
ความคิดเห็นของพนกังานสาํนกังานกองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง 

องคก์ารสวนยาง และสถาบนัวิจยัยาง ทีมี่ต่อการควบรวมองคก์รเป็น 

การยางแห่งประเทศไทย 

 

                                         มลัลิกา  เทศดี 

ดร.ชํานาญ  ปิยวนชิพงษ ์

บทคดัย่อ 

 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย การวิจัย

น้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการ

สุ่มตัวอย่างประชากรแบบโควตา คือ พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง จาํนวน 263 คน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพ่ือ

การบรรยายได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ  f-test (One Way 

Analysis of Variance : ANOVA) 

 จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง มีความ

คิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน

กลาง พนักงานองค์การสวนยาง มีความคิดเหน็ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศ

ไทย โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สุด และพนักงานสถาบันวิจัยยาง มีความคิดเหน็ต่อการ

ควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก 

 คาํสาํคัญ : การยางแห่งประเทศไทย 

ความสาํคญัและทีม่าของปัญหา 

 การเปิดเสรีการค้าระหว่างไทยกบัประเทศภาคี ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้มีส่วน

ช่วยให้สนิค้าไทยสามารถเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง การก่อตั้ง

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หรือAEC (ASEAN Economic Community) นอกจากอาเซียนจะ

เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีวัตถุประสงค์ให้ใช้

อาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน พัฒนา

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างย่ังยืน และบูรณาการภูมิภาคอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะมีการ

เคล่ือนย้ายเสรีในภมิูภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า สนิค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการ

เคล่ือนย้ายเงินทุนที่เสรีย่ิงขึ้น ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป  
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 โดยรายได้สงูสดุของประเทศมาจากสนิค้าทางการเกษตรถึงร้อยละ 60 ของรายได้ จาก

การส่งออกทั้งหมด และจากการจ้างแรงงานในสาขาเกษตรถึงร้อยละ 70 ของแรงงานทั่วประเทศ 

รัฐบาลจึงให้ความ สาํคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรเป็นพิเศษ แต่ในปัจจุบัน

สินค้าเกษตรมีราคาตกตํ่าโดยเฉพาะยางพารา วิกฤตราคายางพาราของไทยซ่ึงเป็นผู้ผลิตยาง

ธรรมชาติอนัดับ 1 ของโลก เร่ิมขึ้นในเดือน มี.ค. 2554 จนถงึปัจจุบัน 

 ดังน้ันผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาํคัญและปัญหาของราคายางพาราตกตํ่าซ่ึงเป็นสนิค้า

เกษตรที่สําคัญในประเทศไทย ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

เกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราเกิดความเดือนร้อน รัฐบาลยุคต่างๆเข้ามาช่วยเหลือและ

สนับสนุน รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนายางพาราทั้งระบบ เช่นกันการยางแห่งประเทศ

ไทยไปองค์กรที่รัฐบาลยุคต่างๆให้ความสาํคัญแต่ยังไม่สามารถควบรวมองค์กรได้จนถึงปัจจุบัน

แม้จะมีความคืบหน้าจากกระประชุมร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... หลาย

คร้ังหมายสมัยแล้วกต็าม ซ่ึงการยางแห่งประเทศไทยเป็นการควบรวมองค์กรที่สาํคัญของประเทศ 

3 องค์กรเข้าด้วยกัน คือ สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง องค์กรสวนยาง และ

สถาบันวิจัยยาง  ให้มาอยู่ภายใต้การจัดการขององค์กรเดียว เพ่ือให้การกาํหนดนโยบายมีเอกภาพ 

น่ันคือ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เพ่ือรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการอย่างครบวงจร

จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพารา และจัดตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือทาํหน้าที่

ประสานการศึกษา, วิจัยพิจารณา และแก้ปัญหากรณียางพาราทั้งระบบผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความ

คิดเหน็ของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง 

ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นกาํลังสาํคัญในการขับเคล่ือนการยาง

