร็ว      
8. กลุ9มบริษัทฯ และผู�เก่ียวข�องได�รับประโยชน.จากการนํา 
นโยบายไปปฏิบัติ 

     

 

2. นโยบายการส5งเสริม 
 

 
นโยบายการส5งเสริม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

1. การส5งเสริมการผลิต      
1. มีการส9งเสริมการปลูกยางพันธุ.ดีในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม      
2. มีการส9งเสริมการพัฒนาสายพันธุ.ยางพาราให�สามารถผลิต
น้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตต9อพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

     

3. มีการส9งเสริมการพัฒนาวิธีการปลูกและดูแลยางพารา
เพ่ือให�ผลิตน้ํายางท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตต9อพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

     

4. มีการส9งเสริมการรวมกลุ9มของผู�ปลูกยางพารา เพ่ือเพ่ิม 
อํานาจการต9อรองราคาและมีบทบาทในการควบคุมราคายาง 

     

5. มีการส9งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ.ยางท่ี
ได�มาตรฐานสากล 

     

6. มีการส9งเสริมเกษตรกรพัฒนารูปแบบการจัดการผลิต      
7. มีการส9งเสริมเกษตรกรบรรจุผลิตภัณฑ.และพัฒนาผลิตภัณฑ.      
8. มีการส9งเสริมการตรวจสอบย�อนกลับแหล9งผลิต      
9. มีการส9งเสริมการผลิตวัสดุปลูกยางพันธุ.ดีท่ีได�มาตรฐาน      
10. มีการส9งเสริมผลิตยางแผ9นรมควัน ยางเครพ น้ํายางข�น  
ยางแท9ง ยางชนิดอ่ืน 

     

2. การส5งเสริมการแปรรูป   
1. มีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผ9อนปรนแก9ผู�ประกอบการาย  
ใหญ9 เพ่ือขยายกําลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

     

2. มีการส9งเสริมการแปรรูปให�ตรงตามความต�องการของตลาด      
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นโยบายการส5งเสริม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

3. มีการส9งเสริมการแปรรูปยาง ท่ีผลิตจากน้ํายางข�น เพ่ือ
ผลิตอุปกรณ.ทางการแพทย. 

     

4. มีการส9งเสริมการผลิตเฟอร.นิเจอร.ไม�ยาง      
5. มีการส9งเสริมการผลิตภัณฑ.ชิ้นส9วนยานยนต.      
6. มีการส9งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ.ยางล�อรถยนต.      
7. มีการส9งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ.ยางท่ีใช�ในงานก9อสร�าง      
8. มีการส9งเสริมเกษตรกรในการแปรรูปยางดิบให�เป�นยางแผ9น      
9. มีการส9งเสริมการใช�น้ํายางข�นและยางแห�งผสมยางมะตอย  
นํามาราดถนน 

     

10. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร�างมูลค9าเพ่ิม 
ให�กับผลิตภัณฑ.ยาง 

     

3. การส5งเสริมการประกันราคา 
1. มีการส9งเสริมให�สถาบันเกษตรกรเก็บสตPอกยางภายใน ประเทศ      
2. มีการสนับสนุนให�แปรรูปผลิตภัณฑ.ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค9า 
สินค�าแล�วเก็บไว�รอการจําหน9ายเม่ือราคายางเหมาะสม 

     

3. มีการสนับสนุนเงินกู�ให�แก9สถาบันเกษตรกรแบบไม9มี
ดอกเบี้ย เพ่ือใช�เป�นทุนหมุนเวียนใช�รับซ้ือน้ํายางสด ยางแผ9น
ดิบ หรือ ยางก�อนถ�วย และเศษยางจากสมาชิก 

     

4. มีการสนับสนุนเงินกู�ให�กับผู�ประกอบการแปรรูปยางพารา  
เพ่ือใช�ขยายกําลังการผลิต 

     

5. มีการผลักดันให�เกิดการแปรรูปยางพาราสู9ผลิตภัณฑ.อ่ืนๆ      
6. มีการลดอุปทานหรือปริมาณการผลิตยาง ซ่ึงจะทําให�ราคา 
ยางค9อยๆ สูงข้ึน และมีเสถียรภาพอยู9ในระดับท่ีเหมาะสม 

     

7. มีการชะลอผลผลิตยางโดยการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในท่ี 
ไม9เหมาะสม 

     

