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คํานํา 

การจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ องคการตลาด ไดดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ไดกําหนดให

สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซ่ึงตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร ชาติ แผนแมบทฯภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบาย ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา ๙ ไดกําหนดใหการ

จัดทําแผนปฏิบัติ ราชการของสวนราชการในระยะแรก ใหจัดทําเปนแผนสี่ป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 

องคการตลาดไดดําเนินการจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนอ่ืน ๆ    

ในสวนท่ีเก่ียวของ นโยบายแนวทางคณะกรรมการองคการตลาด นโยบายและแผนปฏิบัติงานผูอํานวยการ 

องคการตลาด รวมท้ังเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการขององคการตลาดไดมีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติ แผน

แมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๕) ท่ีเก่ียวของ 
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บทสรุปผูบริหาร 

Executive Summary 

ภารกิจขององคการตลาด (อต.) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด เพ่ือจัดสรางตลาด

สาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย 

สงเสริมตลาดเอกชน จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด จัดการขนสงโภค

ภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเก่ียวกับตลาดขององคการตลาด 

โดยการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาองคการตลาดใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององคการตลาด    

ไมไดขอใชงบประมาณแผนดินแตอยางใด และนําเงินสงเปนรายไดแผนดินในอัตรารอยละ 55 ของกําไรสุทธิ

ประจําป ตลอดมาจนถึงปจจุบันโดยองคการตลาดมีลักษณะการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

 1.1 กิจการดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตลาดขององคการตลาด ซ่ึงองคการตลาดมีการดําเนินกิจการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีตลาด โดยมีลักษณะการใหเชาพ้ืนท่ีภายในตลาด โดยแบงลักษณะการเชาตามสัญญา

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1.1 องคการตลาดเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีเอง จํานวน 4 สาขา ไดแก ตลาดสาขาลําพูน 

จังหวัดลําพูน, ตลาดสาขาบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตลาดสาขาหนองมวง จังหวัดลพบุรี และตลาดสาขา

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยการนําพ้ืนท่ีขององคการตลาดใหผูประกอบการ ประชาชนเกษตรกร หรือบุคคล

อ่ืนใด เชาพ้ืนท่ีแผงคา หรืออาคารพาณิชย หรือพ้ืนท่ีลักษณะอ่ืนใด สําหรับทําการคาหรือประกอบกิจการ 

ตลอดจนท่ีพักอาศัย ตามสภาพพ้ืนท่ีของตลาดแตละแหง 

1.1.2 องคการตลาดให เอกชนบริหารจัดการพ้ืนท่ี  จํานวน 1 สาขา ไดแก  ตลาดสาขา

ปากคลองตลาดโดยใหสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางและบริหารโครงการปากคลองตลาด แกบริษัท 

ปากคลองตลาด (2552) จํากัด โดยจายคาตอบแทนในการใหสิทธิคาเชา คาผลประโยชนตอบแทน และคาภาษี 

รวมถึงคาผลประโยชนตอบแทนทุกปใหแกองคการตลาด 

1.2 กิจการดานการคาและการพาณิชย โดยองคการตลาด ไดมีการจัดและจําหนายสินคา เกษตร 

สินคาโอทอป (OTOP) สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคา

อ่ืนๆ เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการสินคาประเภทโภคภัณฑรวมถึงสินคาประเภทเครื่อง อุปโภคบริโภค

ใหเพียงพอแกความตองการของตลาด โดยมีชองทางในการจําหนายสินคา ดังนี้  

 (1) การจําหนายสินคาไปยังสวนราชการ หนวยงานของรัฐตางๆ ไดแกการจําหนายสินคา

ประเภทขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภคไปยัง กรมราชทัณฑ  กรมปองกันสาธารณะภัย โรงเรียน                   

และ โรงพยาบาลตางๆ ตลอดจนหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีความตองการสินคาเกษตรหรือสินคาอุปโภคบริโภค

ท่ีมีคุณภาพ สุขลักษณะอนามัย สินคาเกษตรปลอดภัย รวมถึงสินคาอ่ืนดวย  
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(2) การจําหนายสินคาไปยังองคกรเอกชน ไดแกการจําหนายสินคาเกษตร สินคา โอทอป 

(OTOP) ของเกษตรกร ชุมนุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรตางๆ และสินคาอ่ืนๆ ไปยังรานคาปลีก 

สมัยใหม (Modern Trade) ไดแก บิ๊กซี (Big C) เทสโกโลตัส (Tesco Lotus) และแม็คโคร (Makro)  

(3) การจําหนายสินคาผานชองทางออนไลน (E- Commerce)  

(4) การจําหนายสินคาไปยังโอทอป (OTOP) ไปยังรานขายของชําหรือรานโชวหวย โดยผาน 

บริษัท โอท็อป อินเตอรเทรดเดอร (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตโครงการสินคาชุมชนสูชุมชนเพ่ือชุมชน       

เพ่ือกระจายสินคาชุมชนผานชองทางทางการตลาดกายภาพและสรางกระบวนการเครือขายประชารัฐผลักดัน 

ใหเกิดเศรฐกิจฐานราก  

1.3 กิจการดานอ่ืน  

(1) การจัดพ้ืนท่ีตลาดจําหนายสินคาเคลื่อนท่ี โดยการจัดโครงการมหกรรมสินคา ปลอดภัย

สําหรับการแสดงและจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน สินคาและผลผลิต ทาง

การเกษตรตางๆ ไปยังท่ัวประเทศ  

(2) การบันทึกขอตกลงรวมกับภาคเอกชนในการสงเสริมการกระจายสินคาท้ังใน ประเทศและ

ระหวางประเทศเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายใหสินคาเกษตร สินคาแปรรูป สรางสมดุล ทางการคา

และดานราคาใหมีประสิทธิภาพ  

1.4 การดําเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงองคการตลาดมีพันธกิจในการปรับปรุง ตลาด

สาธารณะใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย สงเสริมตลาดเอกชน เพ่ือเปนการบริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และ

สงเสริมตลาดเอกชน จึงไดมีการทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานของรัฐตางๆ ดังตอไปนี้  

(1) การทําบันทึกความรวมมือกับกรมพัฒนาชุมชนในการนําสินคาโอทอป (OTOP) ไปจําหนาย

ในชองทางตางๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันและขยายชองทางในการจําหนายสินคาเพ่ิมยอดขาย สินคาโอ

ทอป (OTOP) และสามารถทําใหประชาชนเขาถึงสินคาดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน  

(2) การทําบันทึกความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยและบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด เพ่ือรณรงค สงเสริมและ

สนับสนุนดานสุขอนามัยของตลาดและสินคาเกษตรปลอดภัย การรณรงคและตอยอดใหใชภาชนะ หรือบรรจุ

ภัณฑท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (No Foam) และสรางสุขภาพท่ีดีใหแกผูบริโภค 

องคการตลาดอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงและพิจารณาการทบทวนบทบาทให

สอดคลอง กับนโยบายรัฐบาลในชุดปจจุบัน ทําให องคการตลาดจําเปนตองพิจารณาปรับบทบาทในการ

ดําเนินธุรกิจ  ใหครอบคลุมถึงระบบการบริหารจัดการในทุกดาน เพ่ือหาแนวทางในการ เพ่ิมรายได โดยการ

บริหารทรัพยสินเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน กระบวนการทํางาน 

รวมถึงปรับปรุงโครงสรางการทํางานและการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการบริหารงานดวยระบบธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความ ม่ันคงใหกับ

องคการตลาด โดยทิศทางการดําเนินภารกิจตองเหมาะสมสอดคลองกับแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ 

Kob



(SOD) และตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  องคการตลาดไดปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ป 

พ.ศ. 2564-2568 ใหสมบูรณยิ่งข้ึน และนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม  

องคการตลาดไดดําเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใหแก  คณะกรรมการ ผูบริหาร           

และพนักงานองคการตลาด เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต 

ผลลัพธและ แผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงานขององคการตลาด 

และเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจองคการตลาด พ.ศ. 2564 – 2568 ให มีความเหมาะสมสอดคลองตาม 

สถานการณ สภาพปญหาและประเด็นทาทายตางๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ซ่ึง ตอบสนองตอ

ความตองการของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางครบถวนสมบูรณ ตามหลักเกณฑการ ประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ดานการวางแผนเชิงกล ยุทธ (Strategic Planning : 

SP) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ครั้งท่ี 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการและผูบริหารของ

องคการตลาด ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร เมาเทน รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เม่ือวันท่ี 15 - 16 

ตุลาคม 2563 

  ครั้งท่ี 2 จัดประชุมอบรมเรื่องจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาด ป พ.ศ.2564 – 2568 รุนท่ี 1 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564, รุนท่ี 2 วันท่ี 24 ก.พ. 2564 และรุนท่ี 3 วันท่ี 18 มีนาคม 2564  

  ครั้งท่ี 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการองคการตลาด

ประจําปงบประมาณ 2564-2565 รุนท่ี 1 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 และรุนท่ี 2 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

แผนวิสาหกิจองคการตลาดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการบริหารจัดการของ องคการตลาด     

ในระยะ 5 ป พรอมสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)            

มีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในการจัดทํา คือ แนวทางการทํางานในวิถีใหม New normal ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนโดยการปรับปรุงองคกรและพัฒนาขีดความสามารถขององคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง พรอมสราง

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาควบคูสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตวิสัยทัศน “องคการตลาดเปนแหลงสรางรายไดของผูผลิต 

ผูบริโภคสม ประสงค  อยางยั่งยืน” 

ดังนั้น เพ่ือใหแผนวิสาหกิจองคการตลาดประจําป 2564 - 2568 ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลทุกหนวยงาน จึงมีความจําเปนตองดําเนินตามแผนวิสาหกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน

ปฏิบัติการไปสูเปาหมาย วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทุกสวนงานไดมีสวนรวมใน

การพัฒนาและองคการตลาดมีแนวทางในการติดตามประเมินผลเปาหมายตัวชี้วัดของทุกหนวยงานใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีองคการตลาดไดกําหนดไวตามแผนวิสาหกิจ 
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บทท่ี1 บทนํา 
 

1. ประวัติและความเปนมา 

ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริเวณพระ

อารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปนพระอารามเกาแกคูบานคูเมือง เปนท่ีเคารพสักการะ

ของประชาชนท่ัวไป และเปนสถานท่ีทองเท่ียวของ ชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก แตสภาพสิ่งแวดลอม

โดยรอบ สกปรก ไมเปนระเบียบ มีสภาพคลายแหลงสลัม ท้ังนี้เนื่องมาจาก มีพอคาแมคาปลูกเพิงพักอาศัย

และวางสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดขายเปนประจําถาวร เกิดปญหาแก วัด ประชาชน และทาง

ราชการเปนอยางมาก ซ่ึงถาหากทางราชการจะขับไล พอคาแมคาและครอบครัวจะเดือดรอนไมมีท่ีทํามาหา

เลี้ยงชีพ รัฐบาลจึง แกปญหาโดยการจัดตั้งองคการตลาดข้ึน ท่ีบริเวณปากคลองตลาด ซ่ึงเปนทําเลท่ีตั้งท่ี

เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกท้ังทางน้ํา และทางบก เพ่ือจัดต้ังตลาดกลางผักและผลไมข้ึนรองรับ และเพ่ือ

ความสมบูรณไดยายผูคาสงตลาดผักสดกรมภูธเรศน (ตลาดเกาเยาวราช) ใหมารวมกันอยูบริ เวณ

ปากคลองตลาดเปนแหงเดียวกัน 

องคการตลาด ไดจัดตั้งข้ึน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคการตลาด พ.ศ. 2496" ซ่ึงครั้งแรก ท่ีจัดตั้งนั้น ไดสังกัดกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย         

มีเงินทุนสําหรับดําเนินกิจการตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งฯ จํานวน 15,000,000 บาท       

โดยรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิมครั้งแรกจํานวน 5,000,000 บาท และจะจายเพ่ิมเปนคราว ๆ ไป ตามจํานวน

ท่ีรัฐบาลเห็นสมควร แตความเปนจริงจํานวนเงินทุนเริ่มตนท่ีองคการตลาด ไดรับจากงบประมาณแผนดินเพียง 

2,000,000 บาท เทานั้น องคการตลาดจําเปนตองกูจากธนาคารออมสินเพ่ิมอีกจํานวน 15,000,000 บาท   

เพ่ือรวมเปนเงินทุนเพ่ือการดําเนินงาน ข้ันตนท้ังสิ้น 17,000,000 บาท 

ตอมารัฐบาลเห็นวากรมประชาสงเคราะห ไมไดมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะบริหารงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการตลาดได เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนของการดําเนินกิจการ 

ดังนั้นเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2501 จึงโอนองคการตลาด ไปสังกัด

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เพราะไดเล็งเห็นวา กรมการคาภายในมีหนาท่ีเก่ียวกับ ธุรกิจการพาณิชย 

สามารถท่ีจะควบคุมงานขององคการตลาดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งได 

ระยะเวลา 4 ป ท่ีองคการตลาดสังกัดกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กิจการไมเจริญกาวหนา

ตามท่ีคาดหมายไว รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน นายกรัฐมนตรี ไดมีบัญชาใหโอนองคการตลาด 

ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซ่ึงนับแตนั้นเปนตนมากิจการขององคการ

ตลาดก็ไดเจริญกาวหนาและดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)   1 
The Market Organization Ministry Of Interior 

Kob



องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินกิจการตาม 

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ทีกําหนดไว ในกฎหมาย โดยใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององคการ 

ตลาด ไมไดขอใชงบประมาณแผนดินแตอยางใด และนําเงนิสงเปน รายไดแผนดินในอัตรารอยละ 55 ของกําไร 

สุทธิประจําป ตลอดมาจนถึงปจจุบัน 

2. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง

1. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ

2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย

3. สงเสริมตลาดเอกชน

4. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด

5. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก

6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเก่ียวกับตลาดขององคการ ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา 6 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(1) สราง ซ้ือ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงาน

เก่ียวกับเครื่องใชบริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเก่ียวกับตลาด 

(2) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศ

ใหเพ่ือสรางตลาด และปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาตจาก

คณะรัฐมนตรีกอน 

(3) ทําการคาและขนสงสินคา 

(4) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตั้งหรือ

ดําเนินการตลาด 

(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ 

(6) กระทําการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพ่ือใหพอแกความตองการของตลาด 

3. การดําเนินงานขององคการตลาด

องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 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

และอ่ืนๆ จะลดลงเปนอยางมากในป พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

จัดซ้ือขาวสารอาหารดิบของเรือนจําตางๆ สงผลใหกระทบกับผลกําไรของสํานักงานใหญ รวมท้ังรายไดของ

องคการตลาดโดยรวม ทําใหองคการตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจําเปนตองมีมาตรการในการลดคาใชจาย 

เชน การยายสํานักงานไปยังสาขาตลิ่งชัน เพ่ือลดคาเชาสํานักงาน รวมถึง การวางโครงการใหมเพ่ือชดเชย

รายไดในสวนดังกลาวท่ีหายไป 

จากแผนวิสาหกิจขององคการตลาดระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564–2568) โครงการท่ีมีศักยภาพในการสราง

รายไดในระยะยาวใหแกองคการตลาด ซ่ึงสามารถเริ่มดําเนินการไดทันที ตามแผน ประกอบดวย 

 โครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP 

 โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus) 

 โครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน 

 โครงการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในการจัดสงสินคา 

 โครงการมหกรรมสินคา 

 โครงการ Farm to Factory 

การประมาณการรายไดจากโครงการตางๆ ดังกลาว จะข้ึนอยูกับประสบการณจากการดําเนินงาน

โครงการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันในอดีต และ การผลักดันการดําเนินงานโดยบุคลากรขององคการตลาดเปน

หลัก โครงการท่ีเปนโครงการใหม โดยเฉพาะ โครงการ Farm to Factory และโครงการตอบสนองนโยบาย

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

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา กําไร(ขาดทุนสุทธิ) ขององคการตลาดมีแนวโนมดีข้ึนตามลําดับซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ 

เพ่ือเขาสูธุรกิจใหมๆ และมุงเนนสรางรายไดโดยการปรับปรุงอัตราคาเชาแผงคา รวมท้ังพัฒนากระบวนการและหาแนวทางสรางรายไดจากคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบ

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนรายไดหลักขององคการตลาด รวมถึงสรางมูลคาทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน

รายการ ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

1.โครงการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในการจัดสงสินคา

  รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ 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  

  ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ 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  

รวม 102,399,790.00   102,399,790.00          105,471,800.00         108,635,780.00            111,895,020.00    

2.โครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP

  รายไดโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP 13,800,000.00      15,450,000.00            20,600,000.00           25,750,000.00              30,000,000.00      

  ตนทุนโครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูผลิตสินคา OTOP 13,305,600.00      15,000,000.00            20,000,000.00           25,000,000.00              30,900,000.00      

รวม 494,400.00         450,000.00                600,000.00              750,000.00                 900,000.00         

3. โครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน

  รายไดโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน 1,100,000.00       1,100,000.00              1,100,000.00             1,100,000.00                1,100,000.00        

  ตนทุนโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน -                   -                          -                         -                            -                    

รวม 1,100,000.00       1,100,000.00             1,100,000.00            1,100,000.00               1,100,000.00       

4.โครงการมหกรรมสินคา

  รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน 500,000.00         1,000,000.00              1,030,000.00             1,060,900.00                1,092,720.00        

  ตนทุนคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน 300,000.00         300,000.00                300,000.00               300,000.00                  300,000.00          

รวม 200,000.00         700,000.00                730,000.00              760,900.00                 792,720.00         

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

หนวย:บาท
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บทท่ี 2 การทําแผนวิสาหกิจองคการตลาด 
 

