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คํานํา
การจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ องคการตลาด ไดดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ไดกําหนดให
สว นราชการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ชาติ แผนแมบทฯภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบาย ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และมาตรา ๙ ไดกําหนดใหการ
จัด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการของสว นราชการในระยะแรก ใหจัดทําเปน แผนสี่ป โดยมีหว งระยะเวลาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องคการตลาดไดดําเนินการจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรช าติ แผนแม บทฯแผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ แผนอื่น ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของ นโยบายแนวทางคณะกรรมการองคการตลาด นโยบายและแผนปฏิบัติงานผูอํานวยการ
องคการตลาด รวมทั้งเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการขององคการตลาดไดมีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติ แผน
แมบ ทฯ แผนการปฏิรู ปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๕) ที่เกี่ยวของ

บทสรุปผูบริหาร
Executive Summary
ภารกิ จ ขององค ก ารตลาด (อต.) ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค ก ารตลาด เพื่ อ จั ด สร างตลาด
สาธารณะให เพี ย งพอแก ความต องการ ปรั บ ปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแลว ให ถูกสุขลักษณะและทัน สมั ย
สงเสริมตลาดเอกชน จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด จัดการขนสงโภค
ภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการตลาด
โดยการดํ า เนิ น งานในช ว งที่ ผ านมาองค การตลาดใช งบประมาณจากเงิน ทุ น หมุน เวีย นขององคก ารตลาด
ไมไดขอใชงบประมาณแผนดินแตอยางใด และนําเงินสงเปนรายไดแผนดินในอัตรารอยละ 55 ของกําไรสุทธิ
ประจําป ตลอดมาจนถึงปจจุบันโดยองคการตลาดมีลักษณะการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
1.1 กิจการดานการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดขององคการตลาด ซึ่งองคการตลาดมีการดําเนินกิจการ
บริห ารจัด การพื้ น ที่ ตลาด โดยมี ลักษณะการใหเชาพื้น ที่ภ ายในตลาด โดยแบงลักษณะการเชาตามสัญ ญา
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1.1 องค ก ารตลาดเป น ผู บ ริ ห ารจัด การพื้ น ที่ เอง จํานวน 4 สาขา ไดแ ก ตลาดสาขาลํ าพู น
จังหวัดลําพูน, ตลาดสาขาบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตลาดสาขาหนองมวง จังหวัดลพบุรี และตลาดสาขา
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยการนําพื้นที่ขององคการตลาดใหผูประกอบการ ประชาชนเกษตรกร หรือบุคคล
อื่นใด เชาพื้นที่ แผงคา หรืออาคารพาณิชย หรือพื้น ที่ลักษณะอื่นใด สําหรับทํ าการคาหรือประกอบกิจการ
ตลอดจนที่พักอาศัย ตามสภาพพื้นที่ของตลาดแตละแหง
1.1.2 องค ก ารตลาดให เ อกชนบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ จํ า นวน 1 สาขา ได แ ก ตลาดสาขา
ปากคลองตลาดโดยให สิ ท ธิ ล งทุ น พั ฒ นาก อ สร า งและบริ ห ารโครงการปากคลองตลาด แก บ ริ ษั ท
ปากคลองตลาด (2552) จํากัด โดยจายคาตอบแทนในการใหสิทธิคาเชา คาผลประโยชนตอบแทน และคาภาษี
รวมถึงคาผลประโยชนตอบแทนทุกปใหแกองคการตลาด
1.2 กิจ การดานการคาและการพาณิ ช ย โดยองค การตลาด ได มีการจัดและจําหน ายสิ นคา เกษตร
สินคาโอทอป (OTOP) สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคา
อื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการสินคาประเภทโภคภัณฑรวมถึงสินคาประเภทเครื่อง อุปโภคบริโภค
ใหเพียงพอแกความตองการของตลาด โดยมีชองทางในการจําหนายสินคา ดังนี้
(1) การจํ า หน า ยสิ น ค า ไปยั งส ว นราชการ หน ว ยงานของรัฐ ต างๆ ได แ ก ก ารจํ าหน ายสิ น ค า
ประเภทข า วสารและสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคไปยั ง กรมราชทั ณ ฑ กรมป อ งกั น สาธารณะภั ย โรงเรี ย น
และ โรงพยาบาลตางๆ ตลอดจนหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีความตองการสินคาเกษตรหรือสินคาอุปโภคบริโภค
ที่มคี ุณภาพ สุขลักษณะอนามัย สินคาเกษตรปลอดภัย รวมถึงสินคาอื่นดวย

(2) การจํ าหน ายสิ น ค าไปยั งองค ก รเอกชน ได แ ก ก ารจํ าหน ายสิ น ค าเกษตร สิ น ค า โอทอป
(OTOP) ของเกษตรกร ชุ มนุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชน สหกรณ การเกษตรตางๆ และสิน คาอื่น ๆ ไปยังรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ไดแก บิ๊กซี (Big C) เทสโกโลตัส (Tesco Lotus) และแม็คโคร (Makro)
(3) การจําหนายสินคาผานชองทางออนไลน (E- Commerce)
(4) การจําหน ายสิน ค าไปยังโอทอป (OTOP) ไปยังรานขายของชําหรือรานโชวหวย โดยผาน
บริ ษั ท โอท็ อ ป อิ น เตอร เทรดเดอร (ประเทศไทย) จํากัด ภายใต โครงการสิน ค าชุม ชนสู ชุม ชนเพื่ อ ชุม ชน
เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางทางการตลาดกายภาพและสรางกระบวนการเครือขายประชารัฐผลักดัน
ใหเกิดเศรฐกิจฐานราก
1.3 กิจการดานอื่น
(1) การจัดพื้ น ที่ ตลาดจํ าหน ายสิน คาเคลื่อนที่ โดยการจัดโครงการมหกรรมสิน คา ปลอดภั ย
สําหรับการแสดงและจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น สินคาและผลผลิต ทาง
การเกษตรตางๆ ไปยังทั่วประเทศ
(2) การบันทึกขอตกลงรวมกับภาคเอกชนในการสงเสริมการกระจายสินคาทั้งใน ประเทศและ
ระหวางประเทศเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหสินคาเกษตร สินคาแปรรูป สรางสมดุล ทางการคา
และดานราคาใหมีประสิทธิภาพ
1.4 การดํ าเนิ น กิ จ การตามนโยบายของรัฐ บาล ซึ่งองคการตลาดมีพั น ธกิจ ในการปรับ ปรุง ตลาด
สาธารณะใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย สงเสริมตลาดเอกชน เพื่อเปนการบริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และ
สงเสริมตลาดเอกชน จึงไดมีการทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานของรัฐตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การทําบันทึกความรวมมือกับกรมพัฒนาชุมชนในการนําสินคาโอทอป (OTOP) ไปจําหนาย
ในชองทางตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและขยายชองทางในการจําหนายสินคาเพิ่มยอดขาย สินคาโอ
ทอป (OTOP) และสามารถทําใหประชาชนเขาถึงสินคาดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
(2) การทํ าบั น ทึ กความรวมมื อกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ธนาคารพั ฒ นา วิส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยและบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด เพื่อรณรงค สงเสริมและ
สนับสนุนดานสุขอนามัยของตลาดและสินคาเกษตรปลอดภัย การรณรงคและตอยอดใหใชภาชนะ หรือบรรจุ
ภัณฑที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (No Foam) และสรางสุขภาพที่ดีใหแกผูบริโภค
องคการตลาดอยู ระหวางการเปลี่ ย นแปลงผูบ ริห ารระดับ สู งและพิ จารณาการทบทวนบทบาทให
สอดคลอง กั บ นโยบายรัฐบาลในชุ ดป จ จุบั น ทํ าให องคการตลาดจําเป น ตองพิจ ารณาปรับ บทบาทในการ
ดําเนินธุรกิจ ใหครอบคลุมถึงระบบการบริหารจัดการในทุกดาน เพื่อหาแนวทางในการ เพิ่มรายได โดยการ
บริหารทรัพยสินเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน กระบวนการทํางาน
รวมถึงปรับปรุงโครงสรางการทํางานและการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการบริหารงานดวยระบบธรรมาภิบาล เพื่อสรางความ มั่นคงใหกับ
องคการตลาด โดยทิ ศทางการดํ าเนิ น ภารกิจ ตองเหมาะสมสอดคลองกับ แนวนโยบายของผูถือหุน ภาครัฐ

(SOD) และตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย องคการตลาดไดปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2564-2568 ใหสมบูรณยิ่งขึ้น และนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม
องค ก ารตลาดได ดํ า เนิ น การจั ด อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ให แ ก คณะกรรมการ ผู บ ริ ห าร
และพนักงานองคการตลาด เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ผลลัพธและ แผนงานโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงานขององคการตลาด
และเพื่ อ ทบทวนแผนวิ ส าหกิ จ องค ก ารตลาด พ.ศ. 2564 – 2568 ให มี ค วามเหมาะสมสอดคล อ งตาม
สถานการณ สภาพปญหาและประเด็นทาทายตางๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่ง ตอบสนองตอ
ความตองการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณ ตามหลักเกณฑการ ประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ดานการวางแผนเชิงกล ยุทธ (Strategic Planning :
SP) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ครั้งที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการและผูบริหารของ
องคการตลาด ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร เมาเทน รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 15 - 16
ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 2 จัดประชุมอบรมเรื่องจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาด ป พ.ศ.2564 – 2568 รุนที่ 1
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564, รุนที่ 2 วันที่ 24 ก.พ. 2564 และรุนที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการองคการตลาด
ประจําปงบประมาณ 2564-2565 รุนที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และรุนที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
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บทที่1 บทนํา
1. ประวัติและความเปนมา
ในสมัย รัฐบาล จอมพล ป. พิบู ลสงคราม เปน นายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริเ วณพระ
อารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปนพระอารามเกาแกคูบานคูเมือง เปนที่เคารพสักการะ
ของประชาชนทั่วไป และเปนสถานที่ทองเที่ยวของ ชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก แตสภาพสิ่งแวดลอม
โดยรอบ สกปรก ไมเปนระเบียบ มีสภาพคลายแหลงสลัม ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีพอคาแมคาปลูกเพิงพักอาศัย
และวางสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดขายเปนประจําถาวร เกิดปญหาแก วัด ประชาชน และทาง
ราชการเปนอยางมาก ซึ่งถาหากทางราชการจะขับไล พอคาแมคาและครอบครัวจะเดือดรอนไมมีที่ทํามาหา
เลี้ยงชีพ รัฐบาลจึง แกปญหาโดยการจัดตั้งองคการตลาดขึ้น ที่บริเวณปากคลองตลาด ซึ่งเปนทําเลที่ตั้งที่
เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ํา และทางบก เพื่อจัดตั้งตลาดกลางผักและผลไมขึ้นรองรับ และเพื่อ
ความสมบู ร ณ ไ ด ย า ยผู ค า ส ง ตลาดผั ก สดกรมภู ธ เรศน (ตลาดเก า เยาวราช) ให ม ารวมกั น อยู บ ริ เ วณ
ปากคลองตลาดเปนแหงเดียวกัน
องค การตลาด ได จั ดตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2496 โดย "พระราชกฤษฎี กาจัดตั้ ง
องค การตลาด พ.ศ. 2496" ซึ่งครั้ งแรก ที่ จัด ตั้งนั้น ไดสั งกัดกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
มี เ งิ น ทุ น สํ าหรั บ ดํ า เนิ น กิ จ การตามมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎี ก า จั ดตั้ ง ฯ จํ า นวน 15,000,000 บาท
โดยรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิมครั้งแรกจํานวน 5,000,000 บาท และจะจายเพิ่มเปนคราว ๆ ไป ตามจํานวน
ที่รัฐบาลเห็นสมควร แตความเปนจริงจํานวนเงินทุนเริ่มตนที่องคการตลาด ไดรับจากงบประมาณแผนดินเพียง
2,000,000 บาท เทานั้น องคการตลาดจําเปนตองกูจากธนาคารออมสินเพิ่มอีกจํานวน 15,000,000 บาท
เพื่อรวมเปนเงินทุนเพื่อการดําเนินงาน ขั้นตนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท
ต อ มารั ฐ บาลเห็ น ว า กรมประชาสงเคราะห ไม ไ ด มี ห น า ที่ โ ดยตรงที่ จ ะบริ ห ารงานให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการตลาดได เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนของการดําเนินกิจการ
ดังนั้น เพื่อความคลองตั วในการดําเนินงาน เมื่อวัน ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2501 จึ งโอนองคการตลาด ไปสังกั ด
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เพราะไดเล็งเห็นวา กรมการคาภายในมีหนาที่เกี่ยวกับ ธุรกิจการพาณิชย
สามารถที่จะควบคุมงานขององคการตลาดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งได
ระยะเวลา 4 ป ที่องคการตลาดสังกัดกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กิจการไมเจริญกาวหนา
ตามที่คาดหมายไว รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน นายกรัฐมนตรี ไดมีบัญชาใหโอนองคการตลาด
ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซึ่งนับแตนั้นเปนตนมากิจการขององคการ
ตลาดก็ไดเจริญกาวหนาและดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior
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องค ก ารตลาด เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานหนึ ง่ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ดํ า เนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ทีกําหนดไว ในกฎหมาย โดยใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององคการ
ตลาด ไมไดขอใชงบประมาณแผนดินแตอยางใด และนําเงินสงเปน รายไดแผนดินในอัตรารอยละ 55 ของกําไร
สุทธิประจําป ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
2. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
1. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย
3. สงเสริมตลาดเอกชน
4. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด
5. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก
6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการ ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา 6 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(1) สราง ซื้อ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่องใชบริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
(2) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศ
ใหเพื่อสรางตลาด และปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
(3) ทําการคาและขนสงสินคา
(4) ออกเงิ น ลงทุ น หรื อเข า เป น หุ น ส ว นในหา งหุน สว น หรื อถื อหุ น ในบริษัท จํา กัด เพื่อ จัด ตั้ง หรื อ
ดําเนินการตลาด
(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ
(6) กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพื่อใหพอแกความตองการของตลาด
3. การดําเนินงานขององคการตลาด
องค ก ารตลาด เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ดํ า เนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว ในกฎหมาย โดยใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององคการ
ตลาด ไมไดขอใชงบประมาณแผนดินแตอยางใด และนําเงินสงเปน รายไดแผนดินในอัตรารอยละ 55 ของกําไร
สุทธิประจําป ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
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4. โครงสรางการบริหารงานขององคการตลาด

(ขอมูล ณ ป พ.ศ.2564)
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5. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
สําหรับรายไดของสํานักงานใหญขององคการตลาด รายไดในสวนของคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบ
และอื่นๆ จะลดลงเปนอยางมากในป พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อขาวสารอาหารดิบของเรือนจําตางๆ สงผลใหกระทบกับผลกําไรของสํานักงานใหญ รวมทั้งรายไดของ
องคการตลาดโดยรวม ทําใหองคการตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจําเปนตองมีมาตรการในการลดคาใชจาย
เชน การยายสํานักงานไปยังสาขาตลิ่งชัน เพื่อลดคาเชาสํานักงาน รวมถึง การวางโครงการใหมเพื่อชดเชย
รายไดในสวนดังกลาวที่หายไป
จากแผนวิสาหกิจขององคการตลาดระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564–2568) โครงการที่มีศักยภาพในการสราง
รายไดในระยะยาวใหแกองคการตลาด ซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการไดทันที ตามแผน ประกอบดวย
 โครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP
 โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus)
 โครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน
 โครงการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในการจัดสงสินคา
 โครงการมหกรรมสินคา
 โครงการ Farm to Factory
การประมาณการรายไดจากโครงการตางๆ ดังกลาว จะขึ้นอยูกับประสบการณจากการดําเนินงาน
โครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกันในอดีต และ การผลักดันการดําเนินงานโดยบุคลากรขององคการตลาดเปน
หลัก โครงการที่เปนโครงการใหม โดยเฉพาะ โครงการ Farm to Factory และโครงการตอบสนองนโยบาย
เรงดวนภาครัฐ
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร
หนวย:บาท
รายการ
1.โครงการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในการจัดสงสินคา
รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ
ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ
รวม
2.โครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคาOTOP
รายไดโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP
ตนทุนโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP
รวม
3. โครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน
รายไดโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน
ตนทุนโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน
รวม
4.โครงการมหกรรมสินคา
รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน
ตนทุนคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน
รวม

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

3,877,906,000.00
3,775,506,210.00
102,399,790.00

3,877,906,000.00
3,775,506,210.00
102,399,790.00

3,994,243,180.00
3,888,771,380.00
105,471,800.00

4,114,070,280.00
4,005,434,500.00
108,635,780.00

4,237,492,560.00
4,125,597,540.00
111,895,020.00

13,800,000.00
13,305,600.00
494,400.00

15,450,000.00
15,000,000.00
450,000.00

20,600,000.00
20,000,000.00
600,000.00

25,750,000.00
25,000,000.00
750,000.00

30,000,000.00
30,900,000.00
900,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

500,000.00
300,000.00
200,000.00

1,000,000.00
300,000.00
700,000.00

1,030,000.00
300,000.00
730,000.00

1,060,900.00
300,000.00
760,900.00

1,092,720.00
300,000.00
792,720.00

(ที่มา:ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา กําไร(ขาดทุนสุทธิ) ขององคการตลาดมีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
เพื่อเขาสูธุรกิจใหมๆ และมุงเนนสรางรายไดโดยการปรับปรุงอัตราคาเชาแผงคา รวมทั้งพัฒนากระบวนการและหาแนวทางสรางรายไดจากคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบ
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเปนรายไดหลักขององคการตลาด รวมถึงสรางมูลคาทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 2 การทําแผนวิสาหกิจองคการตลาด
1.กรอบการวิเคราะหยุทธศาสตรองคการตลาด (Strategic Framework)
การจัดทํายุทธศาสตรองคการตลาดอยูบนพื้นฐานของ (1) กรอบยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ ไดแก
กรอบยุทธศาสตร 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น
แผนปฏิรูปประเทศ ดานตาง ๆ ซึ่งสรุปเปนแผนงานสําคัญ 23 แผนงาน นโยบายรัฐบาย Thailand 4.0 และ
แผนดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ สั ง คม (2) มาใช เป น ทิ ศทางเชิ ง ยุท ธศาสตร โดยมีก รอบในการจั ดทํ าแผน
ยุทธศาสตรตามสมการ ดังนี้
𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 = 𝑍𝑍 โดยที่
X = ของเดิมมีอะไร ไดแก งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจขององคการตลาด
Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง
องคการตลาด จําเปนตองจัดใหมีงานยุทธศาสตร (Strategy) ที่มุงตอบสนองความทาทาย นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรชาติ ฯลฯ
Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได ไดแก เปาประสงคตามวิสัยทัศน (Vision Target)
ซึ่งแสดงความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามรูปภาพดังตอไปนี้
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2.แนวทางการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Approach)
เพื่อใหไดองคประกอบของยุทธศาสตร ตามกรอบเชิงยุทธศาสตรขางตน อาศัยการทบทวนและจัดทํา
แผน ยุทธศาสตรองคการตลาด ดวยการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรที่เปนระบบ ซึ่งมีขั้นตอนตามกระบวนการ
จัดทํา ยุทธศาสตร ดังแสดงตามรูปภาพตอไปนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยุทธศาสตรองคการตลาด” ไดมีการวิเคราะหปจจัยสองดาน
ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งเปนมุมมองจากในสูนอก (Inside Out) และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ซึ่งเปนมุมมองจากนอกสูใน (Outside In) ซึ่งเปนการทบทวนแผนแบบ 4.0
ด ว ย นวั ต กรรมที่ อ าศั ย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร และช ว ยสั ง เคราะห เ ชิ ง
ยุทธศาสตร ใหได องคประกอบเชิงยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดโดยยอดังนี้
3.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการตลาด
3.1 การวิเคราะหสถานการณสําคัญและฉากทัศนอนาคต (Scenario Analysis)
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยไดรับผลกระทบตอเนื่องจากการแพรระบาดระลอกสามของ COVID-19 ทํา
ใหการบริโภคภาคเอกชนออนแอลง เศรษฐกิจภาคที่มีขนาดใหญ เชน การทองเที่ยวยังไมฟนตัว เนื่องจาก
มาตรการจํากัดการเดินทางทั้งในและระหวางประเทศยังมีอยู อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับลดลง ในขณะที่จํานวนผู
ติดเชื้ อใหม ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของไวรั สสายพันธุ Delta ในยุโรปและเอเชี ย
การฉี ด วั ค ซี น ที่ คื บ หน า จะทาให เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว ได สู ง ขึ้ น คื อ 1. ทํ า ให ส ามารถผ อ นคลายมาตรการ
lockdown ได และเอื้อตอการดําเนินกิจกรรม 2.ลดความเสี่ยงของการแพรระบาดระลอกใหม ทําใหแนวโนม
เศรษฐกิจแข็งแกรงขึ้น (ที่มา: จากการวิเคราะหของ SCB Economic Intelligence Center ที่ใชขอมูลของ
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องคการอนามัยโลก (WHO) และมหาวิทยาลัยออกซฟอรด - ขอมูล ณ 20 กรกฎาคม 2021) อยางไรก็ดีสวน
อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศพัฒนาแลวสูงกวาประเทศกําลังพัฒนามาก แตเริ่มชะลอตัวเชนกันตลอดจนความ
ลาชาในการสรางภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 การสรางภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) ของนานาประเทศ
ที่มา: SCB Economic Intelligence Center
ธนาคารแหงประเทศไทยไดสรุปภาพรวมประเทศจากผลการสํารวจผูประกอบการทั่วประเทศ ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564 พบวาภาคธุรกิจมองวา เศรษฐกิจจะหดตัวจากผลของการแพรระบาด
ของ COVID-19 ที่ยังไมสามารถควบคุมได และทําใหตนทุนพุงสูงขึ้น สอดคลองกับรายงานขอสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่คาดถึงแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 ฟนตัวอยางชา ๆ จากการ
ลดลงรอยละ 6.1 ในป 2563 เหลือประมาณ รอยละ1.5-2.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) แนวโนมการฟนตัว
ของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ และ (3) การปรับตัวตามฐาน
การขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป 2563 สถานการณเชนนี้ อาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในอีก 2-3 ป
ขางหน า ซึ่งการฟน ตัว ของการค าโลกที่ผ านมานั้นยั งมี แนวโน มไมเทากัน โดยการฟน ตัว ที่เร งตั วขึ้ นนั้ นมา
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จากภู มิภาคอเมริกาเหนื อ และ เอเชี ย แปซิฟก เปนหลัก สําหรับ ระยะตอไป อาจเปน หว งโซการผลิตที่มี
แนวโนมสั้นลง และผลของนโยบายดานสิ่งแวดลอม
แรงกดดันตอการคาโลกที่สําคัญในอนาคตมีแนวโนมหวงโซการผลิตที่สั้นลง โดยผูผลิตสวนมากเลือกที่
จะตั้งโรงงานใกลผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจากความไมแนนอนของขั้นตอนการผลิตและราคาคาขนสงที่สูงขึ้นจาก
วิกฤติ COVID 19 รวมทั้งแรงจูงใจที่ลดลงจากความตึงเครียดระหวางจีน สหรัฐ ฯ และการมีขอตกลงการคา
ระดับภูมิภาคขนาดใหญ (เชน RCEP) เพิ่มมากขึ้น นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบางประเทศอาจสงผลลบตอ
การคาระหวางประเทศ เชน การขึ้นภาษีคารบอนจะทาใหการนาเขาสินคาหลายประเภทหดตัวลง เปนตน
ระดับหนี้สาธารณะที่สูงของหลายประเทศหลังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ จะเปนแรงกดดันตอการนาเขาและ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐทั่วโลก การคาโลกที่ฟนตัวไดมาจากอุปสงคตอสินคาเปนหลัก โดยสินคาที่ฟนตัวได
ดีคือ กลุมที่เกี่ยวของกับ COVID 19 และการ WFH (Work Form Home) สําหรับการคาภาคบริการ แมจะ
ฟนตัวกลับมาได แตภาคทองเที่ยวยังซบเซาอยู โดย WTO คาดจะกลับสูระดับกอนเกิดวิกฤติไดในป 20232024
อต. จะตองพิจารณาปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการเปลี่ยนแปลงตาง
ๆ โดยพิจารณาจากการที่เงินเฟอปรับสูงขึ้นในหลายประเทศตามอุปสงคเฉพาะกลุมสินคาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่
อุปทานยังคงมีจํากัดจากการแคลนสินคาและวัตถุดิบบางกลุม นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสริมจากฐานต่ําในชวง
วิกฤต COVID 19 จากอดีต ในระยะตอไป แรงกดดันจะทยอยลดลงจากอุปทานที่จะเพิ่มขึ้น อต. มีบทบาท
สําคัญในการกระตุนอุปทานสินคาและวัตถุดิบกลุมที่ขาดแคลน ดวยการจัดตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
เหลานี้ ใหสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในระยะสั้น อต. ไดมีการวางมาตรการดําเนิน การ โดยจัดทําแผนปฏิ บัติการ คูมือการดําเนิน งาน
ตลอดจนนวัตกรรมใหม ๆ WFH ในการดําเนินการในสถานการณวิกฤติโควิด ในระยะปานกลางและระยะยาว
อต. ไดใชกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ อต. ใหสามารถตอบสนอง
สถานการณ และฉากทัศนอนาคต
การกําหนดทิศทางอนาคตเริ่มจากการวิเคราะหสถานการณของ อต. อยางรอบดาน ทั้งสถานการณ
ภายในและภายนอก ทั้งที่เปนสถานการณเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคามขององคการตลาด โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)
การวิ เ คราะห อ งค ก าร เพื่ อ ค น หาสมรรถนะและศั ก ยภาพขององค ก าร เป น การระบุ จุ ด แข็ ง
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคการตลาด โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตาม
หลักการ 7–S Model ของ McKinsey , VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัย
ขอมูลจากแหลงมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนตาง ๆ รายงานผลการประเมินองคการ PMQA เปนตน ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการวิเคราะหไดดังนี้
• Structure (โครงสราง) องคการตลาด มีโครงสรางการทํางาน หรือโครงสรางการจัดองคการในระดับ
ตางๆ เหมาะสมดีหรือไม
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•