แห่งประเทศไทยให้บรรลุผลสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถใช้เป็น

แนวทางพัฒนาโครงสร้างรูปแบบการยางแห่งประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมาก

ขึ้ น และให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและลดข้อขัดแย้งจากการเปล่ียนแปลง เพ่ือสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการยางแห่งประเทศเพ่ือ

โอกาสทางการตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนใน ปี พ.ศ 2558 ต่อไป                     

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงานองค์การสวนยาง ต่อการควบรวมองค์กร

เป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงานสถาบันวิจัยยาง ต่อการควบรวมองค์กร

เป็นการยางแห่งประเทศไทย 
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 4. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวน

ยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

สมมุติฐาน 

 สมมุติฐาน คือ พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง องคก์ารสวนยาง 
และสถาบนัวิจยัยางมีความคิดเห็นต่อการควบรวมองคก์รเป็นการยางแห่งประเทศไทยแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ตัวแปรอสิระ (Independent variable) พนักงานของ 3 องค์กร คือ สาํนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทาํสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง 

 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความคิดเหน็ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทย 5 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้าง  2. ด้านนโยบายและการบริหารงาน  3. ด้านค่าตอบแทน  

4, ด้านเทคโนโลยี  5. ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ทาํให้ทราบถึงความคิดเหน็ของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

องค์การ สวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 2.  เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปนาํเสนอให้ผู้บริหาร เพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจ

ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 3. สามารถนําข้อมูลที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดรูปแบบองค์กร นโยบาย 

ค่าตอบแทน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสทิธภิาพสงูสดุภายหลังการควบรวม        

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ 

1. พนักงานสาํนักงานกองทุน

 สงเคราะห์การทาํสวนยาง 

2. พนังงานองคก์ารสวนยาง 

3. พนักงานสถาบันวิจัยยาง 

 

ตวัแปรตาม 

ความคิดเห็นต่อการควบรวมองคก์รเป็น

การยางแห่งประเทศไทย  

1. ด้านโครงสร้าง 

2. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 

3. ด้านค่าตอบแทน 

4  ด้านเทคโนโลยี 

5. ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
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วิธีดาํเนนิการวิจยั 

 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของวิทยาลัยการชลประทาน 

เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาวิทยาลัยการ

ชลประทาน โดยมีวิธดีาํเนินการวิจัย ดังน้ี 

รูปแบบการวิจยั  

 การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผู้วิจัยได้กาํหนดกลุ่มในการสาํรวจข้อมูลโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

พนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง สาํนักงานกลาง จาํนวน 307 คน  พนักงาน

องค์การสวนยาง จาํนวน 248 คน และพนักงานสถาบันวิจัยยาง จาํนวน 237 คน รวมพนักงาน

ทั้งสิ้น 792 คน และผู้วิจัยได้กาํหนดขนาดตัวอย่างคือพนักงานสาํนักงานงานกองทุนสงเคราะห์

การทาํสวนยาง 120 คน พนักงานองค์การสวนยาง จาํนวน 80 คน และพนักงานสถาบันวิจัยยาง 

จาํนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน 

สถานที่สาํรวจ 

o สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง สาํนักงานกลาง 
o องค์การสวนยาง สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขากรงุเทพมหานคร 
o สถาบันวิจัยยาง สาํนักงานกรงุเทพมหานครและสาํนักงานสาขาต่างจังหวัด 

สถติิที่ใช้ในการสาํรวจ 

 การสุ่มแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling)  จากพนักงานสาํนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทาํสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง 

           ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

                1)  แบบสอบถาม    

         -  ศึกษาค้นคว้า  เอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

         -  สร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5อนัดับ   

            (Rating Scale) ตามวิธขีองลิเคิร์ท (Likert) 

         - เม่ือสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยเสรจ็แล้วได้นาํแบบสอบถามเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ   

            ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณข์องเน้ือหา (Content Validity) แล้วนาํ   

            ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรงุแก้ไขแบบสอบถามน้ัน  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในงานวิจัย 

 ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนํา ข้อมูลที่ รวบรวมได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ทั้งหมดโดยใช้เคร่ืองมือสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษา ดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ                     

ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทย ใช้สถติิพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) พนักงานที่ปฏบิัติงานใน

องค์กรที่ต่างกนั มีระดับความคิดเหน็ต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทยแตกต่าง

กนัใช้วิธกีารทดสอบด้วยค่าสถิติ ใช้ F-test และ One Way Analysis of Variance : ANOVA ใน

การทดสอบนัยสาํคัญของความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของ 3 กลุ่ม และมากกว่า 3 กลุ่ม

ตามลาํดับ ทาํการสรุปผลสมมติฐานว่า ยอมรับ หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 โดย

นาํเสนอข้อมูลด้วยตารางทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจยั 

ความคิดเหน็ของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทย ภาพรวม ของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางมีความคิดเหน็อยู่

ในระดับเหน็ด้วยปานกลาง พนักงานองค์การสวนยางมีความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สดุ 

และพนักงานสถาบันวิจัยยางมีความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 พนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัย

ยางมีความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทยแตกต่างกัน สามารถ

สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า สถานที่ที่ปฏบิัติหน้าที่ ที่แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ของพนักงาน

ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย ด้านภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัย 

        เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

ตามสถานที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ พบว่าพนักงานกลุ่มที่มีสถานที่ที่ปฏิบัติหน้าที่องค์การสวนยาง และ
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สถาบันวิจัยยาง  มีความคิดเหน็ของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศ

ไทย ด้านโครงสร้างและด้านค่าตอบแทน มากกว่ากลุ่มที่มีสถานที่ที่ปฏบิัติหน้าที่ สาํนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทาํสวนยาง แสดงให้เหน็ว่า สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางมีโครงสร้าง

องค์กรขนาดใหญ่กว่าและมีค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่มากกว่าอีกสององค์กร ทาํให้พนักงาน

สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางมีความพึงพอใจในโครงสร้างและค่าตอบแทนเดิมอยู่

แล้ว จึงทาํให้เม่ือเปล่ียนเป็นการยางแห่งประเทศไทย โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นจะทาํให้การปฏบิัติงาน

ซับซ้อนขึ้ นและพนักงานมีความกังวนว่าสวัสดิการต่างๆ เช่น สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะ

ลดลงกว่าเดิม และในด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

รวมถึงภาพรวมทั้งหมด พบว่าพนักงานกลุ่มที่มีสถานที่ที่ปฏิบัติหน้าที่องค์การสวนยาง มีความ

คิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย มากกว่ากลุ่มที่มี

สถานที่ที่ปฏบิัติหน้าที่ สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง  แสดงให้

เหน็ว่าพนักงานองค์การสวนยางส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์กรถูกควบรวมเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทย เน่ืองด้วยพนักงานคาดหวังว่าเปล่ียนแปลงจะนาํพาองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้ นทั้ง

โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้ น นโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจนและรวดเรว็มากขึ้นเพราะองค์การสวน

ยางเป็นหน่วยงานเดียวในสามหน่วยงานที่ปลูกและขายนํ้ายางพาราเอง เม่ือเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทยกระบวนการการดาํเนินงานและการปฏบิัติงานกจ็ะมีประสิทธิภาพ รวดเรว็และครบ

วงจร รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัยรองรับการทาํงานมากขึ้น 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

 1. ศึกษาการเตรียมความพร้อมของสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยางเพ่ือการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือให้

แต่ละองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับต่างๆ ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมที่จะควบรวม

องค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการยางแห่งประเทศไทยหลังควบรวมองค์กร  

เพ่ือให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในด้านต่างๆ สามารถนาํผลการศึกษามาเป็นสร้างแนวทางแก้ไขและ

ปรับปรุงการปฏบิัติงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการร่วมงาน

กบัองค์กรต่างในภมิูภาคเอเชียต่อไป 
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