1.กรอบการวิเคราะหยุทธศาสตรองคการตลาด (Strategic Framework) 

การจัดทํายุทธศาสตรองคการตลาดอยูบนพ้ืนฐานของ (1) กรอบยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ ไดแก 

กรอบยุทธศาสตร 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน    

แผนปฏิรูปประเทศ ดานตาง ๆ ซ่ึงสรุปเปนแผนงานสําคัญ 23 แผนงาน นโยบายรัฐบาย Thailand 4.0 และ 

แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ สังคม (2) มาใชเปนทิศทางเชิงยุทธศาสตร โดยมีกรอบในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรตามสมการ ดังนี้ 

𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 = 𝑍𝑍   โดยท่ี 

X = ของเดิมมีอะไร ไดแก งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจขององคการตลาด 

Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง 

องคการตลาด จําเปนตองจัดใหมีงานยุทธศาสตร (Strategy) ท่ีมุงตอบสนองความทาทาย นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรชาติ ฯลฯ 

Z = สิ่งหรือผลท่ีอยากจะได ไดแก เปาประสงคตามวิสัยทัศน (Vision Target)  

ซ่ึงแสดงความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร และปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
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2.แนวทางการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Approach) 

 เพ่ือใหไดองคประกอบของยุทธศาสตร ตามกรอบเชิงยุทธศาสตรขางตน อาศัยการทบทวนและจัดทํา

แผน ยุทธศาสตรองคการตลาด ดวยการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรท่ีเปนระบบ ซ่ึงมีข้ันตอนตามกระบวนการ

จัดทํา ยุทธศาสตร ดังแสดงตามรูปภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยุทธศาสตรองคการตลาด” ไดมีการวิเคราะหปจจัยสองดาน 

ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงเปนมุมมองจากในสูนอก (Inside Out) และการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ซ่ึงเปนมุมมองจากนอกสูใน (Outside In) ซ่ึงเปนการทบทวนแผนแบบ 4.0  

ดวย นวัตกรรมท่ีอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และชวยสังเคราะหเชิง

ยุทธศาสตร ใหได องคประกอบเชิงยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดโดยยอดังนี้ 

3.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการตลาด 

3.1 การวิเคราะหสถานการณสําคัญและฉากทัศนอนาคต (Scenario Analysis) 

ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยไดรับผลกระทบตอเนื่องจากการแพรระบาดระลอกสามของ COVID-19 ทํา

ใหการบริโภคภาคเอกชนออนแอลง เศรษฐกิจภาคท่ีมีขนาดใหญ เชน การทองเท่ียวยังไมฟนตัว เนื่องจาก

มาตรการจํากัดการเดินทางท้ังในและระหวางประเทศยังมีอยู อัตราเงินเฟอท่ัวไปปรับลดลง ในขณะท่ีจํานวนผู

ติดเชื้อใหมท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึนจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสสายพันธุ Delta ในยุโรปและเอเชีย    

การฉีดวัคซีนท่ีคืบหนาจะทาใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงข้ึน คือ 1. ทําใหสามารถผอนคลายมาตรการ 

lockdown ได และเอ้ือตอการดําเนินกิจกรรม 2.ลดความเสี่ยงของการแพรระบาดระลอกใหม ทําใหแนวโนม

เศรษฐกิจแข็งแกรงข้ึน (ท่ีมา: จากการวิเคราะหของ SCB Economic Intelligence Center ท่ีใชขอมูลของ
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องคการอนามัยโลก (WHO) และมหาวิทยาลัยออกซฟอรด - ขอมูล ณ 20 กรกฎาคม 2021) อยางไรก็ดีสวน

อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศพัฒนาแลวสูงกวาประเทศกําลังพัฒนามาก แตเริ่มชะลอตัวเชนกันตลอดจนความ

ลาชาในการสรางภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) เม่ือเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 การสรางภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) ของนานาประเทศ 

ท่ีมา: SCB Economic Intelligence Center 

 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดสรุปภาพรวมประเทศจากผลการสํารวจผูประกอบการท่ัวประเทศ ตั้งแต

วันท่ี 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564 พบวาภาคธุรกิจมองวา เศรษฐกิจจะหดตัวจากผลของการแพรระบาด

ของ COVID-19 ท่ียังไมสามารถควบคุมได และทําใหตนทุนพุงสูงข้ึน สอดคลองกับรายงานขอสํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีคาดถึงแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 ฟนตัวอยางชา ๆ จากการ

ลดลงรอยละ 6.1 ในป 2563 เหลือประมาณ รอยละ1.5-2.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) แนวโนมการฟนตัว

ของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ และ (3) การปรับตัวตามฐาน

การขยายตัวท่ีต่ําผิดปกติในป 2563 สถานการณเชนนี้ อาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในอีก 2-3 ป

ขางหนา ซ่ึงการฟนตัวของการคาโลกท่ีผานมานั้นยังมีแนวโนมไมเทากัน โดยการฟนตัวท่ีเรงตัวข้ึนนั้นมา     
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จากภูมิภาคอเมริกาเหนือ และ เอเชีย แปซิฟก เปนหลัก สําหรับระยะตอไป อาจเปนหวงโซการผลิตท่ีมี

แนวโนมสั้นลง และผลของนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

แรงกดดันตอการคาโลกท่ีสําคัญในอนาคตมีแนวโนมหวงโซการผลิตท่ีสั้นลง โดยผูผลิตสวนมากเลือกท่ี

จะตั้งโรงงานใกลผูบริโภคมากข้ึน เนื่องจากความไมแนนอนของข้ันตอนการผลิตและราคาคาขนสงท่ีสูงข้ึนจาก

วิกฤติ COVID 19 รวมท้ังแรงจูงใจท่ีลดลงจากความตึงเครียดระหวางจีน สหรัฐ ฯ และการมีขอตกลงการคา

ระดับภูมิภาคขนาดใหญ (เชน RCEP) เพ่ิมมากข้ึน นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบางประเทศอาจสงผลลบตอ

การคาระหวางประเทศ เชน การข้ึนภาษีคารบอนจะทาใหการนาเขาสินคาหลายประเภทหดตัวลง เปนตน 

ระดับหนี้สาธารณะท่ีสูงของหลายประเทศหลังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ จะเปนแรงกดดันตอการนาเขาและ

การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ัวโลก การคาโลกท่ีฟนตัวไดมาจากอุปสงคตอสินคาเปนหลัก โดยสินคาท่ีฟนตัวได

ดีคือ กลุมท่ีเก่ียวของกับ COVID 19 และการ WFH (Work Form Home) สําหรับการคาภาคบริการ แมจะ

ฟนตัวกลับมาได แตภาคทองเท่ียวยังซบเซาอยู โดย WTO คาดจะกลับสูระดับกอนเกิดวิกฤติไดในป 2023- 

2024 

อต. จะตองพิจารณาปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ โดยพิจารณาจากการท่ีเงินเฟอปรับสูงข้ึนในหลายประเทศตามอุปสงคเฉพาะกลุมสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

อุปทานยังคงมีจํากัดจากการแคลนสินคาและวัตถุดิบบางกลุม นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสริมจากฐานตํ่าในชวง

วิกฤต COVID 19 จากอดีต ในระยะตอไป แรงกดดันจะทยอยลดลงจากอุปทานท่ีจะเพ่ิมข้ึน อต. มีบทบาท

สําคัญในการกระตุนอุปทานสินคาและวัตถุดิบกลุมท่ีขาดแคลน ดวยการจัดตลาดซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา

เหลานี้ ใหสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 ในระยะสั้น อต. ไดมีการวางมาตรการดําเนินการ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ คูมือการดําเนินงาน 

ตลอดจนนวัตกรรมใหม ๆ WFH ในการดําเนินการในสถานการณวิกฤติโควิด ในระยะปานกลางและระยะยาว 

อต. ไดใชกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ อต. ใหสามารถตอบสนอง

สถานการณ และฉากทัศนอนาคต 

การกําหนดทิศทางอนาคตเริ่มจากการวิเคราะหสถานการณของ อต. อยางรอบดาน ท้ังสถานการณ

ภายในและภายนอก ท้ังท่ีเปนสถานการณเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย

คุกคามขององคการตลาด โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะหองคการ เพ่ือคนหาสมรรถนะและศักยภาพขององคการ เปนการระบุจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคการตลาด โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตาม

หลักการ 7–S Model ของ McKinsey , VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัย

ขอมูลจากแหลงมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนตาง ๆ รายงานผลการประเมินองคการ PMQA เปนตน ซ่ึงสามารถสรุป

แนวทางการวิเคราะหไดดังนี้ 
• Structure (โครงสราง) องคการตลาด มีโครงสรางการทํางาน หรือโครงสรางการจัดองคการในระดับ 

ตางๆ เหมาะสมดีหรือไม 
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• Strategy (กลยุทธ) องคการตลาด มีการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดทิศทางการ 
ปฏิบัติงานไวหรือไม 

• System (ระบบ) ระบบการทํางานเปนอยางไร มีจุดออนหรือจุดแข็งอะไรบาง 
• Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการ ปฏิบัติงาน

เปนท่ียอมรับหรือไม 
• Staff (บุคลากร) บุคลากรขององคการตลาด มีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอ 

หรือไม 
• Style (รูปแบบ) รูปแบบการบรหิารเปนท่ียอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม 
• Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคการมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางท่ีทําใหองคการตลาด 

เขมแข็งหรือออนแอ 
3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะหองคการสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคการ เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุ 
สถานการณท่ีเปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององคการตลาด โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้ 
• P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมท้ังกฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีมี 

ผลกระทบกับองคการตลาดE-Economics เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลตอองคการตลาด 

• S-Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมท่ีมีตอองคการตลาด 
• T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับองคการตลาด 
• E-Environment เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลตอองคการตลาด 

3.4 ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการตลาด 
จากการวิเคราะหสถานการณท้ังสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก จะไดผลสี่ดาน แบงออกเปน 
สภาพแวดลอมท้ังภายในสองดาน ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สภาพแวดลอมท้ัง
ภายนอก สองดาน ไดแก โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกวา SWOT ซ่ึงสามารถ
นํามากําหนด ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการตลาด โดยประมวลผลจาก
คณะกรรมการและผูบริหารของ องคการตลาดเม่ือวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2563 สรุปประเด็นปจจัยเชิง
ยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้ 

1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
ประกอบดวย ประเด็นจุดแข็ง 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. องคการตลาดเปนหนวยงานขนาดเล็กมีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาททิศทางใหสอดคลองกับ

ภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย 
2. องคการตลาดเปนหนวยงานท่ีมีสินคาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพ่ือเปนการรองรับกระแสรักสุขภาพของ

ทุกวัย 
3. องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยท่ีมีเครือขายท่ัวประเทศ สามารถประสานขอใชพ้ืนท่ีในการ

กระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถ่ินตางๆ ไดสะดวก 

2) ประเด็นจุดออน (Weakness : W) 

ประกอบดวย ประเด็นจุดออน 7 ประเด็น ดังนี้ 
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1. ตลาดสาขาไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี ไดรับมาตรฐานแลว แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบให

สมบูรณ 

2. บุคลากรองคการตลาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตอการประกอบภารกิจหลักยังมีไมเพียงพอ 

3. องคการตลาดเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย .... ท่ีไมมีความคลองตัวในการสงเสริม

เศรษฐกิจฐานราก 

4. องคการตลาดขาดการควบคุมอยางรัดกุมและเปนระบบในการบริหารสัญญา และการบังคับใชกฎหมาย

ทําใหเกิดกรณีพิพาทท่ีจะทําใหการประกอบภารกิจสะดุดลง 

5. วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6. การสรางรายไดท่ีมาจากภารกิจหลักนอยไป เชน การรวมทุนกับเอกชน เปนตน 

7. องคการตลาดขาดระบบในการปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคการ เชน ระบบบริหาร/บริการแบบ 

real time 

3) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 

ประกอบดวย ประเด็นโอกาส 15 ประเด็น ดังนี้ 

1.  Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการตลาด

ท่ีทําหนาท่ีเปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน 

2. เอเชียและอาเซียนจะเปนภูมิภาคสําคัญท่ีมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสอันดี

ทางการคาจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

3. การเติบโตของภาคการทองเท่ียวและการสนับสนุนการทองเท่ียวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะยาว

ตางๆ เปนโอกาสในการดึงดูดนักทองเท่ียวและนํารายไดจากการทองเท่ียวเขาสูชุมชนโดยมีตลาดท่ีได 

มาตรฐานและมีเอกลักษณ เปนแหลงทองเท่ียว ท่ีเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวทองถ่ินใกลเคียง 

4. การเปดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จะเปนท่ีตองการของนักพัฒนาตลาด

เขามารวมลงทุนทําใหตลาดสามารถตอบโจทยผูซ้ือผูประกอบการและนักทองเท่ียวในอนาคต 

5. การขยายตัวของเขตเมืองและชนชั้นกลางทําใหอํานาจซ้ือโดยรวมสูงข้ึน 

6. การสงเสริมแผนฯ ระยะยาวตางๆ ของภาครัฐในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เปนโอกาสอันดีท่ีสงเสริม

อุตสาหกรรมคาปลีก ท้ังในสวนของตลาดสด และตลาดออนไลน 

7. ความกาวหนาทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนความเขมงวดข้ึนในกฎระเบียบดานความม่ันคง

ทางคอมพิวเตอร และกฎหมายดานการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cyber Crime) เปนการสนับสนุน 

การซ้ือขายสินคาออนไลนเนื่องจากสรางความม่ันใจใหผูบริโภค   

8. สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และความไมแนนอนของผลผลิตภาคเกษตร อาจทําใหเสีย

สมดุลระหวางอุปสงค และอุปทาน สงผลตอเนื่องมายังตลาด ซ่ึงเปนชองทางการกระจายสินคา องคการ 

ตลาดจึงสามารถเขามาชวยบริหารจัดการเชนในกรณีลนตลาด หรือถุงยังชีพ 

9. สังคมผูสูงอายุ กระแสรักสุขภาพ และอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางโอกาสใหกับสินคาอุปโภคและบริโภค 

อาทิ สินคาเกษตรปลอดภัย (Organic) 
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10. นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทเปนผูกํากับ (Regulator) (แตยัง

ทําไมได) 

11. องคการตลาดมีโอกาสเปนศูนยกลางและเปนชองทางในการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย 

12. อุตสาหกรรม 4.0 สงเสริมเทคโนโลยีดานการสื่อสารดวยเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหการจัดเก็บ และ 

ประมวลผลในฐานขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลและความรูสรางภูมิปญญาตางๆ เปนไป

อยางรวดเร็ว และเขาถึงไดโดยงายในทุกภาคสวน 

13. การเปดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเปนท่ีตองการของนักพัฒนาตลาดเขา 

มารวมลงทุนทําใหตลาดสามารถตอบโจทยผูซ้ือผูประกอบการและนักทองเท่ียวในอนาคต 

14. โอกาสจาก Post COVID-19 ทําใหมีการนําระบบดิจิทัลมาใชมากข้ึน เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ขององคการตลาด 

15. โอกาสในการขยายตลาดมีอยูอีกมากในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนฐาน 

สนับสนุนเครือขาย 

4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 

ประกอบดวย ประเด็นภัยคุกคาม 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหมีความจําเปนในการใชบุคลากรท่ีมี

ทักษะสูง ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในสวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการตลาด 

2. กฎ ระเบียบภาครัฐมีความเขมงวด ทําใหการประกอบภารกิจขององคการตลาดไมคลองตัวเหมือน

ภาคเอกชน 

3. ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการแขงขันและกลยุทธทางการคาของ

Modern Trade ท่ีเขามาแยงสวนแบงการตลาดของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม 

4. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซ้ือสินคาตามตลาดสดเปนการเลือกซ้ือ

สินคาจาก ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซ้ือ หรือชองทางออนไลนมากข้ึน 

5. กฎ ระเบียบขององคการตลาดมีความยึดหยุนนอย ทําใหการประกอบภารกิจขององคการตลาดไม

คลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําใหไมมีความม่ันใจในปรับเปลี่ยน 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 ท่ีสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้ 

• องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยท่ีมีเครือขายท่ัวประเทศ สามารถประสานขอใชพ้ืนท่ีใน

การกระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถ่ินตางๆ ไดสะดวก (น้ําหนัก 4.42%) 
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• องคการตลาดเปนหนวยงานขนาดเล็กมีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาททิศทางให

สอดคลองกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย (น้ําหนัก 4.09%) 

• องคการตลาดเปนหนวยงานท่ีมีสินคาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพ่ือเปนการรองรับกระแสรักสุขภาพ

ของทุกวัย (น้ําหนัก 0.50%) 

ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออนท่ีสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้ 

• บุคลากรองคการตลาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตอการประกอบภารกิจหลักยังมีไม

เพียงพอ (น้ําหนัก 9.07%) 

• ตลาดสาขาไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี ไดรับมาตรฐานแลว แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม

รูปแบบใหสมบูรณ (น้ําหนัก 6.86%) 

• วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (น้ําหนัก 6.47%) 

ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาสสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้ 

• Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการ

ตลาดท่ีทําหนาท่ีเปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน (น้ําหนัก 4.98%) 

• นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทเปนผูกํากับ (Regulator)  

(น้ําหนัก 4.48%) 

• การเติบโตของภาคการทองเท่ียวและการสนับสนุนการทองเท่ียวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาวตางๆ เปนโอกาสในการดึงดูดนักทองเท่ียวและนํารายไดจากการทองเท่ียวเขาสูชุมชนโดยมีตลาด

ท่ีไดมาตรฐานและมีเอกลักษณ เปนแหลงทองเท่ียว ท่ีเชี่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวทองถ่ินใกลเคียง 

(น้ําหนัก 3.76%) 

ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานภัยคุกคามสําคัญสูงสุด 3 ประการแรก ดังนี้ 

• กฎ ระเบียบขององคการตลาดมีความยึดหยุนนอย ทําใหการประกอบภารกิจขององคการตลาดไม

คลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําใหไมมีความม่ันใจในปรับเปลี่ยน เชน การปรับเปนระบบออนไลน 

(ตองมีการแกปรับกฎหมาย) (น้ําหนัก 7.85%) 

• แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหมีความจําเปนในการใชบุคลากร

ท่ีมีทักษะสูง ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในสวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการ

ตลาด(น้ําหนัก 7.74%) 

• พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซ้ือสินคาตามตลาดสดเปนการเลือกซ้ือ

สินคาจาก ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซ้ือ หรือชองทางออนไลนมากข้ึน(น้ําหนัก 3.48% 

อต. นําประเด็นความทาทายเชิงยุทธศาสตร (SC) ดานตาง ๆ ไปใชในการพิจารณาจัดการวิเคราะห

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ประกอบการใชสมรรถนะหลัก (CC) ขององคการในการจัดทํากล

ยุทธและยุทธศาสตร ดังท่ีจะกลาวตอไป 
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บทท่ี 3 สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจองคการตลาด 

องคการตลาด ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร ไดแผนยุทธศาสตรดังนี้ 

รูปภาพท่ี 2 แผนท่ียุทธศาสตรของ องคการตลาด 

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  14 
The Market Organization Ministry Of Interior 

Kob



1. วิสัยทัศน

จากการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายใน จึงไดมีการปรับวิสัยทัศนใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน โดยมีคํากลาววิสัยทัศนดังนี้ 

“องคการตลาดเปนแหลงสรางรายไดของผูผลิต ผูบริโภคสม ประสงค  อยางยั่งยืน” 
2. พันธกิจ

องคการตลาดมุงม่ันในการ นําสินคาสูผูบริโภค อยางมืออาชีพ 
    คานิยมหลัก (Core Values) 
iMarkets :  

I = Integrity   ซ่ือตรง 

M = Marketing Boldness  จริงใจ 

A = Accountability  จิตสํานึกพรอมรับการตรวจสอบ 

R = Result oriented  มุงผลสัมฤทธิ์ 

K = Knowledge  รอบรู 

E = e - Commerce  เกงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

T = Trustworthy Advisory เปนท่ีปรึกษาท่ีนาเช่ือถือและไวใจได 

S = Self-Discipline & Social responsibility  มีวินัย & รับผิดชอบตอสังคม 

3. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) บุคลากรขององคการตลาดสามารถขับเคลื่อนองคการเขาสู วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
2) มีการนําฐานขอมูลและทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

และสรางรายไดแกองคกร
3) เสริมสรางตลาดสาขาขององคการตลาด และตลาดชุมชนตามทองถ่ินตางๆ ใหไดมาตรฐาน สามารถ

ดึงดูดผูซ้ือ ผูขาย และนักทองเท่ียว โดยเปนท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการตลาด
พรอมกับพัฒนาศูนยการเรียนรู

4) สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือกอใหเกิดการรวมมือในการพัฒนาตลาดอยาง
ตอเนื่อง ใชเครือขายท่ัวประเทศของกระทรวงมหาดไทยใหเปนประโยชนทางดานขอมูล และ
โลจิสติกส 

5) องคการตลาดเพ่ิมชองทางการคาขายท้ังในและตางประเทศ และเพ่ิมชองทางการคาขายออนไลน
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4. ยุทธศาสตรองคการตลาดระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
จากการศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะห

ขอมูลในสวนท่ีผานมา สามารถประมวลผลออกมาไดเปนยุทธศาสตรขององคการตลาดระยะ 20 ป ท้ังหมด 3 

ยุทธศาสตรหลักดวยกัน ไดแก (1) มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูล (2) มีตลาดมาตรฐานท่ัวท้ังประเทศและขยายความเชี่ยวชาญไปตางประเทศ และ (3) มีความเปน

เลิศในดานการบริหารจัดการภายในองคกร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานกรากโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูลพัฒนาศูนยขอมูล Big Data ท่ีเกี่ยวของกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

การจะขับเคลื่อนธุรกิจฐานรากโดยใชฐานขอมูลนั้น สิ่งสําคัญอันดับแรกคือความพรอมในการบริการ

และนําเสนอขอมูลเชิงลึก ท่ีตองมีความครบถวน และมีประสิทธิภาพในลักษณะ Real Time ดังนั้น สิ่งสําคัญ

คือ องคการตลาดจําเปนตองพัฒนาและขยายฐานขอมูลใหกวางและครอบคลุม เพ่ือประโยชนในการใหบริการ

ดานตางๆ อาทิ (1) ขอมูลดานราคาสินคาสินคาสดรายวัน เพ่ือการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา (2) ขอมูล

ดานปริมาณผลผลิตและความตองการ (Demand Matching) ท่ีจะชวยผูประกอบการ SME ท่ีผลิตสินคา

ชุมชนโดยใชสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบจํานวนมากและมีปญหาในการสรรหาวัตถุดิบสินคาเกษตรในปริมาณและ

คุณภาพท่ีคงท่ีอยางสมํ่าเสมอ แตไมสามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรไดเพียงพอกับการผลิต จึงตองการแหลง

ผลิตผลการเกษตรเพ่ิม ไปจนถึงการบริหารจัดการสินคาลนตลาด หรือ (3) ขอมูลดานมาตรฐานตลาด        

โดยองคการตลาดเปนผูประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลําดับคะแนนตลาดท้ังในภาพรวม และในดานตางๆ 

อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสราง ความสะอาด รวมท้ังใหการรับรองตลาดท่ีผานการประเมิน ในการนี้

องคการตลาดจะทําหนาท่ีเปน Co-Promoter ในการประชาสัมพันธตลาดท่ีมีลําดับสูงบนเว็บไซตเพ่ือเปนการ

ชักจูงใหชุมชนใกลเคียงหันมาซ้ือสินคาในตลาดดังกลาว ทําใหตลาดตางๆ เรงพัฒนาตนเองเพ่ือเปนตลาด

ตนแบบท่ีดี และ (4) สามารถตอยอดโดยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีจะนํารายไดจากการทองเท่ียวมาสูชุมชน

เนื่องจากการทองเท่ียวเปนภาคบริการท่ีนํารายไดหลักมาสูประเทศ 

องคการจลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยพิจารณากระตุนอุปทานสินคาและวัตถุดิบกลุมท่ีขาดแคลน ดวยการจัดตลาดซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนสินคาเหลานี้ ใหสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดวยขอมูลและเทคโนโลยีท่ีทรงประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม ในการรวบรวม และบริหาร Big Data เพ่ือนํามาวิเคราะห ใชประโยชน รวมท้ังเผยแพรขอมูลแก

สาธารณะ จําเปนตองอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปขางหนา 
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พัฒนาบริการซ้ือขายในตลาด 4.0 

ภายในชวงแผนวิสาหกิจ 5 ป (พ.ศ. 2561–2565) องคการตลาดควรเริ่มตนการใหบริการซ้ือขาย

สินค าออนไลน  โดยอาจอา ศัยชองทาง ท่ี มีอยู แล ว  อา ทิ  Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรือ 

Globalsources.com และภายใน 20 ป จะมีการพัฒนาเว็บไซตท่ีเปน E-commerce หรือแอปพลิเคชันบน

มือถือสมารทโฟนขององคกรเอง เชน การชําระเงินผานชองทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code 

หรือ E-wallet บนมือถือสมารทโฟน เปนตน ซ่ึงระบบ E-payment จะเพ่ิมความสะดวกตอท้ังผูบริโภค 

เจาของกิจการ กลาวคือ ชวยลดตนทุนท้ังคาเดินทางและทําใหไมเสียเวลา ท้ังยังชวยเพ่ิมการหมุนเวียนของเงิน

ใหกับธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง ซ่ึงนอกจากจะชวยเพ่ิมชองทางการขายใหกับชุมชน 

และเพ่ิมรายไดใหกับองคกร ยังสามารถใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ขององคกร และทํา

การตลาดใหกับองคกรไดเชนกัน 

การพัฒนา E-commerce นี้ ยังสามารถตอยอดไปถึงการเก็บขอมูลผูใชตลาด (Customer Relation 

Management – CRM) โดยใชโปรแกรมประเภท Location Analytic ท่ีเริ่มจากการ Log On WiFi ทุกครั้งท่ี

ผูซ้ือสินคาเขามาในบริเวณตลาด จึงสามารถเก็บขอมูลในรายละเอียดถึงการซ้ือสินคา อาทิ ชวงเวลาท่ีเขามาใน

ตลาด ระยะเวลาท่ีอยูในตลาด มีการจับ Heat Path วาลูกคามีผังรูปแบบ (Pattern) ในการเดินตลาดอยางไร 

จากจุดใด ไปจุดใด เริ่มและจบตรงไหน ในขณะท่ีขอมูลจาก E-payment สามารถบอกไดถึงยอดการซ้ือใน

ตลาด และรวมไปถึงขอมูลทางประชากรศาสตร อาทิ เพศ วัย และรายได เพ่ือนํามาวิเคราะหการบริหาร

จัดการตลาดใหตรงตามพฤติกรรมผูบริโภคในแตละชุมชน เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสินคาท่ีจะ

วางขาย 

การใชฐานขอมูลสรางตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใชแอปพลิเคชันใหเปนเสมือนตัวกลางในการ

จัดการ และบริหารความตองการซ้ือของผูบริโภคและความตองการขายใหตรงกัน (Uberization) โดยทาง

องคการตลาดจะทําหนาท่ีเปน Supplier และมีสวนแบงรายไดจากผลกําไรท่ีผูขายไดรับ เนื่องจากทางองคการ

ตลาดมีความไดเปรียบในเรื่องของราคา ความแนนอนของคุณภาพ และจํานวนสินคา โดยทางองคการตลาด

อาจเสนอแรงจูงใจใหมีผูมาใชแอปพลิเคชันมากข้ึน  

ทามกลางการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ป ขางหนา กลุมประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบัน

จะเปนกําลังสําคัญของความตองการสินคาอุปโภคบริโภค การตลาด 4.0 จะชวยขยายฐานลูกคาสินคาเกษตร

ชุมชนไปยังประเทศเหลานี้ได โดยเฉพาะสําหรับการสั่งซ้ือสินคาในปริมาณมาก เชน การสั่งซ้ือสินคาจาก

ประเทศจีน เปนตน 
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องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยพิจารณากระตุนระบบหวงโซมูลคา (Value chain) .ใหอุปทานตอบสนองอุปสงค ดวย

การตลาดแนวใหมตามยุทธศาสตรนี้ 

4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 มีตลาดมาตรฐานครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศและขยายความเช่ียวชาญออกไปยัง

ตางประเทศ 

ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพท่ีมีคุณภาพ 

ในชวงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ป ขางหนา (พ.ศ. 2561–2565) องคการตลาดจะตองเรง

พัฒนาตลาดสาขาท่ีบริหารจัดการเองท้ัง 3 แหง ใหไดมาตรฐาน และเนนการเปนตลาดตนแบบท่ีมีเอกลักษณ 

แลวจึงขยายจํานวนตลาดภายใตการบริหารจัดการเองไปท่ัวประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แหง โดยประสานกับ

หนวยงานราชการกระทรวงมหาดไทย เชน กรมพัฒนาชุมชน และ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใน

ระยะเวลา 20 ปขางหนา เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากตลาดท่ีประสบความสําเร็จ และมี

เอกลักษณ จะเปนศูนยรวมเศรษฐกิจระดับรากหญาท่ีสามารถขยายผล ตอยอดการสรางอาชีพ และความเจริญ

ข้ึนในทองถ่ิน เปนการกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหขยายวงกวางออกไป ท้ังยังสรางรายไดใหกับองคการตลาดได 

นอกจากนี้ เม่ือองคการตลาดประสบความสําเร็จในการสรางตลาดมาตรฐานโดยเริ่มจากการพัฒนาตลาด

เกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ป) ยังสามารถเขาไปชวยเสริมสรางมาตรฐานใหกับตลาดชุมชน ภายใตกรม

พัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีรวมกันมีนับพันตลาดไดอีกดวย  

องคการตลาดยังสามารถสรางพันธมิตรกับหนวยราชการหรือเอกชนอ่ืน เชน กรมธนารักษ ท่ีมี

นโยบายการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนท่ีดินขนาดมากกวา 20 ไร ใหเปนแหลงท่ีพักอาศัยของผูมีรายไดนอย 

ในการนี้ องคการตลาดสามารถสรางตลาดใหมรวมกับโครงการของกรมธนารักษ ท้ังนี้ นโยบายการสรางและ

ขยายตลาดมาตรฐาน หรือการเขาไปชวยพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐานดังกลาว สามารถขยายผลไปยังประเทศ

เพ่ือนบาน อาทิ สปป.ลาว และ บังคลาเทศ ในการเปนผูใหความรูดานการพัฒนาตลาดนั้น พรอมกับพิจารณา

สวนแบงรายไดจากการบริหารจัดการพัฒนาและบริหารจัดการตลาด อีกท้ัง องคการตลาดยังสามารถจะเปน

ศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน (Learning Center) หรือเปนศูนยถายทอดองคความรู (Knowledge Sharing 

Center) ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งท่ีชัดเจน และเพ่ือดึงดูดใหผูประกอบการตลาดรายใหมเขามา และพัฒนา

ตอยอดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดหรือของประเทศ เพ่ือสรางแรงดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวตางประเทศเขามาเยี่ยมชม เพ่ือเปนการกระตุนผลประกอบการของตลาดและเปนการกระตุน

เศรษฐกิจของจังหวัดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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นอกจากนี้ ในระยะแรก องคการตลาดจะประสานพันธมิตรกับผูประกอบการ Modern Trade (แผน

ระยะ 5 ป) เพ่ือจะสามารถขยายชองทางกระจายสินคาชุมชนใหเติบโตไปกับ Modern Trade และตลาด

กายภาพอ่ืนๆ ท่ีจะมีการขยายตัวไปยังตลาดตางประเทศไดในระยะยาว  

องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ สรางระบบหวงโซมูลคา (Value chain) ท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยง

เครือขาย และภาคสวนตาง ๆ ตามยุทธศาสตรนี้ 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 มีความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการภายในองคกร 

 เนื่องจากองคการตลาดเปนรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีขอกําหนด และกฎระเบียบบางประการท่ีทําใหการ

ประกอบการไมคลองตัว อาทิ ดานการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณท่ี

จําเปนตอการขับเคลื่อนองคการตลาดไปสูวิสัยทัศนในระยะยาว ท่ีมีขอจํากัดจากระบบอัตราคาตอบแทน 

กฎระเบียบดานการเดินทางไกล หรือกฎระเบียบดานการประกอบการตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ซ่ึงขอจํากัด

เหลานี้จําเปนตองมีการแกไขภายในระยะ 20 ป ขางหนา ซ่ึงเปนระยะยาวพอท่ีองคการตลาดสามารถ

ดําเนินการปรับปรุงขอจํากัดตางๆ อีกท้ัง องคการตลาดตองมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสวนงาน

ตางๆ อยางสมดุล ไมวาจะเปนในสวนหารายได เชนการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ และ สวน

สนับสนนุ อาทิ การบริหารบุคลากร การพัฒนาองคกร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือใหทุกสวนงาน สนับสนุน

ยุทธศาสตรองคการตลาด เพ่ือการพัฒนาองคการตลาดใหตอบสนองภารกิจในการเปนกลไกของ

กระทรวงมหาดไทยในพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางยั่งยืน จนเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารจัดการภายใน

เปนเลิศ 

องคการตลาดอาศัยยุทธศาสตรนี้ ปรับตัวใหเทาทันสถานการณ และกาวนําในการสนองตอบการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยการยกระดับและพลิกโฉมการบริหารจัดการ การใหบริการ และการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดวยการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

5. แผนท่ียุทธศาสตร

รายละเอียดของยุทธศาสตร ระยะ 20 ป สามารถสรุปเปนระบบการเชื่อมโยงแผนและการดําเนินการ

ระดับตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  19 
The Market Organization Ministry Of Interior 

Kob



 แผนภาพท่ี 1: แผนท่ียุทธศาสตรองคการตลาดระยะ 20 ป 

(ท่ีมา: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

ของคะแนนท้ังหมด

o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 2 จํานวน 512 คะแนน หรือรอยละ

28.32 ของคะแนนท้ังหมด

o ประเด็นโอกาส มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 3 จํานวน 468 คะแนน หรือรอยละ 25.88

ของคะแนนท้ังหมด

o ประเด็นจุดแข็ง มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 4 จํานวน 163 คะแนน หรือรอยละ 9.02

ของคะแนนท้ังหมด

ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันขององคการตลาด ตกอยูในตําแหนง “พัฒนา” โดยมีสัดสวน 

SO:WT = 0.22 : 1.00 ดังแสดงไดในแผนภาพท่ี 2 เพ่ือปรับตําแหนงทางยุทธศาสตรใหอยูในตําแหนงท่ี

ไดเปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร ABC” จึงตองกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร ดวย

การ “กําจัดจุดออน” และการ “พลิกภัยคุกคามเปนโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทําใหสามารถสราง

ยุทธศาสตร เชิงรุก และสรางความไดเปรียบตอไป 

แผนภาพท่ี 2 ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันขององคการตลาด 

(ท่ีมา: ประเมินโดยคณะกรรมการและผูบริหาร จํานวน 34 คน) 
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7. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA)

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจแบบกลุมเชิงลึก (Focus group) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใน กลุมคณะกรรมการและผูบริหาร จํานวน 34 คน ไดนําผลการสํารวจท้ังสองประการไปใชในการวิเคราะห