Strategy (กลยุ ทธ ) องค การตลาด มีการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไวหรือไม
• System (ระบบ) ระบบการทํางานเปนอยางไร มีจุดออนหรือจุดแข็งอะไรบาง
• Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการ ปฏิบัติงาน
เปนที่ยอมรับหรือไม
• Staff (บุคลากร) บุคลากรขององคการตลาด มีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอ
หรือไม
• Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม
• Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคการมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทําใหองคการตลาด
เขมแข็งหรือออนแอ
3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)
การวิ เ คราะห องค การสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลกระทบตอองค การ เพื่อนํ าผลการวิ เคราะหไปใช ในการระบุ
สถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององคการตลาด โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้
• P-Politics เป น การวิ เ คราะห ส ภาพทางการเมือ ง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือ งที่ มี
ผลกระทบกับองคการตลาดE-Economics เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มี
ผลตอองคการตลาด
• S-Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอองคการตลาด
• T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับองคการตลาด
• E-Environment เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลตอองคการตลาด
3.4 ประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการตลาด
จากการวิ เ คราะห ส ถานการณ ทั้ ง สภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอก จะได ผ ลสี่ ด า น แบ ง ออกเป น
สภาพแวดลอมทั้งภายในสองดาน ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอก สองดาน ไดแก โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกวา SWOT ซึ่งสามารถ
นํ า มากํ า หนด ประเด็ น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก ารตลาด โดยประมวลผลจาก
คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารของ องค ก ารตลาดเมื่ อ วั น ที่ 15-17 ตุ ล าคม 2563 สรุ ป ประเด็ น ป จ จั ย เชิ ง
ยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้
1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประกอบดวย ประเด็นจุดแข็ง 3 ประเด็น ดังนี้
1. องคการตลาดเปนหนวยงานขนาดเล็กมีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาททิศทางใหสอดคลองกับ
ภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย
2. องคการตลาดเปนหนวยงานที่มีสินคาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพื่อเปนการรองรับกระแสรักสุขภาพของ
ทุกวัย
3. องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยที่มีเครือขายทั่วประเทศ สามารถประสานขอใชพื้นที่ในการ
กระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถิ่นตางๆ ไดสะดวก
2) ประเด็นจุดออน (Weakness : W)
ประกอบดวย ประเด็นจุดออน 7 ประเด็น ดังนี้
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1. ตลาดสาขาไดรับการปรับปรุงพื้นที่ ไดรับมาตรฐานแลว แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบให
สมบูรณ
2. บุคลากรองคการตลาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการประกอบภารกิจหลักยังมีไมเพียงพอ
3. องคการตลาดเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย .... ที่ไมมีความคลองตัวในการสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
4. องคการตลาดขาดการควบคุมอยางรัดกุมและเปนระบบในการบริหารสัญญา และการบังคับใชกฎหมาย
ทําใหเกิดกรณีพิพาทที่จะทําใหการประกอบภารกิจสะดุดลง
5. วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. การสรางรายไดที่มาจากภารกิจหลักนอยไป เชน การรวมทุนกับเอกชน เปนตน
7. องคการตลาดขาดระบบในการปฏิบัติการที่เอื้อตอการพัฒนาองคการ เชน ระบบบริหาร/บริการแบบ
real time
3) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
ประกอบดวย ประเด็นโอกาส 15 ประเด็น ดังนี้
1. Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการตลาด
ที่ทําหนาที่เปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน
2. เอเชียและอาเซียนจะเปนภูมิภาคสําคัญที่มีบทบาทในเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสอันดี
ทางการคาจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
3. การเติบโตของภาคการทองเที่ยวและการสนับสนุนการทองเที่ยวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะยาว
ตางๆ เปนโอกาสในการดึงดูดนักทองเที่ยวและนํารายไดจากการทองเที่ยวเขาสูชุมชนโดยมีตลาดที่ได
มาตรฐานและมีเอกลักษณ เปนแหลงทองเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทองถิ่นใกลเคียง
4. การเปดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จะเปนที่ตองการของนักพัฒนาตลาด
เขามารวมลงทุนทําใหตลาดสามารถตอบโจทยผูซื้อผูประกอบการและนักทองเที่ยวในอนาคต
5. การขยายตัวของเขตเมืองและชนชั้นกลางทําใหอํานาจซื้อโดยรวมสูงขึ้น
6. การส งเสริ มแผนฯ ระยะยาวต า งๆ ของภาครัฐ ในอุตสาหกรรมโลจิส ติกส เปน โอกาสอัน ดีที่สงเสริ ม
อุตสาหกรรมคาปลีก ทั้งในสวนของตลาดสด และตลาดออนไลน
7. ความกาวหนาทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนความเขมงวดขึ้นในกฎระเบียบดานความมั่นคง
ทางคอมพิวเตอร และกฎหมายดานการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cyber Crime) เปนการสนับสนุน
การซื้อขายสินคาออนไลนเนื่องจากสรางความมั่นใจใหผูบริโภค
8. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และความไมแนนอนของผลผลิตภาคเกษตร อาจทําใหเสีย
สมดุลระหวางอุปสงค และอุปทาน สงผลตอเนื่องมายังตลาด ซึ่งเปนชองทางการกระจายสินคา องคการ
ตลาดจึงสามารถเขามาชวยบริหารจัดการเชนในกรณีลนตลาด หรือถุงยังชีพ
9. สังคมผูสูงอายุ กระแสรักสุขภาพ และอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางโอกาสใหกับสินคาอุปโภคและบริโภค
อาทิ สินคาเกษตรปลอดภัย (Organic)
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10. นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับ (Regulator) (แตยัง
ทําไมได)
11. องคการตลาดมีโอกาสเปนศูนยกลางและเปนชองทางในการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย
12. อุ ต สาหกรรม 4.0 ส ง เสริ ม เทคโนโลยี ด า นการสื่ อ สารด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทํ า ให ก ารจั ด เก็ บ และ
ประมวลผลในฐานขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลและความรูสรางภูมิปญญาตางๆ เปนไป
อยางรวดเร็ว และเขาถึงไดโดยงายในทุกภาคสวน
13. การเปดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเปนที่ตองการของนักพัฒนาตลาดเขา
มารวมลงทุนทําใหตลาดสามารถตอบโจทยผูซื้อผูประกอบการและนักทองเที่ยวในอนาคต
14. โอกาสจาก Post COVID-19 ทําใหมีการนําระบบดิจิทัลมาใชมากขึ้น เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคการตลาด
15. โอกาสในการขยายตลาดมีอยูอีกมากในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนฐาน
สนับสนุนเครือขาย
4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
ประกอบดวย ประเด็นภัยคุกคาม 8 ประเด็น ดังนี้
1. แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหมีความจําเปนในการใชบุคลากรที่มี
ทักษะสูง ซึ่งจะทําใหบุคลากรในสวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการตลาด
2. กฎ ระเบี ย บภาครั ฐ มี ความเข มงวด ทําใหการประกอบภารกิจ ขององคการตลาดไมคลองตัว เหมือ น
ภาคเอกชน
3. ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการแขงขันและกลยุทธทางการคาของ
Modern Trade ที่เขามาแยงสวนแบงการตลาดของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม
4. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซื้อสินคาตามตลาดสดเปนการเลือกซื้อ
สินคาจาก ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ หรือชองทางออนไลนมากขึ้น
5. กฎ ระเบี ย บขององค การตลาดมี ความยึ ดหยุน นอ ย ทําใหก ารประกอบภารกิจ ขององคการตลาดไม
คลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําใหไมมีความมั่นใจในปรับเปลี่ยน เชน การปรับเปนระบบออนไลน (ตองมี
การแก ปรับกฎหมาย)
6. วิกฤติโรคระบาด (เชน COVID-19) เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคการตลาด
7. การแข็งขันสูง มีผลกระทบตอเสถียรภาพของรายไดขององคการตลาด
8. การเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี มีผลตอการดํารงอยูของ
องคการตลาด
ผลการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และการมีสวนรวมในการสังเคราะหผล สรุปไดดังนี้
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดแข็ง ที่สําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้
• องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยที่มีเครือขายทั่วประเทศ สามารถประสานขอใชพื้นที่ใน
การกระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถิ่นตางๆ ไดสะดวก (น้ําหนัก 4.42%)
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• องค ก ารตลาดเป น หน ว ยงานขนาดเล็ ก มี ค วามคล อ งตั ว สามารถปรั บ เปลี่ ย นบทบาททิ ศ ทางให
สอดคลองกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย (น้ําหนัก 4.09%)
• องคการตลาดเปนหนวยงานที่มีสินคาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพื่อเปนการรองรับกระแสรักสุขภาพ
ของทุกวัย (น้ําหนัก 0.50%)
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออนที่สําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้
• บุ ค ลากรองค ก ารตลาดมี ทั กษะและความเชี่ ย วชาญที่ จํา เป น ต อการประกอบภารกิ จ หลัก ยัง มีไ ม
เพียงพอ (น้ําหนัก 9.07%)
• ตลาดสาขาได รับ การปรั บปรุ งพื้ นที่ ไดรับ มาตรฐานแลว แตยังไมส ามารถดําเนิน การไดอยางเต็ม
รูปแบบใหสมบูรณ (น้ําหนัก 6.86%)
• วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (น้ําหนัก 6.47%)
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาสสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้
• Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการ
ตลาดที่ทําหนาที่เปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน (น้ําหนัก 4.98%)
• นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับ (Regulator)
(น้ําหนัก 4.48%)
• การเติบโตของภาคการทองเที่ยวและการสนับสนุนการทองเที่ยวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะ
ยาวตางๆ เปนโอกาสในการดึงดูดนักทองเที่ยวและนํารายไดจากการทองเที่ยวเขาสูชุมชนโดยมีตลาด
ที่ไดมาตรฐานและมีเอกลักษณ เปนแหลงทองเที่ยว ที่เชี่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทองถิ่นใกลเคียง
(น้ําหนัก 3.76%)
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานภัยคุกคามสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้
• กฎ ระเบียบขององคการตลาดมีความยึดหยุนนอย ทําใหการประกอบภารกิจขององคการตลาดไม
คลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําใหไมมีความมั่นใจในปรับเปลี่ยน เชน การปรับเปนระบบออนไลน
(ตองมีการแกปรับกฎหมาย) (น้ําหนัก 7.85%)
• แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหมีความจําเปนในการใชบุคลากร
ที่มีทักษะสูง ซึ่งจะทําใหบุคลากรในสวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการ
ตลาด(น้ําหนัก 7.74%)
• พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซื้อสินคาตามตลาดสดเปนการเลือกซื้อ
สินคาจาก ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ หรือชองทางออนไลนมากขึ้น(น้ําหนัก 3.48%
อต. นําประเด็นความทาทายเชิงยุทธศาสตร (SC) ดานตาง ๆ ไปใชในการพิจารณาจัดการวิเคราะห
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ประกอบการใชสมรรถนะหลัก (CC) ขององคการในการจัดทํากล
ยุทธและยุทธศาสตร ดังที่จะกลาวตอไป
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บทที่ 3 สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจองคการตลาด
องคการตลาด ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร ไดแผนยุทธศาสตรดังนี้

รูปภาพที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตรของ องคการตลาด
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1. วิสัยทัศน
จากการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายใน จึงไดมีการปรับวิสัยทัศนใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีคํากลาววิสัยทัศนดังนี้
“องคการตลาดเปนแหลงสรางรายไดของผูผลิต ผูบริโภคสม ประสงค อยางยั่งยืน”
2. พันธกิจ
องคการตลาดมุงมั่นในการ นําสินคาสูผูบริโภค อยางมืออาชีพ
คานิยมหลัก (Core Values)
iMarkets :
I = Integrity

ซื่อตรง

M = Marketing Boldness

จริงใจ

A = Accountability

จิตสํานึกพรอมรับการตรวจสอบ

R = Result oriented

มุงผลสัมฤทธิ์

K = Knowledge

รอบรู

E = e - Commerce

เกงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

T = Trustworthy Advisory

เปนที่ปรึกษาที่นาเชื่อถือและไวใจได

S = Self-Discipline & Social responsibility

มีวินัย & รับผิดชอบตอสังคม

3. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) บุคลากรขององคการตลาดสามารถขับเคลื่อนองคการเขาสู วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
2) มีการนําฐานขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสรางรายไดแกองคกร
3) เสริมสรางตลาดสาขาขององคการตลาด และตลาดชุมชนตามทองถิ่นตางๆ ใหไดมาตรฐาน สามารถ
ดึงดูดผูซื้อ ผูขาย และนักทองเที่ยว โดยเปนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการตลาด
พรอมกับพัฒนาศูนยการเรียนรู
4) สรางพันธมิตรทางธุ รกิจ กับภาครัฐ และเอกชน เพื่อก อใหเ กิดการร วมมือในการพั ฒนาตลาดอยาง
ต อ เนื่ อ ง ใช เ ครื อ ข า ยทั่ ว ประเทศของกระทรวงมหาดไทยให เ ป น ประโยชน ท างด า นข อ มู ล และ
โลจิสติกส
5) องคการตลาดเพิ่มชองทางการคาขายทั้งในและตางประเทศ และเพิ่มชองทางการคาขายออนไลน
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4. ยุทธศาสตรองคการตลาดระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
จากการศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะห
ขอมูลในสวนที่ผานมา สามารถประมวลผลออกมาไดเปนยุทธศาสตรขององคการตลาดระยะ 20 ป ทั้งหมด 3
ยุทธศาสตรหลักดวยกัน ไดแก (1) มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูล (2) มีตลาดมาตรฐานทั่วทั้งประเทศและขยายความเชี่ยวชาญไปตางประเทศ และ (3) มีความเปน
เลิศในดานการบริหารจัดการภายในองคกร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 มีการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานกรากโดยการใช เทคโนโลยี สารสนเทศและ
ฐานขอมูลพัฒนาศูนยขอมูล Big Data ที่เกี่ยวของกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การจะขับเคลื่อนธุรกิจฐานรากโดยใชฐานขอมูลนั้น สิ่งสําคัญอันดับแรกคือความพรอมในการบริการ
และนําเสนอขอมูลเชิงลึก ที่ตองมีความครบถวน และมีประสิทธิภาพในลักษณะ Real Time ดังนั้น สิ่งสําคัญ
คือ องคการตลาดจําเปนตองพัฒนาและขยายฐานขอมูลใหกวางและครอบคลุม เพื่อประโยชนในการใหบริการ
ดานตางๆ อาทิ (1) ขอมูลดานราคาสินคาสินคาสดรายวัน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา (2) ขอมูล
ดานปริ มาณผลผลิ ตและความต องการ (Demand Matching) ที่ จะชว ยผู ป ระกอบการ SME ที่ผ ลิ ตสิ น คา
ชุมชนโดยใชสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบจํานวนมากและมีปญหาในการสรรหาวัตถุดิบสินคาเกษตรในปริมาณและ
คุณภาพที่คงที่อยางสม่ําเสมอ แตไมสามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรไดเพียงพอกับการผลิต จึงตองการแหลง
ผลิ ต ผลการเกษตรเพิ่ ม ไปจนถึ ง การบริ ห ารจั ด การสิ น ค า ล น ตลาด หรื อ (3) ข อ มู ล ด า นมาตรฐานตลาด
โดยองคการตลาดเปนผูประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลําดับคะแนนตลาดทั้งในภาพรวม และในดานตางๆ
อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสราง ความสะอาด รวมทั้งใหการรับรองตลาดที่ผานการประเมิน ในการนี้
องคการตลาดจะทําหนาที่เปน Co-Promoter ในการประชาสัมพันธตลาดที่มีลําดับสูงบนเว็บไซตเพื่อเปนการ
ชักจูงใหชุมชนใกล เคียงหันมาซื้อสิน คาในตลาดดังกล าว ทําใหตลาดตางๆ เรงพัฒนาตนเองเพื่อเปนตลาด
ตน แบบที่ ดี และ (4) สามารถต อยอดโดยเปน แหลงทองเที่ย วที่จ ะนํารายไดจ ากการทองเที่ย วมาสูชุมชน
เนื่องจากการทองเที่ยวเปนภาคบริการที่นํารายไดหลักมาสูประเทศ
องคการจลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยพิจารณากระตุนอุปทานสินคาและวัตถุดิบกลุมที่ขาดแคลน ดวยการจัดตลาดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาเหลานี้ ใหสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดวยขอมูลและเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ในการรวบรวม และบริหาร Big Data เพื่อนํามาวิเคราะห ใชประโยชน รวมทั้งเผยแพรขอมูลแก
สาธารณะ จําเปนตองอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปขางหนา
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พัฒนาบริการซื้อขายในตลาด 4.0
ภายในชวงแผนวิ สาหกิ จ 5 ป (พ.ศ. 2561–2565) องคการตลาดควรเริ่มต นการใหบริ การซื้ อขาย
สิ น ค า ออนไลน โดยอาจอาศั ย ช อ งทางที่ มี อ ยู แ ล ว อาทิ Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรื อ
Globalsources.com และภายใน 20 ป จะมีการพัฒนาเว็บไซตที่เปน E-commerce หรือแอปพลิเคชันบน
มือถือสมารทโฟนขององคกรเอง เชน การชําระเงินผานชองทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code
หรื อ E-wallet บนมื อ ถื อ สมาร ทโฟน เป น ต น ซึ่ งระบบ E-payment จะเพิ่ มความสะดวกต อ ทั้ง ผูบ ริโ ภค
เจาของกิจการ กลาวคือ ชวยลดตนทุนทั้งคาเดินทางและทําใหไมเสียเวลา ทั้งยังชวยเพิ่มการหมุนเวียนของเงิน
ใหกับธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มชองทางการขายใหกับชุมชน
และเพิ่มรายไดใหกับองคกร ยังสามารถใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ขององคกร และทํา
การตลาดใหกับองคกรไดเชนกัน
การพัฒนา E-commerce นี้ ยังสามารถตอยอดไปถึงการเก็บขอมูลผูใชตลาด (Customer Relation
Management – CRM) โดยใชโปรแกรมประเภท Location Analytic ที่เริ่มจากการ Log On WiFi ทุกครั้งที่
ผูซื้อสินคาเขามาในบริเวณตลาด จึงสามารถเก็บขอมูลในรายละเอียดถึงการซื้อสินคา อาทิ ชวงเวลาที่เขามาใน
ตลาด ระยะเวลาที่อยูในตลาด มีการจับ Heat Path วาลูกคามีผังรูปแบบ (Pattern) ในการเดินตลาดอยางไร
จากจุดใด ไปจุดใด เริ่มและจบตรงไหน ในขณะที่ขอมูลจาก E-payment สามารถบอกไดถึงยอดการซื้อใน
ตลาด และรวมไปถึงขอมูลทางประชากรศาสตร อาทิ เพศ วั ย และรายได เพื่อนํามาวิเคราะหการบริหาร
จัด การตลาดให ตรงตามพฤติ กรรมผูบ ริ โภคในแตล ะชุมชน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสินคาที่จ ะ
วางขาย
การใชฐานขอมูลสรางตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใชแอปพลิเคชันใหเปนเสมือนตัวกลางในการ
จัดการ และบริหารความตองการซื้อของผูบริโภคและความตองการขายใหตรงกัน (Uberization) โดยทาง
องคการตลาดจะทําหนาที่เปน Supplier และมีสวนแบงรายไดจากผลกําไรที่ผูขายไดรับ เนื่องจากทางองคการ
ตลาดมีความไดเปรียบในเรื่องของราคา ความแนนอนของคุณภาพ และจํานวนสินคา โดยทางองคการตลาด
อาจเสนอแรงจูงใจใหมีผูมาใชแอปพลิเคชันมากขึ้น
ทามกลางการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ป ขางหนา กลุมประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบัน
จะเปนกําลังสําคัญของความตองการสินคาอุปโภคบริโภค การตลาด 4.0 จะชวยขยายฐานลูกคาสินคาเกษตร
ชุมชนไปยังประเทศเหลานี้ได โดยเฉพาะสําหรับการสั่งซื้อสิ นคาในปริมาณมาก เชน การสั่งซื้ อสินค าจาก
ประเทศจีน เปนตน
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องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยพิจารณากระตุนระบบหวงโซมูลคา (Value chain) .ใหอุปทานตอบสนองอุปสงค ดวย
การตลาดแนวใหมตามยุทธศาสตรนี้
4.2 ยุทธศาสตรที่ 2 มีตลาดมาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและขยายความเชี่ยวชาญออกไปยัง
ตางประเทศ
ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคุณภาพ
ในชวงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ป ขางหนา (พ.ศ. 2561–2565) องคการตลาดจะตองเรง
พัฒนาตลาดสาขาที่บริหารจัดการเองทั้ง 3 แหง ใหไดมาตรฐาน และเนนการเปนตลาดตนแบบที่มีเอกลักษณ
แลวจึงขยายจํานวนตลาดภายใตการบริหารจัดการเองไปทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แหง โดยประสานกับ
หนวยงานราชการกระทรวงมหาดไทย เชน กรมพัฒนาชุมชน และ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใน
ระยะเวลา 20 ปขางหนา เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากตลาดที่ประสบความสําเร็จ และมี
เอกลักษณ จะเปนศูนยรวมเศรษฐกิจระดับรากหญาที่สามารถขยายผล ตอยอดการสรางอาชีพ และความเจริญ
ขึ้นในทองถิ่น เปนการกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหขยายวงกวางออกไป ทั้งยังสรางรายไดใหกับองคการตลาดได
นอกจากนี้ เมื่อองคการตลาดประสบความสําเร็จในการสรางตลาดมาตรฐานโดยเริ่มจากการพัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ป) ยังสามารถเขาไปชวยเสริมสรางมาตรฐานใหกับตลาดชุมชน ภายใตกรม
พัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่รวมกันมีนับพันตลาดไดอีกดวย
องค การตลาดยั งสามารถสร า งพั น ธมิตรกั บ หนว ยราชการหรือ เอกชนอื่น เชน กรมธนารั กษ ที่ มี
นโยบายการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ดินขนาดมากกวา 20 ไร ใหเปนแหลงที่พักอาศัยของผูมีรายไดนอย
ในการนี้ องคการตลาดสามารถสรางตลาดใหมรวมกับโครงการของกรมธนารักษ ทั้งนี้ นโยบายการสรางและ
ขยายตลาดมาตรฐาน หรือการเขาไปชวยพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐานดังกลาว สามารถขยายผลไปยังประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ สปป.ลาว และ บังคลาเทศ ในการเปนผูใหความรูดานการพัฒนาตลาดนั้น พรอมกับพิจารณา
สวนแบงรายไดจากการบริหารจัดการพัฒนาและบริหารจัดการตลาด อีกทั้ง องคการตลาดยังสามารถจะเปน
ศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน (Learning Center) หรือเปนศูนยถายทอดองคความรู (Knowledge Sharing
Center) ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่ชัดเจน และเพื่อดึงดูดใหผูประกอบการตลาดรายใหมเขามา และพัฒนา
ตอยอดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดหรือของประเทศ เพื่อสรางแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศเขามาเยี่ยมชม เพื่อเปนการกระตุนผลประกอบการของตลาดและเปนการกระตุน
เศรษฐกิจของจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง
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นอกจากนี้ ในระยะแรก องคการตลาดจะประสานพันธมิตรกับผูประกอบการ Modern Trade (แผน
ระยะ 5 ป ) เพื่อจะสามารถขยายชองทางกระจายสินค าชุมชนใหเติบโตไปกับ Modern Trade และตลาด
กายภาพอื่นๆ ที่จะมีการขยายตัวไปยังตลาดตางประเทศไดในระยะยาว
องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ สรางระบบหวงโซมูลคา (Value chain) ที่เขมแข็ง เชื่อมโยง
เครือขาย และภาคสวนตาง ๆ ตามยุทธศาสตรนี้
4.3 ยุทธศาสตรที่ 3 มีความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการภายในองคกร
เนื่ องจากองค การตลาดเป น รั ฐ วิส าหกิจ ที่มีขอกําหนด และกฎระเบีย บบางประการที่ทําใหการ
ประกอบการไมคลองตัว อาทิ ดานการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณที่
จําเปนตอการขับเคลื่อนองคการตลาดไปสูวิสัยทัศน ในระยะยาว ที่มีขอจํากัดจากระบบอัตราคาตอบแทน
กฎระเบียบดานการเดินทางไกล หรือกฎระเบียบดานการประกอบการตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ซึ่งขอจํากัด
เหล า นี้ จํ า เป น ต อ งมี ก ารแก ไ ขภายในระยะ 20 ป ข างหนา ซึ่ ง เป น ระยะยาวพอที่อ งคก ารตลาดสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงขอจํากัดตางๆ อีกทั้ง องคการตลาดตองมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสวนงาน
ตางๆ อยางสมดุล ไมวาจะเปนในสวนหารายได เชนการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ และ สวน
สนับสนุน อาทิ การบริหารบุคลากร การพัฒนาองคกร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให ทุ ก ส ว นงาน สนั บ สนุ น
ยุ ท ธศาสตร อ งค ก ารตลาด เพื่ อ การพั ฒ นาองค ก ารตลาดให ต อบสนองภารกิ จ ในการเป น กลไกของ
กระทรวงมหาดไทยในพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางยั่งยืน จนเปนรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการภายใน
เปนเลิศ
องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ
เปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ โดยการยกระดั บ และพลิกโฉมการบริห ารจั ดการ การใหบ ริการ และการปฏิบั ติที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดวยการดําเนินการที่เปนเลิศ
5. แผนที่ยุทธศาสตร
รายละเอียดของยุทธศาสตร ระยะ 20 ป สามารถสรุปเปนระบบการเชื่อมโยงแผนและการดําเนินการ
ระดับตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 1: แผนที่ยุทธศาสตรองคการตลาดระยะ 20 ป

(ที่มา:ฝายวางแผนและงบประมาณ)
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6. ตําแหนงทางยุทธศาสตร (SP)
องคการตลาดไดนําประเด็น SWOT ขางตนไปดําเนินการวิเคราะหและประเมินในกลุมคณะกรรมการ
และผูบริหาร จํานวน 34 คน โดยไดน้ําหนักคะแนนในแตละประเด็น จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถ
นํามา กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคการตลาด ดังนี้
o ประเด็นจุดออน มีน้ําหนักคะแนนรวมสูงสุด เปนลําดับแรก จํานวน 665 คะแนน หรือรอยละ 36.78
ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับที่ 2 จํานวน 512 คะแนน หรือรอยละ
28.32 ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นโอกาส มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับที่ 3 จํานวน 468 คะแนน หรือรอยละ 25.88
ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นจุดแข็ง มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับที่ 4 จํานวน 163 คะแนน หรือรอยละ 9.02
ของคะแนนทั้งหมด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันขององคการตลาด ตกอยูในตําแหนง “พัฒนา” โดยมีสัดสวน
SO:WT = 0.22 : 1.00 ดังแสดงไดในแผนภาพที่ 2 เพื่อปรับตําแหนงทางยุทธศาสตรใหอยูในตําแหนงที่
ไดเปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร ABC” จึงตองกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร ดวย
การ “กําจัดจุดออน” และการ “พลิกภัยคุกคามเปนโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทําใหสามารถสราง
ยุทธศาสตร เชิงรุก และสรางความไดเปรียบตอไป

แผนภาพที่ 2 ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันขององคการตลาด
(ที่มา: ประเมินโดยคณะกรรมการและผูบริหาร จํานวน 34 คน)
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7. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA)
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจแบบกลุมเชิงลึก (Focus group) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใน กลุมคณะกรรมการและผูบริหาร จํานวน 34 คน ไดนําผลการสํารวจทั้งสองประการไปใชในการวิเคราะห
ความ ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA – Strategic advantage) ขององคการตลาด โดยมีสัดสวน SO:WT =
0.22 : 1.00 ดัง แสดงไดในแผนภาพที่ 2 ซึ่งจะไดดําเนินการปรับปรุง และจัดการความทาทายตาง ๆ เพื่อ
ยกระดับความไดเปรียบเชิง ยุทธศาสตรตอไป
8. กระบวนการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนําผล
การ สํ า รวจทั้ งสองประการไปใช ในการระดมสมอง และพิ จ ารณานํ า สมรรถนะหลั ก หรื อ CC (Core
Competency) ของ องคการตลาด โดยอาศัยตัวแบบจัดทํายุทธศาสตร VRIO (Value – Rareness –
Imitation – Organization) ในการ วิเคราะหทรัพยากรสําคัญขององคการตลาด ดังนี้

ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนํา CC
ไป ดําเนินการจัดการ SC ดวย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรับปรุง/ยกระดับ SP และ SA ใหมีความ
ไดเปรียบเชิง ยุทธศาสตร ที่มีความพรอมสูงในการไปสูอนาคตระยะยาว ดวยความมั่นใจ
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9. กระบวนการปรับตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนําผล
การ สํ า รวจทั้ ง สองประการไปใช ใ นการระดมสมอง และพิ จ ารณานํ า สมรรถนะหลั ก ขององค ก ารตลาด
โดยอาศัยตัวแบบ จัดทํายุทธศาสตร ABC ดังแสดงไดในแผนภาพที่ 3 และใชเครื่องมือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือ POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม” หรือ
BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) ดําเนินการสรางกลยุทธ (Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives)
ตาง ๆ เพื่อมุงจัดการความทาทายตาง ๆ รวมทั้งปญหา หรือ pain points ตาง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางยกระดับ และพลิกโฉมองคการ ซึ่งสามารถปรับสัดสวน SO:WT = 022 : 1.00
ดังแสดงไดในแผนภาพที่ 2 ไป เปน SO:WT = 3.92 : 1.00

แผนภาพที่ 3 ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร ABC
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บทที่ 4 สภาพแวดลอมขององคกร
1.สภาพแวดลอมภายนอกองคการตลาด
เนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกตองเผชิญหนากับสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา หรือCOVID-19 ซึ่ง
วิกฤติโควิด19 ถือเปนความทาทายครั้งใหญของมนุษยชาติ รวมถึงประเทศไทยดวย เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ไดสงผลกระทบตอชีวิตของผูคนในทุกดานอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน เชน ดานเทคโนโลยีที่ตองเขามาชวย
ปรับ เปลี่ย นการดําเนิน ชีวิตตามสภาพแวดลอม การทํางานที่บานโดยไมตองเดิ นทาง (work from home)
การคาขายที่จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม เปนการคาขายออนไลนมากขึ้นหรือทั้งหมด (E commerce)
อยางไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุด คือ ความพยายามที่จะผานวิกฤตินี้ไปใหได การเปลี่ยนแปลงบทบาท รูปแบบวิธีการ
ทํางานแบบวิถีใหม (New normal) และไมควรที่จะปลอยใหความเสียหายทางเศรษฐกิจและความยากลําบาก
ที่เราประสบจะตองสูญเปลา ควรมีการเรียนรูและมองไปขางหนา (Post COVID-19) พรอมกับหาโอกาสใน
วิกฤติเพื่อสรางสังคมใหมที่ดีขึ้น
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการตลาด แบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก (1) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก โดยเริ่มจากพลวัตโลก (Mega Trend) เพื่อวิเคราะหแนวโนมสําคัญที่จะเกิดขึ้นในโลก
ที่ทุกประเทศทั่วโลกมองเห็นรวมกัน และนํามาใชในแผนยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
เช น เดี ย วกั น โดยใช ก รอบแนวคิ ด PESTLE (การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี กฎ ระเบี ย บ และ
สิ่งแวดลอม) วิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับองคการตลาด และการวิเคราะหในระดับอุตสาหกรรมธุรกิจคา
ปลีกในประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย สถานการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต,ทําการทบทวนเอกสารดาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ที่เกี่ยวของกับองคการตลาด ซึ่งรวมถึง,แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป (พ .ศ . 2560–2579) ,แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร รั ฐ วิ ส าห กิ จ (พ .ศ . 2564-2568)แ ล ะ แ ผ น น โย บ าย
กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–2564) โดยมีประเด็นหลัก ดังตอไปนี้
1.1 การวิเคราะห PESTLE และพลวัตโลกที่สําคัญในอนาคต
จากการรวบรวมวรรณกรรมและทบทวนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ของโลกจากหนวยงาน
ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลในสาระที่เกี่ยวของ ไดแก World Economic Forum (WEF) , Frost & Sullivan ,
Roland Berger , pwc , KPMG , Ernst & Young (EY) โดยสามารถสรุ ป เป น ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลง
สําคัญตางๆ ของโลกในระยะยาว หรือพลวัตโลก ไดตามกรอบการวิเคราะห PESTLE ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political) เชน การเปลีย่ นแปลงของมหาอํานาจทางการเมือง ของโลก
2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) ประกอบดวย การยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ การ
เนนสรางเศรษฐกิจใหยั่งยืนจากองคความรูและนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของผูประกอบการธุรกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social) ประกอบดวย สังคมผูสูงอายุ การขยายตัวของเมือง และ
การเพิ่มสูงขึ้นของประชากรโลกโดยรวม
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