8. มีการพัฒนาผลิตยางให�ได�คุณภาพตามมาตรฐาน      
9. มีการนําเงินสงเคราะห.ท่ีเก็บจากผู�ส9งออกยาง มาสนับสนุน
การโค9น ยางพาราท่ีมีอายุมากกว9า 25 ปD 

     

10. มีการผลักดันให�มีการใช�ยางพาราในประเทศมากข้ึน      
11. มีการพัฒนาตลาดซ้ือขายยางพาราของไทยให�เป�นตลาด 
กลางในภูมิภาค 
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นโยบายการส5งเสริม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

4. การช5วยลดต&นทุนการผลิต 
1. มีการสนับสนุนการใช�ปุQยชีวภาพ      
2. มีการสนับสนุนการใช�ปุQยเคมีตามค9าวิเคราะห.ดิน      
3. มีการสนับสนุนการใช�ปุQยอินทรีย.ร9วมกับปุQยเคมี      
4. มีการสนับสนุนการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยาง      
5. มีการส9งเสริมการนํานวัตกรรมเข�ามาใช�       
6. มีการควบคุมการขยายพ้ืนท่ีปลูกด�วยการเน�นการเพ่ิมผลิต 
ภาพการผลิตให�สูงข้ึน 

     

7. มีการเพ่ิมมูลค9ายางพารา ด�วยการแปรรูป เช9น ถนนยาง
มะตอยผสมยางพารา แผ9นยางปูพ้ืน 

     

8. มีการสนับสนุน ให�ความรู�ในการปลูกพืชอ่ืนแซมในสวนยาง       
9. มีการให�ความรู�เก่ียวกับสถานการณ.การผลิต      
10. มีการสร�างระบบการซ้ือขายยางท่ีลดการเอาเปรียบ
ชาวสวนยางจากพ9อค�าคนกลาง 

     

11. มีการเพ่ิมศักยภาพความสามารถของแรงงานครัวเรือน 
เพ่ือลดการจ�างแรงงาน  

     

12. มีการสนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ.จากยางพารา นําไปสู9เชิงพาณิชย. 

     

13. มีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด�วยการลดหย9อนภาษี
ในระยะแรกของการลงทุน 

     

14. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างนวัตกรรม
จากยางพาราให�มีมูลค9าเพ่ิม 

     

5. การช5วยเพ่ิมอุปสงค/ 
1. มีการส9งเสริมการชะลอการกรีดยางและการขายยาง โดย
ให�เกษตรกรใช�ระบบกรีดท่ีมีความถ่ีน�อยลง 

     

2. มีการสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ.ยางแปรรูป 
ส9งออก เพ่ือสร�างมูลค9าเพ่ิม 

     

3. มีการเก็บค9าธรรมเนียมจากการส9งออกยางและผลิตภัณฑ.
ยางเพ่ือนําเงินไว�ใช�แก�ป;ญหาในกรณีท่ียางราคาตกตํ่า 

     

4. มีการจูงใจให�ผู�ประกอบการลงทุนผลิตสินค�าทดแทนตามท่ี
มีเทคโนโลยีล9าสุด 
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5. มีการส9งเสริมการใช�ยางพาราในประเทศอย9างเป�นระบบ      
6. มีการแทรกแซงราคายางด�วยการกําหนดราคาข้ันตํ่าท่ีอิง
กับต�นทุนการผลิต 

     

7. มีการใช�ยางในอุตสาหกรรม ส9งเสริมการลงทุนใหม9รวมท้ัง
การสร�างอุปสงค.ในสาขาใหม9ท่ีเก่ียวเนื่องและต9อเนื่อง 

     

8. มีการส9งเสริมให�มีการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตสําหรับผลิตภัณฑ.ยางพารา 

     

9. มีการผลักดันผู�ประกอบการให�มีการใช�วัตถุดิบในรูปแบบใหม9  ๆ      
10. มีการส9งเสริมให�มีการใช�ยางธรรมชาติมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในการผลิตยางรถยนต. 

     

11. มีการใช�ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยในการก9อสร�าง  
หรือซ9อมแซมถนน 

     

      
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

1. ภาวะผู&นํา 
1. ผู�นํามีการวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให�บุคลากรของ 
องค.การปฏิบัติงานต9างๆ ให�ประสบความสําเร็จตามเปJาหมาย 

     

2. ผู�นําทําให�กลุ9มสามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จตามจุดประสงค. 
ท่ีตั้งไว�ได� 

     

3. ผู�นํามีความสามารถท่ีจะชี้แนะ อํานวยการ หรือมีอิทธิพล
ต9อพฤติกรรมของผู�อ่ืนเพ่ือให�มุ9งไปสู9จุดหมายท่ีกําหนดไว� 

     

4. ผู�นําเป�นผู�รู�เท9าทันสถานการณ.และสามารถปรับตัวให�เข�า
กับการเปลี่ยนแปลงได�อย9างเหมาะสม 

     

5. ผู�นําเอาใจใส9ในการทํางานของลูกน�องโดยการเป�นท่ี
ปรึกษาท่ีดี 

     

6. ผู�นําเป�นคนท่ีคอยประนีประนอมให�ทุกคนท่ีร9วมงานเกิด
ความพอใจ 
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ระดับการปฏิบัติ 
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มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

7. ผู�นําส9งเสริมให�ลูกน�องมีโอกาสพัฒนาความรู�ความสามารถ
ในการทํางาน 

     

8. ผู�นํามีการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจในการทํางาน      
9. ผู�นํามีความสามารถในการตัดสินใจ กล�าคิด กล�าทํา มี
ความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน.ท่ีกว�างไกล 

     

10. ผู�นําสามารถแสดงบทบาทในการนําด�วยบารมี และความ
มีอิทธิพลเหนือกลุ9มบุคคลอ่ืนได� ในทุกสถานการณ. 

     

2. ความพร&อมด&านทรัพยากรการบริหาร 
1. องค.การมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย.ให�มีบุคลากร
ทํางานอย9างเพียงพอตามความจําเป�น 

     

2. องค.การมีการจ�างงานบุคลากรให�ทํางานในหน�าท่ีต9างๆ 
อย9างต9อเนื่อง 

     

3. องค.การมีการจัดการด�านตําแหน9งงานอย9างครอบคลุมและ 
เหมาะสม 

     

4. องค.การมีการฝTกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย. ให�
ทํางานได� ทํางานเป�น ทํางานอย9างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

5. องค.การมีการบริหารค9าตอบแทนผลประโยชน.และ
สวัสดิการแก9บุคลากรอย9างเหมาะสม 

     

6. องค.การมีการจ9ายค9าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมให�กับ      
พนักงาน ขณะปฏิบัติงานก็มีความปลอดภัย  
จากสภาพแวดล�อมท่ีไม9เหมาะสม 

     

7. องค.การมีการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและ 
สนับสนุนคนทํางานดี 

     

8. องค.การมีการให�รางวัล การเลื่อนตําแหน9งแก9ผู�ท่ีปฏิบัติงานดี       
3. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
1. มีการสนับสนุนการทําสวนยางอย9างครบวงจร ต้ังแต9การผลิต 
การตลาด การแปรรูป การส9งเสริมอาชีพเสริม การประสบภัยธรรมชาติ 

     

2. มีการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ให�รวมตัวจัดต้ัง
สหกรณ.กองทุนสวนยาง โดยจัดสรรงบประมาณสร�างโรงผลิต
ยางแผ9นผึ่งแห�ง/รมควัน ให�กับกลุ9มเกษตรกร เพ่ือแปรรูป
ผลผลิต 
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3. มีการสนับสนุนการจัดสร�างโรงเรือนผลิตยางแผ9นดิบคุณภาพดีให�
กลุ9มเกษตรกรท่ีรวมตัวกันไม9มากพอท่ีจะจัดต้ังสหกรณ. 

     

4. มีการสนับสนุนการจัดตลาดประมูลยางระดับท�องถ่ินช9วย
ให�เกษตรกรพ9อค�ามาซ้ือขายผลผลิต ท่ีได�คุณภาพมาตรฐาน  
ราคาท่ีเป�นธรรม 

     

5. มีการสนับสนุนช9วยเหลือ สาธิตและส9งเสริมชาวสวนยาง  
ในการปลูกยางพันธุ.ดีหรือไม�ยืนต�นชนิดอ่ืนท่ีมี 

     

6. มีการสนับสนุนปลูกยางพันธุ.ดีแก9เกษตรกรท่ีไม9มีสวนยางมาก9อน      
7. มีการสนับสนุนการออกมาตรการเร9งด9วนช9วยเหลือเกษตร 
สวนยางพาราท่ีราคาตกตํ่า 

     

8. มีการสนับสนุนให�เกษตรกรนํายางพารามาผลิตเป�นสินค�า
อ่ืนเพ่ือสร�างมูลค9าเพ่ิม 

     

9. มีการสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ9ปรับปรุงเครื่องจักร
รองรับการผลิตสินค�าจากยางพารา 

     

10. มีการลดต�นทุนเกษตรกรด�วยแนวทางต9างๆ ต้ังแต9ป;จจัย
การผลิต การตลาดต้ังแต9ต�นน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือให�
เกษตรกรมีต�นทุนการผลิตลดลง 

     

11. มีการสนับสนุนค9าป;จจัยการผลิตให�แก9เกษตรกรผู�ปลูก
ยางในอัตรา ไร9ละ 2,520 บาท รายละไม9เกิน 25 ไร9 
ระยะเวลา 7 เดือน 

     

12. มีการสนับสนุนการนํายางพารามาเป�นส9วนประกอบใน
การสร�างถนน โดยจะใช�ยางพาราผสมกับยางมะตอย ในการ
สร�างถนนลาดยาง 

     

13. มีการสนับสนุนการนํายางพารามาเป�นส9วนประกอบใน
การผลิตยางรถยนต.ทหาร 

     

14. มีการสนับสนุนการนํายางพารามาเป�นส9วนประกอบใน
การผลิตพ้ืนรองเท�าหนัง 

     

15. มีการสนับสนุนการให�เกษตรกรรวมกลุ9มเป�นสหกรณ. 
เพ่ือขยายการลงทุนและแปรรูปสินค�าข้ันกลางจากน้ํายางดิบ 
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กลาง 
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ท่ีสุด 

4. ความร5วมมือขององค/กรยาง 
1. มีความร9วมมือกับสมาคมยางพาราไทย ซ่ึงเป�นสมาคมของ 
กลุ9มบริษัทผู�ค�าและส9งออกยางแปรรูปชนิดต9างๆ 

     

2. มีความร9วมมือกับสมาคมน้ํายางข�นไทย ซ่ึงเป�นสมาคมของ 
บริษัทผู�ค�าและส9งออกน้ํายางข�นโดยเฉพาะ 

     

3. มีความร9วมมือกับสมาคมผู�ผลิตถุงมือยางไทย ซ่ึงเป�นการ 
รวมกลุ9มผู�ประกอบการผลิตถุงมือยางท่ีมีความเก่ียวข�องกับ 
การใช�วัตถุดิบน้ํายางข�น 

     

4. มีความร9วมมือกับกลุ9มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ.ยางสภา  
อุตสาหกรรมแห9งประเทศไทย ซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับการใช� 
วัตถุดิบยางธรรมชาติ (โดยเฉพาะยางแห�ง) และยางสงเคราะห. 

     

5. มีความร9วมมือกับบริษัท ไทยรับเบอร.ลาเท็คคอร.เปอร.เรชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู�เชี่ยวชาญในการ 
ผลิตน้ํายางข�น ยางสกิม ถุงมือยาง และยางยืด 

     

5. ความร5วมมือของเกษตรกร 
1. เกษตรกรให�ความร9วมมือในการค�นหาป;ญหาและสาเหตุ 
ของป;ญหา เพราะชาวสวนประสบป;ญหาย9อมรู�ป;ญหาของตนเอง 

     

2. เกษตรกรให�ความร9วมมือในการวางแผนดําเนินการเพ่ือ 
แก�ไขป;ญหา โดยชาวสวนยางในพ้ืนท่ี 

     

3. เกษตรกรมีการตัดสินใจในการใช�ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดให� 
เกิดประโยชน.ต9อส9วนรวม 

     

4. เกษตรกรให�ความร9วมมือในการลงทุนและปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอย9างยิ่งในด�านแรงงาน 

     

5. เกษตรกรให�ความร9วมมือในการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือค�นคว�าหาข�อดีและข�อบกพร9องท่ีเกิดจากการดําเนิน  
กิจกรรม 

     

6. ความร5วมมือระหว5างประเทศ      
1. มีความร9วมมือด�านยางพาราระหว9างประเทศไทย 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย 
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2. มีมาตรการความร9วมมือด�านยางพารา ในส9วนของการปรับ 
ปริมาณการผลิตยางพารา ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

     

3. มีความร9วมมือด�านการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรม 
ยางพาราไปสู9ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว  
และกัมพูชา 

     

4. มีกรอบการดําเนินงานความร9วมมือด�านต9างๆ ของบริษัท
ร9วมทุนระหว9างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