ความ ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA – Strategic advantage)  ขององคการตลาด โดยมีสัดสวน SO:WT = 

0.22 : 1.00 ดัง แสดงไดในแผนภาพท่ี 2 ซ่ึงจะไดดําเนินการปรับปรุง และจัดการความทาทายตาง ๆ เพ่ือ

ยกระดับความไดเปรียบเชิง ยุทธศาสตรตอไป 

8. กระบวนการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร
 ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนําผล

การ สํารวจท้ังสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานําสมรรถนะหลัก หรือ CC (Core 

Competency) ของ องคการตลาด โดยอาศัยตัวแบบจัดทํายุทธศาสตร VRIO (Value – Rareness – 

Imitation – Organization) ในการ วิเคราะหทรัพยากรสําคัญขององคการตลาด ดังนี้  

ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนํา CC 

ไป ดําเนินการจัดการ SC ดวย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรับปรุง/ยกระดับ SP และ SA ใหมีความ

ไดเปรียบเชิง ยุทธศาสตร ท่ีมีความพรอมสูงในการไปสูอนาคตระยะยาว ดวยความม่ันใจ 
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9. กระบวนการปรับตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร

 ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด จํานวน 34 คน ไดนําผล

การ สํารวจท้ังสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานําสมรรถนะหลักขององคการตลาด 

โดยอาศัยตัวแบบ จัดทํายุทธศาสตร ABC ดังแสดงไดในแผนภาพท่ี 3 และใชเครื่องมือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือ POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม” หรือ 

BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) ดําเนินการสรางกลยุทธ (Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives) 

ตาง ๆ เพ่ือมุงจัดการความทาทายตาง ๆ รวมท้ังปญหา หรือ pain points ตาง ๆ รวมท้ังการเสนอนวัตกรรมท่ี

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางยกระดับ และพลิกโฉมองคการ ซ่ึงสามารถปรับสัดสวน SO:WT = 022 : 1.00 

ดังแสดงไดในแผนภาพท่ี 2 ไป เปน SO:WT = 3.92 : 1.00 

แผนภาพท่ี 3 ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร ABC 
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บทท่ี 4 สภาพแวดลอมขององคกร 
 

1.สภาพแวดลอมภายนอกองคการตลาด 

เนื่องจากตอนนี้ท่ัวโลกตองเผชิญหนากับสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา หรือCOVID-19 ซ่ึง

วิกฤติโควิด19 ถือเปนความทาทายครั้งใหญของมนุษยชาติ รวมถึงประเทศไทยดวย เพราะโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน

ไดสงผลกระทบตอชีวิตของผูคนในทุกดานอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน เชน ดานเทคโนโลยีท่ีตองเขามาชวย

ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตตามสภาพแวดลอม การทํางานท่ีบานโดยไมตองเดินทาง (work from home)  

การคาขายท่ีจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม เปนการคาขายออนไลนมากข้ึนหรือท้ังหมด (E commerce) 

อยางไรก็ตามสิ่งท่ีดีท่ีสุด คือ ความพยายามท่ีจะผานวิกฤตินี้ไปใหได การเปลี่ยนแปลงบทบาท รูปแบบวิธีการ

ทํางานแบบวิถีใหม (New normal)  และไมควรท่ีจะปลอยใหความเสียหายทางเศรษฐกิจและความยากลําบาก

ท่ีเราประสบจะตองสูญเปลา ควรมีการเรียนรูและมองไปขางหนา (Post COVID-19) พรอมกับหาโอกาสใน

วิกฤติเพ่ือสรางสังคมใหมท่ีดีข้ึน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการตลาด แบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก (1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก โดยเริ่มจากพลวัตโลก (Mega Trend) เพ่ือวิเคราะหแนวโนมสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนในโลก

ท่ีทุกประเทศท่ัวโลกมองเห็นรวมกัน และนํามาใชในแผนยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศ รวมท้ังประเทศไทย

เชนเดียวกัน โดยใชกรอบแนวคิด PESTLE (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ

สิ่งแวดลอม) วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับองคการตลาด และการวิเคราะหในระดับอุตสาหกรรมธุรกิจคา

ปลีกในประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวย สถานการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต,ทําการทบทวนเอกสารดาน

นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ท่ีเก่ียวของกับองคการตลาด ซ่ึงรวมถึง,แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป  (พ .ศ . 2560–2579) ,แผ น ยุ ท ธศ าส ต ร รั ฐ วิ ส าห กิ จ  (พ .ศ . 2564-2568)แ ล ะ  แผ น น โยบ าย

กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–2564) โดยมีประเด็นหลัก ดังตอไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห PESTLE และพลวัตโลกท่ีสําคัญในอนาคต 

จากการรวบรวมวรรณกรรมและทบทวนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ของโลกจากหนวยงาน

ท่ีมีชื่อเสียงในระดับสากลในสาระท่ีเก่ียวของ ไดแก World Economic Forum (WEF) , Frost & Sullivan , 

Roland Berger , pwc , KPMG , Ernst & Young (EY)  โดยสามารถสรุปเปนประเด็นการเปลี่ยนแปลง

สําคัญตางๆ ของโลกในระยะยาว หรือพลวัตโลก ไดตามกรอบการวิเคราะห PESTLE ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political) เชน การเปลีย่นแปลงของมหาอํานาจทางการเมือง ของโลก 

2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) ประกอบดวย การยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ การ

เนนสรางเศรษฐกิจใหยั่งยืนจากองคความรูและนวัตกรรม และการเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการธุรกิจ 

3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social) ประกอบดวย สังคมผูสูงอายุ การขยายตัวของเมือง และ

การเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรโลกโดยรวม 
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4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (T-Technological) เชน เทคโนโลยี 4.0 และการแพรกระจายของ

เทคโนโลยี อยางการใชอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนท่ีสรางความนิยม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบรโภค    เปนตน 

5) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) เชน การออกกฎหมายใหมข้ึนมาเพ่ือควบคุมดูแล

นวัตกรรมใหมๆ ในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการคาระหวางประเทศ 

6) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม (E-Environmental) เชน ภาวะโลกรอน ความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากร 

1.1.1 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง (P-Political) 

หากแนวโนมในปจจุบันยังดําเนินไปอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในกลุมประเทศ

มหาอํานาจแถบตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปจะสูญเสีย

สถานะและอิทธิพลทางการเมืองโลกไปใหแกประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ดวยจํานวนประชากรท่ีมากกวาและ

ขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญกวา สงผลใหประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย 

หรือแมแตกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดอยางกลุมประเทศ 

BRICS ซ่ึงไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต จะกลายมาเปนมหาอํานาจในระดับโลกท่ีโดดเดน

มากข้ึน 

โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2573 ประเทศจีนจะเปนประเทศท่ีมีขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุด

ในโลก ใหญกวาขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงใหญท่ีสุดในปจจุบัน ดังนี้ ในอนาคต ภาพรวมของ

เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามข้ัวอํานาจท่ีเอนเอียงไปทางกลุมประเทศกําลังพัฒนา 

และสภาวะเศรษฐกิจท่ีกําลังกาวหนาของประเทศเหลานี้เปนหลัก  ซ่ึงกลุมประเทศเหลานี้จะกลายเปนกลุม

ประเทศเปาหมายท่ีเหมาะแกการขยายธุรกิจ โดยองคการตลาดอาจพิจารณาการขยายชองทางการคาไปสู

ประเทศเหลานี้ดวยเชนกัน 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) 

(1) การยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจใหม 

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดในกลุมประเทศท่ีมีจํานวนประชากรและทรัพยากรมาก

อยาง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต หรือ กลุมประเทศ “BRICS” เปนการสงสัญญาณการยาย

อํานาจทางเศรษฐกิจไปยังกลุมประเทศดังกลาวมากข้ึน โดยผลการสํารวจพบวาการเติบโตของผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศท่ีแทจริง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) ของกลุมประเทศ BRIC (ไมรวม

ประเทศแอฟริกาใต) อยูท่ีประมาณรอยละ 7.9 ตอป ในอีก 20 ปขางหนา รวมถึงการเติบโตของมูลคาการ

สงออกท่ีแทจริง (Real Export) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีใกลเคียงกับ Real GDP ท่ีรอยละ 7.8 ตอป  ดวยเหตุนี้ 

จึงมีการคาดการณวาการเจริญเติบโตดังกลาวจะดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดจํานวนมาก นอกจากนี้ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอใหเกิดชนชั้นกลางท่ีมากข้ึน ซ่ึงหมายความวา อํานาจการซ้ือของประชากรในกลุม

ประเทศ BRICS จะมีเพ่ิมสูงข้ึนเปนอยางมากใน 13 ป ขางหนา (พ.ศ. 2573) ทําใหเกิดอุปสงคตอสินคา

โดยท่ัวไปมากข้ึน และชวยผลักดันใหเกิดการผลิตและการจางงานเพ่ิมข้ึนตามมา ดังนั้น กลุมประเทศ BRICS 

จึงถูกคาดการณวาจะเปนผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกท่ีสําคัญในอนาคต 
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นอกจากกลุมประเทศ BRICS แลว ยังมี กลุมประเทศ Next Eleven (N-11) ซ่ึงไดแก บังกลาเทศ 

อียิปต อินโดนีเซีย อิหราน เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟลิปปนส เกาหลีใต ตุรกี และเวียดนาม และกลุม

ประเทศ ASEAN Five ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม ซ่ึงจะเปนกลุมประเทศท่ีชวย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเชนเดียวกับกลุมประเทศ BRICS โดยถูกคาดการณวาจะเปนกลุมประเทศท่ีมีการ

เติบโตสูง เปนเปาหมายการลงทุน และกลายเปนเศรษฐกิจท่ีเนนการบริโภคเปนแรงขับเคลื่อนหลักดวยสาเหตุ

ท่ีตลาดประเทศกําลังพัฒนาเปนตลาดท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว (Rapid-Growth Markets) สงผลใหกลุม

ประเทศเหลานี้ มีความนาดึงดูดและโอกาสใหกับธุรกิจและการลงทุนเพ่ิมเติมอีกมาก แตกตางจากประเทศ

พัฒนาแลว (Developed Countries) ท่ีเปนตลาดท่ีโตเต็มท่ีแลว (Mature Markets) 

ทําใหมีการประมาณการจากธนาคารโลกระบุวาในป พ.ศ. 2573 หรือในอีก 13 ปขางหนา เศรษฐกิจ

ของกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะคิดเปนประมาณรอยละ 57 ของ GDP ของท้ังโลก  การคาของกลุมประเทศ

กําลังพัฒนาเหลานี้จะคิดเปนรอยละ 37 ของการคาโลก ซ่ึงประมาณครึ่งหนึ่งเปนการคาระหวางประเทศกําลัง

พัฒนาดวยกันเอง นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีการไหลเขาของเงินทุนคิดเปนรอยละ 47 ของท้ังโลก 

สงผลใหประเทศเหลานี้จะไมไดเปนเพียงกลุมประเทศท่ีทําตามนโยบายหรือกระแสของตลาดโลกอีกตอไป แต

จะกลายมาเปนผูสรางกระแสใหเกิดเปนอุปสงคและอุปทานใหมๆ ข้ึนมา และเปนประเทศท่ีมีอิทธิพลทาง

การคาระหวางประเทศและในองคกรระหวางประเทศ การยายฐานอํานาจจึงเปนโอกาสใหประเทศไทยในทุก

ภาคสวนรวมท้ังองคการตลาดในการพิจารณาการหาประโยชนในการขยายธุรกิจ 

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เนื่องจากตลาดโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะตลาดใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ตางก็

มีปญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ประเทศท่ีนาจะเปนเปาหมายใหมของประเทศไทยคือกลุมประเทศเพ่ือนบานท่ี

มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงคาดวาจะเติบโตมากกวารอยละ 8 – 10 ในอีก 5 ปขางหนา ประกอบ

ไปดวย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุม CLMV และดวยปจจัยดานภูมิศาสตรและ

ความใกลชิดทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับกลุมประเทศดังกลาว มากกวากลุมประเทศอาเซียนดั้งเดิม เชน 

สิงคโปร มาเลเซี ย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซ่ึงมีลักษณะเปนคูแขงสําคัญของประเทศไทยในหลาย

อุตสาหกรรม ทําใหกลุมประเทศ CLMV มีโอกาสท่ีจะเปนเปาหมายการตลาดของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมท่ีจําเปนสําหรับการทําใหประเทศไทยเปนจุดเชื่อมในอาเซียนและเอเชียอยางมี

ประสิทธิภาพ และประเทศไทยไดรับประโยชนในระยะยาวอยางยั่งยืน คือ (1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส (2)การ

แปรรูปสินคาเกษตร (โดยใชวัตถุดิบจากท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน) (3) อุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวซ่ึงเก่ียวของกับการเดินทาง ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา อุตสาหกรรมท่ีสําคัญสวนใหญ นอกจากอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนตท่ีเปนอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยไดเปรียบสวนใหญ

ก็จะเปนอุตสาหกรรมดานบริการ เชน การคาสง-คาปลีก บริการดานการเงิน และอสังหาริมทรัพย ซ่ึงรวมแลว

มีมูลคาคิดเปนมากกวารอยละ 23 ของ GDP ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558  
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(3) การเนนสรางเศรษฐกิจใหยั่งยืนจากองคความรูและนวัตกรรม 

ในภาวะท่ีตลาดมีแรงงานท่ีตองการไมเพียงพอ ทําใหตนทุนในการจางแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน สําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีเนนแรงงาน (Labor Intensive Industry) จึงตองหันมาสรางนวัตกรรม และสะสมองคความรู

เพ่ือผลักดันให เกิดผลิตภาพสูงข้ึน เชน การทดแทนแรงงานดวยหุนยนตหรือระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(Automation) ท่ีทําใหเกิดผลิตภาพท่ีสูงข้ึน และยังเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระยะยาว

อีกดวย อยางไรก็ดี การนํานวัตกรรมตางๆ มาทดแทนแรงงาน ยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชแรงงานท่ีมีทักษะ

ระดับสูงท่ีสามารถเขาใจและปฏิบัติงานรวมกับกับนวัตกรรมดังกลาวไดดวย ผูประกอบการในทุกภาค

สวนรวมถึงองคการตลาด จึงควรมีการปรับตัวในการเสริมสรางความสามารถบุคลากรในองคกรเพ่ือการ

รองรับแนวโนมดังกลาว 

(4) การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการธุรกิจ 

การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการธุรกิจมีสาเหตุหลายประการดวยกัน ประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลง

ในสาเหตุของผูริเริ่มประกอบการธุรกิจ จากเดิมท่ีริเริ่มประกอบธุรกิจเพียงเพ่ือความจําเปนในการดํารงชีวิต

เทานั้น เปลี่ยนมาเปนการประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาโอกาสแทน กลาวคือ ผูประกอบการเหลานี้จะมองเห็น

โอกาสในการสราง และพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ข้ึนมาในตลาด โดยจะพบเห็นไดชัดเจนในประเทศท่ี

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว เนื่องจากประเทศเหลานี้ มีประชากรชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมมากข้ึนและมีกําลัง

ซ้ือเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน รวมไปถึงนวัตกรรมใหมๆ ท่ีมีตนทุนตํ่า และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล  

สภาวการณเชนนี้มีสวนสนับสนุนใหธุรกิจการซ้ือขายสินคาออนไลนมีการขยายตัวข้ึน การขยายตัวของ

ประชากรชนช้ันกลางทําใหมีอํานาจซ้ือสูงข้ึน และสามารถเขาถึงสินคาออนไลนไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

(5) ผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ตอเศรษฐกิจ 

ในปจจุบัน GDP ของประเทศไทยจะมีตัวเลขอยูท่ีติดลบ - 5% ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีนากังวล เพราะมัน

แปลวาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล แตในตอนนี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มนิ่ง และคาด

วาตัวเลข GDP ไมนาจะปรับลดลงไปมากกวานี้ ซ่ึงก็หมายความวาเปนทิศทางท่ีไมเลวรายกวาเดิมเวนแตวาจะ

มีอะไรเกิดข้ึนแบบท่ีเหนือความคาดหมา 

เม่ือวิกฤต COVID-19 เกิดข้ึนดวยมาตรการการควนคุมโรคท่ีทุกประเทศใชอยูขณะนี้ ตั้งแตการลดการ

เดินทางการเขาออกพ้ืนท่ี การปดสนามบิน การใชมาตรการ Social distancing มีการปดสถานท่ี ปดสถาน

การคา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปดเมือง ฯลฯ ยอมมีผล กระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการคา การ

ทํางานผลิต และ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โรงแรม รานอาหาร รวมไปถึงการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันทุกคนมีความกังวล และตองดูแลปกปองตัวเองมีการกักตัวอยูกับบาน หลาย

คนไมสามารถมาทํางานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได ธุรกิจจํานวนมากตองหยุดกิจการ หรือทําไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ จนทําใหขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว ถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผูขาดรายไดใน
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รูปแบบ คนไทยไมท้ิงกัน แตก็ยังเกิดความเครียดและปญหาทางสุขภาพจิตตามมา การคาและการลงทุนเกิดผล

กระทบคอนขางรุนแรง แมแตเศรษฐกิจโลกก็กําลังเขาสูวิกฤติเศรษฐกิจ  

ผลกระทบทางลบจากการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดปญหาอยางมาก โดยเฉพาะคน

ยากจนท่ีตองทํางานหาเลี้ยงชีพเปนวันๆ ซ่ึงคนเหลานี้จะตองตกงาน สูญเสียรายได ซํ้าราย คนยากจนเหลานี้ยัง

ไมสามารถเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขไดเทากับคนท่ีมีฐานะ การรวมแรงรวมใจฟนฝาอุปสรรค จึงตอง