24

4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (T-Technological) เชน เทคโนโลยี 4.0 และการแพรกระจายของ
เทคโนโลยี อยางการใชอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนที่สรางความนิยม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบรโภค เปนตน
5) การเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) เช น การออกกฎหมายใหม ขึ้ น มาเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
นวัตกรรมใหมๆ ในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการคาระหวางประเทศ
6) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม (E-Environmental) เชน ภาวะโลกรอน ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากร
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political)
หากแนวโนมในป จจุบั นยังดําเนิ นไปอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในกลุมประเทศ
มหาอํานาจแถบตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปจะสูญเสีย
สถานะและอิทธิพลทางการเมืองโลกไปใหแกประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ดวยจํานวนประชากรที่มากกวาและ
ขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญกวา สงผลใหประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
หรือแม แตกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดอยางกลุมประเทศ
BRICS ซึ่งไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต จะกลายมาเปนมหาอํานาจในระดับโลกที่โดดเดน
มากขึ้น
โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2573 ประเทศจีนจะเปนประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด
ในโลก ใหญกวาขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใหญที่สุดในปจจุบัน ดังนี้ ในอนาคต ภาพรวมของ
เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามขั้วอํานาจที่เอนเอียงไปทางกลุมประเทศกําลังพัฒนา
และสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังกาวหนาของประเทศเหลานี้เปนหลัก ซึ่งกลุมประเทศเหลานี้จะกลายเปนกลุม
ประเทศเปาหมายที่เหมาะแกการขยายธุรกิจ โดยองคการตลาดอาจพิ จารณาการขยายชองทางการคาไปสู
ประเทศเหลานี้ดวยเชนกัน
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic)
(1) การยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจใหม
การเติบ โตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดในกลุมประเทศที่มีจํานวนประชากรและทรัพยากรมาก
อยาง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต หรือ กลุมประเทศ “BRICS” เปนการสงสัญญาณการยาย
อํานาจทางเศรษฐกิจไปยังกลุมประเทศดังกลาวมากขึ้น โดยผลการสํารวจพบวาการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศที่ แ ท จ ริ ง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) ของกลุ ม ประเทศ BRIC (ไม ร วม
ประเทศแอฟริกาใต) อยูที่ประมาณรอยละ 7.9 ตอป ในอีก 20 ปขางหนา รวมถึงการเติบโตของมูลคาการ
สงออกที่แทจริง (Real Export) ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับ Real GDP ที่รอยละ 7.8 ตอป ดวยเหตุนี้
จึงมีการคาดการณวาการเจริญเติบโตดังกลาวจะดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดจํานวนมาก นอกจากนี้ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอใหเกิดชนชั้นกลางที่มากขึ้น ซึ่งหมายความวา อํานาจการซื้อของประชากรในกลุม
ประเทศ BRICS จะมี เพิ่ ม สู งขึ้ น เป น อย า งมากใน 13 ป ขางหน า (พ.ศ. 2573) ทํ าให เกิดอุ ป สงค ต อ สิ น ค า
โดยทั่วไปมากขึ้น และชวยผลักดันใหเกิดการผลิตและการจางงานเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้น กลุมประเทศ BRICS
จึงถูกคาดการณวาจะเปนผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สําคัญในอนาคต
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นอกจากกลุมประเทศ BRICS แล ว ยังมี กลุมประเทศ Next Eleven (N-11) ซึ่ งไดแก บั งกลาเทศ
อียิป ต อินโดนีเซีย อิห ราน เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟ ลิป ปนส เกาหลีใต ตุรกี และเวียดนาม และกลุม
ประเทศ ASEAN Five ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะเปนกลุมประเทศที่ชวย
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จโลกเช น เดีย วกั บ กลุ มประเทศ BRICS โดยถูกคาดการณ วาจะเปน กลุมประเทศที่มีการ
เติบโตสูง เปนเปาหมายการลงทุน และกลายเปนเศรษฐกิจที่เนนการบริโภคเปนแรงขับเคลื่อนหลักดวยสาเหตุ
ที่ตลาดประเทศกําลังพัฒ นาเปนตลาดที่ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว (Rapid-Growth Markets) สงผลใหกลุม
ประเทศเหลานี้ มีความนาดึงดูดและโอกาสใหกับธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก แตกตางจากประเทศ
พัฒนาแลว (Developed Countries) ที่เปนตลาดที่โตเต็มที่แลว (Mature Markets)
ทําใหมีการประมาณการจากธนาคารโลกระบุวาในป พ.ศ. 2573 หรือในอีก 13 ปขางหนา เศรษฐกิจ
ของกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะคิดเปนประมาณรอยละ 57 ของ GDP ของทั้งโลก การคาของกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาเหลานี้จะคิดเปนรอยละ 37 ของการคาโลก ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเปนการคาระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาดวยกันเอง นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีการไหลเขาของเงินทุนคิดเปนรอยละ 47 ของทั้งโลก
สงผลใหประเทศเหลานี้จะไมไดเปนเพียงกลุมประเทศที่ทําตามนโยบายหรือกระแสของตลาดโลกอีกตอไป แต
จะกลายมาเป นผูสรางกระแสให เกิ ดเป นอุป สงคและอุป ทานใหม ๆ ขึ้นมา และเปนประเทศที่มีอิทธิพลทาง
การคาระหวางประเทศและในองคกรระหวางประเทศ การยายฐานอํานาจจึงเปนโอกาสใหประเทศไทยในทุก
ภาคสวนรวมทั้งองคการตลาดในการพิจารณาการหาประโยชนในการขยายธุรกิจ
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เนื่องจากตลาดโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะตลาดใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ตางก็
มีปญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ประเทศที่นาจะเปนเปาหมายใหมของประเทศไทยคือกลุมประเทศเพื่อนบานที่
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคาดวาจะเติบโตมากกวารอยละ 8 – 10 ในอีก 5 ปขางหนา ประกอบ
ไปดวย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุม CLMV และดวยปจจัยดานภูมิศาสตรและ
ความใกลชิดทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับกลุมประเทศดังกลาว มากกวากลุมประเทศอาเซียนดั้งเดิม เชน
สิ งคโปร มาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย และฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น คู แ ข งสํ า คั ญ ของประเทศไทยในหลาย
อุตสาหกรรม ทําใหกลุมประเทศ CLMV มีโอกาสที่จะเปนเปาหมายการตลาดของประเทศไทย
อุ ต สาหกรรมที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การทํ า ให ป ระเทศไทยเป น จุ ด เชื่ อ มในอาเซี ย นและเอเชี ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ และประเทศไทยไดรับประโยชนในระยะยาวอยางยั่งยืน คือ (1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส (2)การ
แปรรูป สิ น ค าเกษตร (โดยใช วัตถุ ดิบ จากทั้ งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน) (3) อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวซึ่งเกี่ยวของกับการเดินทาง ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา อุตสาหกรรมที่สําคัญสวนใหญ นอกจากอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตที่เปนอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยไดเปรียบสวนใหญ
ก็จะเปนอุตสาหกรรมดานบริการ เชน การคาสง-คาปลีก บริการดานการเงิน และอสังหาริมทรัพย ซึ่งรวมแลว
มีมูลคาคิดเปนมากกวารอยละ 23 ของ GDP ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

26

(3) การเนนสรางเศรษฐกิจใหยั่งยืนจากองคความรูและนวัตกรรม
ในภาวะที่ ต ลาดมี แรงงานที่ ต องการไม เพีย งพอ ทํ าให ตน ทุ น ในการจางแรงงานเพิ่ มสู งขึ้น สําหรับ
อุตสาหกรรมที่เนนแรงงาน (Labor Intensive Industry) จึงตองหันมาสรางนวัตกรรม และสะสมองคความรู
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เ กิ ด ผลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น เช น การทดแทนแรงงานด ว ยหุ น ยนต ห รื อ ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ
(Automation) ที่ทําใหเกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น และยังเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระยะยาว
อีกดวย อยางไรก็ดี การนํานวัตกรรมตางๆ มาทดแทนแรงงาน ยังมีความจําเปนที่จะตองใชแรงงานที่มีทักษะ
ระดั บ สู งที่ ส ามารถเข าใจและปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ กับ นวั ต กรรมดั งกล าวได ด ว ย ผู ป ระกอบการในทุ ก ภาค
สวนรวมถึงองคการตลาด จึงควรมีการปรับตัวในการเสริมสรางความสามารถบุคลากรในองคกรเพื่อการ
รองรับแนวโนมดังกลาว
(4) การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการธุรกิจ
การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการธุรกิจมีสาเหตุหลายประการดวยกัน ประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลง
ในสาเหตุของผูริเริ่มประกอบการธุรกิจ จากเดิมที่ริเริ่มประกอบธุรกิจเพียงเพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิต
เทานั้น เปลี่ยนมาเปนการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสแทน กลาวคือ ผูประกอบการเหลานี้จะมองเห็น
โอกาสในการสราง และพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ขึ้นมาในตลาด โดยจะพบเห็นไดชัดเจนในประเทศที่
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว เนื่องจากประเทศเหลานี้ มีประชากรชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้นและมีกําลัง
ซื้อเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน รวมไปถึงนวัตกรรมใหมๆ ที่มีตนทุนต่ํา และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล
สภาวการณเชนนี้มีสวนสนับสนุนใหธุรกิจการซื้อขายสินคาออนไลนมีการขยายตัวขึ้น การขยายตัวของ
ประชากรชนชั้นกลางทําใหมีอํานาจซื้อสูงขึ้น และสามารถเขาถึงสินคาออนไลนไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
(5) ผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ตอเศรษฐกิจ
ในป จจุบั น GDP ของประเทศไทยจะมีตัวเลขอยูที่ติดลบ - 5% ซึ่งเปน ตั วเลขที่น ากังวล เพราะมั น
แปลวาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล แตในตอนนี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มนิ่ง และคาด
วาตัวเลข GDP ไมนาจะปรับลดลงไปมากกวานี้ ซึ่งก็หมายความวาเปนทิศทางที่ไมเลวรายกวาเดิมเวนแตวาจะ
มีอะไรเกิดขึ้นแบบที่เหนือความคาดหมา
เมื่อวิกฤต COVID-19 เกิดขึ้นดวยมาตรการการควนคุมโรคที่ทุกประเทศใชอยูขณะนี้ ตั้งแตการลดการ
เดินทางการเขาออกพื้นที่ การปดสนามบิน การใชมาตรการ Social distancing มีการปดสถานที่ ปดสถาน
การคา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปดเมือง ฯลฯ ยอมมีผล กระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการคา การ
ทํางานผลิต และ อุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โรงแรม รานอาหาร รวมไปถึงการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันทุกคนมีความกังวล และตองดูแลปกปองตัวเองมีการกักตัวอยูกับบาน หลาย
คนไม ส ามารถมาทํ า งานหาเลี้ ย งชี พ แบบปกติ ไ ด ธุ ร กิ จ จํ า นวนมากต อ งหยุ ด กิ จ การ หรื อ ทํ า ได ไ ม เต็ ม
ประสิทธิภาพ จนทําใหขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว ถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผูขาดรายไดใน
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รูปแบบ คนไทยไมทิ้งกัน แตก็ยังเกิดความเครียดและปญหาทางสุขภาพจิตตามมา การคาและการลงทุนเกิดผล
กระทบคอนขางรุนแรง แมแตเศรษฐกิจโลกก็กําลังเขาสูวิกฤติเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางลบจากการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดปญหาอยางมาก โดยเฉพาะคน
ยากจนที่ตองทํางานหาเลี้ยงชีพเปนวันๆ ซึ่งคนเหลานี้จะตองตกงาน สูญเสียรายได ซ้ําราย คนยากจนเหลานี้ยัง
ไมสามารถเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขไดเทากับคนที่มีฐานะ การรวมแรงรวมใจฟนฝาอุปสรรค จึงตอง
ชวยเหลือแบงปน เพื่อใหผานวิกฤตินี้ไปใหได
ผลกระทบที่ สํ าคั ญ อี ก ด านคื อ การผลิ ต อุ ต สาหกรรม ซึ่ งส งผลต อ สิ น ค าขาดแคลน เช น เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ ทางการแพทย การดูแลสุขภาพ ที่ทําใหสินคามีราคาแพง เชน หนากากอนามัย หรือเจลลางมือ สินคา
อุปโภคบริโภคที่จําเปน เกิดปญหาการเก็งกําไร
ผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ทําใหสูญเสียการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ที่เกี่ยวของกับการจางงาน ที่ประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากจะตองใชทรัพยากรจํานวนมากมาลงทุนกับการปองกันและรักษาโรค
โควิค -19 มี ก ารนํ าเงิน กู จํา นวนมหาศาลมาใช จนอาจขาดแคลนทรัพ ยากรในการลงทุน ในโครงสรา ง
พื้นฐานที่จําเปน
การประมาณการผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมหรือ โควิด-19 (Covid19) ตอเศรษฐกิจไทย ทั้งภาพรวมและรายสาขา พบวายังมีทั้งบวกและลบ และเราสามารถวิกฤติเป น
โอกาสทางเศรษฐกิจ เมื่อเราสามารถปรับเปลี่ยน(อยางนอยชั่วคราว)ในกลุมที่ไดรับผลกระทบลบ และมา
ทางแนวโนมกลุมที่ไดรับผลกระทบบวก โดยสามารถใชลักษณะของ lean production และอาจเสริม
ด วยช อ งทางออนไลน ม ากขึ้ น และในขณะเดี ย วกั น ในส ว นของทรั พ ยากรบุ ค คลก็ มี ก าร reskill หรื อ
upskill เปนตน เสริมดวยมาตรการชวยเหลือจากทางภาครัฐ ที่เหมาะสม และทันเวลา
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social)
(1) สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
ในปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยคําจํากัดความคือ มีประชากรอายุ
มากกวา 60 ป เกินกวารอยละ 10 หรือมีประชากรอายุมากกวา 65 ป เกินกวารอยละ 7 ของประชากรทั้ง
ประเทศ กลุมประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตเมื่อ 50 ปที่แลว สวนกลุมประเทศ
กําลังพัฒ นามีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเร็วมาก และเริ่มทยอยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในขณะที่กลุ ม
ประเทศดอยพัฒนายังมีเวลาเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุอีกประมาณ 30-40 ป โดยสังคมผูสูงอายุนั้น
มีผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทยที่พัฒนามากขึ้น และประชาชนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น สงผลใหอัตรา
การเสียชีวิตลดลง อีกทั้งประชากรสวนใหญ แตงงานชาลง และมีการวางแผนครอบครัวกันมากขึ้น รวมทั้ ง
ความรู และเทคโนโลยี ในเรื่องการคุมกําเนิดที่แพรหลายและกาวหนามากขึ้น ภาวะเจริญพันธุหรืออัตราการ
เกิดจึงลดลง การมีประชากรสูงอายุเปนสัดสวนที่คอนขางมาก หรือที่เรียกวา “สังคมผูสูงอายุ” ทําใหเกิดความ
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ทาทายของสังคมหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน มาตรการการเก็บภาษี การวางระบบสวัสดิการสังคม ระบบเงิน
บําเหน็จบํานาญ และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เป นตน ในสวนของประชากร ความตองการดาน
สาธารณูปโภค สินคาและบริการ สําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชน อาหารเพื่อสุขภาพ
(ปลอดภั ย อิ น ทรี ย หรื อ Organic) และบริ ก ารทางการแพทย มี แ นวโน ม จะเป น ที่ ต อ งการมากขึ้ น
นอกจากนี้ การพัฒ นาโครงสรางของตลาดให เอื้ออํ านวยแกผูสูงอายุ เชน การทํ าทางลาด จะเปน สิ่งที่
เอื้ออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหแกผูมาตลาด
(2) การขยายตัวของเมือง (Urbanization)
ในอนาคตประชากรสวนใหญจะยายเขาสูเมืองมากขึ้น โดยมีการคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2573
จะมีประชากรอาศัยอยูในเมืองมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรโลก และเศรษฐกิจเมืองใหญจะคิดเปนรอยละ 61
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทั้งโลก ทําใหเมืองใหญกลายเปน
แหลงรวมกิจกรรมสําคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การคาขาย และการลงทุน ซึ่งเปนผลมาจาก
แรงจูงใจตางๆ อาทิ ความแตกตางของคาแรงและคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย ความกาวหนาของระบบ
ขนสง ความเปนศูนยกลางของประเทศ ความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค จึงทําให
ประชากรไหลเขาเมืองอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหมีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในเมืองรอบๆ มากขึ้น จน
กลายเปนเมืองขนาดใหญ (Mega city)
อย างไรก็ ตาม การขยายตั ว ของเมื องใหญ ก็นํามาซึ่งอุป สรรค และความทาทายหลายดานดวยกัน
ดานแรกคือปญหาความแออัดของประชากร ทั้งประชากรไรที่อยูอาศัย และผูที่อยูอาศัยในที่แออัดหรือเปน
แหล งเสื่ อมโทรม ป ญ หาด านต อมาคื อป ญ หามลพิษและป ญ หาสุขภาพ ปญ หาสุดทายคือความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน พลังงาน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งปญหาเหลานี้ตองใชจํานวนเงินมหาศาลในการแกไข
พัฒนา เพื่อใหพรอมรับมือกับการขยายตัวของเมืองใหญ และผลที่จะตามมา จึงเปนประเด็นในการพิจารณาใน
สวนของมาตรฐานตลาดชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ ที่จะเติบโตขยายตัวไปพรอมกับชุมชน
(3) การเพิ่มสูงขึ้นของประชากรโลกโดยรวม โดยเฉพาะประชากรชนชัน้ กลาง
สืบเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหคนมีอายุขัยที่สูงขึ้นทําใหอัตราการตายลดลง จํานวน
ประชากรโดยรวมของโลกจึงมีมากขึ้น โดยองคกรหลายแหงไดมีการคาดการณจํานวนประชากรโลก ไววา ในป
พ.ศ. 2593 ประชากรของโลกจะมีป ระมาณ 8-9 พั นลานคน โดยประเทศที่กําลังพัฒ นาในแถบทวีปเอเชีย
ลาตินอเมริกา และแอฟริกา จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่สูงกวาประเทศที่พัฒนาแลว
อย า งไรก็ ต าม องค ก ารตลาดเพื่ อ ความรว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณวา จํานวนประชากรชนชั้นกลางทั่วโลก
(รายไดเฉลี่ย 10-100 เหรียญสหรัฐตอวัน) จะเพิ่มขึ้นในอัตราเรงจาก 2 พันลานคน ในป พ.ศ. 2557 เปน 4.9
พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 60 ของประชากรทั้งโลก ในป พ.ศ. 2573 ซึ่งราวรอยละ 80 ของคนชั้นกลางที่
เพิ่มขึ้น มาจากตลาดเกิดใหมหรือประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น ในสวนนี้จึงทําใหประเทศในกลุม BRICS และ
CLMV เปนกลุมตลาดเปาหมายที่มีความนาสนใจในการขยายชองทางการประกอบภารกิจหรือธุรกิจ
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1.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (T-Technological)
เทคโนโลยีเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการกิจกรรมของมนุษยใน
หลายๆด า น เช น สั ง คมความเป น อยู การปกครอง เศรษฐกิ จ แม แ ต ด า นการเมื อ งการปกครอง การ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีนั้นเปนไปอยางรวดเร็วไดสงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบเศรษฐกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เทคโนโลยี เปนสวนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆดาน เปนทั้งเครื่องมือที่ผลักดันให
ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษย อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเองก็
สามารถสงผลกระทบในดานที่ไมตองการเชน การสรางมลพิษหรือการเกิดสวนเกินจากการผลิตที่ไมตองการ
กลายเปนสวนหนึ่งของปญหาดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเปนเครื่องมือในการแกปญหาตาง
ของมนุษยแตในขณะเดียวกันก็สรางปญหารูปแบบใหมๆใหเกิดขึ้นดวย การทําความเขาใจแนวโนมการพัฒนา
เทคโนโลยีจําเปนตองมองระยะยาวมากขึ้น เพื่อสะทอนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนดานบวก
มากกวาจะกลายเปนผลเสียตอสังคมโดยรวม เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง สังคมยุคใหม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เปนไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ดานการสื่อสารแลขอมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการสงขอมูลและขาวสารมีความทันสมัยและรวดเร็วและ
ดวยเทคโนโลยีทําใหการรับรูเปนไปอยางสมบูรณมากขึ้น ทั้งภาพและเสียงระบบการกระจายขอมูลขาวสาร
เปนไปอยางรวดเร็วไมจํากัดชองทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒ นารูปแบบเทคโนโลยีทุกดานทําใหเกิดผล
กระทบกั บ ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายดานแนวโนมที่สําคัญ ประกอบดวย
1) เทคโนโลยีที่พัฒนาตอเนื่องทําใหสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ
2) เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความตองการของผู ใช แต ละคน เป นการพั ฒ นาขึ้น มาใชสํ าหรับ
บุคคลเทคโนโลยีสรางอุปกรณ ตางๆเพื่อเนนการตอบสนองตามความตองการ โดยสรางพื้นฐานของอุปกรณ
รองรับทั้งดานการเชื่อมโยงเครือขายทําใหกระบวนการที่ซับซอนสามารถเปนไปได เทคโนโลยีพัฒนากาวหนา
เพื่อใหสามารถนําทุกการคิดคนตางๆขึ้นมาตอบสนองและลดปญหาตางๆของมนุษย
3) เทคโนโลยีทําใหเกิดรูปแบบขององคกรที่สามารถประกอบการหรือดําเนินกิจกรรมไดทุกสถานที่
และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารที่กาวหนาและแพรหลายขึ้นผานระบบเครือขาย การประชุมทางวิดิทัศน ระบบ
ประชุมบนเครือขาย ระบบโทรศึกษา ระบบการคาบนเครือขาย ลักษณะของการดําเนินงานเหลานี้ ทําใหผูใช
ขยายขอบเขตการดําเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแหงตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการไดสะดวก
มากขึ้นไมวาจะเปนการวางระบบเอทีเอ็มที่ทําใหการเบิกจายไดตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผูรับบริการมาก
ขึ้น
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4) เทคโนโลยี ทําให ระบบเศรษฐกิ จเปลี่ยนจากระบบทองถิ่น เชื่อมโยงสูร ะดับ เศรษฐกิจโลกที่ไม มี
ขีดจํากัดดานสถานที่ การซื้อขายที่ผานระบบอินเตอรเน็ตทําใหเกิดรูปแบบการคาที่ชวยใหมีการแลกเปลี่ยน
สินคา บริการอยางกวางขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชนในรูปแบบ
ตางๆมากขึ้น
5) เทคโนโลยีสงผลใหองคกรมีลักษณะแบบเครือขายมากขึ้น องคกรมีการวางเปนลําดับขั้นสายการ
บังคับบัญชาจากบนลงลาง แตเมื่อการสื่อสารแบบสองทางและการกระจายขาวสารดีขึ้น มีการใชเครือขาย
คอมพิวเตอรในองคกรผูกพันกันเปนกลุมงานเพิ่มคุณคาขององคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรกลายเปน
การบริหารขายงานที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น การออกแบบหนวยธุรกิจขนาดเล็กลง
และเน น การทํ างานเชื่ อ มโยงกั น กั บ หน ว ยธุ ร กิ จ อื่น เป น เครือ ข ายตามความเชี่ ย วชาญและประโยชน ท าง
เศรษฐศาสตรเปนหลัก โครงสรางขององคกรไดรับผลตามกระแสของเทคโนโลยีอยางสมบูรณ
6) เทคโนโลยีทําเกิดการวางแผนการดําเนินการบริหารที่สรางความไดเปรียบเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
มากขึ้ น ระบบการตั ด สิ น ใจวางแผนมี แ บบแผนและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ แนวทฤษฎี ท างความคิ ด การบริ ห าร
เปลี่ยนไปมีความยืดหยุนและมองหลายมิติมากขึ้น
7) เทคโนโลยีไดกลายเปนตัวแปรที่สําคัญในทุกดานมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒ นธรรม
ศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองไดอยางมาก การเชื่อมโยงขาวสารจากประเทศตางๆ ไดทั่วโลก
สามารถรับรูขาวสาร ใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการสื่อสารระหวางกันและติดตอกับคนไดทั่วโลก ผลกระทบที่
ตามมาของการสงผานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงมีลักษณะเปนสังคมโลกมากขึ้น
แผนภาพที่ 4: การพัฒนาอุตสาหกรรม 1.0-4.0

(ที่มา: การวิเคราะหของคณะที่ปรึกษา)
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การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้งที่ 3 เกิด ขึ้ น ในป พ.ศ. 2512 เมื่อ การพั ฒ นาด านอิเลคทรอนิ ค สแ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถูกนํามาใชในกระบวนการผลิต โดยมี การปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบ
บริหารจัดการดานคุณภาพ การพัฒนาเครื่องจักรใหมีความสามารถในดานความเร็วและความละเอียดแมนยํา
รวมถึงการนําเอาระบบอัตโนมัติและหุนยนตมาใชในกระบวนการผลิต แตระบบทั้งหมดนี้ยังตองไดรับการ
บริ ห ารจั ด การจากหน ว ยควบคุ ม กลาง หรื อ Centralization ซึ่ งทํ าให แต ล ะระบบยั งไม มี อิส รภาพในการ
ประมวลผลเอง
ในปจจุบัน ความตองการการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากความตองการในการลดตนทุน และ
ความแมนยําในการผลิตที่สูง จึงทําใหมีแนวความคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งคือการ
บูรณาการการผลิตเขากับ การเชื่อมต อทางเครือขายทุกหนวยของระบบการผลิต ตั้งแตตัววัตถุดิ บ
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ ระบบอัตโนมัติและหุนยนตหนวยตางๆ ซึ่งระบบเครือขายนี้สามารถสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยางอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งระบบนี้คือ
การเชื่อมโยงระหวางระบบไซเบอร (Cyber) และระบบกายภาพ (Physical) เขาดวยกัน
ในสหภาพยุ โ รปได มี ก ารกํ า หนดแนวทาง Factories of the Future ที่ โ รงงานจะต อ งสะอาด
มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในสหภาพยุโรปผานการพัฒนาและบูรณาการนวัตกรรมการ
ผลิตที่เชื่อมตอระบบทั้งหลายเขาดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคาอุตสาหกรรม และความยั่งยืน
ของผูประกอบการ ตัวอยางเชน ในโรงงาน Bosch ในประเทศเยอรมนีมีการใชแนวความคิดของอุตสาหกรรม
4.0 ในการพัฒนาระบบการผลิตและการคาขายของตนเอง คือ ชิ้นสวนที่ผลิตและสวนประกอบตางๆ จะถูกติด
ดวยบารโคด ชิป RFID และเซ็นเซอรที่ตอบสนองตอเว็บไซต เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการบันทึกและสงขอมูล
โดยขอมูลการระบุตําแหนงเหลานี้จะถูกนํามาใชในการสรางแผนที่เสมือนจริงของระบบการผลิต จากนั้นระบบ
ซอฟตแวร หุนยนต และชิ้นสวนตางๆ จะทําการสื่อสารกันแบบไรสายเพื่อใหเกิดการประสานงานและหาจุดที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งกับระบบภายในบริษัทและนอกบริษัท
ในสวนของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น การแพรกระจายของเทคโนโลยีจะยังคงมีตอเนื่องและรวดเร็ว
มากกวาที่เคยมีมา หากประเมินสถานการณการแพรกระจายเทคโนโลยีจากผูใชอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน
เทานั้นจะพบวา ในปจจุบันมีผูใชประมาณ 14 ลานคน และคาดการณวาจะมีผูใชมากขึ้นอยางตอเนื่องเฉลี่ย
รอยละ 34 ตอป และเมื่อใชโทรศัพทมือถือเปนตัวชี้วัดในการประเมินความสําคัญของเทคโนโลยีในปจจุบัน
พบวา มีความสําคัญเปนอยางมากในการดํารงชีวิต และถูกคาดการณวาจะมีความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ การเกิดเทคโนโลยีใหมๆ จะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรมหนึ่งๆ จะสั้นลง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งความสําเร็จในการสรางความนิยมและความสะดวกสบาย
ในเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร และการซื้ อ ขายสิ น ค า ผ า นช อ งทางออนไลน และแอปพลิ เคชั น ต า งๆ เป น
นวัตกรรมที่มาทดแทนรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบเดิมอยางรวดเร็ว (Disruption) องคการตลาดจึง
ควรพิจารณาหาโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ในการพัฒนาองคกร และขยายชองทาง
การกระจายสินคาชุมชน พรอมกับการสรางรายได
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หลังจากที่องคกรอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศยกระดับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พัน ธุใหม (COVID-19) อย างเป น ทางการจากระดับ “โรคระบาด” (Epidemic) สูการเปน “โรคระบาดครั้ง
ใหญ ของโลก” (Pandemic) แตล ะประเทศทั่ วโลกต างมี วิธี การรับ มื อการแพรร ะบาดที่ แตกต างกัน ออกไป
อยางไรก็ดีในสถานการณเชนนี้เราไมสามารถปฏิเสธความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะเครื่องมือในการ
ชวยลดการแพรระบาดของ COVID-19 ไดเลยวิกฤติการณดังกลาวไดสรางความทาทายตอมนุษยชาติในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชวยคลี่คลายสถานการณภายใตเงื่อนไขเวลาที่จํากัด จากผลกระทบของ
COVID-19 เราจะเห็นไดวาในปจจุบันเทคโนโลยี Robotics ไมไดมีไวเพื่อจัดแสดงในงาน Tech Show เทานั้น
เทคโนโลยี Artificial Intelligence หรื อ Big Data ไม ไ ด ฟ ง ดู เ ป น เรื่ อ งของอนาคตอี ก ต อ ไป เป น ต น
ปรากฎการณ เหลานี้สามารถบอกเปน นัยยะสําคัญไดวา COVID-19 เปนอีกหนึ่งปฏิกิริยาเรงให “คน” และ
“เทคโนโลยีดิจิทัล” ทํางานประสานกันไดอยางสมบูรณมากขึ้น
ทําใหเทคโนโลยี Autonomous Vehicle, Drones และ Robotics มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นได
จากกรณีศึกษาในประเทศจีนที่ใชหุนยนตเปนผูชวยแพทยและพยาบาลในการนําอาหารและยาไปสงใหคนไขใน
โรงพยาบาล โดยมีจุดประสงคเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโรคและลดการใชบุคลากรทาง
การแพทยอยางสิ้น เปลืองในชวงวิกฤติการณ นอกจากนี้หุน ยนต ยังสามารถช วยเหลือเจาหน าที่ต อนรับใน
อาคารสํานั กงานต างๆ ในการชวยวัด อุณหภู มิรางกายและแจกจายแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคใหแกผูเขามาใช
บริการ และแนนอนวาหุนยนตเหลานี้ยังสามารถเก็บขอมูลอุณหภูมิรางกายเพื่อนําไปรวบรวมใน Big Data
ของรัฐบาลไดอีกดวย ซึ่งจะชวยใหหน วยงานที่เกี่ยวของสามารถคาดการณ สถานการณ การแพรระบาดอั น
นําไปสูการเตรียมการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยี Drones ก็ถูกนํามาใชในลักษณะคลายคลึง
กับหุนยนตเชนกัน ในกรณีที่ตองนําสงเสบียง ยารักษาโรค รวมทั้งการวัดอุณหภูมิรางกายใหกับผูที่อยูในพื้นที่
หางไกล อยางไรก็ดีปญหาที่สืบเนื่องมากจากการระบาดของ COVID-19 ที่มักจะถูกมองขาม เชน การที่ผูเขาใช
บริการในอาคารสํานักงานตางๆ จําเปนตองถอดหนากากอนามัยออกเมื่อตองถายรูปเพื่อแลกบัตรเขาอาคาร
ทาง Sensetime บริษัทดาน Automatic Crowd Surveillance ของฮองกงก็สามารถรับมือกับปญหาไดเปน
อยางดี ทําใหผูเขาใชบริการไมจําเปนตองถอดหนากากอนามัยออกอีกตอไป เทคโนโลยีนี้กําลังเปนที่นิยมมาก
ทั้งในจีนแผนดินใหญและฮองกงเอง เพราะนอกจากจะชวยลดการแพรระบาดของเชื้อโรคไดแลว ยังสามารถ
คงไวซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปองกันมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสกออาชญากรรมในชวงการ
แพรระบาดของ COVID-19 ที่ทุกคนจําเปนตองใสหนากากอนามัยอําพรางใบหนาภายใตวิฤติก็ยังมีโอกาส
สําหรับบริษัทดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุมที่ใหบริการออนไลน เนื่องจากผูคนลดการเดินทางและหลาย
องคกรใหทํางานนอกสถานที่ จึงทําใหยอดการดูรายการทีวีอยาง เน็ตฟลิกซ หรือการสงอาหารอยางแกร็บ
ฟูดมีปริมาณที่สูงขึ้น เชนเดียวกันกับการซื้อสินคาออนไลน รวมถึงการใชงานในระบบการสื่อสารออนไลน
และการประชุมออนไลนตางๆ
ทุกภาคสวนตางคาดหวังวา วิกฤติครั้งนี้จะผานพนไปไดในไมนานนี้ ดวยความหวังที่จะทําใหยอดการ
บริโภคและการทํางานกลับมาสูปกติ และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีก็นาจะทําใหรายไดของบริษัทกลุม
เทคโนโลยีกลับมาโดยเร็ว
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