     

5. มีความร9วมมือของเครือข9ายสู9กรอบประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนหรือเออีซี (AEC) 

     

6. มีความร9วมมือในแผนการจัดต้ังตลาดยางพาราของภูมิภาค 
อาเซียน 

     

7. มีความร9วมมือเพ่ือลดปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติออกสู9 
ตลาดตามข�อตกลงของ ITRC จากความร9วมมือของท้ัง 3  
ประเทศ 

     

8. มีความร9วมมือด�านมาตรการส9งเสริมการใช�ยางธรรมชาติ 
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนในแต9ละประเทศตามขีด 
ความสามารถด�านเทคโนโลยีของประเทศตน 

     

7. ความสามารถในการแข5งขัน 
1. มีการแข9งขันการค�ายางพาราของประเทศ ASEAN ในตลาด  
BRICS ไทยมีแนวโน�มได�เปรียบเพ่ิมข้ึนท้ังข้ันกลางน้ําและข้ันปลาย
น้ํา 

     

2. มีการแข9งขันการค�ายางกับประเทศอินโดนีเซียในข้ันกลาง
น้ําและข้ันปลายน้ําไทยมีแนวโน�มเสียเปรียบ 

     

3. มีการแข9งขันการค�ายางพารากับประเทศฟ̀ลิปป`นส.ในข้ัน
กลางน้ํา และข้ันปลายน้ําไทยมีแนวโน�มได�เปรียบ 

     

4. มีการแข9งขันการค�ายางพารากับประเทศสิงคโปร.ไทยมี 
แนวโน�มเสียเปรียบเพ่ิมข้ึนท้ังสินค�ายางพาราข้ันต�นน้ําและปลายน้ํา 

     

5. มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ.ยางและไม�ยางพาราเพ่ือ
ส9งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ.ยางและไม�ยางพารา 

     

6. การปลูกยางพาราของมาเลเซียมีแนวโน�มลดลงอย9างรวดเร็ว  
และต9อเนื่อง 
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ความม่ันคงของอุตสาหกรรมยาง 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

7. ประเทศไทยมีความได�เปรียบในการแข9งขันเหนือกว9า
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากไทยมีการผลิตยางธรรมชาติ
และส9งออกยางแผ9นรมควันเป�นอันดับหนึ่ง 

     

8. ประเทศอินโดนีเซียจะมีความได�เปรียบในการแข9งขัน 
เหนือกว9าไทยเนื่องจากอินโดนีเซีย มีการเมืองภายในประเทศ 
ท่ีมีเสถียรภาพมากกว9าไทย 

     

8. โรงงานในการผลิต 
1. มีการสนับสนุนกลุ9มสหกรณ.กู�เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตรา 
ดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปสร�างโรงงาน  
แปรรูปยาง 

     

2. มีการสนับสนุนเงินกู�อัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยให�
ผู�ประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ.ยางขนาดใหญ9 

     

3. มีการส9งเสริมการก9อต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ.ยาง ให�เป�นผลิตภัณฑ.
สําเร็จรูป 

     

4. มีการอนุมัติสินเชื่อให�ผู�ประกอบการก9อต้ังโรงงานแปรรูป 
ยางพาราขยายการผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต 

     

5. มีการชักจูงนักลงทุนมาต้ังโรงงานผลิตยางรถยนต. ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย 

     

6. กระทรวงอุตสาหกรรมมีการสั่งการให�หน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เข�าไปช9วยส9งเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา 

     

7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีการสนับสนุนการต้ัง 
โรงงานแปรรูปยางพารา รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

     

8. กสอ. มีการศึกษาความเป�นไปได�ว9าโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ.ยางควรลงทุนพัฒนาในด�านใด 
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ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
 เกษตรกรพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน 
 
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
1. บรรลุวัตถุประสงค. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. มีประโยชน.อย9างแท�จริงต9อส9วนรวม 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
นโยบายการส5งเสริม 
1. การส9งเสริมการผลิต 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การส9งเสริมการแปรรูป     
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การส9งเสริมการประกันราคา    
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การช9วยเหลือภาครัฐ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การช9วยลดต�นทุนการผลิต 
   …………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………
 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
1. ภาวะผู�นํา 
   ………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
2. ความพร�อมด�านทรัพยากรการบริหาร 
   …………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
3. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ความร9วมมือขององค.กรยาง 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ความร9วมมือของเกษตรกร 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ความร9วมมือระหว9างประเทศ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. อํานาจในการแข9งขัน 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. โรงงานในการผลิต 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