ชวยเหลือแบงปน เพ่ือใหผานวิกฤตินี้ไปใหได 

ผลกระทบท่ีสําคัญอีกดานคือการผลิตอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลตอสินคาขาดแคลน เชนเครื่องมือ 

อุปกรณ ทางการแพทย การดูแลสุขภาพ ท่ีทําใหสินคามีราคาแพง เชน หนากากอนามัย หรือเจลลางมือ สินคา

อุปโภคบริโภคท่ีจําเปน เกิดปญหาการเก็งกําไร 

ผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ทําใหสูญเสียการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ท่ีเกี่ยวของกับการจางงาน ท่ีประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากจะตองใชทรัพยากรจํานวนมากมาลงทุนกับการปองกันและรักษาโรค

โควิค-19 มีการนําเงินกูจํานวนมหาศาลมาใช จนอาจขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปน 

การประมาณการผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมหรือ โควิด-19 (Covid-

19) ตอเศรษฐกิจไทย ท้ังภาพรวมและรายสาขา พบวายังมีท้ังบวกและลบ และเราสามารถวิกฤติเปน

โอกาสทางเศรษฐกิจ เม่ือเราสามารถปรับเปล่ียน(อยางนอยช่ัวคราว)ในกลุมท่ีไดรับผลกระทบลบ และมา

ทางแนวโนมกลุมท่ีไดรับผลกระทบบวก โดยสามารถใชลักษณะของ lean production และอาจเสริม

ดวยชองทางออนไลนมากข้ึน และในขณะเดียวกันในสวนของทรัพยากรบุคคลก็มีการ reskill หรือ 

upskill เปนตน เสริมดวยมาตรการชวยเหลือจากทางภาครัฐ ท่ีเหมาะสม และทันเวลา 

1.1.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคม (S-Social) 

 (1) สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

ในปจจุบัน หลายประเทศท่ัวโลกเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยคําจํากัดความคือ มีประชากรอายุ

มากกวา 60 ป เกินกวารอยละ 10 หรือมีประชากรอายุมากกวา 65 ป เกินกวารอยละ 7 ของประชากรท้ัง

ประเทศ กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุต้ังแตเม่ือ 50 ปท่ีแลว สวนกลุมประเทศ

กําลังพัฒนามีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงอายุเร็วมาก และเริ่มทยอยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในขณะท่ีกลุม

ประเทศดอยพัฒนายังมีเวลาเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุอีกประมาณ 30-40 ป โดยสังคมผูสูงอายุนั้น

มีผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีพัฒนามากข้ึน และประชาชนหันมาสนใจสุขภาพมากข้ึน สงผลใหอัตรา

การเสียชีวิตลดลง อีกท้ังประชากรสวนใหญแตงงานชาลง และมีการวางแผนครอบครัวกันมากข้ึน รวมท้ัง

ความรู และเทคโนโลยี ในเรื่องการคุมกําเนิดท่ีแพรหลายและกาวหนามากข้ึน ภาวะเจริญพันธุหรืออัตราการ

เกิดจึงลดลง การมีประชากรสูงอายุเปนสัดสวนท่ีคอนขางมาก หรือท่ีเรียกวา “สังคมผูสูงอายุ” ทําใหเกิดความ
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ทาทายของสังคมหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน มาตรการการเก็บภาษี การวางระบบสวัสดิการสังคม ระบบเงิน

บําเหน็จบํานาญ และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เปนตน ในสวนของประชากร ความตองการดาน

สาธารณูปโภค สินคาและบริการ สําหรับผูสูงอายุ รวมท้ังเครื่องอุปโภค บริโภค เชน อาหารเพ่ือสุขภาพ 

(ปลอดภัย อินทรีย หรือ Organic) และบริการทางการแพทย มีแนวโนมจะเปนท่ีตองการมากข้ึน 

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสรางของตลาดใหเอ้ืออํานวยแกผูสูงอายุ เชน การทําทางลาด จะเปนส่ิงท่ี

เอ้ืออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหแกผูมาตลาด  

 (2) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) 

ในอนาคตประชากรสวนใหญจะยายเขาสูเมืองมากข้ึน โดยมีการคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2573   

จะมีประชากรอาศัยอยูในเมืองมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรโลก และเศรษฐกิจเมืองใหญจะคิดเปนรอยละ 61 

ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของท้ังโลก ทําใหเมืองใหญกลายเปน

แหลงรวมกิจกรรมสําคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ท้ังการผลิต การคาขาย และการลงทุน ซ่ึงเปนผลมาจาก

แรงจูงใจตางๆ อาทิ ความแตกตางของคาแรงและคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย ความกาวหนาของระบบ

ขนสง ความเปนศูนยกลางของประเทศ ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค จึงทําให

ประชากรไหลเขาเมืองอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหมีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในเมืองรอบๆ มากข้ึน จน

กลายเปนเมืองขนาดใหญ (Mega city) 

อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเมืองใหญก็นํามาซ่ึงอุปสรรค และความทาทายหลายดานดวยกัน    

ดานแรกคือปญหาความแออัดของประชากร ท้ังประชากรไรท่ีอยูอาศัย และผูท่ีอยูอาศัยในท่ีแออัดหรือเปน

แหลงเสื่อมโทรม ปญหาดานตอมาคือปญหามลพิษและปญหาสุขภาพ ปญหาสุดทายคือความพรอมดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน พลังงาน และระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงปญหาเหลานี้ตองใชจํานวนเงินมหาศาลในการแกไข

พัฒนา เพ่ือใหพรอมรับมือกับการขยายตัวของเมืองใหญ และผลท่ีจะตามมา จึงเปนประเด็นในการพิจารณาใน

สวนของมาตรฐานตลาดชุมชนท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีจะเติบโตขยายตัวไปพรอมกับชุมชน  

 (3) การเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรโลกโดยรวม โดยเฉพาะประชากรชนชัน้กลาง 

สืบเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหคนมีอายุขัยท่ีสูงข้ึนทําใหอัตราการตายลดลง จํานวน

ประชากรโดยรวมของโลกจึงมีมากข้ึน โดยองคกรหลายแหงไดมีการคาดการณจํานวนประชากรโลก ไววา ในป 

พ.ศ. 2593 ประชากรของโลกจะมีประมาณ 8-9 พันลานคน โดยประเทศท่ีกําลังพัฒนาในแถบทวีปเอเชีย 

ลาตินอเมริกา และแอฟริกา จะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว 

อยางไรก็ตาม องคการตลาดเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 

Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณวา จํานวนประชากรชนชั้นกลางท่ัวโลก 

(รายไดเฉลี่ย 10-100 เหรียญสหรัฐตอวัน) จะเพ่ิมข้ึนในอัตราเรงจาก 2 พันลานคน ในป พ.ศ. 2557 เปน 4.9 

พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 60 ของประชากรท้ังโลก ในป พ.ศ. 2573 ซ่ึงราวรอยละ 80 ของคนชั้นกลางท่ี

เพ่ิมข้ึน มาจากตลาดเกิดใหมหรือประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น ในสวนนี้จึงทําใหประเทศในกลุม BRICS และ 

CLMV เปนกลุมตลาดเปาหมายท่ีมีความนาสนใจในการขยายชองทางการประกอบภารกิจหรือธุรกิจ 
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1.1.4 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (T-Technological) 

เทคโนโลยีเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการกิจกรรมของมนุษยใน

หลายๆดาน เชน สังคมความเปนอยู  การปกครอง เศรษฐกิจ แมแตดานการเมืองการปกครอง การ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีนั้นเปนไปอยางรวดเร็วไดสงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบเศรษฐกิจ ภาคการ

ผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เทคโนโลยี เปนสวนหนึ่งของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมในหลายๆดาน เปนท้ังเครื่องมือท่ีผลักดันให

ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษย อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเองก็

สามารถสงผลกระทบในดานท่ีไมตองการเชน การสรางมลพิษหรือการเกิดสวนเกินจากการผลิตท่ีไมตองการ

กลายเปนสวนหนึ่งของปญหาดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเปนเครื่องมือในการแกปญหาตาง

ของมนุษยแตในขณะเดียวกันก็สรางปญหารูปแบบใหมๆใหเกิดข้ึนดวย การทําความเขาใจแนวโนมการพัฒนา

เทคโนโลยีจําเปนตองมองระยะยาวมากข้ึน เพ่ือสะทอนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนดานบวก

มากกวาจะกลายเปนผลเสียตอสังคมโดยรวม เทคโนโลยี  

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง สังคมยุคใหม 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ัวโลกท่ีเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

ดานการสื่อสารแลขอมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการสงขอมูลและขาวสารมีความทันสมัยและรวดเร็วและ

ดวยเทคโนโลยีทําใหการรับรูเปนไปอยางสมบูรณมากข้ึน ท้ังภาพและเสียงระบบการกระจายขอมูลขาวสาร

เปนไปอยางรวดเร็วไมจํากัดชองทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกดานทําใหเกิดผล

กระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหลายดานแนวโนมท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1) เทคโนโลยีท่ีพัฒนาตอเนื่องทําใหสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ 

2) เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความตองการของผูใชแตละคน เปนการพัฒนาข้ึนมาใชสําหรับ

บุคคลเทคโนโลยีสรางอุปกรณตางๆเพ่ือเนนการตอบสนองตามความตองการ โดยสรางพ้ืนฐานของอุปกรณ

รองรับท้ังดานการเชื่อมโยงเครือขายทําใหกระบวนการท่ีซับซอนสามารถเปนไปได เทคโนโลยีพัฒนากาวหนา

เพ่ือใหสามารถนําทุกการคิดคนตางๆข้ึนมาตอบสนองและลดปญหาตางๆของมนุษย 

3) เทคโนโลยีทําใหเกิดรูปแบบขององคกรท่ีสามารถประกอบการหรือดําเนินกิจกรรมไดทุกสถานท่ี 

และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารท่ีกาวหนาและแพรหลายข้ึนผานระบบเครือขาย การประชุมทางวิดิทัศน ระบบ

ประชุมบนเครือขาย ระบบโทรศึกษา ระบบการคาบนเครือขาย ลักษณะของการดําเนินงานเหลานี้ ทําใหผูใช

ขยายขอบเขตการดําเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแหงตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการไดสะดวก

มากข้ึนไมวาจะเปนการวางระบบเอทีเอ็มท่ีทําใหการเบิกจายไดตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผูรับบริการมาก

ข้ึน 
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4) เทคโนโลยีทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบทองถ่ินเชื่อมโยงสูระดับเศรษฐกิจโลกท่ีไมมี

ขีดจํากัดดานสถานท่ี การซ้ือขายท่ีผานระบบอินเตอรเน็ตทําใหเกิดรูปแบบการคาท่ีชวยใหมีการแลกเปลี่ยน

สินคา บริการอยางกวางขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชนในรูปแบบ

ตางๆมากข้ึน 

5) เทคโนโลยีสงผลใหองคกรมีลักษณะแบบเครือขายมากข้ึน องคกรมีการวางเปนลําดับข้ันสายการ

บังคับบัญชาจากบนลงลาง แตเม่ือการสื่อสารแบบสองทางและการกระจายขาวสารดีข้ึน มีการใชเครือขาย

คอมพิวเตอรในองคกรผูกพันกันเปนกลุมงานเพ่ิมคุณคาขององคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรกลายเปน

การบริหารขายงานท่ีมีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน การออกแบบหนวยธุรกิจขนาดเล็กลง

และเนนการทํางานเชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขายตามความเชี่ยวชาญและประโยชนทาง

เศรษฐศาสตรเปนหลัก โครงสรางขององคกรไดรับผลตามกระแสของเทคโนโลยีอยางสมบูรณ 

6) เทคโนโลยีทําเกิดการวางแผนการดําเนินการบริหารท่ีสรางความไดเปรียบเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน

มากข้ึน ระบบการตัดสินใจวางแผนมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ แนวทฤษฎีทางความคิดการบริหาร

เปลี่ยนไปมีความยืดหยุนและมองหลายมิติมากข้ึน 

7) เทคโนโลยีไดกลายเปนตัวแปรท่ีสําคัญในทุกดานมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 

ศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองไดอยางมาก การเชื่อมโยงขาวสารจากประเทศตางๆ ไดท่ัวโลก

สามารถรับรูขาวสาร ใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการสื่อสารระหวางกันและติดตอกับคนไดท่ัวโลก ผลกระทบท่ี

ตามมาของการสงผานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงมีลักษณะเปนสังคมโลกมากข้ึน 

แผนภาพท่ี 4: การพัฒนาอุตสาหกรรม 1.0-4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: การวิเคราะหของคณะท่ีปรึกษา) 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2512 เม่ือการพัฒนาดานอิเลคทรอนิคสและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถูกนํามาใชในกระบวนการผลิต โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบ

บริหารจัดการดานคุณภาพ การพัฒนาเครื่องจักรใหมีความสามารถในดานความเร็วและความละเอียดแมนยํา 

รวมถึงการนําเอาระบบอัตโนมัติและหุนยนตมาใชในกระบวนการผลิต แตระบบท้ังหมดนี้ยังตองไดรับการ

บริหารจัดการจากหนวยควบคุมกลาง หรือ Centralization ซ่ึงทําใหแตละระบบยังไมมีอิสรภาพในการ

ประมวลผลเอง 

ในปจจุบัน ความตองการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากความตองการในการลดตนทุน และ

ความแมนยําในการผลิตท่ีสูง จึงทําใหมีแนวความคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ซ่ึงคือการ 

บูรณาการการผลิตเขากับการเชื่อมตอทางเครือขายทุกหนวยของระบบการผลิต ต้ังแตตัววัตถุดิบ 

เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ ระบบอัตโนมัติและหุนยนตหนวยตางๆ ซ่ึงระบบเครือขายนี้สามารถสื่อสาร 

และแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันอยางอิสระ เพ่ือการจัดการกระบวนการผลิตท้ังหมด ซ่ึงระบบนี้คือ

การเชื่อมโยงระหวางระบบไซเบอร (Cyber) และระบบกายภาพ (Physical) เขาดวยกัน  

ในสหภาพยุโรปได มีการกําหนดแนวทาง Factories of the Future ท่ีโรงงานจะตองสะอาด           

มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ียั่งยืน  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาขีด

ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในสหภาพยุโรปผานการพัฒนาและบูรณาการนวัตกรรมการ

ผลิตท่ีเชื่อมตอระบบท้ังหลายเขาดวยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินคาอุตสาหกรรม และความยั่งยืน

ของผูประกอบการ ตัวอยางเชน ในโรงงาน Bosch ในประเทศเยอรมนีมีการใชแนวความคิดของอุตสาหกรรม 

4.0 ในการพัฒนาระบบการผลิตและการคาขายของตนเอง คือ ชิ้นสวนท่ีผลิตและสวนประกอบตางๆ จะถูกติด

ดวยบารโคด ชิป RFID และเซ็นเซอรท่ีตอบสนองตอเว็บไซต เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการบันทึกและสงขอมูล 

โดยขอมูลการระบุตําแหนงเหลานี้จะถูกนํามาใชในการสรางแผนท่ีเสมือนจริงของระบบการผลิต จากนั้นระบบ

ซอฟตแวร หุนยนต และชิ้นสวนตางๆ จะทําการสื่อสารกันแบบไรสายเพ่ือใหเกิดการประสานงานและหาจุดท่ี

กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ท้ังกับระบบภายในบริษัทและนอกบริษัท 

ในสวนของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น การแพรกระจายของเทคโนโลยีจะยังคงมีตอเนื่องและรวดเร็ว

มากกวาท่ีเคยมีมา หากประเมินสถานการณการแพรกระจายเทคโนโลยีจากผูใชอินเทอรเน็ตบนสมารทโฟน

เทานั้นจะพบวา ในปจจุบันมีผูใชประมาณ 14 ลานคน และคาดการณวาจะมีผูใชมากข้ึนอยางตอเนื่องเฉลี่ย

รอยละ 34 ตอป และเม่ือใชโทรศัพทมือถือเปนตัวชี้วัดในการประเมินความสําคัญของเทคโนโลยีในปจจุบัน

พบวา มีความสําคัญเปนอยางมากในการดํารงชีวิต และถูกคาดการณวาจะมีความสําคัญมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ การเกิดเทคโนโลยีใหมๆ จะมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรมหนึ่งๆ จะสั้นลง 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตรวมท้ังความสําเร็จในการสรางความนิยมและความสะดวกสบาย

ในเขาถึงขอมูลขาวสาร และการซ้ือขายสินคาผานชองทางออนไลน และแอปพลิเคชันตางๆ เปน

นวัตกรรมท่ีมาทดแทนรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบเดิมอยางรวดเร็ว (Disruption) องคการตลาดจึง

ควรพิจารณาหาโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ในการพัฒนาองคกร และขยายชองทาง

การกระจายสินคาชุมชน พรอมกับการสรางรายได 
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หลังจากท่ีองคกรอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศยกระดับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม (COVID-19) อยางเปนทางการจากระดับ “โรคระบาด” (Epidemic) สูการเปน “โรคระบาดครั้ง

ใหญของโลก” (Pandemic) แตละประเทศท่ัวโลกตางมีวิธีการรับมือการแพรระบาดท่ีแตกตางกันออกไป 

อยางไรก็ดีในสถานการณเชนนี้เราไมสามารถปฏิเสธความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะเครื่องมือในการ

ชวยลดการแพรระบาดของ COVID-19 ไดเลยวิกฤติการณดังกลาวไดสรางความทาทายตอมนุษยชาติในการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชวยคลี่คลายสถานการณภายใตเง่ือนไขเวลาท่ีจํากัด จากผลกระทบของ 

COVID-19 เราจะเห็นไดวาในปจจุบันเทคโนโลยี Robotics ไมไดมีไวเพ่ือจัดแสดงในงาน Tech Show เทานั้น 