33

1.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal)
ดวยพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต สงผลใหมีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นใหมมากมาย จึงจําเปนที่จะตองมี
กฎหมายใหม ขึ้น มาเพื่ อกํ ากั บ ดู แ ลสิ่ งต างๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ยกตั ว อย างเช น ในป จ จุ บั น ที่ จํ าเป น ต อ งมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่มีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น หรือกฎหมายเพื่อปองกัน
อาชาญกรรมไซเบอร (Cyber Crime) ซึ่งมีอัตราการเกิดสูงมากขึ้น เนื่องจากในสมัยกอน คอมพิวเตอร
ยังไมนิยมใชกันเปนที่แพรหลายมากนัก ดังนั้นในอนาคต อาจมีกฎหมายที่ออกมาใหมเพื่อกํากับดูแลนวัตกรรม
ใหมๆ การเปลี่ยนแปลงใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะเสริมสรางความมั่น ใจใหแกผูบริโภคและผูประกอบการ
เว็บไซตในการซื้อขายสินคาออนไลน นอกจากนี้ ในยุคที่หลายประเทศเริ่มรวมกลุมเศรษฐกิจกันมากขึ้น อาจ
สงผลใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายระหวางประเทศหรือกฎหมายทางการคาของแตละประเทศ ใหสอดคลอง
ทันสมัย และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหสะดวกตอการเจรจาเปดเสรีการคามากยิ่งขึ้น
1.1.6 การเปลี่ยนแปลงทางสิง่ แวดลอม (E-Environmental)
(1) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ
ถึงแม วาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมจะเป น ไปในทิศทางที่กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ล ด
นอยลง อยางไรก็ตาม การปลอยกาซเรือนกระจกยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
ไดแก ถานหิน น้ํามัน และกาซ ซึ่งกาซเรือนกระจกดังกลาวนั้นสะสมอยูในชั้นบรรยากาศเปนระยะเวลานาน
เมื่อมีกาซใหมเพิ่มเขามาทําใหปริมาณกาซที่สะสมมีมากขึ้นอยางตอเนื่องจึงเกิดภาวะโลกรอน โดยจากปจจุบัน
จนถึงป พ.ศ. 2573 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกถูกคาดการณวาจะเพิ่มสูงขึ้น 0.5-1.5 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของแตละเขตพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะกอใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ มากมายไมวา
จะเปน วาตภัย อุทกภัย และทุพภิกขภัย ที่รุนแรงมากขึ้น และยังสงผลตอระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงรอยละ 2 สามารถทําใหสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ สูญพันธุ
ไดถึงรอยละ 20 ถึง 30 ซึ่งจะสงผลทางลบตอวัตถุดิบตนน้ําและวัตถุดิบอาหารได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติเชนการเกิดอุทกภัย องคการตลาดสามารถชวยบรรเทาภัย
พิบัติโดยมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน เชน การแจกจายถุงยังชีพใหแกประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และภัยพิบัติ และโรคระบาด(Covid19)ซึ่งสงผล
กระทบในวงกวางตอผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเสียสมดุลของอุปสงคและอุปทานของผลิตผลซึ่งองคการ
ตลาดสามารถเขาไปชวยเหลือในสวนนี้ไดเชนกัน เชน ในสถานการณที่มีสินคาขาดหรือลนตลาด องคการ
ตลาดอาจพิจารณาเตรียมการชวยเหลือเกษตรกร หรือชุมชน ในการจัดหาชองทางการกระจายสินคาไปสู
ผูบริโภค หรือผูประกอบการ ซึ่งในระยะสั้นอาจเปนการจัดหาพื้นใหที่สามารถขายสินคาได หรือในระยะ
ยาวอาจเปนการพัฒนาศูนยขอมูลอุปสงค และอุปทานในการซื้อขายสินคาเกษตรล็อตใหญ เปนตน
(2) การขาดแคลนพลังงาน
ความตองการพลังงานและราคาพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้น โดยที่น้ํามันยังคงเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด แต
อาจจะสูญเสียความสําคัญใหกับพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน พลังงานที่ไดจากแสงอาทิตย น้ํา ลม และไบโอดีเซล
เป น ต น โดยหนึ่ งในประเด็ น สํ าคั ญ ที่ ให ค วามสนใจ คื อ การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ ามั น ซึ่ งคาดวาจะมี
ผลกระทบตอหลากหลายอุตสาหกรรม
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อย างไรก็ ดี กระแสการประหยั ดพลั งงาน อนุ รักษ ธ รรมชาติ และกระแสการรัก ษาสุข ภาพ ทํ า ให
ประเทศตางๆ ลดการใชภาชนะพลาสติกลง และหันมาใชภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่นํามาใช
ใหมได (Recycle) รวมทั้งมีความนิยมในการรับประทานอาหารหรือใชสินคาที่ปลอดสารพิษ (Organic) มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งแนวโนมดังกลาวนี้มีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยดวยเชนกันจึงเปนโอกาสที่ทุกภาค
สวนรวมทั้งประเทศไทยจะใชโอกาสนี้ในการพิจารณาธุรกิจสินคาเกษตรปลอดภัย
(3) การขาดแคลนอาหารและน้ํา
จากสมมติฐานที่วา เศรษฐกิจของโลกจะเจริญเติบโตเปนอยางมาก แตจะยังคงขาดซึ่งประสิทธิภาพใน
การจัดการน้ํา ในป พ.ศ. 2573 ความตองการน้ําของทั้งโลกจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ
รอยละ 53 ส งผลให มีอุป สงค ของน้ํ ามากกวาอุ ป ทานถึงรอยละ 40 ทํ าให ป ระชากรโลกมากกว า
ครึ่งหนึ่งเกิดการขาดแคลนน้ํา และผลผลิตทางการเกษตรลดลงกวารอยละ 30 สงผลใหผลผลิตอาหารลดลง
จากเดิม ซึ่งสวนทางกับความตองการอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของประชากรโลก รวมไปถึงการแยง
สินคาเกษตรเพื่อใชในการผลิตพลังงาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตได โดยในสวน
นี้ องค ก ารตลาดอาจเข า ไปมี บทบาทในการชวยเหลือประชาชนโดยการชวยบรรเทาภัยพิ บัติ รวมทั้ ง
แจกจายผลผลิตทางการเกษตรตางๆ หรือถุงยังชีพ เชนเดียวกันกับกรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผนภาพที่ 5: สรุปประเด็นพลวัตโลก (Mega Trends) ตามกรอบการวิเคราะห PESTLE
(ที่มา: ฝายวางแผนและงบประมาณ)
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1.2 อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก
อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก ถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ
องค ก ารตลาด และมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการใช เป น แนวทางเพื่ อ พิ จ ารณาและกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคการตลาดในปจจุบันและในอนาคต เพราะฉะนั้น ในสวนถัดไป จะเปน
การอธิบายถึงประเภทของธุรกิจคาปลีกเพื่อใหเห็นถึงลักษณะของอุตสาหกรรมในภาพรวม กอนจะวิเคราะหลง
ไปถึงสถานการณของธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน และกลยุทธการแขงขันที่ธุรกิจคาปลีกใช และในสวนทายจะเปน
การวิเคราะหธุรกิจคาปลีกดวยแนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต
1.2.1 ประเภทของธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจคาปลีกสามารถแบงตามสภาพธุรกิจออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ ไดแก
(1) ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Store)
รานคาปลีกดั้งเดิมหรือรานโชหวยเปนรานคาที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่ยังคงไวซึ่งลักษณะการ
จําหนายสินคาและบริการรูปแบบเดิม การจัดวางสินคาไมทันสมัย โดยสวนใหญเปนจะเปนรานหองแถวที่มี
พื้นที่ไมมาก กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญจะเปนผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับรานคา การบริหารจัดการเปน
แบบครอบครัว มีการลงทุนนอย ไมมีระบบการจัดการที่เพียงพอ ซึ่งธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมจะรวมถึง หาบเร
แผงลอย และโชหวยหรือรานขายของชํา
นอกจากรานคาปลีกขนาดเล็กแลว ธุรกิจที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเปนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม
ก็คือ ธุรกิจตลาดสดที่อยูในยานชุมชนตางๆ ซึ่งตลาดสดสามารถจําแนกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก (1) ตลาดที่
มีโครงสรางอาคาร และดํ าเนิน กิ จการเป น ประจํา (2) ตลาดที่ ไม มีโครงสรางอาคารและดําเนิ น กิจการเป น
ประจําอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และ (3) ตลาดสดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนครั้งคราว
หรือตามวันที่กําหนด หรือที่เรียกวาตลาดนัด ซึ่งตลาดสดสาขาที่ดําเนินการโดยองคการตลาดโดยหลักนับเปน
ตลาดสดประเภทที่ 1 อยางไรก็ตาม ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมมีมูลคาธุรกิจในอัตราสวนที่ลดลงอยางตอเนื่อง
จากที่เคยสูงถึงรอยละ 75 ในป พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 31 ในป พ.ศ. 2557 และมีแนวโนมที่จะ
ลดลงอยางตอเนื่องจากการขยายตัวในอัตราที่สูงกวาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
(2) ธรุกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
การคาปลีกสมัยใหม คือ รูปแบบการคาปลีกที่มีกระบวนการจัดจําหนาย ที่มุงเนนในการนําเสนอ
สินคาที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัยความรูความชํานาญและเทคโนโลยีมาชวยในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา นําไปสูความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวาง ผูผลิต ผูคาปลีกและลูกคา
Modern Trade หรือ การคาขายปลีกสมัยใหม นับเปนแนวโนมที่สําคัญของสังคมทั่วโลก เพราะ
เปนระบบการคาที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีตนทุนต่ําเนื่องจากมีการประหยัดจากขนาด ปจจุบัน
รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแตละแบบมีลักษณะเฉพาะ แตกตางกันไป ตั้งแตแนวคิดหลัก เงิน
ลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคารรวมไปถึงการตกแตง ขนาดพื้นที่ใชสอยหรือพื้นที่ตั้งวางสินคา
ลูกคากลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป สินคาที่วางจําหนาย ปริมาณสินคา และประเภทสินคาที่วางจําหนาย
ตลอดจนบริการตาง ๆ ที่จัดใหมีภายในสถานประกอบการลักษณะเดนรานคาปลีกสมัยใหมคือ
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1.
2.
3.
4.

ความหลากหลายของสินคา แบงเปนกลุมสินคาบริโภค และอุปโภค
มีการนํา ระบบเทคโนโลยีมาใชดําเนินการความรวดเร็วในการใหบริการ
การบริหารจัดการ โดยความรู ความชํานาญ อยางมืออาชีพ
มีการตกแตงรานที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคาหลากหลาย
ชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อ ใหผูบริโภคเลือกซื้อได เองตามความพอใจ หรือที่รูจักกันในศัพท
self service ซึ่งเปนการบริการตนเอง
5. ตั้งอยูในทําเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการตางๆ ที่ใหสะดวกประหยัดเวลาในการ
จับจายใชสอย
6. จัดรายการสงเสริมการขายที่จูงใจและมีการใชระบบการสื่อสารการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
ทํา ใหเกิดประสิทธิผลการทํางานที่ดี
เปนรานคาที่มีการปรับปรุงการจัดวางสินคา การใหบริการที่ทันสมัย การจัดการที่เปนระบบและมี
มาตรฐาน ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลงทุ นสู งเพื่อดึงดูด ใหลูกคามาใช บริการ ตลอดจนนํ าเทคโนโลยีดาน
ปฏิบัติการตางๆ มาใช เพื่อสรางความไดเปรียบ ดานการตลาด
ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket / Superstore หรือ Discount Store)
ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกที่มีลักษณะสําคัญ คือ การมีจํานวนรายการของสินคาอุปโภคบริโภค
จํานวนมาก ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่หลากหลายได โดย
ไฮเปอรมารเก็ตนั้นทําหนาที่เสมือนตัวกลางที่รวบรวมตัวเลือกสินคาอุปโภคบริโภคมาไวในที่เดียว สงผลให
ผูบ ริโภคสามารถซื้อสิน ค าไดห ลากหลายในการซื้อของเพี ยงครั้งเดีย วโดยเนน การซื้อสิน ค าในปริมาณมาก
ไฮเปอรมารเก็ตเหลานี้จึงไมมุงเนนการตกแตงสถานที่ หรือการบริการเพื่อลดตนทุนในการขายและใหสามารถ
รักษาระดับของราคาของสินคาใหแขงขันไดดี สําหรับประเทศไทย มีผูประกอบการรายใหญในกลุม ไฮเปอร
มารเก็ต (Hypermarket) มี อาทิ แมคโคร (Makro) บิ๊กซี (Big C) และเทสโกโลตัส (Tesco Lotus)
ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket)
ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) คือ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีเนนการขายอาหาร และสินคาที่ใชใน
ชี วิ ต ประจํ าวัน ให กับ ลู ก ค า โดยที่ ผู ป ระกอบการรายใหญ ในธุร กิจ ประเภทนี้ มี อาทิ Tops Supermarket,
Foodland, Home Fresh Mart และ Villa Market เปนตน
รานสะดวกซื้อ (Convenience Store)
รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) คือ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีสถานที่ประกอบการขนาดเล็กๆ
ตั้งกระจายอยูในชุมชนตางๆ ที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน รวมถึงในยานธุรกิจการคาตางๆ อีกทั้งยังเปนคา
ปลีกขนาดเล็กที่ไดรับความนิยม และเขามาทดแทนรานคาปลีกดั้งเดิม เนื่องจากมีการจัดรานและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย โดยธุรกิจประเภทนี้จะเนนไปที่ความหลากหลายของสินคาแตไมมากเทากับ 2 กลุมแรก และ
สินคาที่มีราคาถูก อาทิเชน ไอศครีม น้ําดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาหารสําเร็จรูป รวมไปถึง ของใชประจําวันตางๆ
เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ครีมทาผิว โฟมลางหนา เปนตน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ไดมีการใหบริการดานการชําระ
เงินต างๆ ผานระบบอิ เล็ กทรอนิกสอีกดวย โดยผูป ระกอบการรายใหญในกลุมธุรกิจ นี้ ไดแก 7-Eleven, V
Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express เปนตน
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หางสรรพสินคา (Department Store)
Department Store เป น ร า นค า ปลี ก ขนาดใหญ ที่ สุ ด การตกแต ง ร า นเน น ความสวยงามและมี
พนักงานบริการใหคําแนะนําเนนขายสินคาคุณภาพดีและสินคาแบรนดเนม ทั้งสินคานําเขาจากตางประเทศ
และผลิตในประเทศ ราคาสินคาจึงคอนขางสูง โดยสินคาจะมีตั้งแตเครื่องแตงกายตางๆ รวมไปถึงสินคาที่ตอง
ใช ภ ายในบ าน อาทิ เช น เฟอร นิ เจอร และเครื่ อ งใช ไฟฟ า เป น ต น ป จ จุบั น มี ผู ป ระกอบการรายใหญ อาทิ
Central Retail Corporation และ The Mall Group
รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store)
Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญในดานการขาย และ การบริการที่รวมถึงการ
ใหคําแนะนําแกลูกคาในผลิตภัณฑเฉพาะทางตางๆ อาทิเชน สินคาที่เกี่ยวกับดานเวชภัณฑ การบํารุงรักษา
สุขภาพ ความงาม เนนขายสินคาเฉพาะดานที่มีคุณภาพ ราคาสูง บางรานขายสินคาเฉพาะ
แบรนดของตนเอง ที่ตั้งราน มักอยูในหางคาปลีกหรือตามแหลงชุมชนขนาดใหญ มีผูประกอบการหลัก
เชน Boots, Watsons และ Supersports เปนตน
นอกจากนี้ รานคาปลีกสมัยใหมยังมีการพัฒนารูปแบบแตกยอยออกเปนประเภทตางๆ มากขึ้น อาทิ
รานคาเฉพาะอยางที่เนนขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาในทองตลาด (Category Killer) และรานคาที่ขาย
สิ น ค า ราคาเดี ย ว รวมถึ งมี ก ารขยายสาขาสู ต างจั งหวั ด เพื่ อ เจาะตลาดชุ ม ชน ทํ าให ร านค าปลี ก สมั ย ใหม
กลายเปนศูนยกลางของชุมชนมากขึ้นสงผลใหมูลคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แตขณะเดียวกันภาวการณแขงขันในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงขึ้นเชนกัน

แผนภาพที่ 6: สรุปภาพรวมของประเภทธุรกิจคาปลีก
(ที่มา: การวิเคราะหโดยคณะที่ปรึกษา)
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1.2.2 สถานการณธุรกิจคาปลีกในปจจุบันและกลยุทธการแขงขันของธุรกิจคาปลีก
(1) สถานการณธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2559 ธุรกิจคาปลีกมีมูลคาสูงถึง 3.6 ลานลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
25 ของ GDP ซึ่งมีมูลคาเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดสวนรอยละ 27.4 โดยคาดการณวา
ในป พ.ศ. 2560 ธุร กิ จ ค าปลี กมี แนวโน มเติ บ โตขึ้ น จากป พ.ศ. 2559 เล็ก นอ ย อัต ราการขยายตัว จะอยู ที่
ประมาณรอยละ 3.2 ซึ่งธุรกิจคาปลีกไดรับอานิสงสจากนโยบายการใชจายภาครัฐ จากการลงทุนในระบบ
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคและมาตรการเรงรัดงบประมาณ ที่สงผลใหการบริโภคของประชาชนใน
ระดับฐานรากเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการการขยายตัวของการทองเที่ยว ซึ่งเชื่อวาจะเปนปจจัยสนับสนุนธุรกิจคา
ปลีกใหขยายตัวและเติบโตตอเนื่องในปถัดๆ ไป
ถึงแมวาการลงทุนของภาครัฐสามารถกระตุนใหธุรกิจคาปลีกสามารถปรับตัวดีขึ้นมาบางในตนป พ.ศ.
2560 แตปญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูง สงผลใหอํานาจการซื้อของครัวเรือนต่ําลง ในขณะเดียวกัน แนวโนม
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPL) ของ SMEs จากสถาบันการเงินมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการปลอยสินเชื่อทั้งระบบหดตัวลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว และการวางงานเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งลวนเปนปจจัยเสี่ยงในระยะยาวที่อาจสงผลใหอุตสาหกรรมคาปลีกมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง
และไมสามารถขยายตัวไดตามที่คาดการณไว
อยางไรก็ดี จากการที่ธุรกิจคาปลีกในกลุม Specialty Store หรือรานคาปลีกที่ขายสินคาเฉพาะอยาง
และซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) ในระดับ Premium และ High-End มีอัตราการเติบโตที่โดดเดนกวา
ธุรกิจคาปลีกในกลุมอื่นๆ เปนเครื่องยืนยันวาในปจจุบัน ผูบริโภคระดับกลางถึงบน ซึ่งเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง
เปนกลุมผูบริโภคหลักที่สงผลใหธุรกิจคาปลีกสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได ในขณะที่กลุมธุรกิจคาปลีกที่มีกลุม
ลูกคาระดับกลางถึงลาง เชน รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) หรือ ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket)มี
อัตราการขยายตัวที่ชะลอลงอยางเห็นไดชัด จากการแขงขันของธุรกิจคาปลีกที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อัน
เนื่องมาจากผูประกอบการตองการที่จะกระตุนกําลังซื้อและยอดขายใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยจะ
เห็นไดทั่วไปวาผูประกอบการจะมีรายการสงเสริมการขายที่หลากหลาย อยางการลดแลกแจกแถม เชน ซื้อ 2
ชิ้ น ในราคาที่ ถูกลง เนื่ องจากต น ทุ น หลั กไมได มาจากตัว สิน คา แตม าจากตน ทุ น การขาย และตน ทุน การ
ดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น
ในสวนขององคการตลาด ธุรกิจตลาดสาขาขององคการตลาดถือวาเปนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่ง
ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมมีสวนแบงการตลาด (Market Share) อยูที่ประมาณรอยละ 31 ของมูลคาธุรกิจคา
ปลีกทั้งหมด แตในปจจุบัน ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ถูกแยงสวนแบงการตลาด และถูกลดบทบาทความสําคัญ
ลงไป ซึ่งเปนผลมาจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีความไดเปรียบทางการแขงขัน
สู งกว า อย า งไรก็ ต าม ในการนี้ องค ก ารตลาดจะพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ท างด า นการเป น พั น ธมิ ต รกั บ
ผูป ระกอบการ Modern Trade และชองทางอื่นๆ เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายสินคาชุมชน
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กลยุทธดานการขยายฐานลูกคา
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะมีการเพิ่มขนาดของการประกอบการดวยการเพิ่มจํานวนสินคาในรานคา และ
จะดําเนินการในรูปของศูนยการคาที่มีขนาดใหญมากขึ้น ซึ่งศูนยการคาเหลานี้จะประกอบดวยรานสรรพสินคา
และรานขายของจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน ศูนยการคาเซ็นทรัล และเดอะมอลล เปนตน อีกทั้ง
ยั ง มี บ ริ ก ารอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เข า มาในศู น ย ก ารค า เพื่ อ ตอบโจทย ค วามต อ งการที่ ห ลากหลายของลู ก ค า
เปรียบเสมือนเปน One Stop Service เชน ธนาคาร รานอาหาร โรงภาพยนตร รานเสริมสวย ศูนยความงาม
และบริการอื่นๆ
นอกจากนี้ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังมีการขยายสาขากระจายครอบคลุมพื้นที่กวางขึ้น อันเปนผลมา
จากการขยายตัวของกรุงเทพฯ หรือเมืองขนาดใหญในระดับภูมิภาคตางๆ ซึ่งทําใหรานคาจําเปนตองมีชองทาง
ในการจั ด จํ าหน า ยสิ น ค าที่ ให ความสะดวกและเปน การติดตามกลุ มลูก คาในพื้ น ที่ เหลานี้ต ามไปด ว ย โดย
ผูประกอบการที่มีการเปดธุรกิจคาปลีกตามพื้นที่นอกตัวเมืองและตามเมืองใหญๆ ของตางจังหวัดนั้น โดยมาก
แลวจะเปนกลุมไฮเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ ซึ่งกลยุทธเหลานี้ ลวนมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อขยาย
ฐานลูกคาใหครอบคลุมในทุกกลุมผูบริโภคและทุกพื้นที่
ดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด -19 ทําใหเปน ยุค ทองของการคาออนไลนอยา ง
แทจริง เนื่องจากคนสวนใหญหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบานเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค
ประกอบกั บ การสั่ ง สิ น ค า ออนไลน ใ นป จ จุ บั น มี อ งค ป ระกอบเกื้ อ หนุ น ที่ ช ว ยให ก ารซื้ อ สิ น ค า มี ค วาม
สะดวกสบายมากขึ้น เชน การจายเงิน ผานระบบ e-Payment ผูใหบริการขนสงมีใหเลือกหลากหลาย
ผูคาในตลาดมีเปนจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันดานคุณภาพและราคา ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบ
และเลือกซื้อสินคา/บริการจากผูขายที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแตราคายอมเยากวา และเขาถึงผูบริโภคในยุค
นี้ไดอยางโดนใจ"
การปรับตัวใหทันสถานการณและทันกระแสนิยมเปนอีกปจจัยสําคัญที่พอคา-แมคาออนไลนควรให
ความใสใจเปนพิเศษ เนื่องจาก ผูซื้อสินคาออนไลนสวนใหญมีการเปดรับขาวสารผานชองทางออนไลนเปนหลัก
ซึ่งขาวสารที่เผยแพรผานชองทางออนไลนจะมีความรวดเร็ว และเกิดเปน กระแสขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้ น
ดังนั้น การติดตามขาวสารและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปรับตัวใหทันแฟชั่น ทันคูแขง ทัน
ตลาด ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอสินคาใหมีความหลากหลาย ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะทําใหไดเปรียบคูแขง
ขันในตลาด
กลยุทธดานราคา
ธุรกิจคาปลีกไดใชกลยุทธที่แตกตางกันในการดึงดูดลูกคาดวยกลยุทธดานราคา ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่เปน
ที่นิยมและมีการใชกันอยางแพรหลาย คือ การใชระบบสมาชิก ซึ่งชวยใหกลุมลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถได
ผลประโยชนตามมามากมาย เชน การสะสมคะแนนไวแลกสิ่งของหรือสวนลดในการซื้อของจากทางรานคา
การสะสมแสตมปรับสวนลดหรือแลกของรางวัลตามรานสะดวกซื้อ รวมถึงการมีสวนลดในเรื่องอื่นๆ เชน การ
ไดสวนลดจากธุรกิจอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรทางการคา ซึ่งอาจเปนธุรกิจในเครือเดียวกันหรือเปนพันธมิตรทาง
การคากัน เปนตน ซึ่งระบบดังกลาวสามารถสรางฐานลูกคาที่เหนียวแนน
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นอกเหนือจากการสรางความไดเปรียบดานราคาผานการสมัครระบบสมาชิกแลว ธุรกิจคาปลีกบาง
รายยังเนนใชกลยุทธการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานตราสินคาที่เปนของตนเอง อาทิ ตราสินคา
Big C ตราสินคา Tops หรือตราสินคา Tesco เปนตน ซึ่งการดําเนินกลยุทธดังกลาว ผูประกอบการ
จะคัดเลือกบริษัทที่จะมาผลิตสินคาผานการประมูล เพื่อจัดจําหนายสินคาภายใตชื่อแบรนดของตนเอง ดังนั้น
ผูผ ลิ ต จึ งต องยอมแลกด ว ยการยอมรั บ ผลกําไรจากการขายสิน คา เพื่ อใหบ ริษัทผูผ ลิตมีชองทางในการจัด
จําหน ายผานแบรนดที่ไดรับ การยอมรับ ทําใหทายที่ สุดแลว สินคาที่ผานแบรนดเหลานี้ จึงมีราคาที่ ถูกกวา
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานราคาได
นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการในกลุมธุรกิจ ไฮเปอรมารเก็ต หรือ Discount Store มักจะมีการดึงดูด
ลูกคาดวยราคาที่ต่ํากวาคูแขง เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาวาสินคาของทางรานคามีราคาถูกที่สุดผาน
การสื่ อสารทางการตลาด เช น หากลู กค าเจอราคาถูกกวา ทางรานคาจะลดราคาสิน คาให เทีย บเทา และ
รับประกันวาลูกคาจะไดรับราคาที่ดีที่สุด เปนตน
กลยุทธดานการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาและการบริการ
จากการที่ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายและการบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
การปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของธุรกิ จค าปลีกให มีความรวดเร็ว และมอบความสะดวกสบายที่ มากขึ้น ใหแก
ผูบ ริโภคจึ งมีความสํ าคั ญ และสงผลตอความสามารถในการแขงขัน เปน อย างยิ่ ง ผ านการนํ าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชโดยเนนไปที่การใหบริการเสริมที่ครบวงจร เชน บริการชําระคาสินคา บริการชําระคา
น้ําคาไฟ บริการรับ-สงพั สดุ เปน ตน นอกจากนี้ ทางผูประกอบการยังไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต ใช
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแขงขัน เชน
1) การใหบริการชําระเงินผานบัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดการจับจายใชสอยที่
มากขึ้น เนื่องจากลูกคาไมตองกังวลถึงประเด็นการไมมีเงินสดเพียงพอในการจับจายสินคา
2) การใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange: EDI)
เชน การใชระบบรหัสแทง หรือบารโคด (Bar Code) ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมสินคาคงคลังและ
การจัดซื้อไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) การใชตูหยอดเหรียญ (Vending Machine) ซึ่งมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเนนไปที่ความรวดเร็ว
เปดบริการตลอดเวลา และลดความไมพึงพอใจในการบริการ โดยมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับสินคาที่มีราคา
ถูกและกําไรตอหนวยต่ํา ทําใหไมคุมคากับการจางพนักงานขาย
4) การซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต (Online Shopping) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเนื่องจาก
พฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถชวยแกปญหาสําคัญไดหลายประการ เชน ในกรณี ที่
สิน คาที่ ตองการไมมีขายหรือสินคาหมดในพื้ นที่บ ริเวณใกลเคียง รวมถึงประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
เดิ น ทาง ช อ งทางการออนไลน จึ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ม ค าต อ ทั้ ง ฝ งผู ข ายและผู ซื้ อ เป น อย างมาก
เนื่องมาจากตนทุนที่ต่ํากวาการเชารานหรือเปดหนารานขาย ในขณะที่ผูบริโภคก็ไดรับความพึงพอใจจากการ
บริการมากกวา
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อยางไรก็ดี หากองคการตลาดสามารถนํากลยุทธเหลานี้มาปรับใช เพื่อใหตอบสนองตอพฤติกรรมการ
ใชจายของผูบริโภคมากขึ้น จะสงผลใหตลาดขององคการตลาดสามารถสงเสริมการกระจายสินคาชุมชนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพลิกวิกฤติเปนโอกาส เชนพัฒนาและเพิ่ม
พันธมิตรทางดานผูประกอบการ Modern Trade หรือชองทางอื่นๆเพื่อเปนชองทางกระจายสินคาชุมชนให
เติ บ โตไปกั บ แนวโน มของอุ ตสาหกรรมค าปลีกในประเทศในอนาคตอัน ใกล และอาจรวมถึงการเติบ โตใน
ตางประเทศไปกับ Modern Trade หรือชองทางอื่นๆในระยะยาว
1.2.3 แนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต
(1) ภาพรวมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต
ธุรกิจคาปลีกมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้นในระยะ 1-3 ปขางหนา อันเนื่องมาจากการฟนตัวของภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่ถูกขับเคลื่อนโดยการลงทุน การบริโภค และการทองเที่ยว โดยการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอื่นๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองที่จะ
ชวยเพิ่ มกําลังซื้อของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยหนุนในการเติบโตของธุรกิจคาปลีก อีกทั้งขอ
ไดเปรียบของธุรกิจจากจํานวนสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการที่ผูบริโภคนิยมซื้อสินคา ผาน
รานคาปลีกสมัยใหมมากขึ้น จะหนุนใหธุรกิจคาปลีกในภาพรวมกลับมาขยายตัวดีกวาชวงที่ผานมา โดยคาดวา
การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะอยูที่ระดับเฉลี่ย รอยละ 4 ถึงรอยละ 6 ในชวง 3 ปขางหนา (ป พ.ศ.
2560–2562) ซึ่งตลาดคาปลีกจะยังคงมีการขยายตัวตอเนื่อง แตในอัตราที่ชาลงเมื่อเทียบกับในชวง ป พ.ศ.
2550–2555 ที่สามารถขยายตัวไดกวารอยละ 8
อยางไรก็ตาม ภาพรวมการแขงขันของธุรกิจคาปลีกนั้นสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการแขงขันจากธุรกิจคา
ปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจคาปลีกขามประเภทที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน และคูแขงรายใหมที่จะเขามาแยง
สวนแบงตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วของรานคาออนไลน
(E-commerce) จะมีบทบาทสําคัญที่จะเขามาแยงชิงสวนแบงตลาดไดมากขึ้น โดยคาดวาตลาด
E-commerce ของประเทศไทยจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20.6 ตอป ไปจนถึงป พ.ศ. 2568 เนื่องจาก
ผูบริโภคเริ่มมีความคุนเคยกับการสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น จึงคาดวาผูประกอบการรานคาปลีก
สมั ย ใหม และแบบดั้ งเดิ มจะต องเน น ใชกลยุทธดานราคาเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และการลดตน ทุน การ
ดําเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ขณะเดียวกัน ก็ตองพัฒนาธุรกิจ E-commerce ควบคูไปกับ
การขายผ า นร านค า ดั งนั้ น การไม ป รั บ ตั ว เพื่ อให ทัน กับ การเปลี่ย นแปลงของโครงสรางธุร กิจ คาปลีก และ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมจะเปนปจจัยเสี่ยงตอความอยูรอดของธุรกิจคาปลีก
แบบดั้งเดิม
(2) พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากแนวโนมของอุตสาหกรรมคาปลีกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแลว หนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นไดชัด คือ พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเขามาของเทคโนโลยี ที่มีบทบาท
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากขึ้น โดยพฤติ กรรมที่ เห็ นไดชัดมีทั้งหมด 4 พฤติกรรมด วยกั น
ไดแก
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ผู บ ริโภคมี การค น หาข อมู ล ของสิ น ค ามากขึ้น กอนการตัดสิน ใจซื้อ เนื่ องจากการที่เทคโนโลยีและ
อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น จึงทําใหงายและสะดวกตอการคนหาขอมูล เชน การ
เปรียบเทียบราคาระหวางรานคาตางๆ หรือการเปรียบเทียบคุณภาพโดยการหาขอมูลของผูที่เคยซื้อมากอน
(Review) รวมถึงการเปรียบเทียบความทันสมัยและความหลากหลายของสินคากอนที่จะทําการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในแตละครั้ง นอกจากนี้แลว ผูบริโภคตั้งแตระดับกลางลงมามักจะมีการแสวงหา
ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจกอนที่จะเลือกซื้อสินคาเชนเดียวกัน แตจะเปนการจับจายใชสอยในยานตลาด
นัดหรือตลาดชุมชนที่มีราคาถูกกวา
ผูบริโภคตองการความรวดเร็วมากขึ้นและมีขอจํากัดดานเวลาในการซื้อสินคาแตละครั้ง โดยปญหาที่
ผูบริโภคพบเจอจากการซื้อสินคาคือปญหาเรื่องการเดินทางและที่จอดรถ สงผลใหผูบริโภคนิยมที่จะซื้อสินคา
ในร า นค าปลี ก ที่ อ ยู ในถนนสายใหม ในย านที่ ไม แ ออั ด มี พื้ น ที่ ก วางขวาง และมี ที่ จ อดรถที่ ส ะดวกสบาย
นอกจากนั้น ผูบริโภคยังมองวาการซื้อสินคาตางๆ โดยเฉพาะสินคาในชีวิตประจําวันที่ตองซื้อเปนประจํานั้น
เปนภาระซึ่งทําใหเกิดเปนความเบื่อหนาย ดังนั้น ผูบริโภคจึงคาดหวังที่จะไดของที่ตองการครบทุกอยางจาก
การไปซื้ อเพี ยงครั้งเดียว อี กสิ่งสําคั ญ คื อ การบริการที่ดีและกลยุทธที่ช วยยน ระยะเวลาการซื้อสิ น คาของ
ผูบริโภค ซึ่งจะชวยสรางความพึงพอใจแกลูกคา เชน การมีชองทางดวนจายเงินสําหรับผูที่ซื้อสินคาไมถึง 10
ชิ้น ตามซุปเปอรมารเก็ต เปนตน
ผูบริโภคมีการซื้อสินคาตามหางสรรพสินคาลดนอยลง ผูบริโภคหลายรายเลือกที่จะใชจายผานชองทาง
ออนไลน หรือใชจายในชองทางที่มีราคาถูกกวา สงผลใหหางสรรพสินคาตองเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา
ธุรกิจของหางสรรพสินคา ใหเปรียบเสมือนสถานที่ที่ผูคนมาใชชีวิตหรือใชเวลากับคนในครอบครัวมากขึ้น
ผูบ ริโภคในป จ จุ บั น ต องการความหลากหลายของสิน คาและตองการทางเลือกของสิน คาที่ ตนเอง
ตองการมากขึ้น โดยความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันมีความละเอียดซับซอนมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจาก
ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ผูบริโภคยอมที่จะเลือกจับจายใช
สอยในสถานที่หรือชองทางที่สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายนี้ได
จากการวิ เ คราะห ส ถานการณ แ ละแนวโน ม ของการค า ปลี ก การค า ออนไลน (E-Commerce)
ที่มีบทบาทและมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ พฤติกรรมผูบริโภคที่ตองการความรวดเร็ว
ขึ้นจากขอจํากัดทางดานเวลา รวมทั้งตองการความหลากหลายของสินคาและชองทางการซื้อสินคามากขึ้น
องคการตลาดจึงพิจารณาการกาวเขาสูการคาออนไลน เพื่อใชประโยชนจากแนวโนมการเติบโตของชองทาง
ตลาดดังกลาวในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ พฤติกรรมผูบริโภคที่มีแนวโนมไปการคนหาขอมูลของสินคามากขึ้นกอนการตัดสินใจซื้อ
ดวยชองทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาศูนยขอมูลเพื่อใหบริการในดานขอมูลสินคาเกษตร รวมทั้ง
เผยแพรองคความรูจากความเชี่ยวชาญในการพัฒ นาตลาดใหไดมาตรฐาน จะเปนประโยชนตอชุมชน และ
สงเสริมการปฏิบัติการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากการปรับตัวใหสอดคลองกับแนวโนมพลวัตของการคาปลีกจะชวยใหองคการตลาดปฏิบัติการ
เพื่อพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว ยังสามารถเพิ่มรายได และเสริมสรางภาพลักษณองคการตลาด
4.0 จึงเปนกลยุทธที่เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี
แผนภาพที่ 7: สรุปภาพรวมแนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต
แนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
 คาดว่าธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ จะขยายตัว
ต่ อเนื่องเฉลี�ย ร้ อยละ 4-6 ในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า
(พ.ศ. 2560–2562)
 ธุรกิจค้ าปลีกจะมีการแข่ งขันที่รุนแรงมากขึน�
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
� มจะลดบทบาทลง ธุรกิจค้ า
ปลีกสมัยใหม่และช่องทางออนไลน์จะมีความสําคัญ
มากขึ �น
 มีอัตราการขยายตัวของร้ านค้ าออนไลน์
(E-commerce) สูง โดยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี�ย
ร้ อยละ 20.6 ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2568
 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไปในอนาคต ได้ แก่
1. ผู้บริโภคค้ นหาข้ อมูลมากขึ �นก่อนการตัดสินใจซื �อ
2. ผู้บริโภคต้ องการความรวดเร็วมากขึ �นและมี
ข้ อจํากัดด้ านเวลาในการซื �อสินค้ าแต่ละครัง�
3. ผู้บริโภคซื �อสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าน้ อยลง
4. ผู้บริโภคต้ องการความหลากหลายและต้ องการ
ทางเลือกของสินค้ าที�ตนเองต้ องการมาก ขึ �น

แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกช่ องทางออนไลน์ (Future of clicks in retail industry)
4.6%

พ.ศ. 2557
CAGR
ออนไลน์: 20.6%
ไม่ใช่ออนไลน์: 4.7%
ทังหมด:
�
6.3%

18.7% [หน่วย: ดอลลาร์ สหรัฐ]

พ.ศ. 2568

11.8
ล้ านล้ าน

23
ล้ านล้ าน

95.4%

81.3%

ออนไลน์
ไม่ใช่ออนไลน์

สัดส่ วนธุรกิจค้ าปลีกช่ องทางออนไลน์ ท่ วั โลกในปี พ.ศ. 2568
[หนวย: ดอลลารสหรัฐ]

26%
สหราชอาณาจักร
24% (0.21 ล้ านล้ าน)

สหรัฐอเมริกา
(1.32 ล้ านล้ าน)

18%
15%

เยอรมนี
(0.09 ล้ านล้ าน)

ร้ านค้ าที�ไม่ใช่ชอ่ งทางออนไลน์
(Non-online Retails)

(ที่มา: การวิเคราะหของคณะที่ปรึกษา)

จีน
(1.30 ล้ านล้ าน)

10%
ญี�ปนุ่
(0.17 ล้ านล้ าน)

ร้ านค้ าช่องทางออนไลน์
(Online Retails)

2.สภาพแวดลอมภายในองคการตลาด
เนื่องจากองคการตลาดเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงมหาดไทย จึงสามารถใชประโยชนจากความ
รวมมือจากหนวยงานราชการที่กระจายตัวอยูตามทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ ในการใชพื้นที่เพื่อเปดตลาด หรือ
เพื่อเก็ บ ข อมู ล ด านสิ น ค า เกษตรได อย า งสะดวก นอกจากนี้ยังมีอํานาจหลายประการที่ เอื้ออํานวยตอการ
ประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปดตลาดไดเองโดยไมตองผานกระบวนการของ
หนวยงานดานการปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานภาครัฐที่สามารถทําการคาได จึงมีความคลองตัวใน
การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนตน
อยางไรก็ดี องคการตลาดยังตองพิจารณาถึงการเพิ่มทักษะบุ คลากร ในสวนที่จําเปนตอการปฏิบั ติ
ภารกิจ อาทิ ทักษะทางดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการพัฒนาธุรกิจ ดานกฎหมายและการ
บังคับใชสัญญา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสําเร็จในการประกอบภารกิจอยางยั่งยืนในอนาคต
ทั้งยังตองพิจารณาแกปญหาดานกฎระเบียบที่เปนขอจํากัด โดยปรับปรุงใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติภารกิจ
มากยิ่งขึ้น
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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ในสวนนี้ จะเป นการศึกษาสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาด โดยในสวนแรก เพื่ อทําความ
เขาใจถึงตัวองคกรและการประกอบการ โดยใชกรอบแนวคิด 7S ซึ่งเปนการวิเคราะหบริบทตางๆ ขององคการ
ตลาดใน 7 ดาน คือ คุณคารวม (Shared Value) โครงสราง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร (Staff)
ทักษะ (Skill) ลักษณะ (Style) และ กลยุทธ (Strategy) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
อํานาจดําเนินการ
1. สราง ซื้อ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่องใช บริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
2. กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
เพื่อสรางตลาด และปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาต
จากคณะรัฐมนตรีกอน
3. ทําการคาและขนสงสินคา
4. ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพื่อจัดตั้งหรือดําเนินการ
ตลาด
5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการตลาด
6. กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาด
จากคุณลักษณะขางตน องคการตลาดสามารถใชประโยชนจากความรวมมือของหนวยงานราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่กระจายตัวอยู ตามทองถิ่น ตางๆ ทั่ วประเทศ นอกจากนี้ยังมีอํานาจ หลายประการที่
เอื้ออํานวยตอการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปดตลาดไดเองโดยไมตอง
ผานกระบวนการของหนวยงานดานการปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานภาครัฐที่สามารถทําการคาได
จึงมีความคลองตัวในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนตน
นโยบายผูถือหุนภาครัฐ (StatementofDirections:SOD)
กระทรวงการคลั ง ได กํ า หนดนโยบายผู ถื อ หุ น ภาครั ฐ (StatementofDirections:SOD) สํ า หรั บ
องคการตลาด ที่จะใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล และชี้ประเด็นที่องคการตลาดควรใหความสําคัญและเรง
ดําเนินการ รวมถึงการใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมิลผลการดําเนินงานของ องคการ
ตลาดตอไป ซึ่ง SOD ขององคการตลาดมี 3 ระดับดังนี้
(1) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(2) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(3) แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่มีตอองคการตลาด กําหนดทิศทางขององคกรที่เหมาะสมตาม
นโยบายรัฐบาล และเรงพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสิน
จากนโยบายผูถือหุนภาครัฐ ขางตน เพื่อใหสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจึงได
กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
หลักการและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายผูถือหุนภาครัฐ มีดังตอไปนี้
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แผนระยะสั้น
 การจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตรป รับ บทบาทขององคกรใหชัด เจน และสอดคลองกับ นโยบาย
รัฐบาลเพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การจัดทํ าแผนวิสาหกิ จให สอดคลองกับ แผนยุ ทธศาสตร เพื่อให การดําเนิน งานเป น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แผนระยะยาว
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนวิสาหกิจที่จัดทําขึ้น ดวยนโยบายดังกลาว องคการตลาดได
กําหนดเสนทางการพัฒนาองคการตลาดเปน 3 ระยะหลักภายในป 2568 คือ
 ระยะที่ 1: ป 2560-2562 เปนชวงพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร และ ธุรกิจ ที่มีอยู
เดิมใหมีความเขมแข็ง
 ระยะที่ 2: ป 2563-2565 เปนการเสริมสรางตําแหนงทางยุทธศาสตรโดยการเพิ่มบทบาท
การเปนองคกรกลางที่สงเสริมและกําหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และ สงเสริมการคาระดับ
ทองถิ่น รวมทั้งสรางพั นธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจใหครอบคลุมภายในประเทศอยาง
กวางขวางโดยเนนการลงทุนรวมกับภาคเอกชนในโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจ
 ระยะที่ 3: ป 2566-2568 เปนการกาวเขาสูองคกรแหงปญญาดานการคาในชุมชน ในระยะนี้
จะรวมถึงการพัฒนาศูนยบริหารจัดการขอมูลราคา พรอมทั้งใหบริการดานสงเสริมตลาดและ
วิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเชน เผยแพรองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
แผนภาพที่ 8: ภาพรวมของนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
เป้าประสงค์ ของ
องค์ การตลาด

องค์ กรแห่ งปัญญา
ด้ านการค้าในชุ มชน
- สู่ การเป็ นองค์แห่งปัญญาด้ า นการค้ าในชุ มชน
- ให้ บริการด้ า นการส่ งเสริมตลาด/ วิสาหกิ จชุมชน
แบบครบวงจร
- สู่ การเป็ นองค์กรส่ งเสริมตลาดชุมชน/ วิสาหกิจ ชุม ชน
- กําหนด/ รับ รองมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่ งเสริมการค้ าใน
ระดับท้ องถิ�น
- ลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการที�สอดคล้ องกับพันธกิจ
- สู่ การเป็ นองค์กรที�มี การบริ หารจัดการเป็ นเลิ ศ
- ปรับ ปรุ งตลาดสาขาที�มี อยู่ให้ เป็ น มาตรฐาน/
ยกระดับคุณ ภาพในการจัดส่ งสิ นค้ าสู่ กลุ่ มเป้าหมาย
2554

2556

2558

2561

พ.ศ.

(ที่มา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)
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ทักษะ
พนักงานสวนใหญ อยูในสวนสนับสนุนมากกวาการบริหารจัดการ และพัฒนาตลาด ทําใหบุคลากร
ภายในองคกรยังไมมีทักษะในเชิงธุรกิจสงผลใหตลาดแตละสาขาไมสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการ ใน
เชิงรุกไดเทาที่ควร และโดยทั่วไป ความสามารถ และความเชียวชาญยังไมตรงกับความเฉพาะเจาะจงที่ตอง
อาศัยความรู ความชํานาญเฉพาะดาน องคการฯ จึงจะเนนการพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะที่ตองการ หรือสรร
หาจากภายนอกเพื่อใหองคการฯ สามารถพัฒนาไดตามวิสัยทัศน และยุทธศาสตรที่จะดําเนินไปในอนาคต
บุคลากร
องคการตลาดถือวาเปนองคกรขนาดเล็ก มีพนักงานจํานวน 99 คน การสรรหาและรักษาบุคลากรผูมี
ความเชี่ ย วชาญภายนอก ยั งถู กจํ ากั ดดั ว ยโครงสรางอัตราเงิน เดือนที่ ไมแขงขัน หรือจูงใจในตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลงาน (PerformanceManagement) ซึงรวมถึงมาตรวัดความสําเร็จของบุคคล
(KPI) สมรรถนะ (Competency) และระบบการจ า ยค า ตอบแทนจู ง ใจ (Incentive หรื อ Bonus) ยั ง ไม
เอื้ออํานวยตอการคัดแยกระดับผลงานของผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน ออกมาจากผูที่มีผลการปฏิบัติงาน
ปานกลางหรือต่ํากวาได
ลักษณะ
เนื่องจากการดําเนินกิจการภายใตวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการตลาดที่ผานมาจะมีการ
องคการตลาดมีลักษณะการประกอบกิจแบงออก 2 กิจการหลักๆ ไดแก
1. กิจการดานการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดขององคการตลาด ซึ่งองคการมีการดําเนินกิจการในการ
บริห ารจั ด การพื้ น ที่ ตลาดโดยมี ลั กษณะการให เชาพื้ น ที่ภ ายในตลาด โดยแบงลักษณะการเชาตามสั ญ ญา
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1 องคการตลาดเปนผูบริหารจัดการพื้นที่เอง จํานวน 4 สาขา ไดแก ตลาดสาขาลําพูน จังหวัด
ลําพูน, ตลาดสาขาบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตลาดสาขาหนองมวง จังหวัดลพบุรีและตลาดสาขาตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดยการนําพื้นที่ขององคการตลาดใหผูประกอบการ ประชาชน เกษตรกร หรือบุคคลอื่นใด
เชาพื้นที่แผงคา หรือ อาคารพาณิชย หรือ พื้นที่ลักษณะอื่นใด สําหรับทําการคาหรือประกอบกิจการ ตลอดจน
ที่พักอาศัย ตามสภาพพื้นที่ของตลาดแตละตลาด
1.2 องคการตลาดใหเอกชนบริหารจัดการพื้นที่ จํานวน 1 สาขา ไดแก ตลาดสาขาปากคลองตลาด
โดยใหสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางและบริหารโครงการปากคลองตลาดแกบริษัท ปากคลองตลาด (2552) จํากัด
เปนระยะเวลา 30 ป
ซึ่งหากพิ จ ารณาถึ งผลประกอบการแล ว การที่ อ งค ก ารตลาดเป น ผู บ ริ ห ารพื้ น ที่ เองนั้ น จะผล
ประกอบการที่ขาดทุน แตกรณีที่ใหเอกสารเปนผูบริหารพื้นที่กลับมีผลประกอบการที่เปนกําไร จึงมีผลตอการ
เสริมสรางความชํานาญของบุคลากร ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางภายในองคกร โครงสรางบุคลากรและ
ทั กษะที่ ห นั กไปในทางส วนงานสนั บ สนุ น โดยป จจัย เหลานี้เป น สว นหนึ่ งที่ทํ าให บ ทบาทการเป น องคกรที่
เชี่ยวชาญทางดานการสรางตลาดเปนไปไดชากวาที่ควร
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2. กิจการดานการคาและการพาณิชย ซึ่งไดมีการจัดจัดหาและจําหนายสินคาเกษตร สินคาโอทอป
(OTOP) สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคาอื่นๆ โดยมี
ชองทางในการจําหนายสินคา ทั้งสวนราชการ หนวยงานของรัฐตางๆ ไดแกการจําหนายสินคาประเภทขาวสาร
และสิ น ค าอุ ป โภคบริโภคไปยั ง กรมราชทั ณ ฑ กรมป องกั น สาธารณะภั ย โรงเรีย นและ โรงพยาบาลต างๆ
ตลอดจนหนวยงานของรัฐอื่นๆ และองคกรเอกชน ไดแกการจําหนายสินคาเกษตร สินคา โอทอป (OTOP)
ของเกษตรกร ชุ มนุ มวิ สาหกิจ ชุ มชน สหกรณ การเกษตรตางๆ และสิน คาอื่น ๆ ไปยังรานคาปลีกสมัย ใหม
(Modern Trade) ไดแก บิ๊กซี (Big C) เทสโกโลตัส (Tesco Lotus) และแม็คโคร (Makro) โดยเปนลักษณะ
การทําการคาในรูปแบบของการซื้อขายสินคา และในการสงสินคาใหแกคูคาที่ไดทําการคาขององคการตลาด
นั้น องคการตลาดจะกําหนดเงื่อนไขในการสงสินคาใหคูสัญญาเปนรับผิดชอบในสวนของการสงสินคา ทั้งภาระ
และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดังกลาว
ระบบ
ระบบขั้ นตอนการดํ าเนิ น งานที่ เป น กระบวนการธุรกิจ หลักขององคการตลาดในปจ จุบัน สามารถ
จําแนกตามธุรกิจขององคกร ดังนี้
(1) การใหบริการเชาพื้นที่
องคการตลาดมีภารกิจหลักในการจัดสรางตลาดกลางระดับทองถิ่นใหเปนจุดนัดพบระหวาง ผูผลิต
ผูขาย และผูซื้อโดยตรง โดยมีจุดมุงหมายในการลดผลกระทบจากกลไกราคาผานระบบพอคาคนกลาง และ
เปนทางเลือกสําหรับประชาชนในชุมชนที่ยังเขาไมถึงระบบตลาดแบบ ModernTrade และใหบริการเชาพื้นที่
ทั้งในสวนที่พักอาศัยในอาคารตลาด อาคารพาณิชย โดยกระบวนการใหบริการเชามีขั้นตอนดังนี้
โฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาด/
โครงการ/อาคารพาณิชย์/
ที�พกั (แฟลต)

เปิ ดให้ จองพื �นที�เช่า และชําระ
เงินค่ามัดจํา

จัดทําสัญญาเช่า

ผู้เช่าชําระค่าเช่า

องค์การตลาดบริ หารจัดการ
และอํานวยความสะดวก
แก่ผ้ เู ช่า

ผู้เช่าเข้ าดําเนินการขาย
สินค้ า

องค์การตลาดรับชําระเงินค่า
เช่าและการออกเอกสารรับเงิน

แผนภาพที่ 9: กระบวนการการใหบริการเชาพื้นที่
(ที่มา: การวิเคราะหโดยคณะที่ปรึกษา)
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อยางไรก็ตาม ในกรณีสัญญาใหสิทธิ์ลงทุนเพื่อทําการกอสรางโครงการตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน และ
หาผลประโยชนจากการใหเชาแผงและที่พักอาศัยในอาคารตลาด และอาคารพาณิชย องคการตลาดยังคงมีประเด็น
ปญหาที่ทําใหการดําเนินงานตองชะงัก เนื่องจากที่ผานมาไดเกิดกรณีพิพาทกับคูสัญญา ทั้งยังมีกรณีฟองรองเรื่อง
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่องคการฯไดดําเนินการผองถายภาระโดยการไลเบี้ยตอผูเชารายยอย ซึ่งในบางกรณียังมี
การคางชําระ องคการตลาดจึงจะดําเนินการแกไขอยางรัดกุมและเปนระบบ เพื่อใหการบริการจัดการตลาดสาขา
ตลิ่งชันเปนไปไดอยางราบรื่นในอนาคต
(2) การใหเอกชนเขารวมทุน
องคการตลาดไดมีนโยบายเปดใหเอกชนสามารถทําสัญญาสัมปทานเชาตลาดสาขา ทําให เปนการ
เปลี่ยนบทบาทการประกอบการเอง (Operator) ในตลาดดังกลาว เปนการบริหารสัญญา และอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการนี้องคการตลาดจะดําเนินการโดยรวมกับพันธมิตรเครือขายในการศึกษาแนวทาง
และปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองหาพันธมิตรภาคเอกชนเขารวมทุนในการ
ดําเนินงานปรับปรุง และดําเนินการบริหารพื้นที่ตลาด โดยกระบวนการใหเอกชนเขารวมทุนมีขั้นตอนดังนี้
โฆษณาและออกรายละเอียด
ข้ อกําหนดให้ เอกชนเข้ าร่ วม
ลงทุนในโครงการ

ผู้สนใจส่งข้ อเสนอในการเข้ า
ลงทุนในโครงการ

จัดทําสัญญาเข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการ

ผู้รับสัมปทานชําระค่าส่วนแบ่ง
รายได้

ผู้ได้ รับสัมปทาน ดําเนินการ
ตามขันตอนของสั
�
ญญา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าพัฒนา
โครงการ

องค์การตลาดดําเนินการออก
เอกสารรับเงิน

แผนภาพที่ 10: กระบวนการการใหเอกชนเขารวมทุน
(ที่มา: การวิเคราะหโดยคณะที่ปรึกษา)
อยางไรก็ตาม การบริหารสัญญา อาทิ ในกรณีการรวมทุน และสัญญาเชา เทาที่ผานมามีกรณีพิพาท
เกิดขึ้น จึงควรพิจารณาในการกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลอยางจริงจัง และกําหนด
กระบวนการที่มีความชัดเจนในแงของการควบคุมบริหารสัญญา เพื่อไมใหองคการฯ ตกอยูในความเสี่ยงหาก
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได
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(3)การจัดจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค (ประเภทขาวสารและอาหารดิบ) ใหแกหนวยงานภาครัฐ
องค ก ารตลาด ได ดํ า เนิ น กระบวนการจํ า หน า ยสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคประเภทข า วสาร
และอาหารดิบ ใหแกกรมราชทัณฑและหนวยของรัฐตางๆ ซึ่งมีกระบวนการโดยสังเขปดังนี้
1. กระบวนการขึ้นทะเบียนผูประกอบการคาขององคการตลาด
(1) ประกาศขึ้นทะเบียนผูประกอบการคาขององคการตลาด
(2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูประกอบการคา
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเปนผูประกอบการคาขององคการตลาด
(4) ประกาศรายชื่อผูประกอบการคาของ องคการตลาด
2. กระบวนการเขาเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะจัดซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
(1) ห น วยงาน ของรั ฐ ที่ ป ระส งค จะจั ด ซื้ อ สิ น ค า อุ ป โภ คบ ริ โ ภ คป ระกาศเชิ ญ ช วน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาเสนอราคา
(2) องค การตลาดจั ดทํ าเอกสารการเสนอราคาและยื่น เสนอราคาต อหนวยงานที่ป ระสงคจ ะ
จัดซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
(3) หนวยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาและประกาศผูชนะการเสนอราคา
(4) กรณีองคการตลาดเปนผูชนะการเสนอราคาเขาทําสัญญากับหนวยงานนั้น
3. กระบวนการจัดหาสินคาเพื่อการคาขององคการตลาด
(1) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการจั ด หาสิ น ค า ขององค ก ารตลาดเพื่ อ จํ า หน า ยให แ ก
หนวยงานของรัฐ
(2) เชิญผูประกอบการคาขององคการตลาดเขาเสนอราคา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการ
คาขององคการตลาด
(3) จัดทําสัญญากับผูประกอบการคาขององคการตลาดที่ไดรับการคัดเลือกการเสนอราคา
(4) ดําเนินการบริหารสัญญาโดยการจัดสงสินคาใหแกหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามขอกําหนด
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
(5) ควบคุมคุณภาพการจัดสง โดยสุมตรวจคุณภาพและปริมาณที่คูสัญญา
(6) ประเมินความพึงพอใจของคูสัญญาที่จัดซื้อสินคากับองคการตลาด
กรณี ทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐ

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

50

กรณีทําสัญญากับผูประกอบการคา

แผนภาพที่ 11: กระบวนการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค (ประเภทขาวสารและอาหารดิบ) ใหแก หนวยงานภาครัฐ
(ที่มา:ฝายตลาดและจัดสงสินคา)
(4) การจัดตลาดนัดคาราวานสินคา
องคการตลาดรวมกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดตลาดนัดคาราวานสินคา ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละ 1
ครั้ง โดยมีระยะเวลาการจัดงานครั้งละประมาณ 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดในภาคตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปนการ
เพิ่มชองทางการจําหนายและกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน และเปนการลดภาระคาใชจายของประชาชนจาก
การจําหนายสินคาคุณภาพในราคายุติธรรม โดยกระบวนการดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้
สรรหาและจัดทําบันทึก
ข้ อตกลงกับพันธมิตร
ภาคเอกชนในการจัดงาน

พันธมิตรภาคเอกชนทําการ
คัดเลือกพื �นที�จดั ตลาดนัดใน
ภูมิภาคต่างๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร
บริ หารส่วนท้ องถิ�นเพื�อขอใช้
พื �นที�จดั ตลาดนัด

ดําเนินการเปิ ดทําการค้ าตาม
ระยะเวลาที�ขออนุญาติใช้ พื �นที�

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานตลาดนัดคาราวานสินค้ า

พันธมิตรภาคเอกชนประกาศหา
ผู้ค้ารายย่อยเข้ าร่ วมโครงการ

แผนภาพที่ 12: กระบวนการการจัดตลาดนัดคาราวานสินคา
(ที่มา:ฝายตลาดและจัดสงสินคา)
ในการบริหารจัดการโครงการตลาดนัดคาราวานสินคานี้ แตเดิมองคการตลาดไดมีการใชตัวแทน
(Agent) เพี ย งไม กี่ ร าย โดยใช ชื่ อ ขององค การตลาดตระเวนขออนุ ญ าตเป ด ตลาดนั ด จึ งไม ได ค วบคุ มการ
ดําเนินงานเอง จึงอาจกอใหเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ และไมสามารถตรวจสอบสินคาที่นํามาขายได
อยางเต็มที่ ซึ่งอาจทําใหเสียชื่อเสียงขององคการตลาดได ดังนี้แนวนโยบายในอนาคต องคการตลาดจะเปน
ผูบริหารจัดการโครงการเอง อาทิ การจัดหมวดหมูสินคา และรูปแบบการคา ซึ่งในการนี้ นอกจากจะทําใหการ
ควบคุมดูแลงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพกวาแลว ยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกองคการตลาด และยังเปน
การพัฒนาความรูใหแกบุคลากรขององคการตลาดอีกดวย
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นอกไปจากนี้ การเปนรัฐวิสาหกิจ ทําใหองคการฯ อยูภายใตกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ ที่
เขมงวดเปนจํานวนมากที่ไมไดนํามาควบคุมในการบริหารจัดการแบบภาคเอกชน กฎ ระเบียบ ตางๆ ยังทําให
มี ภ าระทางด านงานเอกสาร รายงาน เป น จํานวนมาก ทํ าใหเป น ขอจํากัดในการดําเนิน งาน สงผลใหการ
ดําเนินงานขาดความคลองตัว และในบางครั้งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการขับเคลื่อนองคกรไมสามารถดําเนินไปได
อยางรวดเร็ว
กลยุทธ
ในชวงแผนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2556–2560 โครงการที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 10 ปที่ผานมา
และสรางรายไดอยางมีนัยสําคัญใหกับองคการตลาด คือ โครงการสงสินคาโภคภัณฑเขาเรือนจํา อยางไรก็ตาม
จากกฎระเบี ย บการจั ดซื้อจั ดจ างอิ เล็กทรอนิกสที่จะบังคับ ใช ทําให องคการตลาดตองทําการทบทวนการ
บริหารจัดการและมีแนวนโยบายในการประกอบการเอง และจําเปนตองพิจารณาการขยายฐานรายไดในสวน
อื่น ในขณะเดียวกัน องคการตลาดยังจําเปนตองเนนภารกิจหลักในการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากใหมากยิ่งขึ้น
ในด า นการประกอบภารกิ จ หลั ก องค ก ารตลาดได ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอยางตอเนื่อง อาทิ ในชวงปลายของแผนฯ ไดรวมถึงผลสําเร็จในการชวยกระจายสินคาลน
ตลาดใหแกเกษตรกร ชวยบรรเทาผูประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ตลอดจนไดเริ่มโครงการใหม เชนนําสินคา
วิสาหกิจชุมชนเขาสู ModernTrade ไดเปนผลสําเร็จ
จากแผนที่ยุทธศาสตรตามแผนวิสาหกิจฉบับดังกลาวดานลาง โครงการที่จัดเปนโครงการใหมที่ได
ดําเนิน การ อาทิ โครงการคาราวานสิน ค า มี การขยายตั วของรายไดจาก 0.5 ลานบาท เปน 1.7 ลานบาท
ในชวงป พ.ศ. 2556–2559 อยางไรก็ตาม องคการตลาดยังคงตองทบทวนรูปแบบของการประกอบการของ
โครงการเพื่อใหมีการควบคุมการบริหารจัดการ และประเภทสินคา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนโครงการ
กระจายเครือขายรานคาชุมชน ไดมีการชะลอโครงการไป เนื่องจากโครงการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
โดยสาเหตุเนื่องมาจากทั้งทางดานการบริหารจัดการ เอกชนที่ ทําการรวมทุนสงสินคาไดชา สินคาที่ขายใน
โครงการไมตรงเปาหมาย และมีราคาคอนขางสูง ในสวนของการจําหนายสินคาในนามองคการตลาดนั้น ยัง
ไมไดมีการดําเนินการใหสัมฤทธิผล
โครงการในอนาคต อันไดแก การเปดกิจการตลาดเคลื่อนที่ การสรางระบบรับรองมาตรฐานตลาด
และการเป น ผู นํ าด านดัช นี ราคาสิ น ค า สด ยังไมไดมีการดําเนิน การใหสัมฤทธิผ ลเชน กัน อยางไรก็ตาม ใน
โครงการตางๆ ดังกลาวยังอยูในแนวนโยบายขององคการตลาดที่จะดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โครงการรับรองมาตรฐานตลาด และ การเปนผูนําดานดัชนีราคาสินคาสด
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แผนทีก
� ลยุทธ์องค์การตลาด

การเงิน

F1: เพิม
� ความเข ้มแข็งทางการเงิน

ผูม
้ ส
ี ว่ นเกีย
� วข้อง
การดําเนินงาน
ภายใน

โครงการอนาคต

โครงการใหม่

โครงการดงเดิ
ั� ม

การเรียนรูแ
้ ละ
พ ัฒนา

F3: บริหารต ้นทุนและค่าใช ้จ่าย

F2: เพิม
� รายได ้

C1: ตลาดสดทีเ� ป็ นทีน
� ย
ิ ม
และต ้นแบบ

C3: กระจายเครือข่าย
ร ้านค ้าชุมชนทั�วประเทศ

C4: เพิม
� กิจกรรม
คาราวานสินค ้า

C5: จําหน่ายสินค ้า
ในนาม อต.

