ความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง ทีม่ ตี ่อการควบรวมองค์กรเป็ น
การยางแห่งประเทศไทย
มัลลิกา เทศดี
ดร.ชํานาญ ปิ ยวนิชพงษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย การวิจัย
นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สุ่ม ตั ว อย่ า งประชากรแบบโควตา คื อ พนั ก งานสํา นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํา สวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง จํานวน 263 คน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเพื่อ
การบรรยายได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ f-test (One Way
Analysis of Variance : ANOVA)
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มีความ
คิดเห็นต่ อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยปาน
กลาง พนักงานองค์การสวนยาง มีความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศ
ไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สุด และพนักงานสถาบันวิจัยยาง มีความคิดเห็นต่อการ
ควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
คําสําคัญ : การยางแห่งประเทศไทย

ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
การเปิ ดเสรีการค้ าระหว่างไทยกับประเทศภาคี ภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรีได้ มีส่วน
ช่วยให้ สนิ ค้ าไทยสามารถเข้ าสู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาได้ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC (ASEAN Economic Community) นอกจากอาเซียนจะ
เป็ นตลาดส่งออกที่ใหญ่ ท่ีสุดของไทยแล้ ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนยังมีวัตถุประสงค์ให้ ใช้
อาเซียนเป็ นฐานการผลิตร่ วม สร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของภูมิภาคอาเซียน พัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนอย่ างยั่งยืน และบูรณาการภูมิภาคอาเซียนเข้ ากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมีการ
เคลื่อนย้ ายเสรีในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้ านการค้ า สินค้ า บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนที่เสรีย่งิ ขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ปี 2558 เป็ นต้ นไป
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โดยรายได้ สงู สุดของประเทศมาจากสินค้ าทางการเกษตรถึงร้ อยละ 60 ของรายได้ จาก
การส่งออกทั้งหมด และจากการจ้ างแรงงานในสาขาเกษตรถึงร้ อยละ 70 ของแรงงานทั่วประเทศ
รัฐบาลจึงให้ ความ สําคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้ านการเกษตรเป็ นพิ เศษ แต่ ในปั จจุ บัน
สินค้ าเกษตรมีราคาตกตํ่าโดยเฉพาะยางพารา วิกฤตราคายางพาราของไทยซึ่งเป็ นผู้ผลิ ตยาง
ธรรมชาติอนั ดับ 1 ของโลก เริ่มขึ้นในเดือน มี.ค. 2554 จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นผู้วิจัยได้ ตระหนักถึงความสําคัญและปัญหาของราคายางพาราตกตํ่าซึ่งเป็ นสินค้ า
เกษตรที่ส ํา คั ญ ในประเทศไทย ส่ ง ผลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศและภูมิ ภ าคอาเซี ย น
เกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราเกิดความเดือนร้ อน รัฐบาลยุคต่ างๆเข้ ามาช่ วยเหลือและ
สนับสนุ น รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ เช่นกันการยางแห่ งประเทศ
ไทยไปองค์กรที่รัฐบาลยุคต่างๆให้ ความสําคัญแต่ยังไม่สามารถควบรวมองค์กรได้ จนถึงปั จจุบัน
แม้ จะมีความคืบหน้ าจากกระประชุมร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... หลาย
ครั้งหมายสมัยแล้ วก็ตาม ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเป็ นการควบรวมองค์กรที่สาํ คัญของประเทศ
3 องค์กรเข้ าด้ วยกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์กรสวนยาง และ
สถาบันวิจัยยาง ให้ มาอยู่ภายใต้ การจัดการขององค์กรเดียว เพื่อให้ การกําหนดนโยบายมีเอกภาพ
นั่นคือ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เพื่อรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการอย่างครบวงจร
จัดตั้งกองทุนพั ฒนายางพารา และจัดตั้งคณะกรรมการการยางแห่ งประเทศไทยเพื่อทําหน้ าที่
ประสานการศึกษา, วิจัยพิจารณา และแก้ ปัญหากรณียางพาราทั้งระบบผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาความ
คิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง
ต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการยาง
แห่งประเทศไทยให้ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ังไว้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถใช้ เป็ น
แนวทางพัฒนาโครงสร้ างรูปแบบการยางแห่งประเทศไทยให้ เป็ นรูปธรรมและมีความชัดเจนมาก
ขึ้น และให้ พ นั ก งานเกิด ความพึ ง พอใจและลดข้ อ ขัด แย้ ง จากการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อสามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและเป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยางแห่ งประเทศเพื่อ
โอกาสทางการตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี พ.ศ 2558 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานองค์การสวนยาง ต่อการควบรวมองค์กร
เป็ นการยางแห่งประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานสถาบันวิจัยยาง ต่ อการควบรวมองค์กร
เป็ นการยางแห่งประเทศไทย
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4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
สมมุติฐาน
สมมุติฐาน คือ พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง
และสถาบันวิจยั ยางมีความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทยแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) พนักงานของ 3 องค์กร คือ สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ ง
ประเทศไทย 5 ด้ าน คือ 1. ด้ านโครงสร้ าง 2. ด้ านนโยบายและการบริหารงาน 3. ด้ านค่าตอบแทน
4, ด้ านเทคโนโลยี 5. ด้ านวัฒนธรรมองค์การ