เทคโนโลยี  Artificial Intelligence หรือ Big Data ไม ไดฟ งดู เปน เรื่องของอนาคตอีกตอไป เปนตน 

ปรากฎการณเหลานี้สามารถบอกเปนนัยยะสําคัญไดวา COVID-19 เปนอีกหนึ่งปฏิกิริยาเรงให “คน” และ 

“เทคโนโลยีดิจิทัล” ทํางานประสานกันไดอยางสมบูรณมากข้ึน 

ทําใหเทคโนโลยี Autonomous Vehicle, Drones และ Robotics มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน โดยเห็นได

จากกรณีศึกษาในประเทศจีนท่ีใชหุนยนตเปนผูชวยแพทยและพยาบาลในการนําอาหารและยาไปสงใหคนไขใน

โรงพยาบาล โดยมีจุดประสงคเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโรคและลดการใชบุคลากรทาง

การแพทยอยางสิ้นเปลืองในชวงวิกฤติการณ นอกจากนี้หุนยนตยังสามารถชวยเหลือเจาหนาท่ีตอนรับใน

อาคารสํานักงานตางๆ ในการชวยวัดอุณหภูมิรางกายและแจกจายแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคใหแกผูเขามาใช

บริการ และแนนอนวาหุนยนตเหลานี้ยังสามารถเก็บขอมูลอุณหภูมิรางกายเพ่ือนําไปรวบรวมใน Big Data 

ของรัฐบาลไดอีกดวย ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถคาดการณสถานการณการแพรระบาดอัน

นําไปสูการเตรียมการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคโนโลยี Drones ก็ถูกนํามาใชในลักษณะคลายคลึง

กับหุนยนตเชนกัน ในกรณีท่ีตองนําสงเสบียง ยารักษาโรค รวมท้ังการวัดอุณหภูมิรางกายใหกับผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกล อยางไรก็ดีปญหาท่ีสืบเนื่องมากจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีมักจะถูกมองขาม เชน การท่ีผูเขาใช

บริการในอาคารสํานักงานตางๆ จําเปนตองถอดหนากากอนามัยออกเม่ือตองถายรูปเพ่ือแลกบัตรเขาอาคาร 

ทาง Sensetime บริษัทดาน Automatic Crowd Surveillance ของฮองกงก็สามารถรับมือกับปญหาไดเปน

อยางดี ทําใหผูเขาใชบริการไมจําเปนตองถอดหนากากอนามัยออกอีกตอไป เทคโนโลยีนี้กําลังเปนท่ีนิยมมาก

ท้ังในจีนแผนดินใหญและฮองกงเอง เพราะนอกจากจะชวยลดการแพรระบาดของเชื้อโรคไดแลว ยังสามารถ

คงไวซ่ึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่ีดีเพ่ือปองกันมิจฉาชีพท่ีจะฉวยโอกาสกออาชญากรรมในชวงการ

แพรระบาดของ COVID-19 ท่ีทุกคนจําเปนตองใสหนากากอนามัยอําพรางใบหนาภายใตวิฤติก็ยังมีโอกาส

สําหรับบริษัทดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุมท่ีใหบริการออนไลน เนื่องจากผูคนลดการเดินทางและหลาย

องคกรใหทํางานนอกสถานท่ี จึงทําใหยอดการดูรายการทีวีอยาง เน็ตฟลิกซ หรือการสงอาหารอยางแกร็บ 

ฟูดมีปริมาณท่ีสูงข้ึน เชนเดียวกันกับการซ้ือสินคาออนไลน รวมถึงการใชงานในระบบการส่ือสารออนไลน 

และการประชุมออนไลนตางๆ 

ทุกภาคสวนตางคาดหวังวา วิกฤติครั้งนี้จะผานพนไปไดในไมนานนี้ ดวยความหวังท่ีจะทําใหยอดการ

บริโภคและการทํางานกลับมาสูปกติ และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีก็นาจะทําใหรายไดของบริษัทกลุม

เทคโนโลยีกลับมาโดยเร็ว 
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1.1.5 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) 

ดวยพลวัตโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต สงผลใหมีสิ่งตางๆ เกิดข้ึนใหมมากมาย จึงจําเปนท่ีจะตองมี

กฎหมายใหมข้ึนมาเพ่ือกํากับดูแลสิ่งตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอยางเชนในปจจุบัน ท่ีจําเปนตองมี

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรท่ีมีความเขมงวดมากยิ่งข้ึน หรือกฎหมายเพ่ือปองกัน 

อาชาญกรรมไซเบอร (Cyber Crime) ซ่ึงมีอัตราการเกิดสูงมากข้ึน เนื่องจากในสมัยกอน คอมพิวเตอร

ยังไมนิยมใชกันเปนท่ีแพรหลายมากนัก ดังนั้นในอนาคต อาจมีกฎหมายท่ีออกมาใหมเพ่ือกํากับดูแลนวัตกรรม

ใหมๆ การเปลี่ยนแปลงใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเสริมสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภคและผูประกอบการ

เว็บไซตในการซ้ือขายสินคาออนไลน นอกจากนี้ ในยุคท่ีหลายประเทศเริ่มรวมกลุมเศรษฐกิจกันมากข้ึน อาจ

สงผลใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายระหวางประเทศหรือกฎหมายทางการคาของแตละประเทศ ใหสอดคลอง 

ทันสมัย และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอการเจรจาเปดเสรีการคามากยิ่งข้ึน  

1.1.6 การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอม (E-Environmental) 

 (1) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ 

ถึงแมวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลด

นอยลง อยางไรก็ตาม การปลอยกาซเรือนกระจกยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

ไดแก ถานหิน น้ํามัน และกาซ ซ่ึงกาซเรือนกระจกดังกลาวนั้นสะสมอยูในชั้นบรรยากาศเปนระยะเวลานาน 

เม่ือมีกาซใหมเพ่ิมเขามาทําใหปริมาณกาซท่ีสะสมมีมากข้ึนอยางตอเนื่องจึงเกิดภาวะโลกรอน โดยจากปจจุบัน

จนถึงป พ.ศ. 2573 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกถูกคาดการณวาจะเพ่ิมสูงข้ึน 0.5-1.5 องศาเซลเซียส ข้ึนอยูกับ

สภาพแวดลอมของแตละเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะกอใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ มากมายไมวา

จะเปน วาตภัย อุทกภัย และทุพภิกขภัย ท่ีรุนแรงมากข้ึน และยังสงผลตอระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเพียงรอยละ 2 สามารถทําใหสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ สูญพันธุ

ไดถึงรอยละ 20 ถึง 30 ซ่ึงจะสงผลทางลบตอวัตถุดิบตนน้ําและวัตถุดิบอาหารได ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอม รวมท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติเชนการเกิดอุทกภัย องคการตลาดสามารถชวยบรรเทาภัย

พิบัติโดยมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน เชน การแจกจายถุงยังชีพใหแกประชาชนท่ีไดรับความ

เดือดรอน นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม และภัยพิบัติ และโรคระบาด(Covid19)ซ่ึงสงผล

กระทบในวงกวางตอผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเสียสมดุลของอุปสงคและอุปทานของผลิตผลซ่ึงองคการ

ตลาดสามารถเขาไปชวยเหลือในสวนนี้ไดเชนกัน เชน ในสถานการณท่ีมีสินคาขาดหรือลนตลาด องคการ

ตลาดอาจพิจารณาเตรียมการชวยเหลือเกษตรกร หรือชุมชน ในการจัดหาชองทางการกระจายสินคาไปสู

ผูบริโภค หรือผูประกอบการ ซ่ึงในระยะส้ันอาจเปนการจัดหาพ้ืนใหท่ีสามารถขายสินคาได หรือในระยะ

ยาวอาจเปนการพัฒนาศูนยขอมูลอุปสงค และอุปทานในการซ้ือขายสินคาเกษตรล็อตใหญ เปนตน 

 (2) การขาดแคลนพลงังาน 

ความตองการพลังงานและราคาพลังงานจะเพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ีน้ํามันยังคงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด แต

อาจจะสูญเสียความสําคัญใหกับพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เชน พลังงานท่ีไดจากแสงอาทิตย น้ํา ลม และไบโอดีเซล 

เปนตน โดยหนึ่งในประเด็นสําคัญท่ีใหความสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน ซ่ึงคาดวาจะมี

ผลกระทบตอหลากหลายอุตสาหกรรม 
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อยางไรก็ดี กระแสการประหยัดพลังงาน อนุรักษธรรมชาติ และกระแสการรักษาสุขภาพ ทําให

ประเทศตางๆ ลดการใชภาชนะพลาสติกลง และหันมาใชภาชนะท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุท่ีนํามาใช

ใหมได (Recycle) รวมท้ังมีความนิยมในการรับประทานอาหารหรือใชสินคาท่ีปลอดสารพิษ (Organic) มาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวโนมดังกลาวนี้มีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทยดวยเชนกันจึงเปนโอกาสท่ีทุกภาค

สวนรวมท้ังประเทศไทยจะใชโอกาสนี้ในการพิจารณาธุรกิจสินคาเกษตรปลอดภัย 

 (3) การขาดแคลนอาหารและน้ํา 

จากสมมติฐานท่ีวา เศรษฐกิจของโลกจะเจริญเติบโตเปนอยางมาก แตจะยังคงขาดซ่ึงประสิทธิภาพใน

การจัดการน้ํา ในป พ.ศ. 2573 ความตองการน้ําของท้ังโลกจะเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 

รอยละ 53  สงผลใหมีอุปสงคของน้ํามากกวาอุปทานถึงรอยละ 40 ทําใหประชากรโลกมากกวา

ครึ่งหนึ่งเกิดการขาดแคลนน้ํา และผลผลิตทางการเกษตรลดลงกวารอยละ 30 สงผลใหผลผลิตอาหารลดลง

จากเดิม ซ่ึงสวนทางกับความตองการอาหารท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามการเติบโตของประชากรโลก รวมไปถึงการแยง

สินคาเกษตรเพ่ือใชในการผลิตพลังงาน ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตได โดยในสวน

นี้ องคการตลาดอาจเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนโดยการชวยบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ัง

แจกจายผลผลิตทางการเกษตรตางๆ หรือถุงยังชีพ เชนเดียวกันกับกรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5: สรุปประเด็นพลวัตโลก (Mega Trends) ตามกรอบการวิเคราะห PESTLE 

(ท่ีมา: ฝายวางแผนและงบประมาณ) 
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1.2 อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก 

อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวเนื่องโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ

องคการตลาด และมีบทบาทสําคัญในการใชเปนแนวทางเพ่ือพิจารณาและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคการตลาดในปจจุบันและในอนาคต เพราะฉะนั้น ในสวนถัดไป จะเปน

การอธิบายถึงประเภทของธุรกิจคาปลีกเพ่ือใหเห็นถึงลักษณะของอุตสาหกรรมในภาพรวม กอนจะวิเคราะหลง

ไปถึงสถานการณของธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน และกลยุทธการแขงขันท่ีธุรกิจคาปลีกใช และในสวนทายจะเปน

การวิเคราะหธุรกิจคาปลีกดวยแนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

1.2.1 ประเภทของธุรกิจคาปลีก 

ธุรกิจคาปลีกสามารถแบงตามสภาพธุรกิจออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ ไดแก 

 (1) ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Store) 

รานคาปลีกดั้งเดิมหรือรานโชหวยเปนรานคาท่ีจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ียังคงไวซ่ึงลักษณะการ

จําหนายสินคาและบริการรูปแบบเดิม การจัดวางสินคาไมทันสมัย โดยสวนใหญเปนจะเปนรานหองแถวท่ีมี

พ้ืนท่ีไมมาก กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญจะเปนผูท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับรานคา การบริหารจัดการเปน

แบบครอบครัว มีการลงทุนนอย ไมมีระบบการจัดการท่ีเพียงพอ ซ่ึงธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมจะรวมถึง หาบเร 

แผงลอย และโชหวยหรือรานขายของชํา 

นอกจากรานคาปลีกขนาดเล็กแลว ธุรกิจท่ีสําคัญอีกประเภทหนึ่งท่ีถูกจัดเปนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม

ก็คือ ธุรกิจตลาดสดท่ีอยูในยานชุมชนตางๆ ซ่ึงตลาดสดสามารถจําแนกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก (1) ตลาดท่ี

มีโครงสรางอาคาร และดําเนินกิจการเปนประจํา (2) ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปน

ประจําอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และ (3) ตลาดสดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนครั้งคราว

หรือตามวันท่ีกําหนด หรือท่ีเรียกวาตลาดนัด ซ่ึงตลาดสดสาขาท่ีดําเนินการโดยองคการตลาดโดยหลักนับเปน

ตลาดสดประเภทท่ี 1 อยางไรก็ตาม ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมมีมูลคาธุรกิจในอัตราสวนท่ีลดลงอยางตอเนื่อง 

จากท่ีเคยสูงถึงรอยละ 75 ในป พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 31 ในป พ.ศ. 2557 และมีแนวโนมท่ีจะ

ลดลงอยางตอเนื่องจากการขยายตัวในอัตราท่ีสูงกวาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

(2) ธรุกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 

 การคาปลีกสมัยใหม คือ รูปแบบการคาปลีกท่ีมีกระบวนการจัดจําหนาย ท่ีมุงเนนในการนําเสนอ

สินคาท่ีมีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัยความรูความชํานาญและเทคโนโลยีมาชวยในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา นําไปสูความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันระหวาง ผูผลิต ผูคาปลีกและลูกคา 

    Modern Trade หรือ การคาขายปลีกสมัยใหม นับเปนแนวโนมท่ีสําคัญของสังคมท่ัวโลก เพราะ

เปนระบบการคาท่ีมีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีตนทุนตํ่าเนื่องจากมีการประหยัดจากขนาด ปจจุบัน

รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยแตละแบบมีลักษณะเฉพาะ แตกตางกันไป ตั้งแตแนวคิดหลัก เงิน

ลงทุน ท่ีตั้ง ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคารรวมไปถึงการตกแตง ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยหรือพ้ืนท่ีตั้งวางสินคา 

ลูกคากลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันไป สินคาท่ีวางจําหนาย   ปริมาณสินคา และประเภทสินคาท่ีวางจําหนาย

ตลอดจนบริการตาง ๆ ท่ีจัดใหมีภายในสถานประกอบการลักษณะเดนรานคาปลีกสมัยใหมคือ   
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1. ความหลากหลายของสินคา แบงเปนกลุมสินคาบริโภค และอุปโภค 

2. มีการนํา ระบบเทคโนโลยีมาใชดําเนินการความรวดเร็วในการใหบริการ 

3. การบริหารจัดการ โดยความรู ความชํานาญ อยางมืออาชีพ 

4. มีการตกแตงรานท่ีสวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคาหลากหลาย

ชนิดอยางเปนระเบียบเพ่ือ ใหผูบริโภคเลือกซ้ือได เองตามความพอใจ หรือท่ีรูจักกันในศัพท 

self service ซ่ึงเปนการบริการตนเอง 

5. ตั้งอยูในทําเลท่ีการเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการตางๆ ท่ีใหสะดวกประหยัดเวลาในการ

จับจายใชสอย 

6. จัดรายการสงเสริมการขายท่ีจูงใจและมีการใชระบบการสื่อสารการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ

ทํา ใหเกิดประสิทธิผลการทํางานท่ีดี 

เปนรานคาท่ีมีการปรับปรุงการจัดวางสินคา การใหบริการท่ีทันสมัย การจัดการท่ีเปนระบบและมี

มาตรฐาน ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและลงทุนสูงเพ่ือดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ ตลอดจนนําเทคโนโลยีดาน

ปฏิบัติการตางๆ มาใช เพ่ือสรางความไดเปรียบ ดานการตลาด 

ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket / Superstore หรือ Discount Store) 

ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ การมีจํานวนรายการของสินคาอุปโภคบริโภค

จํานวนมาก ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีหลากหลายได โดย

ไฮเปอรมารเก็ตนั้นทําหนาท่ีเสมือนตัวกลางท่ีรวบรวมตัวเลือกสินคาอุปโภคบริโภคมาไวในท่ีเดียว สงผลให

ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาไดหลากหลายในการซ้ือของเพียงครั้งเดียวโดยเนนการซ้ือสินคาในปริมาณมาก 

ไฮเปอรมารเก็ตเหลานี้จึงไมมุงเนนการตกแตงสถานท่ี หรือการบริการเพ่ือลดตนทุนในการขายและใหสามารถ

รักษาระดับของราคาของสินคาใหแขงขันไดดี สําหรับประเทศไทย มีผูประกอบการรายใหญในกลุม ไฮเปอร

มารเก็ต (Hypermarket) มี อาทิ แมคโคร (Makro) บิ๊กซี (Big C) และเทสโกโลตัส (Tesco Lotus) 

ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) 

ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) คือ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีเนนการขายอาหาร และสินคาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวันใหกับลูกคา โดยท่ีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจประเภทนี้ มีอาทิ Tops Supermarket, 

Foodland, Home Fresh Mart และ Villa Market เปนตน 

รานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 

รานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) คือ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีมีสถานท่ีประกอบการขนาดเล็กๆ 

ตั้งกระจายอยูในชุมชนตางๆ ท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน รวมถึงในยานธุรกิจการคาตางๆ อีกท้ังยังเปนคา

ปลีกขนาดเล็กท่ีไดรับความนิยม และเขามาทดแทนรานคาปลีกดั้งเดิม เนื่องจากมีการจัดรานและการบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย โดยธุรกิจประเภทนี้จะเนนไปท่ีความหลากหลายของสินคาแตไมมากเทากับ 2 กลุมแรก และ

สินคาท่ีมีราคาถูก อาทิเชน ไอศครีม น้ําด่ืม ขนมขบเค้ียว อาหารสําเร็จรูป รวมไปถึง ของใชประจําวันตางๆ 

เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ครีมทาผิว โฟมลางหนา เปนตน ซ่ึงธุรกิจประเภทนี้ไดมีการใหบริการดานการชําระ

เงินตางๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสอีกดวย โดยผูประกอบการรายใหญในกลุมธุรกิจนี้ ไดแก 7-Eleven, V 

Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express เปนตน 
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หางสรรพสินคา (Department Store) 

Department Store เปนรานคาปลีกขนาดใหญ ท่ีสุด การตกแตงรานเนนความสวยงามและมี

พนักงานบริการใหคําแนะนําเนนขายสินคาคุณภาพดีและสินคาแบรนดเนม ท้ังสินคานําเขาจากตางประเทศ

และผลิตในประเทศ ราคาสินคาจึงคอนขางสูง โดยสินคาจะมีตั้งแตเครื่องแตงกายตางๆ รวมไปถึงสินคาท่ีตอง

ใชภายในบาน อาทิเชน เฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟา เปนตน ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญ อาทิ 

Central Retail Corporation และ The Mall Group 

รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) 

Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการขาย และ การบริการท่ีรวมถึงการ

ใหคําแนะนําแกลูกคาในผลิตภัณฑเฉพาะทางตางๆ อาทิเชน สินคาท่ีเก่ียวกับดานเวชภัณฑ การบํารุงรักษา

สุขภาพ ความงาม เนนขายสินคาเฉพาะดานท่ีมีคุณภาพ ราคาสูง บางรานขายสินคาเฉพาะ 

แบรนดของตนเอง ท่ีตั้งราน มักอยูในหางคาปลีกหรือตามแหลงชุมชนขนาดใหญ มีผูประกอบการหลัก 

เชน Boots, Watsons และ Supersports เปนตน 

นอกจากนี้ รานคาปลีกสมัยใหมยังมีการพัฒนารูปแบบแตกยอยออกเปนประเภทตางๆ มากข้ึน อาทิ 

รานคาเฉพาะอยางท่ีเนนขายสินคาในราคาท่ีตํ่ากวาราคาในทองตลาด (Category Killer) และรานคาท่ีขาย

สินคาราคาเดียว รวมถึงมีการขยายสาขาสูตางจังหวัดเพ่ือเจาะตลาดชุมชน ทําใหรานคาปลีกสมัยใหม

กลายเปนศูนยกลางของชุมชนมากข้ึนสงผลใหมูลคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แตขณะเดียวกันภาวการณแขงขันในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงข้ึนเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6: สรุปภาพรวมของประเภทธุรกิจคาปลีก 

(ท่ีมา: การวิเคราะหโดยคณะท่ีปรึกษา) 
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1.2.2 สถานการณธุรกิจคาปลีกในปจจุบันและกลยุทธการแขงขันของธุรกิจคาปลีก 

(1) สถานการณธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน 

ในป พ.ศ. 2559 ธุรกิจคาปลีกมีมูลคาสูงถึง 3.6 ลานลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 

25 ของ GDP ซ่ึงมีมูลคาเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสัดสวนรอยละ 27.4 โดยคาดการณวา

ในป พ.ศ. 2560 ธุรกิจคาปลีกมีแนวโนมเติบโตข้ึนจากป พ.ศ. 2559 เล็กนอย อัตราการขยายตัวจะอยู ท่ี

ประมาณรอยละ 3.2  ซ่ึงธุรกิจคาปลีกไดรับอานิสงสจากนโยบายการใชจายภาครัฐ จากการลงทุนในระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและมาตรการเรงรัดงบประมาณ ท่ีสงผลใหการบริโภคของประชาชนใน

ระดับฐานรากเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการการขยายตัวของการทองเท่ียว ซ่ึงเชื่อวาจะเปนปจจัยสนับสนุนธุรกิจคา

ปลีกใหขยายตัวและเติบโตตอเนื่องในปถัดๆ ไป 

ถึงแมวาการลงทุนของภาครัฐสามารถกระตุนใหธุรกิจคาปลีกสามารถปรับตัวดีข้ึนมาบางในตนป พ.ศ. 

2560 แตปญหาหนี้ครัวเรือนท่ียังคงสูง สงผลใหอํานาจการซ้ือของครัวเรือนต่ําลง  ในขณะเดียวกัน แนวโนม

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPL) ของ SMEs จากสถาบันการเงินมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิม

สูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการปลอยสินเชื่อท้ังระบบหดตัวลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว และการวางงานเพ่ิม

สูงข้ึน ซ่ึงลวนเปนปจจัยเสี่ยงในระยะยาวท่ีอาจสงผลใหอุตสาหกรรมคาปลีกมีอัตราการขยายตัวท่ีชะลอลง 

และไมสามารถขยายตัวไดตามท่ีคาดการณไว 

อยางไรก็ดี จากการท่ีธุรกิจคาปลีกในกลุม Specialty Store หรือรานคาปลีกท่ีขายสินคาเฉพาะอยาง 

และซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) ในระดับ Premium และ High-End มีอัตราการเติบโตท่ีโดดเดนกวา

ธุรกิจคาปลีกในกลุมอ่ืนๆ เปนเครื่องยืนยันวาในปจจุบัน ผูบริโภคระดับกลางถึงบน ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือสูง 

เปนกลุมผูบริโภคหลักท่ีสงผลใหธุรกิจคาปลีกสามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึนได ในขณะท่ีกลุมธุรกิจคาปลีกท่ีมีกลุม

ลูกคาระดับกลางถึงลาง เชน รานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) หรือ ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket)มี

อัตราการขยายตัวท่ีชะลอลงอยางเห็นไดชัด จากการแขงขันของธุรกิจคาปลีกท่ีมีแนวโนมรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ อัน

เนื่องมาจากผูประกอบการตองการท่ีจะกระตุนกําลังซ้ือและยอดขายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจะ

เห็นไดท่ัวไปวาผูประกอบการจะมีรายการสงเสริมการขายท่ีหลากหลาย อยางการลดแลกแจกแถม เชน ซ้ือ 2 

ชิ้น ในราคาท่ีถูกลง เนื่องจากตนทุนหลักไมไดมาจากตัวสินคา แตมาจากตนทุนการขาย และตนทุนการ

ดําเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

ในสวนขององคการตลาด ธุรกิจตลาดสาขาขององคการตลาดถือวาเปนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ซ่ึง

ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมมีสวนแบงการตลาด (Market Share) อยูท่ีประมาณรอยละ 31 ของมูลคาธุรกิจคา

ปลีกท้ังหมด  แตในปจจุบัน ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ถูกแยงสวนแบงการตลาด และถูกลดบทบาทความสําคัญ

ลงไป ซ่ึงเปนผลมาจากการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีมีความไดเปรียบทางการแขงขัน

สูงกวา อยางไรก็ตาม ในการนี้  องคการตลาดจะพิจารณาความสัมพันธทางดานการเปนพันธมิตรกับ

ผูประกอบการ Modern Trade และชองทางอ่ืนๆ เพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายสินคาชุมชน 
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กลยุทธดานการขยายฐานลูกคา 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะมีการเพ่ิมขนาดของการประกอบการดวยการเพ่ิมจํานวนสินคาในรานคา และ

จะดําเนินการในรูปของศูนยการคาท่ีมีขนาดใหญมากข้ึน ซ่ึงศูนยการคาเหลานี้จะประกอบดวยรานสรรพสินคา

และรานขายของจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน ศูนยการคาเซ็นทรัล และเดอะมอลล เปนตน อีกท้ัง

ยังมีบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเขามาในศูนยการคาเพ่ือตอบโจทยความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา 

เปรียบเสมือนเปน One Stop Service เชน ธนาคาร รานอาหาร โรงภาพยนตร รานเสริมสวย ศูนยความงาม 

และบริการอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังมีการขยายสาขากระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางข้ึน อันเปนผลมา

จากการขยายตัวของกรุงเทพฯ หรือเมืองขนาดใหญในระดับภูมิภาคตางๆ ซ่ึงทําใหรานคาจําเปนตองมีชองทาง

ในการจัดจําหนายสินคาท่ีใหความสะดวกและเปนการติดตามกลุมลูกคาในพ้ืนท่ีเหลานี้ตามไปดวย โดย

ผูประกอบการท่ีมีการเปดธุรกิจคาปลีกตามพ้ืนท่ีนอกตัวเมืองและตามเมืองใหญๆ ของตางจังหวัดนั้น โดยมาก

แลวจะเปนกลุมไฮเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซ้ือ ซ่ึงกลยุทธเหลานี้ ลวนมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพ่ือขยาย

ฐานลูกคาใหครอบคลุมในทุกกลุมผูบริโภคและทุกพ้ืนท่ี 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหเปนยุคทองของการคาออนไลนอยาง

แทจริง เนื่องจากคนสวนใหญหลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกบานเพ่ือลดความเส่ียงในการสัมผัสเช้ือโรค 

ประกอบกับการส่ังสินคาออนไลนในปจจุบันมีองคประกอบเก้ือหนุนท่ีชวยใหการซ้ือสินคามีความ

สะดวกสบายมากข้ึน เชน การจายเงินผานระบบ e-Payment ผูใหบริการขนสงมีใหเลือกหลากหลาย 

ผูคาในตลาดมีเปนจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันดานคุณภาพและราคา ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบ

และเลือกซ้ือสินคา/บริการจากผูขายท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันแตราคายอมเยากวา และเขาถึงผูบริโภคในยุค

นี้ไดอยางโดนใจ" 

การปรับตัวใหทันสถานการณและทันกระแสนิยมเปนอีกปจจัยสําคัญท่ีพอคา-แมคาออนไลนควรให

ความใสใจเปนพิเศษ เนื่องจาก ผูซ้ือสินคาออนไลนสวนใหญมีการเปดรับขาวสารผานชองทางออนไลนเปนหลัก 

ซ่ึงขาวสารท่ีเผยแพรผานชองทางออนไลนจะมีความรวดเร็ว และเกิดเปนกระแสข้ึนไดในระยะเวลาอันสั้น 

ดังนั้น การติดตามขาวสารและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปรับตัวใหทันแฟชั่น ทันคูแขง ทัน

ตลาด ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอสินคาใหมีความหลากหลาย ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีจะทําใหไดเปรียบคูแขง

ขันในตลาด 

กลยุทธดานราคา 

ธุรกิจคาปลีกไดใชกลยุทธท่ีแตกตางกันในการดึงดูดลูกคาดวยกลยุทธดานราคา ซ่ึงทางเลือกหนึ่งท่ีเปน

ท่ีนิยมและมีการใชกันอยางแพรหลาย คือ การใชระบบสมาชิก ซ่ึงชวยใหกลุมลูกคาท่ีเปนสมาชิกสามารถได

ผลประโยชนตามมามากมาย เชน การสะสมคะแนนไวแลกสิ่งของหรือสวนลดในการซ้ือของจากทางรานคา 

การสะสมแสตมปรับสวนลดหรือแลกของรางวัลตามรานสะดวกซ้ือ รวมถึงการมีสวนลดในเรื่องอ่ืนๆ เชน การ

ไดสวนลดจากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเปนพันธมิตรทางการคา ซ่ึงอาจเปนธุรกิจในเครือเดียวกันหรือเปนพันธมิตรทาง

การคากัน เปนตน ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถสรางฐานลูกคาท่ีเหนียวแนน  
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นอกเหนือจากการสรางความไดเปรียบดานราคาผานการสมัครระบบสมาชิกแลว ธุรกิจคาปลีกบาง

รายยังเนนใชกลยุทธการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานตราสินคาท่ีเปนของตนเอง อาทิ ตราสินคา  

Big C ตราสินคา Tops หรือตราสินคา Tesco เปนตน ซ่ึงการดําเนินกลยุทธดังกลาว ผูประกอบการ

จะคัดเลือกบริษัทท่ีจะมาผลิตสินคาผานการประมูล เพ่ือจัดจําหนายสินคาภายใตชื่อแบรนดของตนเอง ดังนั้น

ผูผลิตจึงตองยอมแลกดวยการยอมรับผลกําไรจากการขายสินคา เพ่ือใหบริษัทผูผลิตมีชองทางในการจัด

จําหนายผานแบรนดท่ีไดรับการยอมรับ ทําใหทายท่ีสุดแลว สินคาท่ีผานแบรนดเหลานี้จึงมีราคาท่ีถูกกวา 

สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานราคาได 

นอกจากนี้ ผูประกอบการในกลุมธุรกิจ ไฮเปอรมารเก็ต หรือ Discount Store มักจะมีการดึงดูด

ลูกคาดวยราคาท่ีต่ํากวาคูแขง เปนการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกคาวาสินคาของทางรานคามีราคาถูกท่ีสุดผาน

การสื่อสารทางการตลาด เชน หากลูกคาเจอราคาถูกกวา ทางรานคาจะลดราคาสินคาใหเทียบเทา และ

รับประกันวาลูกคาจะไดรับราคาท่ีดีท่ีสุด เปนตน 

กลยุทธดานการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาและการบริการ 

จากการท่ีผูบริโภคตองการความสะดวกสบายและการบริการท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจคาปลีกใหมีความรวดเร็วและมอบความสะดวกสบายท่ีมากข้ึนใหแก

ผูบริโภคจึงมีความสําคัญและสงผลตอความสามารถในการแขงขันเปนอยางยิ่ง ผานการนําเอาเทคโนโลยี

สมัยใหมมาประยุกตใชโดยเนนไปท่ีการใหบริการเสริมท่ีครบวงจร เชน บริการชําระคาสินคา บริการชําระคา

น้ําคาไฟ บริการรับ-สงพัสดุ เปนตน นอกจากนี้ ทางผูประกอบการยังไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแขงขัน เชน 

1) การใหบริการชําระเงินผานบัตรเครดิต (Credit Card) ซ่ึงชวยกระตุนใหเกิดการจับจายใชสอยท่ี

มากข้ึน เนื่องจากลูกคาไมตองกังวลถึงประเด็นการไมมีเงินสดเพียงพอในการจับจายสินคา 

2) การใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange: EDI) 

เชน การใชระบบรหัสแทง หรือบารโคด (Bar Code) ซ่ึงชวยเพ่ิมความสะดวกในการควบคุมสินคาคงคลังและ

การจัดซ้ือไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) การใชตูหยอดเหรียญ (Vending Machine) ซ่ึงมีความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน โดยจะเนนไปท่ีความรวดเร็ว 

เปดบริการตลอดเวลา และลดความไมพึงพอใจในการบริการ โดยมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับสินคาท่ีมีราคา

ถูกและกําไรตอหนวยต่ํา ทําใหไมคุมคากับการจางพนักงานขาย  

4) การซ้ือขายผานทางอินเทอรเน็ต (Online Shopping) ซ่ึงกําลังไดรับความนิยมมากข้ึนเนื่องจาก

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถชวยแกปญหาสําคัญไดหลายประการ เชน ในกรณีท่ี

สินคาท่ีตองการไมมีขายหรือสินคาหมดในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง รวมถึงประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

เดินทาง ชองทางการออนไลนจึงมีประสิทธิภาพและความคุมคาตอท้ังฝงผูขายและผู ซ้ือเปนอยางมาก 

เนื่องมาจากตนทุนท่ีต่ํากวาการเชารานหรือเปดหนารานขาย ในขณะท่ีผูบริโภคก็ไดรับความพึงพอใจจากการ

บริการมากกวา 
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อยางไรก็ดี หากองคการตลาดสามารถนํากลยุทธเหลานี้มาปรับใช เพ่ือใหตอบสนองตอพฤติกรรมการ

ใชจายของผูบริโภคมากข้ึน จะสงผลใหตลาดขององคการตลาดสามารถสงเสริมการกระจายสินคาชุมชนเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการพลิกวิกฤติเปนโอกาส เชนพัฒนาและเพ่ิม

พันธมิตรทางดานผูประกอบการ Modern Trade หรือชองทางอ่ืนๆเพ่ือเปนชองทางกระจายสินคาชุมชนให

เติบโตไปกับแนวโนมของอุตสาหกรรมคาปลีกในประเทศในอนาคตอันใกล และอาจรวมถึงการเติบโตใน

ตางประเทศไปกับ Modern Trade หรือชองทางอ่ืนๆในระยะยาว 

1.2.3 แนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

(1) ภาพรวมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

ธุรกิจคาปลีกมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวดีข้ึนในระยะ 1-3 ปขางหนา อันเนื่องมาจากการฟนตัวของภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ีถูกขับเคลื่อนโดยการลงทุน การบริโภค และการทองเท่ียว โดยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีจะ

ชวยเพ่ิมกําลังซ้ือของประชาชนภายในประเทศ ซ่ึงเปนปจจัยหนุนในการเติบโตของธุรกิจคาปลีก อีกท้ังขอ

ไดเปรียบของธุรกิจจากจํานวนสาขาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมถึงการท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือสินคา ผาน

รานคาปลีกสมัยใหมมากข้ึน จะหนุนใหธุรกิจคาปลีกในภาพรวมกลับมาขยายตัวดีกวาชวงท่ีผานมา โดยคาดวา

การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะอยูท่ีระดับเฉลี่ย รอยละ 4 ถึงรอยละ 6 ในชวง 3 ปขางหนา (ป พ.ศ. 

2560–2562) ซ่ึงตลาดคาปลีกจะยังคงมีการขยายตัวตอเนื่อง แตในอัตราท่ีชาลงเม่ือเทียบกับในชวง ป พ.ศ. 