C7: เปิ ดกิจการ
ตลาดเคลือ
� นที�
C8: สร ้างระบบรับรอง
มาตรฐานตลาด

C2: รักษาฐาน
บริการสินค ้าอุปโภค/บริโภค

C6 สร ้างความพึงพอใจ
ให ้ผู ้มีสว่ นเกีย
� วข ้อง

C9 เป็ นผู ้นํ าด ้าน
ดัชนีราคาสินค ้าสด

I1: บริหารสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

I2: สร ้างพันธมิตรทางธุรกิจ

I3: สร ้างภาพลักษณ์
ทีแ
� ข็งแกร่ง

I4: พัฒนาสินค ้าและบริการได ้
ตรงความต ้องการของตลาด

I5: เพิม
� ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน

� งทีด
I6: มีการบริหารความเสีย
� ี

I7: มีการติดตามและ
ประมวลผลทีม
� ป
ี ระสิทธิภาพ

I8: มีการกํากับดูแลกิจการทีด
� ี

L1: พัฒนาบุคลากรเพือ
�
ส่งเสริมองค์การ

L2: พัฒนาและบริหารแผนแม่บท
ของหน่วยงานสนั บสนุน

L3: ใช ้ระบบบ IT ในการ
สนั บสนุนธุรกิจ

แผนภาพที่ 13: แผนที่กลยุทธของแผนวิสาหกิจ ฉบับ พ.ศ. 2561–2565
(ที่มา: แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2556–2560)
สถานประกอบการและทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคการตลาด
ในปจจุบัน องคการตลาดมีสถานประกอบการตลาดสดรวม 5 แหง ไดแก ตลาดสาขาปากคลองตลาด
ตลาดสาขาลําพูน ตลาดสาขาหนองมวง ตลาดสาขาบางคลา และตลาดสดตลิ่งชัน โดยในสวนนี้ จะเปนการ
ทบทวนถึงภาพรวมของตลาดแตละสาขา เพื่อใหเขาใจถึงแหลงประกอบการสําคัญขององคการตลาดมากยิ่งขึ้น
เพื่อสามารถนําไปใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาดตอไปได
(1) สํานักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด
ปากคลองตลาด เปนตลาดเกาแก จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2496 พรอมกับการจัดตั้งองคการตลาด เดิม
ตั้งอยูบริเวณปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร บนที่ดินขององคการตลาดพื้นที่
5 ไร 3 งาน 1 ตารางวา เปนตลาดกลางจําหนายดอกไมที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ ซึ่งมุงเนนไปที่การคาสง
ผัก ผลไม และดอกไมสด ปจจุบันไดรวมกับเอกชนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตลาดปากคลองตลาดใหเปน
ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยยังคงเอกลักษณและวิถีชุมชนไวเพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตลาดสาขาปากคลองตลาดมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะที่ใหเอกชนเขามาเชาพื้นที่เพื่อบริหาร
ตลาด ทําใหองคการตลาดมีรายไดจากการปลอยเชาพื้นที่ที่คงที่ตลอดระยะเวลาการทําสัญญา โดยในป พ.ศ.
2559 องคการตลาดมีรายไดจากคาเชาที่ดินกวา 13.60 ลานบาท และมีกําไรอยูที่ 10.28 ลานบาท
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

53

รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ปากคลองตลาด
รายการสินทรัพย
หนวย
จํานวน
ที่ดิน
5 ไร 3 งาน 1 ตร.ว.
อาคารตลาดชั้น 3
หลัง
2
อาคารตลาดชั้นเดียว
หลัง
3
อาคารตลาด 2 ชั้น ชายน้ํา
หลัง
2
อาคารตลาด 3 ชั้น ชายน้ํา
หลัง
1
ทาเรือขนถายสินคา
ทา
1
ถนนและลานจอดรถภายในตลาด
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หมายเหตุ: ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด
(ที่มา:รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)
(2) สํานักงานตลาดสาขาลําพูน
ตลาดสาขาลําพูน ตั้งอยูที่ ถนนเชียงใหม–ลําพูน ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตลาดสาขา
ลําพูนไดทําหนาที่สําคัญในการเปนตลาดกลางในการกระจายสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรและประชาชนฐาน
ราก เพื่อใหมีชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตสินคาเกษตร อยางไรก็ตาม ที่ผานมา ประชาชนสวน
ใหญยังประสบปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา และมีปญหาดานระบบการตลาดและระบบการขนสงหรือโลจิสติกสที่
ไม เอื้ อ อํ านวย นอกจากนี้ ตลาดลํ าพู น ยั งมี ป ญ หาในเรื่ อ งของความไม ชั ด เจนในบทบาทหน าที่ แ ละขาด
เอกลักษณของตลาด สงผลใหผลประกอบการที่ผานมายังคงขาดทุน
ดังนั้น เพื่อตอบโจทยปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น องคการตลาดจึงมีแนวกลยุทธสรางเอกลักษณใหกับ
ตลาดลําพูน ดวยการปรับเปลี่ยนสถานะตลาดลําพูนใหเปน “ศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดใหมี
การจัด ตั้งตลาดสินคา Green Market และ OTOP เพื่อเป นตลาดเชื่ อมโยงสิน คา ทําหนาที่ในการกระจาย
สิน ค าเกษตรปลอดภั ย และสิ น ค าแปรรู ป จากผลผลิตทางการเกษตรในพื้ น ที่ ของจังหวัดลําพู น และจังหวัด
ใกลเคียง เพื่อลดปญหาสินคาลนตลาด หรือราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา รวมถึงเพื่อสงเสริมใหเกิดเปน
ความมั่นคง ความยั่งยืน และความปลอดภัยทางดานอาหาร ในปจจุบันสินคาประเภทเกษตรอินทรีย และ
เกษตรปลอดภัย นั้น ผูผลิตรายยอย ไมมีชองทางสําหรับการคาขาย เนื่องมาจากลักษณะของสินคาที่เสียงาย
และการขาดสินคาที่จะมาปอนตลาดอยางตอเนื่อง ตางจากผูผลิตรายใหญ ที่มีการบริหารจัดการอยางเป น
ระบบ และมีเงินทุนสูง ดังนี้ กลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมีการรวมตัวขึ้นเปนกลุมสมาชิก โดย
ใชชองทางของการรวมมือระหวางองคการตลาดและบริษัทประชารัฐ ใหมีพื้นที่สําหรับการคาขาย โดยใชตลาด
ลํ าพู น เป น ศู น ย ก ระจายสิ น ค า โดยการควบคุ ม คุ ณ ภาพสามารถตรวจสอบได ก ลั บ ไปถึ งต น ทางการผลิ ต
เนื่องจาก ทั้งทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ ตางตองรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ซื่งเปนขาราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การสรางเครือขายพันธมิตรที่แข็งแรงในจังหวัดลําพูน จึงจะเปนชองทางใหเกิด
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior

54

การพัฒนาตลาดไดอยางบูรณาการ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก พรอมๆ ไปกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจใน
การหารายไดใหกับตลาดลําพูนได
นอกจากนี้ ตลาดลํ าพู นยั งจะมี การจัด ทําศูน ยบ ริการและพั ฒ นาเกษตรกร ทั้ งในเรื่องของการเป น
ศูนยกลางการประชุมสัมมนาของกลุมเกษตร ศูนยฝกวิชาชีพ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูสําหรับฝกวิชาชีพในการ
สรางงานและสรางอาชีพที่ดี รวมถึงเพื่อสงเสริมศักยภาพในกลุมจังหวัด ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรางชุมชน สรางประชากร และสรางคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งการจัดทําหองเย็น และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส เพื่อใหมีการเก็บพืชผักในหองเย็นเพื่อคงความสด ใหม และสะอาด
กอนที่จะมีการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคหรือลูกคาตอไป ทําใหมีตนทุนต่ํา สามารถกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ตลาดสาขาลําพูนจะใชงบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 28.1 ลานบาท ในการปรับปรุงตลาด โดยการ
ดําเนินการจะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรียมการสําหรับการรองรับผูสูงอายุดวย
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ตลาดสาขาลําพูน
รายการสินทรัพย
หนวย
จํานวน
ที่ดิน
ไร
3
อาคารตลาด 2 ชั้น
หลัง
1
แผงตลาดชั้นลาง
แผง
135
หองประชุม
หอง
5
พื้นที่อาคาร 4 หองดานหนา
หอง
4
อาคารตลาดสด
แผง
99
อาคาร OTOP
หลัง
1
อาคารหองเย็น
หอง
2
อาคารหองตัดแตง
หอง
1
ถนน/ลานจอดรถ/สุขาตลาด
หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของกรมธนารักษ
(ที่มา:รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)
(3) สํานักงานตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง ตั้งอยูที่ ตําบลหนองมวง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่ 4 ไร 2 งาน
45 ตารางวา เริ่ มดํ าเนิ น การตั้ งแต วัน ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. 2522 โดยมี วัตถุป ระสงคการจัดตั้งขึ้น เพื่ อจัดหา
สถานที่ใหเกษตรกรมีสถานที่จําหนายสินคาและผลิตผลทางการเกษตรใหแกประชาชนโดยตรง ซึ่งสินคาที่จัด
จําหนายจะเปนสินคาจําพวก ผัก ผลไม อาหารสด และ อาหารแหง
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ในป จจุบัน ตลาดกลางเกษตรหนองมวงเปน ตลาดที่ไดรับมาตรฐานคุณภาพ อาหารปลอดภั ยจาก
สาธารณสุข อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ในป พ.ศ.2563 องคการตลาดมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่ รวม
ทั้งสิ้น 8 แสน 5 หมื่นบาท และจะมีกําไรอยูที่ประมาณ 0.16 ลานบาท
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ตลาดสาขาหนองมวง
รายการสินทรัพย
หนวย จํานวน
ที่ดิน
4 ไร 2 งาน
อาคารตลาดชั้นเดียว
หลัง
1
แผงตลาด/สถานที่ใหเชาประกอบการคาแบบถาวร แผง
228
แผงตลาดชั่วคราว
แผง
58
อาคารสํานักงานสามชั้น
หลัง
1
หมายเหตุ: ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด (ไดรับบริจาคโดยมีเงื่อนไขใหใชงานเพื่อวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมการตลาดเทานั้น)

(ที่มา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)
(4) สํ านักงานตลาดสาขาบางคล้ า
ตลาดกลางเกษตรกรบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราหรือสํานักงานตลาดสาขาบางคลา จัดตั้งและเปด
ดําเนินการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 บนที่ดินขององคการตลาด เลขที่ 1/25-26 หมูที่ 3 ตําบลเสม็ด
เหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งติดถนนทางหลวงแผนดินสาย 304 (ฉะเชิงเทรา – กบินทรบุรี) มี
เนื้อที่ประมาณ 15 ไร โดยภายบริเวณตลาดมีผูเชาและผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการเปนตลาดกลางซื้อขาย
สัตวนํ้าภาคตะวันออก (สัตวน้ําจืด) เพื่อใหเกษตรกรในบริเวณใกลเคียงสามารถนําสัตวน้ํามาจําหนายใหแก
ผูบริโภคหรือผูซื้อบริเวณใกลเคียงไดโดยตรง ทําใหตนทุนในการขนสงจากการนําสัตวน้ําเขามาจําหนายใน
บริเวณกรุงเทพมหานครลดลง เนื่องจากทั้งเกษตรกรและผูซื้อไมจําเปนตองเดินทางไกล ประหยัดรายจายและ
เวลา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลผลิตเขามาจําหนายในตลาดสาขาบางคลาเฉลี่ยประมาณวันละกวา
5 - 10 ตัน
เนื่องจากสํานักงานตลาดสาขาบางคลา ประกอบกิจการประเภทซื้อขายสัตวน้ํา จึงกอใหเกิดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับกลิ่นและน้ําเสีย ซึ่งปญหาที่ตองมีการดูและอยางใกลชิด และสม่ําเสมอเพื่อไมให มี
ปญหาเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย ในป พ.ศ. 2563 สํานักงานตลาดสาขาบางคลามีรายไดจากคาเชาแผง
คาเชาอาคารพาณิชย และรายไดอื่นๆ ของทางตลาดบางคลาอยูที่ประมาณ 3.3 ลานบาท แตก็ยังมีคาใชจายที่
คอนขางสูงจึงทําใหสํานักงานตลาดสาขาบางคลามีผลประกอบการขาดทุนอยูที่ประมาณ 3.2 ลาน เนื่องจากผู
มีผูเชา ผูประกอบการยายไปประกอบกิจการที่อื่น จึงทําใหผลประกอบการขาดทุน
ในส ว นของทรั พ ย สิ น ของสํ า นั ก งานตลาดสาขาบางคล า นั้ น เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2560 ได รั บ
งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒ นา จึงทําใหเกิดรายการทรัพยสินที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายการทรัพยสิน
ดังนี้
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รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ตลาดสาขาบางคลา
รายการสินทรัพย
1) ที่ดิน
2) อาคารตลาด 4 หลัง
2.1) อาคารตลาดชั้นเดียวพื้นที่ทั้งหมด 1,650 ตรม.(ขนาดแผงละ 21 ตรม.)
2.2) อาคารตลาดผักและผลไม พื้นที่ 2,100 ตรม.(ขนาดแผงละ 130 ตรม.)
2.3) อาคารตลาดแพปลาขนาดกลาง พื้น ที่ 450 ตรม. (ขนาดแผงละ 22.5
ตรม.)
3) อาคารพาณิชย 3 ชั้น
4) อาคารพาณิชย 2 ชั้น
5) อาคารทรงไทย พื้นที่ทั้งหมด 760 ตรม. (ทูลเกลาฯถวาย 2 หลัง)
6) ลานจอดรถสวนกลางของตลาด
7) พืน้ ลานเอนกประสงค ขนาดพื้นที่ 2,500 ตรม.
8) อาคารหองเย็นสําเร็จรูป ขนาด 4 x 6 เมตร
9) หองน้ํา - สุขา
10) ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ประกอบดวย ไฟฟ า ประปา บอ
บําบัดน้ําเสีย ถนน ทอระบายน้ํา และบอพัก

หนวย
ไร
หลัง
แผง
แผง
แผง

จํานวน
15
3
54
14
18

คูหา
คูหา
หลัง
คัน
ลาน
หอง
หลัง
ระบบ

30
44
14
60
1
2
2
1

หมายเหตุ: ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด

(ที่มา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)
(5) สํ านักงานตลาดสดตลิง่ ชั น
ตลาดสาขาตลิ่งชัน ตั้งอยูบนถนนสวนผัก ริมคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยการใหเอกชนเขารวมทุนในการกอสรางอาคารตลาดและอาคารพาณิชย
ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ ตลาดตลิ่งชัน มีรายไดทั้งหมดจาก 3 ทาง ไดแก (1) คาเชา
แผงการคา (2) คาเชาอาคารพาณิชย/ คาเชาแฟลต และ (3) คาเชาพื้นที่
อยางไรก็ตามตั้งแตปงบประมาณ 2562 องคการตลาด ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนาตลาด
สาขาตลิ่งชันใหเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย มีจุดมุงหมายในการสรางความแตกตางใหแกตลาดทําใหตลาด
แบบดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย สรางความพรอมในการเปนสถานที่จําหนายสินคาเกษตร สินคา
ธุ ร กิ จ การตลาด ภาคการบริ ก าร ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ในการจั ด ตั้ งองค ก ารตลาด รวมทั้ ง เป น
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ศูนยบริการ ศูนยการเรียนรู พัฒนา และสรางผูประกอบการวิสาหกิจรายใหม สําหรับสินคาเกษตรปลอดภัยซึ่ง
เปนการสรางงานและสรางอาชีพที่ดีใหกับชุมชนในพื้นที่ โดยมีแนวนโยบายพัฒนาตลาดตลิ่งชันใหเปนศูนย
กระจายสินคาเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหแกตลาดสาขาตลิ่งชัน รวมถึง
การพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาตลิ่งชันใหเปนตลาดมาตรฐาน มีการปรับอาคารตลาดชั้น 2 ใหเปนศูนยบริการ
ศู น ย ก ารเรี ย นรู พั ฒ นา และสร า งผู ป ระกอบการวิส าหกิ จ รายใหม สําหรับ สิน คาเกษตรปลอดภั ย สิ น ค า
การเกษตรแปรรูป และสินคาวิสาหกิจชุมชนตลาดสาขาตลิ่งชันไดจัดแบงพื้นที่ตลาด เปน 3 โซนดังนี้
- โซนที่1. เปดเปนตลาดน้ํ าภายใตชื่อ "ตลาดน้ําสวนผักคลองสองนครา" เพื่อให ทาน้ําของ
ตลาดเป น ตน ทางและปลายทางการเดิ นเรือสํ าหรับ กิจกรรมการท องเที่ย วทางน้ําพรอมกับ การจัด ระเบีย บ
การจราจรภายในตลาดเพื่อใหการสัญจรสะดวกกําหนดการเปดใหบริการในวันเสารและวันอาทิตย
- โซนที่ 2. อาคารตลาด ชั้น 1 วางแผนเป ดเปนตลาดประมงและผลไม ชั้น 2 เปดเปน
ศูน ยการพัฒ นาเสริมสรางการเรียนรู และสรางผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายใหม สําหรับสินคาเกษตร
ปลอดภัย สินคาเกษตรแปรรูป และสินคาวิสาหกิจชุมชน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน ให แก
เศรษฐกิจระดับชุมชน
- โซนที่ 3. อาคารชั้นเดียว (อาคารกรีน) เปดเปนโซนแสดงสินคาและอาหาร
ในปงบประมาณ 2564 ตลาดสาขาตลิ่งชันไดเริ่มเปดตลาด โซนที่ 1 กอน และดําเนินการจัดระเบียบ
การจราจรในพื้นที่ตลาดรองรับผูมาใชบริการ หลังจากนั้นจึงจะขยายการเปดโซนที่ 2 และ โซนที่ 3 ตอไป
ปญหาและอุปสรรค : 1. ตลาดสาขาตลิ่งชันประสบปญหาขาดทุนติดตอกันเปนระยะเวลานาน เนื่องจาก
ปญหาหนี้คางชําระที่ยังไมสามารถจัดเก็บได 2. ทําเลที่ตั้งอยูลึกและพื้นที่จอดรถไมเพียงพอ 3.ปญหาการจราจร
เนื่องจากเขา-ออกไดทางเดียว 4. ป ญหาการเปดตลาดน้ําที่ถูกเลื่อนการเปด 2 ครั้ง จากชวงเดือนพฤศจิกายน
2562 ตอมาไดดํ าเนิ นการเป ดตลาดเมื่ อปลายเดือนตุ ลาคม 2563 แตป ระสบกับ ป ญ หาสถานการณ การแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองปดตลาดจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
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รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ตลาดสาขาตลิ่งชัน
รายการสินทรัพย

หนวย

จํานวน

ไร

21ไร 3 งาน

- ชั้นที่ 1 แผงประกอบการคา

แผง

251

- ชั้นที่ 2 หองประชุม ศูนยบริการ ศูนยการเรียนรู พัฒนา/ลานจอดรถ

หอง

6

-

-

- ชั้นที่ 4 หองเชาพักอาศัย (แฟลต)

หอง

98

- ชั้นที่ 5 หองเชาพักอาศัย(แฟลต)

หอง

98

- ชั้นที่ 6 หองเชาพักอาศัย(แฟลต)

หอง

98

อาคารชั้นเดียว (อาคารกรีน)

หลัง

1

ที่ดิน
อาคาร 6 ชั้น ประกอบดวย.-

- ชั้นที่ 3 สํานักงานองคการตลาด/สํานักงานตลาดสาขาตลิ่งชัน/ลานจอดรถ

- แผงประกอบการคา
แผง
อาคารพาณิชย 3 ชั้น
หอง
- ศาลาริมน้ํา
แผง
- ศาลาผาใบ (ริมน้ํา)
แผง
ทาเทียบเรือ (คลองมหาสวัสดิ์)
โปะ
หองสุขาชาย-หญิง
หอง
พรอมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของกรมธนารักษ
(ที่มา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด)

8
166
8
60
1
24

3. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ ระเบี ยบ และ
สิ่งแวดลอม ที่เปนพลวัตโลก การศึกษาตลาดคาปลีกในประเทศไทย แผนยุทธศาสตรภาครัฐ รวมทั้งศึกษา
ตัว อยางตลาดสดที่ เป น แบบฉบั บ ที่ ดีทั้งในและตางประเทศ และสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาด
สามารถสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององคการตลาด ไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ SWOTAnalysis ขององค์การตลาด

จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

S1– องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยทีมีเครือขายทั่วประเทศ สามารถประสาน W1–บุคลากรองคการตลาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการประกอบภารกิจหลัก
ขอใชพื้นที่ในการ กระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถิ่นตางๆ ไดสะดวก
ยังมีไมเพียงพอ
S2– องค ก ารตลาดเป น หน ว ยงานขนาดเล็ ก มี ความคลองตัว สามารถปรับ เปลี่ ย นบทบาท W2–ตลาดสาขาไดรับการปรับปรุงพื้นที่ ไดรับมาตรฐานแลว แตยังไมสามารถดําเนินการได
ทิศทางใหสอดคลอง กับภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย
อยางเต็มรูปแบบ ใหสมบูรณ
S3–องค การตลาดเป นหน วยงานที่ มีสิน คาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพื่อเปนการ W3–วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
รองรับกระแสรักสุขภาพของ ทุกวัย
W4–การสรางรายไดที่มาจากภารกิจหลักนอยไป เชน การรวมทุนกับเอกชน เปนตน
W5–องคการตลาดขาดการควบคุมอยางรัดกุมและเปนระบบในการบริหารสัญญา และการ
บังคับใชกฎหมาย ทําใหเกิดกรณีพิพาทที่จะทําใหการประกอบภารกิจสะดุดลง
W6–องคการตลาดขาดระบบในการปฏิบัติการที่เอื้อตอการพัฒนาองคการ เชน ระบบบริหาร/
บริการแบบ real time
W7–องคการตลาดเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไมมีความคลองตัวในการ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

O1–Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการ ตลาดที่ทําหนาที่
เปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน
O2–นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับ Regulator) (แต ยังทําไมได)
O3–การเติบโตของภาคการทองเที่ยวและการสนับสนุนการทองเที่ยวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะ ยาวตางๆ เปน
โอกาสในการดึงดูดนักทองเที่ยวและนํารายไดจากการทองเที่ยวเขาสูชุมชนโดยมีตลาดที่ได มาตรฐานและมีเอกลักษณ
เปนแหลงทองเที่ยว ที่เชี่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทองถิ่นใกลเคียง
O4–องคการตลาดมีโอกาสเปนศูนยกลางและเปนชองทางในการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย
O5–สังคมผูสูงอายุ กระแสรักสุขภาพ และอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางโอกาสใหกับสินคาอุปโภคและบริโภค อาทิ สินคา
เกษตรปลอดภัย (Organic)
O6–การสงเสริมแผนฯ ระยะยาวตางๆ ของภาครัฐในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เปนโอกาสอันดีที่สงเสริม อุตสาหกรรมคา
ปลีก ทั้งในสวนของตลาดสด และตลาดออนไลน
O7– สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และความไมแนนอนของผลผลิตภาคเกษตร อาจทําให เสียสมดุล
ระหวางอุปสงค และอุปทาน สงผลตอเนื่องมายังตลาด ซึ่งเปนชองทางการกระจายสินคา องคการตลาดจึงสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการเชนในกรณีลนตลาด หรือถุงยังชีพ
O8–อุตสาหกรรม 4.0 สงเสริมเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหการจัดเก็บ และ ประมวลผลใน
ฐานขอมู ลขนาดใหญ รวมทั้ งการเผยแพรขอมู ลและความรูสรางภู มิป ญ ญาตางๆ เป น ไป อยางรวดเร็ว และเข าถึงได
โดยงายในทุกภาคสวน
O9 –โอกาสในการขยายตลาดมีอยูอีกมากในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนฐาน สนับสนุน
เครือขาย
O10 –ความกาวหนาทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนความเขมงวดขึ้นในกฎระเบียบดานความ มั่น คงทาง
คอมพิวเตอร และกฎหมายดานการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cyber Crime) เปนการ สนับสนุนการซื้อขายสินคา
ออนไลนเนื่องจากสรางความมั่นใจใหผูบริโภค

T1-กฎ ระเบียบขององคการตลาดมีความยึดหยุนนอย ทําใหการ
ประกอบภารกิจขององคการตลาดไมคลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําให
ไมมีความมั่นใจในปรับเปลี่ยน เชน การปรับเปนระบบออนไลน (ตองมี
การ แกปรับกฎหมาย)
T2–แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทํา
ใหมีความจําเปนในการใชบุคลากรที่มี ทักษะสูง ซึ่งจะทําใหบุคลากรใน
สวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการตลาด
T3 –พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซื้อ
สินคาตามตลาดสดเป นการเลือกซื้อ สิน คาจาก ซุปเปอรมารเก็ต ราน
สะดวกซื้อ หรือชองทางออนไลนมากขึ้น
T4–กฎ ระเบียบภาครัฐมีความเขมงวด ทําใหการประกอบภารกิจของ
องคการตลาดไมคลองตัวเหมือน ภาคเอกชน
T5–การเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก เชน สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี มีผลตอการดํารงอยูของ องคการตลาด
T6–การแขงขันสูง มีผลกระทบตอเสถียรภาพของรายไดของ องคการ
ตลาด
T7–ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
แข งขั น และกลยุ ทธทางการค าของ Modern Trade ที่ เขามาแย งสว น
แบงการตลาดของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม
T8–วิกฤติโรคระบาด (เชน COVID-19) เปนภัยคุกคามตอการ
ดําเนินงานขององคการตลาด
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4.การวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธจากสภาพแวดลอม (TOWS Matrix)

กลยุทธเชิงรุก (SO)




ธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
พัฒนาภูมิภาค เมือง ใหสอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

กลยุทธเชิงปรับปรุง (WO)





บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร
เพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกร

กลยุทธเชิงปองกัน (ST)






เตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
สรางความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เสริมสรางความสุขของชุมชน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธเชิงเปลี่ยนแปลง (WT)
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บทที่ 5 ภารกิจขององคการตลาด
ที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร
1. นโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยไดกําหนดนโยบายไวทั้งหมด 11 ดาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บ ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ที่ระบุ ให รัฐบาลมี
หนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความ
สมานฉันทของคนในชาติ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล อยางไรก็ตาม นโยบาย
ทุ กด านได เน น ถึ งการสร างความเข มแข็ งให กับ องค กรปกครองตั้ งแตร ะดั บ ประเทศไปจนถึ งระดับ ท องถิ่ น
ซึ่งนโยบายดังกลาวสามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับองคการตลาดได ดังนี้
1. นโยบายการปกป อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ และเรงขยายผลของโครงการตามแบบอยางที่พระองคทรงวางรากฐานไว
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ เนนใหความสําคัญกับการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ และรอดพน
จากการคุกคามทุกรูปแบบ
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ เรงสรางโอกาส
อาชีพ ความมั่ นคงทางรายไดใหแกผูเขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเรียนรูและพัฒ นา
ทักษะฝมือในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน อีกทั้งจัดสวัสดิการ คุมครองผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและ
เด็ก นอกจากนี้ ยังมีการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก โดย
การปรับปรุงกฎหมายขอบังคับใหมีความเขมงวดมากขึ้น
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู ที่ เนนการพัฒ นาศักยภาพของคนไทยไดอยางเต็มที่ มีการจัดระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งจัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน นอกจากนี้
ยังไดสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทย
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน วางรากฐานให
ระบบประกั น สุ ขภาพครอบคลุ มประชากรทุกภาคสว น พั ฒ นาระบบบริการสุขภาพที่ เนน การปองกัน โรค
รวมถึงสรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแบงการดําเนินนโยบายโดยมีการดําเนิน
นโยบายระยะสั้น ยกตั วอยางเชน การนําเขาโครงการการลงทุน โครงสรางพื้นฐาน การลดอุป สรรคในการ
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สงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว และการพิจารณาการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบาง
พื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยว เพื่อเปนการชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย ขณะที่การ
ดําเนินนโยบายในระยะยาว ยกตัวอยางเชน การประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อฟน
เศรษฐกิจ การปฏิรูปสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน การปรับปรุงโครงสรางภาษี
การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานด านการขนสงและคมนาคมทางบก ทางอากาศ และทางน้ํ า รวมถึงการปรั บ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ และการสงเสริมวางรากฐานใหเศรษฐกิจถูก
ขับเคลื่อนดวยเศรษฐกิจดิจิทัล
7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงขับเคลื่อนตามแผนความ
ร ว มมื อ เช น แผนงานการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง 6 ประเทศ
(GreaterMekongSubregion:GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (AyeyawadyChaoPhraya-MekongEconomicCooperationStrategy:ACMECS) และแผนแม บ ทความเชื่ อ มโยงใน
อาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. นโยบายการพัฒ นาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการ
พัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไมต่ํากวารอยละ 1ของรายได
ประชาชาติ อี กทั้ งมี สัดส วนการลงทุน ระหวางรัฐต อเอกชนในสัดสวน 30:70 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ใช
ประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน เรงฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา และใหความสําคัญกับระบบการบริหาร
จัดการดานการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดการทรัพยากรน้ํา และการบริหารจัดการขยะ โดยมีการใชมาตรการ
ทางกฎหมายอยางเด็ดขาด
10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การไดผลประโยชนที่ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ อีกทั้งสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ นอกจากนี้เปดใหผูใชบริการภาครัฐประเมินระดับความนาเชื่อถือ
ของหนวยงานรัฐ โดยผลการประเมินจะถูกเปดเผยตอประชาชน
11. นโยบายการปรับ ปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรม เรงดํ าเนิ น การปรั บ ปรุงกฎหมายที่
ลาสมัย และไมเปนธรรม รวมถึงไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ อีกทั้งสงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อ
ชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
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2. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
แผนภาพที่ 14: ยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว

(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 82 ก 13 ตุลาคม 2561)
ยุทธศาสตรช าติ๒ ๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป น ยุ ทธศาสตรช าติฉบั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ เปนตนมาไดสงผล
ใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบน
ของกลุ ม ประเทศระดั บ รายได ป านกลาง ในด านสังคมที่ มีก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนส งผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปใน
ชวงเวลาเกื อบ ๖ ทศวรรษที่ผ านมา โดยมีสาเหตุห ลักจากการชะลอตัวของการลงทุน ภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขา
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลอง
กับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟูการใชและการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา
ประเทศขาดความตอเนื่ องและความยืดหยุ น ในการตอบสนองต อความต องการและป ญ หาของประชาชน
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทาง
ความคิ ด และอุ ด มการณ ที่ มี ร ากฐานมาจากความเหลื่ อ มล้ํ า ความไม เสมอภาค การขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่
มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยง
สําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงิน
การคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปน
ประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จั ด ทํ า โดย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ถื อ เป น บทกํ ากับ ของแผนยุท ธศาสตรช าติ 20 ป
กล าวคื อ วิ สั ย ทั ศน ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ดั งกล าว ได ยึด เอาเป าหมาย ตั ว ชี้วั ด และวิสั ย ทั ศ น ข องกรอบ
ยุทธศาสตรช าติ มาใช ทําให มีวิสัยทั ศน เดียวกัน คือ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมไปถึงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง”“การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา” และยึ ด หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จที่ ลดความเหลื่อมล้ํา ขับ เคลื่อนการเจริญ เติบ โตจากการเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิตบนฐานการใช ภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม ซึ่งแนวทางจะถูกแบงออกเปน 10 ยุทธศาสตรหลักดวยกัน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได น อ มนํ าหลั ก “ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคม ฉบั บ ที่ 9-11 เพื่ อ เสริ ม สร า งภู มิ คุ ม กั น และช ว ยให สั งคมไทยสามารถยื ด หยั ด อยู ได อ ย างมั่ น คงเกิ ด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน
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ในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ครั้งนี้ ไดจัดทําบนพื้น ฐานของยุทธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ.
2561-2580) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับ โครงสร างประเทศไทยไปสู ป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้ง
ในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ
เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.25602564 ฉบับนี้ประกอบดวย 5 สวนไดแก
สวนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สวนที่ 2 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ
– สถานการณและแนวโนมภายนอก
– สถานการณและแนวโนมภายใน
สวนที่3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่งคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
สวนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ทั้งนี้ ยุทธศาสตรที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการตลาด ไดแก ยุทธศาสตรที่ (1) การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการที่จะพัฒนาตลาดใหมีความสามารถในการสรางรายไดใหแก
องคการตลาด ยุทธศาสตรที่ (2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพื่อใหสอดคลองกับ
จุ ด ประสงค ในการก อ ตั้ ง องค ก ารตลาด ยุ ท ธศาสตร ที่ (3) สร า งความเข ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และสร า ง
ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ (4) การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ (7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพื่อใหไดมาตรฐานความสะอาด
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ของการขนส ง ซึ่ งเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการจั ด ส งสิ น ค าจากแหล งผลิ ต จนถึ งมื อ ผู บ ริโภค ยุ ท ธศาสตรที่ (8)
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจะเปนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เขามาปรับใชเพื่อใหองคการตลาดสามารถคงบทบาทในการสงเสริมประชาชน และเกษตรกร
ใหเติบโตอยางยั่งยืนบนรากฐานของความเปนธรรม และ ยุทธศาสตรที่ (9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อเปนรากฐานสําคัญในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน 1

4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแผนนโยบายระดับกระทรวงที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เพื่อเปนกรอบในการพัฒนากระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางที่ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู
อนาคตไดอยางมั่ น คงและสมดุล ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง รวมถึงการสงเสริมและสนับ สนุ น
ประชาชนใหมีรากฐานการดํารงชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบรอย หนวยงาน
ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็ง และพื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีด
ความสามารถในการแขงขั น ซึ่งวิสัย ทัศน และประเด็น ยุทธศาสตรที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดขึ้น มา มี
ดังตอไปนี้

1
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ตารางที่ 2: นิยามวิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย

(ที่มา:แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทย)
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ประเด็นยุทธศาสตร (StrategicIssues)

(ที่มา:แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทย)
แผนภาพที่ 15: แผนที่ความเชื่อมโยง

(ที่มา:แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทย)
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5. แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
จากแผนยุ ท ธศาสตร รัฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2560–2564 จัดทํ าโดย สํานั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) องคการตลาดอยูในสวนขององคกรรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดย
ยุทธศาสตรดั งกลาวมีความสอดคล องกับ หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงกรอบยุทธศาสตรช าติ 20 ป ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ ( แ ผ น พั ฒ น า ฯ ) ฉ บั บ ที่ 12 เ ป า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น
(SustainableDevelopmentGoals:SDGs) ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (DigitalEconomy:DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตรจํานวน 5 ดาน ไดแก (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให
ชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (2) บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ
(3) เสริมสรางความแข็ งแกรงทางการเงิน เพื่ อความยั่ งยืน ในระยะยาว (4) สนับ สนุน การใชน วัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมี
ความโปรงใสและมีคุณธรรม
ทั้ งนี้ ตลาดจะต องเป น ธุ ร กิ จ ตลาดแนวใหม มุ งเน น ไปที่ ค วามสํ าเร็ จ ในการกระจายสิ น ค า มี ก าร
ถายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมถึงการคัดมาตรฐาน
ความสะอาดของสินคาและการขนสง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการจัดสงสินคาจากแหลงผลิตจนถึงมือผูบริโภค
โดยจะมี ก รอบแนวทางในการผลั ก ดั น การพั ฒ นาขององค ก ารตลาดภ ายใต 4 ยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงมหาดไทย ดังตอไปนี้ (1) การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมให หมูบาน/ชุมชน มีความเขมแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได เศรษฐกิจฐานรากไดรับการพัฒนา และ
ผูดอยโอกาสได รับ โอกาสเข าถึงบริการทางสั งคมเพิ่ มขึ้น (2) การเพิ่ มศั กยภาพการพัฒ นาสภาพแวดล อมสู
อนาคต (3) การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล เพื่อใหองคกรมีการบริหารจัดการที่ดี และ (4) การ
พัฒ นาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมใหพื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถในการแขงขัน และ
เมืองมีการพัฒนาอยางเปนมาตรฐานสูระดับสากล
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นโยบายดานรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

(ที่มา: แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติผานยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 5 ดาน

(ที่มา: แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
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แผนภาพที่ 16: ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2564

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
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แผนภาพที่ 17: สรุปแนวคิดและจุดเดนของนโยบายและแผนยุทธศาสตรหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์

หน่ วยงานที�รับผิดชอบ

แนวความคิด

1

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

กรอบในการพัฒนาประเทศในภาพรวมเพื�อ
เดินหน้ าประเทศไทยไปสูป่ ระเทศรายได้ สูงและ
ประชาชนมีศักยภาพ

2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที� 12 (พ.ศ. 2560-2564)

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ยึดหลัก “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพัฒนาที�ย� งั ยืน” และ
“คนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา”

3

นโยบายของรั ฐบาล

สํานักนายกรัฐมนตรี

กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศบนฐาน
การพัฒนาปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที�ให้
ความสําคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล

4

แผนนโยบายระดับ
กระทรวงมหาดไทย
ระยะ 20 ปี

กระทรวงมหาดไทย

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงฯ เพื�อให้
ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคตได้
อย่ างมั�นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง� ยืน

5

แผนยุทธศาสตร์
รั ฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2560 – 2564

สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์
ชาติโดยสามารถเร่งการลงทุนที�สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติและมีความแข็งแกร่งทางการเงิน

จุดเด่ น

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนมีศกั ยภาพ
และมีความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

ประเทศชาติพฒ
ั นา
อย่างยัง� ยืน

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะหโดยคณะที่ปรึกษา)
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แผนภาพที่ 18: ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ

(ที่มา:สรุปผลการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด)
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แผนภาพที่19: สรุปภาพรวมตลาดสาขาขององคการตลาด

(ที่มา: ฝายวางแผนและงบประมาณ)
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6. การแปลงยุทธศาสตรจากแผนวิสาหกิจ สูการปฏิบัติผาน Balance Scorecard(BSC)
การวิเคราะหเปาประสงคของ องคการตลาด ตามหลัก Balance Scorecard องคการตลาด มีการ
วิเคราะหเปาประสงคตามหลักการ Balance Scorecard (BSC) ซึ่งเปนเครื่องมือในการการ บริหารอีกรูปแบบ
หนึ่ งที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพและเป น ที่ ยอมรับ อย างกวางขวางในปจ จุบัน โดยเป น กระบวนการในการ วัดผลการ
ดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ องคการตลาดในระยะยาว โดย
พิจารณาการวัด ผลการดําเนิน งานใน ๔ มุมมอง ๔ Perspective ดานเปาหมายองคกร (Goal) ดานลูกค า
(Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process)และดานการเรียนรูและพัฒนา(learning&Growth)
ภายใตความเชื่อมโยงและสอดคลองตามแผนวิสาหกิจ องคการตลาด (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗)
แผนภาพที่ 20: ความสัมพันธของแผนวิสาหกิจกับ Balance Scorecard

(ที่มา:จากการอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหารและพนักงานองคการตลาด)
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ยุทธศาสตร์ : 1

การตลาดดิจิทัล (e-Commerce/ Digital Market (องค์การตลาดสนับสนุนการทําตลาดดิจิทัลให้เกิดรายได้ต่อชุมชนผ่านกลไกภาครัฐและภาคเอกชน ) (SO))

หน่วยงาน: อต. เริ�ม ปี พ.ศ.
มิติ

ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์เชิง
์

2564
ตัวชี�วัด

ตลาด e-Comerce ของ
อต. มีการขยายตัว มี
ผู้ใช้บริการเพิ�มขึ�นเกิด
รายได้สูงขึ�น

จํานวนผู้ใช้บริการของตลาด
ดิจิทัลขององค์การตลาดเพิ�มขึ�น

องค์การตลาดมีรายได้
เพิ�มขึ�นจากการบริหาร
จัดการจําหน่ายสินค้า

เพิ�มรายได้ขององค์การตลาดขึ�น

กลยุทธ์ จํานวน =

เป้าหมาย
หน่วย
ร้อยละ

2564
10

2565
20

2566
30

2567
40

2568
5 0 สร้าง: ใช้ e-Commerce

สร้าง: ใช้ e-Commerce
ร้อยละ

5

10

15

20

25

สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น
สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ อต.
สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ อต.

คุณภาพ
ิ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
์

หน่วย
ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอย
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
สบายใจ เปรียบเทียบราคา
คุณภาพ มีความ
หลากหลายของสินค้า
( o n e s to p s e r v ic e )

ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
ที�มาใช้บริการ

การจัดให้การตลาดมี
มาตรฐานดิจิทัลที�มั�นคง
ปลอดภัย

จํานวนระบบงานของ อต ที�มี
มาตรฐานเป็นดิจิทัลที�มั�นคง
ปลอดภัย

4 . องค์การตลาดเกิดการ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จนเป็นองค์กร
ต้นแบบของการพัฒนาสู่
M a rk e t 4. 0

4 . 1 ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ
อต.

4 . 1 ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ
อต.

หน่วย

4 . 1 ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ
อต.
4 . 2 มีการบริหารจัดการองค์การ
ตลาดเป็นแบบ Smart Office ที�
มีประสิทธิภาพ
บุคลากรของ อต. มีความ
S M A R T และมีความสุข

ร้อยละ

มีการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทัล
ให้ทันสมัย (คนต่อปี/หลักสูตร)

สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ
2564
60

2565
65

2566
70

2567
75

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
O TO P
โครงการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย
โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
O TO P
โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
O TO P
โครงการส่งเสริม
การตลาดและช่องทาง
การจําหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการพัฒนารายได้
เพิ�มให้ตลาดสาขาตลิ�ง

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ตลาดสาขา
ตลิ�งชัน

โครงการตรวจสอบ
มาตรฐานและคุณภาพ
ในการจัดส่งสินค้า

ฝ่ายตลาด
และจัดส่ง
สินค้า

ตลาดสาขา
หนองม่วง
ฝ่ายกิจการ
พิเศษ
ฝ่ายกิจการ
พิเศษ
ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

2568
80

สร้าง: ใช้ e-Commerce

2564

2565

2566

2567

1

2

3

4

หน่วย

2564

2565

2566

2567

ระดับ

2

2. 5

3

4

5

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร (Smart Office)

ฝ่าย
สารสนเทศ

ระดับ

3

4

5

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

ระดับ

4

3

4

5

ระดับ

1

3

4

5

โครงการ : การปรับปรุง
ระบบบัญชี (Smart
F in a n c e )
โครงการปรับปรุงระบบ
บัญชี
โครงการแผนการ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
องค์การตลาดภาพรวม

ฝ่ายบัญชี

3

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้าน
ิ
ี�

ฝ่ายบริหาร
ความเสี�ยง

านวนระบ

หนวนหลัก

2568
5 สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น
2568

2. 5

2. 5

2

2

2

2

2

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.
สร้าง: จัดให้มีระบบการ
กํากับแบบ Dash board
และ real time
2 สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายติดตาม
และ
ประเมินผล

(ที่มา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนที่ 1-3)
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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ยุทธศาสตร์ : 2

เร่งรัดการปรับ Business Model และ Brand Image ขององค์การตลาด (ST)

หน่วยงาน: อต.

เริ�ม ปี พ.ศ.

ทิศทางเชิง

วัตถุประสงค์เชิง
์

ประสิทธิผล

์

องค์การตลาดมี
ภาพลักษณ์ด้านการบริการ
ที�รวดเร็วและมีสินค้า
เกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2564
ตัวชี�วัด
ระดับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ด้านสินค้าและบริการของ
องค์การตลาด

โครงการ

กลยุทธ์ จํานวน =

เป้าหมาย
หน่ว
ร้อย
ละ

2564

2565

2566

2567

2568

70

75

80

85

90

ผู้รับผิดชอบ

ซ่อน/แสดงแถว

สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น
สร้าง: ใช้ e-Commerce

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ อต.
สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t
สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ อต.

คุณภาพ
ิ

ฝ่ายตลาดและ
จัดส่งสินค้า

โครงการประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์
องค์กรประจําปี 2564

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

โครงการตอบสนอง
นโยบายเร่งด่วน
( สินค้าล้นตลาดและ
อื�นๆตามนโยบาย)
โครงการตลาดสดน่าชื�อ
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ตลาดสาขาลําพูน

หน่ว

2564

ผู้ประกอบการได้รับบริการ
ที�สะดวก รวดเร็ว

ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายในเรื�องของ
บริการที�สะดวกและรวดเร็ว

ร้อย
ละ

70

75

80

85

90

สร้าง: เสนอให้มีการปรับแก้
กฎหมายเพิ�มความคล่องตัว
และความสามารถในการ
แข่งขันได้

โครงการพัฒนาตลาด
สาขาและมาตรฐาน
ตลาดสาขาบางคล้า

ตลาดสาขาบาง
คล้า

ผู้บริโภคได้รับสินค้าและ
บริการที�มีคุณภาพและ
ราคาที�เป็นธรรม

ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายในเรื�องคุณภาพ
และราคาที�เป็นธรรม

ร้อย
ละ

70

75

80

85

90

สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น

ตลาดสาขา
หนองม่วง

หน่ว

โครงการพัฒนาตลาด
เดิมให้เป็นตลาดสินค้า
เกษตรชุมชนตลาด
สาขาหนองม่วง

2564

1 . กระบวนการบริหาร
จัดการตลาดมีคล่องตัว
รวดเร็ว ตอบโจทย์
ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย

1 . 1 จํานวนตลาดมีกิจกรรมการ
ซื�อขายแลกเปลี�ยนสินค้าเกษตร
ชุมชน

โครงการจัดเช่ารถยนต์
ส่วนกลางของ อต.

ฝ่ายการประชุม
และยานพาหนะ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
์

สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t
สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t
สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t

โครงการมหกรรมสินค้า

นวนตล

2565

2565

1

2

2566

2566
3

2567

2567

จําน
วน
ช่อง
ทาง
หน่ว

บุคลากรมีความเชี�ยวชาญ
ในการพัฒนาตลาดสมัยใหม่

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที�มีศักยภาพในการ
บริหารตลาดสมัยใหม่

ระดับ

1

2

3

4

มีเครื�องมือสนับสนุนภาค
การบริการที�เพียงพอและให้
เกิดความรวดเร็ว แข่งขันได้

จํานวนระบบที�เข้ามาสนับสนุน
การบริการ

จํานวน

1

2

3

4

2

3

2564

2565

2566

2568
5 สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ

4

จํานวนช่องทางใหม่ๆในการทํา
ธุรกรรมซื�อขายต่างๆ

1

2568

4

2567

5

สร้างระบบโลจิสติกส์เพื�อนํา
สินค้าจาก Farm to Table

2568
5

5

สร้าง: เร่งรัดการนําเอา Core
V a lu e มาทําให้เกิด
พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรทุกคนใน อต.
สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

(ที่มา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนที่ 1-3)
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ยุทธศาสตร์ : 3 แปลงโฉมองค์การตลาดเพื�อสร้าง Strategic Partner (WO, WT)
หน่วยงาน: อต.

เริ�ม ปี พ.ศ.

ทิศทางเชิง

วัตถุประสงค์เชิง
์

ประสิทธิผล

คุณภาพ
ิ

์

2564
ตัวชี�วัด

เศรษฐกิจได้รับการ
ขับเคลื�อนผ่านพันธมิตร
เครือข่าย และเกิดความ
ร่วมมือในการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ

รายได้รวมจากการดําเนินงาน
จากพันธมิตรเครือข่าย

พันธมิตรเชื�อถือไว้วางใจ

จํานวนพันธมิตรที�เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย

หน่วย
ล้าน
บาท

หน่วย

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
์

เป้าหมาย

จํานวน
เครือข่า
ย

หน่วย
กลไกการสร้างกระบวนการ
เครือข่ายมีความกว้างขวาง
ครอบคลุม

จํานวนเครือข่าย

บุคลากรมีองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการการติดต่อ
ประสานงานและการตลาด
สัมพันธ์

ร้อยละบุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้และมีสมรรถนะ
ด้านติดต่อประสานงานและ
การตลาดสัมพันธ์

จํานวนหน่วยงานภายใน มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื�อเกิด
ความน่าเชื�อถือและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

2565

2566

2567

50

100

150

200

2564

2565

2566

2567

15

30

45

60

2564

2565

2566

2567

20

30

40

50

เครือข่าย

หน่วย

สร้างระบบเทคโนโลยี�ที�
เพิ�มความน่าเชื�อถือและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้

2564

กลยุทธ์ จํานวน =

2564

2565

2566

2567

ร้อยละ

< พิจารณาจากการท้า
สร้าง: จัดให้มีความร่วมมือ
กับภาคอื�น เช่น เอกชน ใน
2 5 0 การร่วมทุน

2568

2568

76

< พิจารณาจากการท้า
ll
]อ
สร้าง: จัด[7Ch
ให้มีความร่
วมมื
กับภาคอื�น เช่น เอกชน ใน
การร่วมทุน

60

80

100

สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น
สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t
สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
ิ ารณาจากการท้า
< พิจ
2568
ll �ทํางาน
]
เลิก: ขจัด[7Ch
บุคลากรที
100

หน่วยงาน
8

12

16

ฝ่ายตลาดและ
จัดส่งสินค้า

โครงการพัฒนาตลาด
มาตรฐานตลาดต้นแบบ
P r e m iu m M a r k e t

ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด

โครงการสร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้กับพนักงานองค์การ
ตลาด Personal Value
A dded

ฝ่ายบริหารบุคคล

โครงการ ขอเช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายจัดหาและ
พัสดุ

76

สร้าง: เร่งรัดการนําเอา Core
V a lu e มาทําให้เกิด
พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรทุกคนใน อต.
สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ
4

ซ่อน/แสดงแถว
โครงการสร้างรักษาฐาน
รายได้จากการจัดส่ง
เครื�องอุปโภคบริโภค

ผู้รับผิดชอบ

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ อต.
สร้าง: ส่งเสริมให้มีวิธีการ
ตลาดใหม่ เช่น youtuber,
r e v ie w e r , T V D ir e c t
< พิจารณาจากการท้า
2568
ll
]
สร้าง: ใช้[7Ch
e-Commerce

อยู่ในมุมปลอดภัย

40

โครงการ

20

(ที่มา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนที่ 1-3)
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7. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ
การติดตามประเมิน ผล จะดําเนิ นการคู ขนานไปกับกระบวนการบริห ารแผนไปสูการปฏิ บัติ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล ที่ เกิ ดขึ้ น ในขั้น ตอนตางๆ ของการดําเนิ น งานแผน แลว นํ ามาศึ กษาและ
วิเคราะหผล การดําเนินงาน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ดํ าเนิ น งาน โดยจะนํ าไปสู การปรั บ ปรุ งหรือ เปลี่ ย นแปลงวิธีก ารหรือ กระบวนการดําเนิ น งานที่ เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังเปนการ กระตุนใหผูเกี่ยวของเกิดการตื่นตัว พรอมที่จะผลักดันแผนใหประสบผลสําเร็จอยางเปน
รูปธรรมโดยรวบรวมขอมูล และใหผูรับผิดชอบโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนงานที่
กําหนดไวในแตละขั้นตอนของ แผนปฏิบัติการ
กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจองคการตลาด
กลไกการติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหดําเนินงานตามแผน วิสาหกิจบรรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า ประสงค ที่ กํ า หนดเพื่ อ ให ผู บ ริห ารได ท ราบถึงความสํ าเร็จ และความล ม เหลวของการ
ดําเนินงาน
1) การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน (Monitoring)
การติ ด ตามความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งาน (Monitoring) ของโครงการ/กิ จ กรรมสํ า คั ญ ซึ่ ง มี
ผลกระทบอยางมี นัยสําคัญตอการบรรลุผลตามเปาประสงคของแผนงานในแตละชวง จนการดําเนินงานเสร็จ
สิน้ โครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นเปนผูรายงานความคืบหนาการ
ดํ าเนิ น งานพรอมป ญ หาและ อุ ป สรรคไปยั งสํ านั กงานติ ด ตามและประเมิ น ผล สํ านั กงานยุ ท ธศาสตรและ
แผนงาน เพื่อวิเคราะหตรวจสอบ ความกาวหนาในการดําเนินของโครงการ/กิจกรรมและนําเสนอผูบริหาร /
ที่ประชุมตอไป
ในระดับการดําเนินงาน องคการตลาด จัดใหมีการประชุมผูบริหาร องคการตลาดเปน ประจําทุกเดือน
เพื่อติดตามผลของแผนปฏิบัติการรับทราบปญหาการทํางานตางๆที่เกิดขึ้นและรวมกันนําเสนอ ทางเลือกใน
การแกปญหา นําผลการดําเนินงานเขารายงานใหกับคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนถึงความคืบหนาตางๆ
ของงาน และทุกไตรมาส โดยทางบัญชีการเงินและตัวชี้วัดตางๆ ที่สําคัญ
2) การวัดผลการดําเนินงาน (Monitoring)
ผลเบื้องตนที่ไดจัดโครงการ/กิจกรรม(Outcome)ของแตละหนวยงานในสังกัด ที่เชื่อมโยงกับการรวม
นําส งการ บรรลุเป าหมายตามตั วชี้ วัดของเปาประสงคตามแผนวิสาหกิจ องคการตลาด โดยหนวยงานใน
ผูรายงาน ผลลัพธแตละตัวชี้วัดที่รวมรับผิดชอบทุกไตรมาส ไปยังสวนงานการติดตามตัวชี้วัด สํานักงานติดตาม
และประเมิ น ผล สํ านั กงานยุ ท ธศาสตรแ ละแผนงานทราบความคื บ หน า ตลอดจนปญ หาอุป สรรคในการ
วิเคราะห ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผน ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมูลในการปรับทบทวนแผน
การวัดผลองคการตลาด ไดมีการวัดผลการดําเนินงานรายป ตามที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ องคการตลาดรวมกันกําหนด
การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ องคการตลาด
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามเปาประสงคของแผน กําหนดการ ประเมิน
ไว 2 ระยะ คือ ในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้ น สุด แผน ซึ่ งจะนํ าไปสูทบทวนปรับ ปรุงและปรับ เปลี่ ยนแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อแกปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันตอสถานการณ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จ ตาม
เปาหมายได และหากกิจกรรมหรือดําเนินงานไดบรรลุตอวัตถุประสงคดีแลว ก็ควรแกการเปนแนวทางที่จะ
พัฒนา ตอไป
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดรายงานการติดตามประเมินผล ดังกลาวขางตน โดยสรุปผลสําเร็จของ โครงการ
กิจกรรมและสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ขอผิดพลาด ตลอดจนขอเสนอแนะในดานตาง ๆ แลว จะมีการนําเสนอ
รายงานผลการประเมิ น เพื่ อเป น สารสนเทศย อนกลั บ Feedback Information ให ห น วยงานในสังกัด และ
ผูเกี่ยวของ ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อที่จะนํามาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนและปฏิบัติงานกับทุก
ระดับ ตอไป
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8. การประมาณการงบกําไรขาดทุนของตลาดสาขา
ตารางที่3: กําไรกอน ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของแตละสาขา

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
จากตารางขางตนจะเห็นวา กําไรกอนดอกเบี้ยภาษี คาเสื่อมและคาตัดจาย (EBITDA) ขององคการตลาดมีแนวโนมดีขึ้นเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2561 – 2562
ซึ่งองคการตลาดประสบผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากพ.ศ. 2561 – 2562 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ไดประกาศการจัดซื้อจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภท
ขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) เพื่อจัดสงใหแกเรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานกักขังซึ่งเปนรายไดหลักขององคการตลาด โดยใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปทําใหมีภาคเอกชนเขามาแขงขันในการเสนอราคาที่ต่ํากวาราคากลางคอนขางสูง องคการตลาดจึงไมสามารถชนะการเสนอราคาได จึงทําใหขาดรายไดดังกลาว
เปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ดีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการตลาดพยายามผลักดันใหกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมจัดซื้อจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภท
ขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) ดวยวิธีคัดเลือกตามกฎหมายวาวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และในชวงป พ.ศ. 2563
– 2563 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมจัดซื้อจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) ดวยวิธีคัดเลือก จึงทําใหองคการ
ตลาดมีรายไดจากการจําหนายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) เพิ่มมากขึ้นเปนจํานวนมา ประกอบกับป 2564 –
2568รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจางในการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทําใหองคการตลาดมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ประกอบกับป 2564 – 2568 องคการ
ตลาดมีนโยบายในการจัดหารายไดเพิ่ม เชน การปรับปรุงพื้นที่ตลาดเพื่อหารายไดจากทรัพยสินที่มีอยู รวมถึงหาแนวทางโดยการจัดกิจกรรมโครงการตางๆเพื่อหารายได
เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลัก เชน ตลาดน้ําสวนผักคลองสองนาครา จําหนายสินคาผานชองทางออนไลน เปนตน
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ตารางที่4: การประมาณการงบกําไรขาดทุนของตลาดแตละสาขาในอนาคต
งบกําไรขาดทุนสํานักงานใหญ

เกิดขึ้นจริง
ป2559

ป2560

ประมาณการ
ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

รายได
รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

3,255,218,427.82 2,861,748,027.76 359,637,636.46 449,033,475.45 4,015,069,839.86 3,877,906,000.00 3,877,906,000.00 3,994,243,180.00 4,114,070,280.00 4,237,492,560.00

รายไดโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP

-

รายไดโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน

-

2,149,350.86
-

1,990,737.46

1,417,108.00

1,377,000.00

20,600,000.00

25,750,000.00

30,000,000.00

-

-

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

-

-

-

500,000.00

1,000,000.00

1,030,000.00

1,060,900.00

1,092,720.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2,575,000.00

2,652,250.00

2,731,810.00

1,660,000.00

290,000.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

4,737,818.79

4,662,726.33

3,169,827.25

2,848,061.35

3,083,068.15

109,151.00

444,820.01

84,973.24

408,181.76

623,762.90

รวมรายได

15,450,000.00

-

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน
รายไดอื่นๆ*

13,800,000.00

-

-

-

-

-

3,261,725,397.61 2,869,294,924.96 364,883,174.41 453,706,826.56 4,020,153,670.91 3,895,306,000.00 3,897,956,000.00 4,019,548,180.00 4,144,633,430.00 4,272,417,090.00

คาใชจาย
ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

3,157,519,387.91 2,775,775,533.24 350,431,762.59 437,784,028.77 3,885,106,867.49 3,775,506,210.00 3,775,506,210.00 3,888,771,380.00 4,005,434,500.00 4,125,597,540.00

ตนทุนโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP
ตนทุนคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน

-

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,900,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