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
องค์การ สวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
2. เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปนําเสนอให้ ผ้ ูบริหาร เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
3. สามารถนํา ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไปใช้ ประโยชน์ ใ นการกํา หนดรู ป แบบองค์ ก ร นโยบาย
ค่าตอบแทน เพื่อให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังการควบรวม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ น
การยางแห่งประเทศไทย
1. ด้ านโครงสร้ าง
2. ด้ านนโยบายและการบริหารงาน
3. ด้ านค่าตอบแทน
4 ด้ านเทคโนโลยี
5. ด้ านวัฒนธรรมองค์การ

1. พนักงานสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง
2. พนังงานองค์การสวนยาง
3. พนักงานสถาบันวิจัยยาง
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการของวิทยาลัยการชลประทาน
เพื่ อ สร้ า งโอกาสทางการตลาดในยุ ค ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การ
ชลประทาน โดยมีวิธดี าํ เนินการวิจัย ดังนี้

รูปแบบการวิจยั
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ กาํ หนดกลุ่มในการสํารวจข้ อมูลโดยประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สํานักงานกลาง จํานวน 307 คน พนักงาน
องค์การสวนยาง จํานวน 248 คน และพนักงานสถาบันวิจัยยาง จํานวน 237 คน รวมพนักงาน
ทั้งสิ้น 792 คน และผู้วิจัยได้ กาํ หนดขนาดตัวอย่างคือพนักงานสํานักงานงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง 120 คน พนักงานองค์การสวนยาง จํานวน 80 คน และพนักงานสถาบันวิจัยยาง
จํานวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน
สถานที่สาํ รวจ
o สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สํานักงานกลาง
o องค์การสวนยาง สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร
o สถาบันวิจัยยาง สํานักงานกรุงเทพมหานครและสํานักงานสาขาต่างจังหวัด
สถิติท่ใี ช้ ในการสํารวจ
การสุ่มแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling)
สงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง

จากพนักงานสํานักงานกองทุน

ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
1) แบบสอบถาม
- ศึกษาค้ นคว้ า เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- สร้ างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5อันดับ
(Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Likert)
- เมื่อสร้ างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยเสร็จแล้ วได้ นาํ แบบสอบถามเสนอให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Content Validity) แล้ วนํา
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามนั้น