    ขอขอบพระคุณทุกท9านท่ีให�ความอนุเคราะห. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ.งานวิจัย 
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แบบสัมภาษณ/กึ่งโครงสร&าง (Semi-Structure Interview) 

สําหรับผู&บริหารภาครัฐ-เอกชน-สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
เรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ 

สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต&ตอนบน 
 
 
ส5วนท่ี  1  ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ให�สัมภาษณ. 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ.  เพศ � ชาย 
     � หญิง 
ตําแหน9งป;จจุบัน  อายุ � 20-30  ปD 
     � 31-40  ปD 
     � 41-50  ปD 
     � 51-60  ปD 
     � 60  ปDข้ึนไป 
อาชีพ   ตําแหน9ง   
วันท่ีสัมภาษณ.  / / เวลา น. 
 
ส5วนที่  2  เป�นแนวคําถามเก่ียวกับป;จจัยท่ีมีอิทธิพลต9อประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในภาคใต�ตอนบน                
 
2. ท5านคิดว5า การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราเปLนอย5างไรบ&าง 

1. ภาวะผู�นํา  
2. ความพร�อมด�านทรัพยากรบริหาร  
3. การสนับสนุนจากภาครัฐ  
4. ความร9วมมือของเกษตรกร  

 
 
 

1. การบรรลุวัตถุประสงค. 
2. สร�างความยั่งยืนให�กับอุตสาหกรรมยาง 
3. สร�างความพึงพอใจให�กับผู�เก่ียวข�อง 
4. มีประโยชน.อย9างแท�จริงต9อส9วนรวม 

 
2. ท9านมีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร    
ยางพาราอย9างไรบ�าง 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู&ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 

 
ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง - BA. (Political Science) Honor student, University of Manila. 

- MA. (Political Development) YOLOLA University, Ca.  
- Ph.D. (Leadership and Human Behavior with   
  Specialization in Urban Development) Alliant  
  International University, San Diego, Ca. 
- ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 

ศาสตราจารย. ดร.อิมรอน มะลูลีม - ปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมาย (Al Hazhar University: อียิปต.)  
- ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชีย ตะวันตกศึกษา (Aligarh University:  
  อินเดีย)  
- กรรมการประจําหลักสูตรปริญญาเอก  
  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 

ศาสตราจารย. พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี - กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
- น.บ. (นิติศาสตร.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร Defense Language Institute, USA.  
- M.A. (Flec), University of Texas at Austin, USA.  
- Ph.D. (Flec), University of Texas at Austin, USA. 

ผู�ช9วยศาสตราจารย. ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 
 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยเซาท.ออสเตรเลีย  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห9งเอเชีย (AIT)  
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM)  
  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร. (นิด�า)  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร.  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ.  
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ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ - การศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟ̀สิกส. วิชาโท คณิตศาสตร.  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
- การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก ฟ̀สิกส.  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
         ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เรียน  ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                      
                                                           (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
          ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เรียน  ศาสตราจารย. ดร.อิมรอน มะลูลีม 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                       
                                                           (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
          ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เรียน  ศาสตราจารย. พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                     
                                                           (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
         ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เรียน  อาจารย. ดร.สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                     
                                                           (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
         ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เรียน  อาจารย. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                      
                                                           (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ภาคผนวก จ 
ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 306 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
         ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 

           ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  ผู�อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห.การทําสวนยางจังหวัดพัทลุง 
 
 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สขาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.ทดลองใช�เครื่องมือ 
สําหรับการวิจัยในหน9วยงานของท9าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            
                                                         (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 
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ท่ี พิเศษ/๒๕๕๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ. 
         ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร. จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
 

           ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห.เก็บข�อมูลสําหรับการวิจัย 
เรียน  ผู�อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห.การทําสวนยาง......................... 
 