5,362,100.41

5,331,244.78

12,634,040.00

12,533,630.00

12,909,620.00

13,286,460.00

13,684,990.00

คาใชจายพนักงาน

25,162,520.97

25,670,136.26

23,011,678.25

26,592,239.88

35,613,288.13

42,566,940.00

45,255,960.00

46,613,620.00

48,011,960.00

49,452,280.00

6,702,700.67

6,433,384.83

4,825,383.90

3,183,431.20

882,829.21

77,180.00

39,500.00

40,680.00

41,900.00

43,150.00

934,199.68

872,821.28

179,632.01

162,823.51

272,972.37

291,790.00

281,790.00

290,230.00

298,930.00

307,900.00

คาเชาสํานักงาน

6,219,180.00

5,700,915.00

คาใชจายรถยนต

437,349.82

337,956.39

502,758.77

481,454.50

285,980.24

1,299,500.00

1,137,800.00

1,171,930.00

1,207,080.00

1,243,280.00

คาใชจายอื่นๆ

6,789,164.88

11,655,506.46

5,653,896.02

5,593,758.28

6,786,202.93

15,461,900.00

17,053,190.00

17,564,780.00

18,091,690.00

18,447,700.00

163,865.00

14,350,000.00

11,300,000.00

11,300,000.00

11,300,000.00

11,300,000.00

รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

-

-

-

-

-

-

13,305,600.00

4,594,144.30

-

153,670.00

1,524,534.80

4,812,445.13

โครงการตางๆ

-

1,414,112.11

2,892,914.54

คาไฟฟา ไปรษณีย โทรเลข

-

2,096,770.87

คาตอบแทนผูบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

-

2,095,916.88

-

-

-

-

-

-

3,206,657,418.47 2,833,354,615.47 391,296,026.71 480,727,618.66 3,935,967,784.95 3,875,793,160.00 3,878,408,080.00 3,998,962,240.00 4,122,972,520.00 4,251,276,840.00
55,067,979.14

35,940,309.49 - 26,412,852.30 - 27,020,792.10

84,185,885.96

19,512,840.00

19,547,920.00

20,585,940.00

21,660,910.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
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21,140,250.00

งบกําไรขาดทุนตลิ่งชัน

เกิดขึ้นจริง
ป2559

ป2560

ประมาณการ
ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

รายได
รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

-

-

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน

-

-

รายไดคาเชาแผง

-

-

340,000.00
50,000.00

720,000.00
-

380,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

123,600.00

127,300.00

131,110.00

รายไดคาเชาอาคารพาณิชย

2,430,070.00

2,379,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

2,273,712.00

2,923,800.00

11,952,000.00

12,310,560.00

12,679,870.00

13,060,260.00

รายไดคาเชาแฟลต

3,069,360.00

3,056,040.00

3,049,460.00

3,937,000.00

3,888,168.00

6,132,000.00

6,123,600.00

6,307,300.00

6,496,510.00

6,691,410.00

7,153.95

7,182.79

7,484.64

14,341.46

11,094.87

4,000.00

4,000.00

4,120.00

4,240.00

4,360.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดคาเชาและผลประโยชน
รายไดอื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุน
รวมรายได

480,351.56

209,956.40

373,712.56

1,237,007.80

1,608,882.98

1,411,200.00

1,411,200.00

1,453,530.00

1,497,130.00

1,542,050.00

3,247,442.79

3,998,761.17

3,159,014.76

2,687,075.58

3,512,832.64

5,541,770.00

12,316,310.00

12,685,790.00

13,066,320.00

13,458,280.00

7,080,920.82

2,795,186.73

9,368,871.96 18,065,545.66

14,469,877.22

9,234,378.30

9,651,140.36

-

16,012,770.00

31,927,110.00

32,884,900.00

33,871,370.00

34,887,470.00

คาใชจาย
ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ
คาใชจายพนักงาน

3,411,281.61

4,238,519.54

399,704.72
4,506,262.71

5,064,451.60

5,162,389.99

6,778,750.00

-

-

5,673,140.00

5,843,310.00

6,018,560.00

6,199,080.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

2,192,511.93

2,064,507.17

1,838,337.57

2,161,403.88

4,128,609.22

3,996,700.00

1,950,060.00

2,008,530.00

2,068,760.00

2,130,840.00

คาเชาที่ดิน

2,945,460.00

3,275,917.14

3,387,280.00

3,387,279.99

3,387,279.99

3,387,200.00

3,387,280.00

3,488,890.00

3,593,550.00

3,701,360.00

คาไฟฟา

2,228,797.62

2,573,583.18

2,691,168.09

2,750,674.29

3,004,871.16

2,860,000.00

2,600,000.00

2,678,000.00

2,758,340.00

2,841,090.00

719,144.86

910,329.22

872,916.62

887,833.02

755,133.36

1,100,000.00

1,000,000.00

1,030,000.00

1,060,900.00

1,092,720.00

47,835.37

46,361.42

23,637.89

25,488.74

16,493.50

30,000.00

41,000.00

42,230.00

43,490.00

44,780.00

คาภาษีโรงเรือน

1,178,312.71

1,110,862.54

1,116,215.57

1,161,468.72

136,389.93

1,639,670.00

1,639,670.00

1,688,860.00

1,739,520.00

1,791,700.00

หนี้สงสัยจะสูญ

831,361.51

(432,301.04) (2,412,858.59)

(5,598,560.72)

(5,956,473.57)

(6,800,000.00)

(6,500,000.00)

(6,695,000.00) -

6,895,850.00 -

7,102,720.00

คาใชจายรถยนต

20,872.05

19,937.00

51,440.70

17,359.60

24,631.00

77,100.00

70,000.00

72,100.00

74,250.00

76,460.00

939,856.51

769,598.03

1,353,540.80

9,091,306.02

924,341.31

1,624,700.00

1,470,650.00

1,514,750.00

1,560,150.00

1,606,820.00

1,050,000.00

340,000.00

350,000.00

360,000.00

370,000.00

คาน้ําประปา
คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข

คาใชจายอื่นๆ
โครงการตางๆ
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

14,515,434.17

-

-

14,577,314.20 13,827,646.08

- 5,281,055.87 - 4,926,173.84 - 4,458,774.12 -

-

-

18,948,705.14

11,583,665.89

15,744,120.00

11,671,800.00

12,021,670.00

12,381,670.00

12,752,130.00

883,159.48

2,886,211.33

268,650.00

20,255,310.00

20,863,230.00

21,489,700.00

22,135,340.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาบางคลา

เกิดขึ้นจริง
ป2559

ป2560

ประมาณการ

ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

รายได
รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

-

-

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน

-

-

95,338.00
-

100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายไดคาเชาแผง

1,931,552.50

1,962,997.60

2,077,938.57

2,043,453.69

655,400.68

1,077,840.00

1,710,000.00

1,761,300.00

1,814,100.00

1,868,550.00

รายไดคาเชาอาคารพาณิชย

1,041,050.00

929,700.00

966,024.00

1,010,100.00

862,860.00

345,600.00

803,040.00

827,130.00

827,130.00

851,940.00

8,686.88

9,124.08

3,626.59

3,278.40

2,901.85

3,500.00

3,500.00

3,600.00

3,700.00

3,820.00

2,414,255.00

2,423,995.77

2,091,758.91

1,515,365.41

389,844.44

126,000.00

198,000.00

203,940.00

210,050.00

216,350.00

818,011.94

929,511.21

1,364,364.56

1,494,470.35

527,472.11

1,347,060.00

980,560.00

1,009,960.00

1,040,220.00

1,071,410.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดคาเชาและผลประโยชน
รายไดอื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุน

-

รวมรายได

-

-

-

939,826.84

-

-

-

-

-

6,213,556.32 6,255,328.66 6,599,050.63 6,166,667.85 3,378,305.92 2,900,000.00 3,695,100.00 3,805,930.00 3,895,200.00 4,012,070.00

คาใชจาย
ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ
คาตอบแทนผูบริหาร

-

-

2,400.00

-

206,799.27
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คาใชจายพนักงาน

1,867,519.83

1,679,689.44

2,172,993.60

2,369,576.08

1,934,809.20

2,534,500.00

2,103,070.00

2,166,120.00

2,231,060.00

2,297,990.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

3,293,483.24

3,516,367.71

2,090,713.66

1,947,164.65

2,746,057.85

3,103,350.00

2,786,500.00

2,870,090.00

2,956,180.00

3,044,850.00

คาไฟฟา

227,228.13

195,092.77

274,142.80

373,762.04

188,091.15

300,000.00

200,000.00

206,000.00

212,180.00

218,540.00

คาน้ําประปา

341,027.60

350,216.65

642,989.90

549,346.85

292,593.74

400,000.00

300,000.00

309,000.00

318,270.00

327,810.00

21,582.19

16,989.35

21,644.24

22,832.70

15,235.30

19,000.00

19,000.00

19,570.00

20,140.00

20,730.00

คาภาษีโรงเรือน

302,575.03

375,534.88

381,768.29

376,840.57

18,975.42

250,000.00

260,000.00

267,800.00

275,830.00

284,100.00

หนี้สงสัยจะสูญ

122,757.32

194,474.62

157,863.73 -

53,260.54

140,438.94

คาใชจายรถยนต

23,455.32

44,269.52

40,057.37

26,390.92

41,454.78

119,000.00

94,000.00

96,820.00

99,710.00

102,690.00

696,094.29

926,551.06

411,701.63

667,953.05

1,263,332.97

1,472,100.00

1,018,100.00

1,048,640.00

1,080,050.00

1,112,400.00

430,000.00

40,000.00

41,200.00

42,430.00

43,700.00

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข

คาใชจายอื่นๆ
โครงการตางๆ
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,898,122.95 7,299,186.00 6,400,674.49 6,280,606.32 6,640,989.35 8,627,950.00 6,820,670.00 7,025,240.00 7,235,850.00 7,452,810.00
- 684,566.63 - 1,043,857.34

198,376.14 - 113,938.47 - 3,262,683.43 - 5,727,950.00 - 3,125,570.00 - 3,219,310.00 - 3,340,650.00 - 3,440,740.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
The Market Organization Ministry Of Interior
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เกิดขึ้นจริง

งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาลําพูน

ป2559

ป2560

ประมาณการ
ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

รายได
รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

4,133,996.05

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน

-

รายไดคาเชาแผง

626,340.00

139.49

-

-

-

-

-

649,440.00

642,510.00

100,000.00
633,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,733,400.00

1,820,070.00

1,874,670.00

1,930,910.00

1,988,830.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

1,552.98

721.40

620.16

2,754.82

1,200.00

1,200.00

1,230.00

1,260.00

1,300.00

รายไดคาเชาและผลประโยชน

798,349.01

909,196.00

1,182,580.00

952,980.00

909,790.00

3,456,000.00

4,032,000.00

4,152,960.00

4,277,540.00

4,405,860.00

รายไดอื่นๆ

366,665.59

424,103.01

434,104.40

317,360.55

340,195.00

3,464,510.00

3,632,420.00

3,741,360.00

3,853,540.00

3,969,100.00

2,836,216.14

1,801,824.98

4,740,196.53

3,788,164.80

รายไดเงินอุดหนุน

-

รวมรายได

5,926,903.63

1,983,599.90

3,669.30 -

634,260.00

-

2,262,863.70

8,655,110.00

9,485,690.00

9,770,220.00

10,063,250.00

10,365,090.00

คาใชจาย
ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

4,008,425.60

-

339,397.23

-

-

-

-

-

-

-

คาใชจายพนักงาน

1,978,283.71

2,003,752.04

1,806,952.51

2,218,901.43

2,351,189.15

1,955,420.00

2,437,650.00

2,510,735.00

2,586,000.00

2,663,580.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

404,941.89

550,649.12

588,735.50

842,777.00

2,144,917.72

2,186,050.00

2,186,050.00

2,251,610.00

2,319,140.00

2,388,730.00

คาไฟฟา

312,965.09

368,307.36

341,321.73

372,156.37

409,108.35

453,600.00

453,600.00

467,200.00

481,210.00

495,650.00

คาน้ําประปา

31,320.85

16,471.86

28,027.33

25,822.06

35,449.95

31,500.00

31,500.00

32,440.00

33,410.00

34,410.00

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข

23,054.20

24,262.43

33,854.72

26,937.79

22,229.27

39,600.00

39,600.00

40,780.00

41,990.00

43,250.00

คาภาษีโรงเรือน

48,600.00

48,600.00

53,849.99

48,600.00

3,113.50

51,000.00

51,000.00

52,530.00

54,100.00

55,720.00

33,984.00

507.25

12,066.50

195,071.50

หนี้สงสัยจะสูญ

-

8,131.00 -

-

-

-

-

-

คาใชจายรถยนต

45,063.00

55,176.28

30,104.40

31,173.21

12,341.34

141,800.00

141,800.00

146,050.00

150,430.00

154,930.00

คาใชจายอื่นๆ

361,353.88

1,045,062.64

447,113.96

3,398,962.33

523,327.88

1,014,270.00

1,014,270.00

1,044,655.00

1,075,930.00

1,108,200.00

520,000.00

120,000.00

123,600.00

127,300.00

131,110.00

โครงการตางๆ

-

รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

-

-

-

-

-

7,205,877.22

4,078,297.73

3,669,864.62

6,977,396.69

5,696,748.66

6,393,240.00

6,475,470.00

6,669,600.00

6,869,510.00

7,075,580.00

1,278,973.59 -

2,094,697.83 -

1,407,000.92 -

2,237,200.16 -

1,908,583.86

2,261,870.00

3,010,220.00

3,100,620.00

3,193,740.00

3,289,510.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาหนองมวง

เกิดขึ้นจริง

ประมาณการ

ป2559

ป2560

ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

1,059,200.00

1,059,200.00

1,007,117.73

1,071,400.00

1,103,540.00

1,103,540.00

1,136,640.00

2,499.79

2,861.96

2,905.27

2,803.91

2,978.81

1,600.00

1,800.00

1,850.00

1,900.00

1,950.00

13.07

45,265.00

561,422.90

570,558.53

776,430.00

832,830.00

857,800.00

883,510.00

910,040.00

1,061,699.79

1,062,075.03

1,055,288.00

1,415,526.81

1,379,287.34

1,752,030.00

1,906,030.00

1,963,190.00

1,988,950.00

2,048,630.00

คาใชจายพนักงาน

428,356.33

238,533.30

121,000.00

725,488.70

1,158,550.00

1,242,040.00

1,279,280.00

1,317,620.00

1,357,140.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

125,175.00

125,175.00

125,175.00

122,923.59

117,554.74

112,300.00

95,000.00

97,850.00

100,780.00

103,800.00

8,482.80

113,548.02

128,729.15

144,000.00

156,000.00

160,680.00

165,500.00

170,460.00

6,889.73

47,658.68

48,000.00

54,000.00

55,620.00

57,280.00

58,990.00

7,935.96

11,200.00

11,200.00

11,530.00

11,870.00

12,210.00

รายได
รายไดคาเชาแผง
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่นๆ
รวมรายได

-

851,300.00

805,750.00

974,000.00

คาใชจาย

คาไฟฟา

-

18,580.95

คาน้ําประปา

-

4,243.62

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข

2,175.00

-

-

12,707.43

4,140.90

-

หนี้สงสัยจะสูญ

(50,864.35)

47,164.58

217,673.54

542,094.19

18,475.00

20,000.00

20,000.00

20,600.00

21,210.00

21,840.00

คาใชจายอื่นๆ

30,251.00

27,266.00

4,738.66

72,306.01

169,773.06

339,330.00

364,330.00

375,250.00

386,470.00

398,040.00

431,500.00

50,000.00

51,500.00

53,040.00

54,620.00

2,264,880.00

1,992,570.00

2,052,310.00

2,113,770.00

2,177,100.00

โครงการตางๆ

-

-

-

-

-

รวมคาใชจาย

535,092.98

473,670.88

360,210.90

978,761.54

1,215,615.29

กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

526,606.81

588,404.15

695,077.10

436,765.27

163,672.05

(512,850.00) -

86,540.00 -

89,120.00 -

124,820.00 -

128,470.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาปากคลองตลาด

เกิดขึ้นจริง

ประมาณการ

ป2559

ป2560

ป2561

ป2562

ป2563

ป2564

ป2565

ป2566

ป2567

ป2568

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

12,028,824.00

13,603,800.00

13,230,000.00

13,603,800.00

13,603,800.00

13,603,800.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

6,142.49

1,820.56

4,184.49

2,669.91

3,719.82

3,000.00

3,750.00

3,860.00

3,970.00

4,080.00

รายไดสิทธิลงทุนพัฒนากอสราง

1,066,666.67

1,066,666.67

1,066,666.67

1,066,666.67

1,066,666.67

รายได
รายไดคาเชาที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด

รายไดจากธุรกิจกุง Farm To Factory
รายไดอื่นๆ

15,209.64

รวมรายได

2,002,349.56

420,853.05

132,266.75

43,814.00

1,066,600.00

1,066,600.00

1,066,600.00

1,066,600.00

1,066,600.00

103,000,000.00

103,000,000.00

103,000,000.00

103,000,000.00

103,000,000.00

135,000.00

178,370.00

183,720.00

189,220.00

194,880.00

14,691,842.80 16,674,660.79 15,095,528.21 14,805,427.33 13,143,024.49 117,808,400.00 117,478,720.00 117,857,980.00 117,863,590.00 117,869,360.00

คาใชจาย
คาใชจายพนักงาน

1,049,272.06

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาไฟฟา
คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่นๆ
โครงการตางๆ
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)

101,622.47

832,902.79

586,480.52

-

346,481.93

824,000.00

869,750.00

895,820.00

922,670.00

950,300.00

101,016.40

101,700.00

101,700.00

104,740.00

107,870.00

111,100.00

101,725.26

103,909.12

-

1,742,989.34

269,607.30

-

-

-

-

-

-

-

2,673.42

14,351.70

15,238.13

-

-

-

-

-

-

-

1,564,128.00

1,453,120.00

983,804.00

-

-

27,894.50

12,122.00

1,154.00

-

2,745,590.45

4,157,211.09

1,960,193.07

104,059.12
104,059.12

10,277.00
-

1,100,000.00

1,100,000.00

1,133,000.00

1,166,990.00

1,201,990.00

15,100.00

15,100.00

15,550.00

16,010.00

16,480.00

100,400,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

457,775.33 102,440,800.00 102,086,550.00 102,149,110.00 102,213,540.00 102,279,870.00

11,946,252.35 12,517,449.70 13,135,335.14 14,701,368.21 12,685,249.16

15,367,600.00

15,392,170.00

15,708,870.00

15,650,050.00

15,589,490.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564))
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9. การประมาณการงบการเงิน
จากการประมาณการงบกําไรขาดทุนขางตนของแตละตลาด การประมาณการงบการเงินเปนรายปงบประมาณ โดยมีการประมาณการใน 3 สวนหลักคือ
งบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่5: การประมาณการงบการเงินองคการตลาด
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
กําไรขาดทุนภาพรวม
รับรองแลวจากสตง.
รายการ

2562

ประมาณการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

รายได
รายไดคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ

449,033,475

4,015,069,840

3,877,906,000.00

3,877,906,000.00

3,994,243,180.00

4,114,070,280.00

4,237,492,560.00

1,417,108

1,377,000

13,800,000.00

15,450,000.00

20,600,000.00

25,750,000.00

30,000,000.00

182,950

195,951

รายไดคาเชาแผง

3,529,014

2,094,751

3,785,240.00

4,721,470.00

4,863,110.00

4,975,850.00

5,125,130.00

รายไดคาเชาอาคารพาณิชย

3,399,300

3,136,572

3,269,400.00

12,755,040.00

13,137,690.00

13,507,000.00

13,912,200.00

รายไดคาเชาแฟลต

3,937,000

3,888,168

6,132,000.00

6,123,600.00

6,307,300.00

6,496,510.00

6,691,410.00

รายไดจากการขายสินคา OTOP
รายไดจากการขายสินคาออนไลน

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน
รายไดคาเชาที่ดินปากคลองตลาด
รายไดอื่น
รวมรายได

-

-

-

-

-

820,000

480,000

500,000.00

1,000,000.00

1,030,000.00

1,060,900.00

1,092,720.00

13,603,824

12,028,824

13,603,800.00

13,230,000.00

13,603,800.00

13,603,800.00

13,603,800.00

22,977,519

18,041,225

123,437,870.00

131,262,540.00

132,045,320.00

132,851,450.00

133,681,890.00

498,900,190

4,056,312,331

4,042,434,310.00

4,062,448,650.00

4,185,830,400.00

4,312,315,790.00

4,441,599,710.00

437,784,028

3,885,106,868

3,775,506,210.00

3,775,506,210.00

3,888,771,380.00

4,005,434,500.00

4,125,597,540.00

1,414,112

1,524,535

13,305,600.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,900,000.00

คาใชจาย
ตนทุนขายขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ
ตนทุนขายสินคา OTOP
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น

5,362,100

5,331,245

12,634,040.00

12,533,630.00

12,909,620.00

13,286,460.00

13,684,990.00

36,366,169

46,133,647

55,818,160.00

57,581,610.00

59,308,885.00

61,087,870.00

62,920,370.00

8,361,610

4,548,618

3,897,280.00

1,778,810.00

7,373,500.00

7,594,630.00

5,691,630.00

24,729,128

18,917,667

150,102,860.00

145,054,880.00

140,516,785.00

141,383,400.00

144,219,800.00

รวมคาใชจาย

514,017,147

3,961,562,580.00

4,011,264,150.00

4,007,455,140.00

4,128,880,170.00

4,253,786,860.00

4,383,014,330.00

กําไรสําหรับงวด

(15,116,957)

94,749,751.00

31,170,160.00

54,993,510.00

56,950,230.00

58,528,930.00

58,585,380.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564)
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

รับรองแลวจากสตง.
2562

ประมาณการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

71,170,066

260,867,711

310,481,610

343,847,222

356,562,561

369,482,790

385,486,309

180,000,000

220,000,000

223,850,000

227,700,000

231,550,000

235,400,000

239,250,000

ลูกหนี้การคา

77,415,505

1,776,720,637

1,551,162,400

1,551,162,400

1,597,697,200

1,645,628,100

1,694,997,000

รายไดคางรับ

11,173,063

13,634,097

13,000,000

12,000,000

11,000,000

10,000,000

9,000,000

1,632,252

1,340,530

1,340,570

1,340,560

1,340,610

1,340,520

1,340,530

341,390,886

2,272,562,975

2,099,834,580

2,136,050,182

2,198,150,371

2,261,851,410

2,330,073,839

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

87,104,260

104,374,411

104,374,400

104,374,400

104,374,400

104,374,400

104,374,400

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

24,269,654

28,146,691

55,197,600

58,067,600

61,023,600

64,065,600

67,193,600

100,300.00

89,060

91,730

94,480

97,310

เงินลงทุนชั่วคราว

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

30,002

-

11,072,920

1,216,136

1,532,100

1,848,100

2,164,100

2,480,100

2,796,100

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

122,476,836

133,737,238

161,204,400

164,379,160

167,653,830

171,014,580

174,461,410

รวมสินทรัพย

463,867,722

2,406,300,213

2,261,038,980

2,300,429,342

2,365,804,201

2,432,865,990

2,504,535,249

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564)

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
รับรองแลวจากสตง.

รายการ

2562

ประมาณการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา

84,834,864

1,840,014,381

1,789,591,620

1,762,366,482

คาใชจายคางจาย

12,032,600

12,059,305

11,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

57,000,000

17,144,000

30,246,000

29,339,000

28,432,000

27,525,000

80,574,445

80,600,000

80,700,000

80,800,000

80,900,000

81,000,000

รายไดแผนดินคางนําสง

-

เงินประกันสัญญา

14,540,968

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,773,178,141

1,784,098,030

1,799,568,909

6,602,862

13,411,032

12,000,000

11,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000

118,011,294

2,003,059,163

1,910,335,620

1,894,312,482

1,902,317,141

1,910,430,030

1,923,093,909

หนี้สินไมหมุนเวียน
-

คาชดใชผิดสัญญา SME BANK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู

67,719,089

84,128,540

คาขาวสารอาหารดิบรอการจาย

24,425,428

24,425,428

24,425,400

24,425,400

24,425,400

24,425,400

24,425,400

-

รายไดสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางรอการรับรู

21,944,110

20,877,443

19,834,440

18,790,640

17,746,840

16,703,040

15,659,240

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

13,424,372

14,638,205

16,102,000

17,565,800

19,029,600

20,493,400

21,957,200

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

127,512,999

144,069,616

60,361,840

60,781,840

61,201,840

61,621,840

62,041,840

รวมหนี้สิน

245,524,293

2,147,128,779

1,970,697,460

1,955,094,322

1,963,518,981

1,972,051,870

1,985,135,749

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

18,463,973

18,463,973

18,463,970

18,463,970

18,463,970

18,463,970

18,463,970

4,328,552

4,328,552

4,328,550

4,328,550

4,328,550

4,328,550

4,328,550
494,606,980

สวนของทุน
ทุนประเดิม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว :
สํารองธรรมดา
สํารองเพื่อการขยายงาน

193,550,904

234,378,909

265,549,000

320,542,500

377,492,700

436,021,600

รวมสวนของทุน

ยังไมไดจัดสรร

218,343,429

259,171,434

290,341,520

345,335,020

402,285,220

460,814,120

519,399,500

รวมหนี้สินและสวนของทุน

463,867,722

2,406,300,213

2,261,038,980

2,300,429,342

2,365,804,201

2,432,865,990

2,504,535,249

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564)
แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
รับรองแลวจากสตง.

รายการ

2562

ประมาณการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

( 15,116,957)

94,749,751

31,170,160

54,993,510

56,950,230

58,528,930

58,585,380

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสิทธิการใชที่ราชพัสดุตัดจาย
หนี้สงสัยจะสูญ

8,361,610
( 5,101,553)

3,897,280

1,778,810

7,373,500

7,594,630

5,691,630

( 5,572,367) -

10,120,985

5,680,000 -

5,380,000 -

5,541,400 -

5,707,650 -

5,878,890

2,013,300

2,514,250

2,589,660

2,667,320

2,747,320

ดอกเบี้ยรับ

( 2,870,535)

( 3,106,518)

รายไดเงินอุดหนุน

( 9,917,137)

( 5,536,836)

โบนัสพนักงาน

-

โบนัสกรรมการ

-

รายไดสิทธิลงทุนพัฒนากอสราง

( 1,066,667)

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนการการรื้อถอนทรัพยสิน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

-

8,310,468

7,871,450

279,917
( 1,066,667) -

3,999,910

1,403,830

661,132

253,700

( 21,050,197)

99,836,263

8,394,180

8,645,950

8,905,300

9,172,450

900,000

900,000

927,000

954,810

1,066,600 -

1,066,600 -

1,066,600 -

1,066,600 -

1,066,600

2,178,900

1,695,000

1,745,850

1,798,210

1,852,150

-

-

-

-

983,450

-

41,284,490

63,829,150

71,624,190

73,674,950

72,086,890

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
ลูกหนี้การคา

( 15,520,149) ( 1,693,732,765)

รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(33,770,327)

(50,018,625)

(51,424,139)

(43,025,129)

(32,546,419)

859,113

( 2,590,264)

(634,097)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

( 564,641)

291,722

291,722

291,722

291,722

291,722

291,722

50,422,761

27,225,138

10,811,659

10,919,889

15,470,879

( 7,990)

-

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา

( 207,863,788)

1,755,179,517

คาใชจายคางจาย

( 4,606,382)

เงินประกันสัญญา

10,727,774

66,033,477

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

3,534,372

6,808,170

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาชดใชผิดสัญญา SME BANK

( 4,820,000)

รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู

76,338,686

จายผลประโยชนพนักงาน

-

จายโบนัสกรรมการและพนักงานปกอน

( 3,671,851)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

( 166,645,053)

( 5,027,824) -

21,946,286
( 647,600)
248,096,982

1,000,000 -

1,000,000 -

1,000,000 -

1,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000 -

8,310,468 103,284,081.00

7,871,450 75,455,935.00

8,394,180 53,909,252.00

8,645,950 53,215,482.00

8,905,300
55,397,772.00

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564)
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
รายการ

รับรองแลวจากสตง.
2562

ประมาณการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

3,850,000

3,850,000

3,850,000

3,850,000

3,850,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อคืนเงินลงทุนชั่วคราว

20,000,000

( 40,000,000)

เงินสดจายในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

( 45,079,298)

( 15,338,573) -

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

( 13,654,168)

( 6,296,513) -

เงินสดจายในงานระหวางกอสราง

( 9,422,277)

ดอกเบี้ยรับ

2,839,426

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

( 45,316,317)

-

15,338,573 - 15,338,573 - 15,338,573 - 15,338,573 - 15,338,573
27,050,909 -

3,235,749

2,013,300

-

2,870,000 -

2,956,000 -

3,042,000 -

-

-

-

2,514,250

2,589,660

2,667,320

3,128,000
2,747,320

-

( 58,399,337) -

36,526,182 - 11,844,323 - 11,854,913 - 11,863,253 - 11,869,253

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินนําสงคลัง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

( 25,000,000)

-

-

17,144,000 - 30,246,000 - 29,339,000 - 28,432,000 - 27,525,000

( 25,000,000)

-

-

17,144,000 - 30,246,000 - 29,339,000 - 28,432,000 - 27,525,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

-236,961,370

189,697,645

49,613,899

33,365,612

12,715,339

12,920,229

16,003,519

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

308,131,436

71,170,066

260,867,711

310,481,610

343,847,222

356,562,561

369,482,790

71,170,066

260,867,711

310,481,610

343,847,222

356,562,561

369,482,790

385,486,309

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

(ขอมูลจากฝายบัญชี ป 2560 – 2564 และฝายวางแผนและงบประมาณ ป2565 -2568(ณ 18 มกราคม 2564)

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจําป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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(นาย ิทยา ทรัพยเย็น)
รองผูอําน ยการองคการตลาด ทําการแทน
ผูอําน ยการองคการตลาด

แม่

(นาง มคิด ขุ ธารา ง )
ั นาฝายตร จ อบภายใน

(พันจาเอก เกรียง ดุ ิตากุล)
ผูจัดการตลาด าขาตลิ่งชัน

(นาง า รุจยา ไตร ิร)ิ
ั นาฝายตลาดและจัด ง ินคา

(นายภัทรยุทธ กรรณ ูต)
ผูจัดการตลาด าขา นองม ง

(นายธนดิ ฐ พ งเข็มขา )
ั นาฝาย างแผนและงบประมาณ

(นาง า พิชญามนต า กุลพิ ิทธิ์)
ผูจัดการตลาด าขาปากคลองตลาด

คน

(นางข ัญใจ รรณปานไพร)
ั นาฝายประชา ัมพันธ

(นาย ุภาโชติ มะ ลีแก )
รัก าการผูจัดการตลาด าขาบางคลา

(นาง า ปาริชาติ เยพิทัก )
ั นาฝาย าร นเท

(นางปราณี พุกพูน)
รัก าการ ั นาฝายการเงิน

(นาย ภุ าโชติ มะ ลีแก )
ั นาฝายกฎ มาย

(นาง า จตุพร คุมครอง)
รัก าการ ั นาฝายบริ ารค ามเ ี่ยง

(นาง า อันธิกา ทองนํา)
ั นาฝายบัญชี

(นาง า ฐิตาภรณ คํา ลา)
รัก าการ ั นาฝายการประชุมและยานพา นะ

(นาง า ทิ า เกิด มบุญ)
ั นาฝายกิจการพิเ

(นาง า พิชญามนต า กุลพิ ิทธิ์)
รัก าการ ั นาฝายบริ ารบุคล

(นาง า ปุญญิ า ทองโชติ)
ั นาฝายจัด าและพั ดุ

(นาง า ุณัฐฐา ซื่อ ัตย)
รัก าการ ั นาฝายติดตามและประเมินผล

มา หา
(นางนรมน ใจการณ)
ผูจัดการตลาด าขาลําพูน