482

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้ ในงานวิจัย
ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยนํ า ข้ อมู ล ที่ ร วบรวมได้ ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ท้งั หมดโดยใช้ เครื่องมือสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ
ค่าร้ อยละ (Percentage)
2) การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็น ที่มี ต่ อ การควบรวมองค์ ก รเป็ นการยางแห่ ง
ประเทศไทย ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทยแตกต่าง
กันใช้ วิธกี ารทดสอบด้ วยค่าสถิติ ใช้ F-test และ One Way Analysis of Variance : ANOVA ใน
การทดสอบนัยสําคัญของความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของ 3 กลุ่ม และมากกว่า 3 กลุ่ม
ตามลําดับ ทําการสรุปผลสมมติฐานว่ า ยอมรับ หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดย
นําเสนอข้ อมูลด้ วยตารางทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั
ความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่ า ความคิดเห็นที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ ง
ประเทศไทย ภาพรวม ของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้ วยปานกลาง พนักงานองค์การสวนยางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ
และพนักงานสถาบันวิจัยยางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัย
ยางมีค วามคิ ดเห็น ต่ อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทยแตกต่ างกัน สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ว่า สถานที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของพนักงาน
ที่มี ต่ อ การควบรวมองค์ ก รเป็ นการยางแห่ ง ประเทศไทย ด้ า นภาพรวม แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทย
ตามสถานที่ท่ีปฏิบัติหน้ าที่ พบว่ าพนักงานกลุ่มที่มีสถานที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่องค์การสวนยาง และ
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สถาบันวิจัยยาง มีความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศ
ไทย ด้ านโครงสร้ างและด้ านค่าตอบแทน มากกว่ากลุ่มที่มีสถานที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง แสดงให้ เห็นว่า สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีโครงสร้ าง
องค์ กรขนาดใหญ่ กว่ าและมีค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่มากกว่ า อีกสององค์กร ทําให้ พนั กงาน
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีความพึงพอใจในโครงสร้ างและค่าตอบแทนเดิมอยู่
แล้ ว จึงทําให้ เมื่อเปลี่ยนเป็ นการยางแห่งประเทศไทย โครงสร้ างที่ใหญ่ข้ นึ จะทําให้ การปฏิบัติงาน
ซับซ้ อนขึ้นและพนักงานมีความกังวนว่ าสวัสดิการต่ างๆ เช่ น สิทธิ์การเบิกค่ ารักษาพยาบาลจะ
ลดลงกว่ าเดิม และในด้ านนโยบายและการบริหารงาน ด้ านเทคโนโลยี ด้ านวัฒนธรรมองค์การ
รวมถึงภาพรวมทั้งหมด พบว่าพนักงานกลุ่มที่มีสถานที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่องค์การสวนยาง มีความ
คิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่ งประเทศไทย มากกว่ ากลุ่มที่มี
สถานที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง แสดงให้
เห็นว่าพนักงานองค์การสวนยางส่วนใหญ่มีความต้ องการให้ องค์กรถูกควบรวมเป็ นการยางแห่ ง
ประเทศไทย เนื่องด้ วยพนักงานคาดหวังว่ าเปลี่ยนแปลงจะนําพาองค์กรไปในทิศทางที่ดีข้ ึนทั้ง
โครงสร้ างที่ใหญ่ข้ ึน นโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นเพราะองค์การสวน
ยางเป็ นหน่ วยงานเดียวในสามหน่ วยงานที่ปลู กและขายนํ้ายางพาราเอง เมื่อเป็ นการยางแห่ ง
ประเทศไทยกระบวนการการดําเนินงานและการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและครบ
วงจร รวมทั้งมีเทคโนโลยีท่ที นั สมัยรองรับการทํางานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป
1. ศึก ษาการเตรี ย มความพร้ อ มของสํา นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํา สวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยางเพื่อการควบรวมองค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้
แต่ ละองค์กรทั้งผู้ บริ หารและพนักงานระดับต่ างๆ ตระหนั กถึงการเตรี ยมพร้ อมที่จะควบรวม
องค์กรเป็ นการยางแห่งประเทศไทย
2. ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการยางแห่งประเทศไทยหลังควบรวมองค์กร
เพื่อให้ เห็นถึงข้ อดีข้อเสียในด้ านต่ างๆ สามารถนําผลการศึกษามาเป็ นสร้ างแนวทางแก้ ไขและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการร่ วมงาน
กับองค์กรต่างในภูมิภาคเอเชียต่อไป
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