 ด�วย นายสุปรีชา  ชํานาญพุฒิพร นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา ๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ.ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู9ระหว9างการทําวิทยานิพนธ.เรื่อง “ประสิทธิผล
การนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรยางพาราในจังหวัดภาคใต�ตอนบน” โดยมี 
อาจารย. พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย. เป�นประธานควบคุมวิทยานิพนธ. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร9ขอความอนุเคราะห.เก็บข�อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามและอ่ืนๆ สําหรับการวิจัยของนักศึกษาดังกล9าวข�างต�น ในหน9วยงานของท9าน และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                           
                                                          (ศาสตราจารย. ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
โทรศัพท. ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๔๖ ต9อ ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต9อ ๔๐๘ 



 308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห.ข�อมูล 
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REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP  
/CRITERIA = PIN (.05) POUT (.10)    
/NOORIGIN    
/DEPENDENT Y    
/METHOD=STEPWISE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
 

Regression 
 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .881a .777 .776 .23840 .777 754.663 1 217 .000 

2 .966b .933 .932 .13107 .156 501.916 1 216 .000 

3 .980c .960 .959 .10155 .027 144.838 1 215 .000 

4 .980d .961 .961 .09986 .002 8.320 1 214 .004 

a. Predictors: (Constant), X8 

b. Predictors: (Constant), X8, X6 

c. Predictors: (Constant), X8, X6, X7 

d. Predictors: (Constant), X8, X6, X7, X10 
 

ANOVAe 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.892 1 42.892 754.663 .000a 

Residual 12.333 217 .057   

Total 55.225 218    

2 Regression 51.514 2 25.757 1499.310 .000b 

Residual 3.711 216 .017   

Total 55.225 218    

3 Regression 53.008 3 17.669 1713.429 .000c 

Residual 2.217 215 .010   

Total 55.225 218    
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

4 Regression 53.091 4 13.273 1330.903 .000d 

Residual 2.134 214 .010   

Total 55.225 218    

a. Predictors: (Constant), X8 

b. Predictors: (Constant), X8, X6 

c. Predictors: (Constant), X8, X6, X7 

d. Predictors: (Constant), X8, X6, X7, X10 

e. Dependent Variable: Y 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.250 .078  16.069 .000      

X8 .637 .023 .881 27.471 .000 .881 .881 .881 1.000 1.000 

2 (Constant) .614 .051  11.945 .000      

X8 .410 .016 .567 25.150 .000 .881 .863 .444 .612 1.633 

X6 .411 .018 .505 22.403 .000 .858 .836 .395 .612 1.633 

3 (Constant) .286 .048  5.924 .000      

X8 .316 .015 .437 21.271 .000 .881 .823 .291 .443 2.259 

X6 .373 .015 .458 25.565 .000 .858 .867 .349 .583 1.716 

X7 .228 .019 .232 12.035 .000 .785 .634 .164 .502 1.992 

4 (Constant) .213 .054  3.957 .000      

X8 .303 .015 .419 19.842 .000 .881 .805 .267 .405 2.470 

X6 .371 .014 .456 25.887 .000 .858 .871 .348 .582 1.718 

X7 .241 .019 .245 12.573 .000 .785 .652 .169 .475 2.104 

X10 .024 .008 .041 2.884 .004 .205 .193 .039 .891 1.122 

a. Dependent Variable: Y 

 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล สุปรีชา ชํานาญพุฒิพร 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 18 เมษายน 2513 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพัทลุง 
ท่ีอยู(ป)จจุบัน 114/1  หมู(ท่ี 13 หมู(บ-านวังหลาม  ถนนเขาชัยสน-สะทัง 

ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2539 
 
 
พ.ศ. 2554 
 
พ.ศ. 2556 
 

 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล-านนา  
จังหวัดเชียงใหม( 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร?  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สาขานครศรีธรรมราช 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2540 – 2542 
พ.ศ. 2542 – 2543 
พ.ศ. 2543 – 2544 
พ.ศ. 2544 – 2545 
พ.ศ. 2545 – 2548 
พ.ศ. 2548 – ป)จจุบัน 

 
บริษัท เพรสซิเดนท?ไรด?โปรดักส? จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ก วสุพล จํากัด (โรงพยาบาลเมืองราช) 
บริษัท โกล?ดมิกซ? จํากัด (กรุงเทพมหานคร) 
บริษัท โฮมโปรดักส? จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บัวทองมาร?เก็ตต้ิงแอนด?เฮ-าส?ซิ่ง จํากัด 
ห-างหุ-นส(วนจํากัด ชํานาญกิจโยธาวังหลาม 

ตําแหน(งหน-าท่ีการงานป)จจุบัน หุ-นส(วนผู-จัดการ 
ท่ีทํางานป)จจุบัน ห-างหุ-นส(วนจํากัด ชํานาญกิจโยธาวังหลาม 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได-รับ มูลนิธิสิรินธร 
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