2550–2555 ท่ีสามารถขยายตัวไดกวารอยละ 8  

อยางไรก็ตาม ภาพรวมการแขงขันของธุรกิจคาปลีกนั้นสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังการแขงขันจากธุรกิจคา

ปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจคาปลีกขามประเภทท่ีมีกลุมเปาหมายเดียวกัน และคูแขงรายใหมท่ีจะเขามาแยง

สวนแบงตลาดมากข้ึน นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วของรานคาออนไลน  

(E-commerce) จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะเขามาแยงชิงสวนแบงตลาดไดมากข้ึน โดยคาดวาตลาด  

E-commerce ของประเทศไทยจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20.6 ตอป ไปจนถึงป พ.ศ. 2568 เนื่องจาก

ผูบริโภคเริ่มมีความคุนเคยกับการสั่งซ้ือสินคาผานชองทางออนไลนมากข้ึน จึงคาดวาผูประกอบการรานคาปลีก

สมัยใหม และแบบด้ังเดิมจะตองเนนใชกลยุทธดานราคาเพ่ือรักษาสวนแบงตลาด และการลดตนทุนการ

ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ขณะเดียวกัน ก็ตองพัฒนาธุรกิจ E-commerce ควบคูไปกับ

การขายผานรานคา ดังนั้น การไมปรับตัวเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางธุรกิจคาปลีกและ

พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยอมจะเปนปจจัยเสี่ยงตอความอยูรอดของธุรกิจคาปลีก

แบบดั้งเดิม  

 (2) พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากแนวโนมของอุตสาหกรรมคาปลีกท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแลว หนึ่งในการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเห็นไดชัด คือ พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากการเขามาของเทคโนโลยี ท่ีมีบทบาท

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากข้ึน โดยพฤติกรรมท่ีเห็นไดชัดมีท้ังหมด 4 พฤติกรรมดวยกัน 

ไดแก 
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ผูบริโภคมีการคนหาขอมูลของสินคามากข้ึนกอนการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากการท่ีเทคโนโลยีและ

อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน จึงทําใหงายและสะดวกตอการคนหาขอมูล เชน การ

เปรียบเทียบราคาระหวางรานคาตางๆ หรือการเปรียบเทียบคุณภาพโดยการหาขอมูลของผูท่ีเคยซ้ือมากอน 

(Review) รวมถึงการเปรียบเทียบความทันสมัยและความหลากหลายของสินคากอนท่ีจะทําการ 

ตัดสินใจซ้ือสินคาในแตละครั้ง นอกจากนี้แลว ผูบริโภคตั้งแตระดับกลางลงมามักจะมีการแสวงหา

ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจกอนท่ีจะเลือกซ้ือสินคาเชนเดียวกัน แตจะเปนการจับจายใชสอยในยานตลาด

นัดหรือตลาดชุมชนท่ีมีราคาถูกกวา  

ผูบริโภคตองการความรวดเร็วมากข้ึนและมีขอจํากัดดานเวลาในการซ้ือสินคาแตละครั้ง โดยปญหาท่ี

ผูบริโภคพบเจอจากการซ้ือสินคาคือปญหาเรื่องการเดินทางและท่ีจอดรถ สงผลใหผูบริโภคนิยมท่ีจะซ้ือสินคา

ในรานคาปลีกท่ีอยูในถนนสายใหม ในยานท่ีไมแออัด มีพ้ืนท่ีกวางขวาง และมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบาย 

นอกจากนั้น ผูบริโภคยังมองวาการซ้ือสินคาตางๆ โดยเฉพาะสินคาในชีวิตประจําวันท่ีตองซ้ือเปนประจํานั้น

เปนภาระซ่ึงทําใหเกิดเปนความเบื่อหนาย ดังนั้น ผูบริโภคจึงคาดหวังท่ีจะไดของท่ีตองการครบทุกอยางจาก

การไปซ้ือเพียงครั้งเดียว อีกสิ่งสําคัญ คือ การบริการท่ีดีและกลยุทธท่ีชวยยนระยะเวลาการซ้ือสินคาของ

ผูบริโภค ซ่ึงจะชวยสรางความพึงพอใจแกลูกคา เชน การมีชองทางดวนจายเงินสําหรับผูท่ีซ้ือสินคาไมถึง 10 

ชิ้น ตามซุปเปอรมารเก็ต เปนตน  

ผูบริโภคมีการซ้ือสินคาตามหางสรรพสินคาลดนอยลง ผูบริโภคหลายรายเลือกท่ีจะใชจายผานชองทาง

ออนไลน หรือใชจายในชองทางท่ีมีราคาถูกกวา สงผลใหหางสรรพสินคาตองเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา

ธุรกิจของหางสรรพสินคา ใหเปรียบเสมือนสถานท่ีท่ีผูคนมาใชชีวิตหรือใชเวลากับคนในครอบครัวมากข้ึน  

ผูบริโภคในปจจุบันตองการความหลากหลายของสินคาและตองการทางเลือกของสินคาท่ีตนเอง

ตองการมากข้ึน โดยความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันมีความละเอียดซับซอนมากยิ่งข้ึน สืบเนื่องมาจาก

ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน ดังนั้น ผูบริโภคยอมท่ีจะเลือกจับจายใช

สอยในสถานท่ีหรือชองทางท่ีสามารถตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายนี้ได  

จากการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมของการคาปลีก การคาออนไลน (E-Commerce)           

ท่ีมีบทบาทและมีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ พฤติกรรมผูบริโภคท่ีตองการความรวดเร็ว

ข้ึนจากขอจํากัดทางดานเวลา รวมท้ังตองการความหลากหลายของสินคาและชองทางการซ้ือสินคามากข้ึน 

องคการตลาดจึงพิจารณาการกาวเขาสูการคาออนไลน เพ่ือใชประโยชนจากแนวโนมการเติบโตของชองทาง

ตลาดดังกลาวในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

นอกจากนี้ พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีแนวโนมไปการคนหาขอมูลของสินคามากข้ึนกอนการตัดสินใจซ้ือ

ดวยชองทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาศูนยขอมูลเพ่ือใหบริการในดานขอมูลสินคาเกษตร รวมท้ัง

เผยแพรองคความรูจากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน จะเปนประโยชนตอชุมชน และ

สงเสริมการปฏิบัติการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากการปรับตัวใหสอดคลองกับแนวโนมพลวัตของการคาปลีกจะชวยใหองคการตลาดปฏิบัติการ

เพ่ือพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว ยังสามารถเพ่ิมรายได และเสริมสรางภาพลักษณองคการตลาด 

4.0 จึงเปนกลยุทธท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี 

แผนภาพท่ี 7: สรปุภาพรวมแนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: การวิเคราะหของคณะท่ีปรึกษา) 

 

2.สภาพแวดลอมภายในองคการตลาด 

เนื่องจากองคการตลาดเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงมหาดไทย จึงสามารถใชประโยชนจากความ

รวมมือจากหนวยงานราชการท่ีกระจายตัวอยูตามทองถ่ินตางๆ ท่ัวประเทศ ในการใชพ้ืนท่ีเพ่ือเปดตลาด หรือ

เพ่ือเก็บขอมูลดานสินคาเกษตรไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังมีอํานาจหลายประการท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

ประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปดตลาดไดเองโดยไมตองผานกระบวนการของ

หนวยงานดานการปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานภาครัฐท่ีสามารถทําการคาได จึงมีความคลองตัวใน

การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนตน 

อยางไรก็ดี องคการตลาดยังตองพิจารณาถึงการเพ่ิมทักษะบุคลากร ในสวนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

ภารกิจ อาทิ ทักษะทางดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการพัฒนาธุรกิจ ดานกฎหมายและการ

บังคับใชสัญญา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือความสําเร็จในการประกอบภารกิจอยางยั่งยืนในอนาคต 

ท้ังยังตองพิจารณาแกปญหาดานกฎระเบียบท่ีเปนขอจํากัด โดยปรับปรุงใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติภารกิจ

มากยิ่งข้ึน 

แนวโน้มของธุรกจิค้าปลีกในอนาคต

 คาดวา่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะขยายตัว

ต่อเน่ืองเฉลี�ย ร้อยละ 4-6 ในชว่ง 3 ปีข้างหน้า

(พ.ศ. 2560–2562)

 ธุรกิจค้าปลีกจะมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ �น 

ธุรกิจค้าปลีกแบบดั �งเดมิจะลดบทบาทลง ธุรกิจค้า

ปลีกสมยัใหมแ่ละชอ่งทางออนไลน์จะมีความสําคญั

มากขึ �น

 มีอัตราการขยายตัวของร้านค้าออนไลน์ 

(E-commerce) สูง โดยคาดวา่จะขยายตวัเฉลี�ย

ร้อยละ 20.6 ตอ่ปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2568

  พฤตกิรรมผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไปในอนาคต ได้แก่

1. ผู้บริโภคค้นหาข้อมลูมากขึ �นก่อนการตดัสินใจซื �อ

2. ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วมากขึ �นและมี

    ข้อจํากดัด้านเวลาในการซื �อสินค้าแตล่ะครั �ง

3. ผู้บริโภคซื �อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าน้อยลง

4. ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายและต้องการ

ทางเลือกของสินค้าที�ตนเองต้องการมาก ขึ �น 

24%

สหรัฐอเมริกา

(1.32 ล้านล้าน)

15%

เยอรมนี

(0.09 ล้านล้าน)

26%

สหราชอาณาจกัร

(0.21 ล้านล้าน)

18%

จีน

(1.30 ล้านล้าน)

10%

ญี�ปุ่ น

(0.17 ล้านล้าน)

[หนวย: ดอลลารสหรัฐ]

ร้านค้าที�ไมใ่ชช่อ่งทางออนไลน์

(Non-online Retails)
ร้านค้าชอ่งทางออนไลน์

(Online Retails)

4.6%

95.4%

18.7%

81.3%

11.8

ล้านล้าน
23

ล้านล้าน

[หนว่ย: ดอลลาร์สหรัฐ]พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2568

ออนไลน์

ไมใ่ชอ่อนไลน์

CAGR

ออนไลน์: 20.6%

ไมใ่ช่ออนไลน์: 4.7%

ทั �งหมด: 6.3%

แนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจค้าปลีกช่องทางออนไลน์ (Future of clicks in retail industry)

สัดส่วนธุรกิจค้าปลีกช่องทางออนไลน์ท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2568
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ในสวนนี้ จะเปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาด โดยในสวนแรก เพ่ือทําความ

เขาใจถึงตัวองคกรและการประกอบการ โดยใชกรอบแนวคิด 7S ซ่ึงเปนการวิเคราะหบริบทตางๆ 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 ซ้ือ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงาน

เก่ียวกับเครื่องใช บริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเก่ียวกับตลาด 

2. กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให

เพ่ือสรางตลาด และปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาต

จากคณะรัฐมนตรีกอน 

3. ทําการคาและขนสงสินคา 

4. ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตั้งหรือดําเนินการ

ตลาด 

5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการตลาด 

6. กระทําการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของตลาด 

จากคุณลักษณะขางตน องคการตลาดสามารถใชประโยชนจากความรวมมือของหนวยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทยท่ีกระจายตัวอยูตามทองถ่ินตางๆ ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังมีอํานาจ หลายประการท่ี

เอ้ืออํานวยตอการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปดตลาดไดเองโดยไมตอง

ผานกระบวนการของหนวยงานดานการปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานภาครัฐท่ีสามารถทําการคาได 

จึงมีความคลองตัวในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนตน 

นโยบายผูถือหุนภาครัฐ (StatementofDirections:SOD) 

กระทรวงการคลังได กําหนดนโยบายผู ถือหุนภาครัฐ (StatementofDirections:SOD) สําหรับ

องคการตลาด ท่ีจะใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล และชี้ประเด็นท่ีองคการตลาดควรใหความสําคัญและเรง

ดําเนินการ รวมถึงการใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมิลผลการดําเนินงานของ องคการ

ตลาดตอไป ซ่ึง SOD ขององคการตลาดมี 3 ระดับดังนี้ 

 (1) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 (2) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ิมศักยภาพในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 (3) แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีมีตอองคการตลาด กําหนดทิศทางขององคกรท่ีเหมาะสมตาม

นโยบายรัฐบาล และเรงพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสิน 

จากนโยบายผูถือหุนภาครัฐ ขางตน เพ่ือใหสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนจึงได

กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

หลักการและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายผูถือหุนภาครัฐ มีดังตอไปนี้ 
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แผนระยะสั้น 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรปรับบทบาทขององคกรใหชัดเจน และสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาลเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดทําแผนวิสาหกิจใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แผนระยะยาว 

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนวิสาหกิจท่ีจัดทําข้ึน ดวยนโยบายดังกลาว องคการตลาดได

กําหนดเสนทางการพัฒนาองคการตลาดเปน 3 ระยะหลักภายในป 2568 คือ 

 ระยะท่ี 1: ป 2560-2562 เปนชวงพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร และ ธุรกิจ ท่ีมีอยู

เดิมใหมีความเขมแข็ง 

 ระยะท่ี 2: ป 2563-2565 เปนการเสริมสรางตําแหนงทางยุทธศาสตรโดยการเพ่ิมบทบาท

การเปนองคกรกลางท่ีสงเสริมและกําหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และ สงเสริมการคาระดับ

ทองถ่ิน รวมท้ังสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายธุรกิจใหครอบคลุมภายในประเทศอยาง

กวางขวางโดยเนนการลงทุนรวมกับภาคเอกชนในโครงการท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

 ระยะท่ี 3: ป 2566-2568 เปนการกาวเขาสูองคกรแหงปญญาดานการคาในชุมชน ในระยะนี้

จะรวมถึงการพัฒนาศูนยบริหารจัดการขอมูลราคา พรอมท้ังใหบริการดานสงเสริมตลาดและ

วิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเชน เผยแพรองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

แผนภาพท่ี 8: ภาพรวมของนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 

(ท่ีมา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

             

             

เป้าประสงค์ของ

องค์การตลาด

             
- สู่การเป็นองค์กรที�มีการบริหารจดัการเป็นเลิศ

- ปรบัปรุงตลาดสาขาที�มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน/

ยกระดบัคุณภาพในการจดัส่งสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย

- สู่การเป็นองค์กรส่งเสริมตลาดชุมชน/ วิสาหกิจ ชุมชน

- กําหนด/ รบัรองมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่งเสริมการค้าใน

ระดบัท้องถิ�น

- ลงทุนกบัภาคเอกชนในโครงการที�สอดคล้องกับพนัธกิจ

- สู่การเป็นองค์แห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน

- ให้บริการด้านการส่งเสริมตลาด/ วิสาหกิจชุมชน

แบบครบวงจร

องค์กรแห่งปัญญา
ด้านการค้าในชุมชน

2554 2556 2558 2561
พ.ศ.
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 ทักษะ 

พนักงานสวนใหญอยูในสวนสนับสนุนมากกวาการบริหารจัดการ และพัฒนาตลาด ทําใหบุคลากร

ภายในองคกรยังไมมีทักษะในเชิงธุรกิจสงผลใหตลาดแตละสาขาไมสามารถพัฒนาไปในทิศทางท่ีตองการ ใน

เชิงรุกไดเทาท่ีควร และโดยท่ัวไป ความสามารถ และความเชียวชาญยังไมตรงกับความเฉพาะเจาะจงท่ีตอง

อาศัยความรู ความชํานาญเฉพาะดาน องคการฯ จึงจะเนนการพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะท่ีตองการ หรือสรร

หาจากภายนอกเพ่ือใหองคการฯ สามารถพัฒนาไดตามวิสัยทัศน และยุทธศาสตรท่ีจะดําเนินไปในอนาคต 

บุคลากร 

องคการตลาดถือวาเปนองคกรขนาดเล็ก มีพนักงานจํานวน 99 คน การสรรหาและรักษาบุคลากรผูมี

ความเชี่ยวชาญภายนอก ยังถูกจํากัดดัวยโครงสรางอัตราเงินเดือนท่ีไมแขงขันหรือจูงใจในตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลงาน (PerformanceManagement) ซึงรวมถึงมาตรวัดความสําเร็จของบุคคล 

(KPI) สมรรถนะ (Competency) และระบบการจายคาตอบแทนจูงใจ (Incentive หรือ Bonus) ยังไม

เอ้ืออํานวยตอการคัดแยกระดับผลงานของผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน ออกมาจากผูท่ีมีผลการปฏิบัติงาน

ปานกลางหรือต่ํากวาได 

 ลักษณะ 

เนื่องจากการดําเนินกิจการภายใตวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีขององคการตลาดท่ีผานมาจะมีการ 

องคการตลาดมีลักษณะการประกอบกิจแบงออก 2 กิจการหลักๆ ไดแก 

1. กิจการดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตลาดขององคการตลาด ซ่ึงองคการมีการดําเนินกิจการในการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีตลาดโดยมีลักษณะการใหเชาพ้ืนท่ีภายในตลาด โดยแบงลักษณะการเชาตามสัญญา

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1 องคการตลาดเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีเอง จํานวน 4 สาขา ไดแก ตลาดสาขาลําพูน จังหวัด

ลําพูน, ตลาดสาขาบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตลาดสาขาหนองมวง จังหวัดลพบุรีและตลาดสาขาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร โดยการนําพ้ืนท่ีขององคการตลาดใหผูประกอบการ ประชาชน เกษตรกร หรือบุคคลอ่ืนใด 

เชาพ้ืนท่ีแผงคา หรือ อาคารพาณิชย หรือ พ้ืนท่ีลักษณะอ่ืนใด สําหรับทําการคาหรือประกอบกิจการ ตลอดจน

ท่ีพักอาศัย ตามสภาพพ้ืนท่ีของตลาดแตละตลาด  

1.2 องคการตลาดใหเอกชนบริหารจัดการพ้ืนท่ี จํานวน 1 สาขา ไดแก ตลาดสาขาปากคลองตลาด 

โดยใหสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางและบริหารโครงการปากคลองตลาดแกบริษัท ปากคลองตลาด (2552) จํากัด 

เปนระยะเวลา 30 ป 

ซ่ึงหากพิจารณาถึงผลประกอบการแลวการท่ีองคการตลาดเปนผูบริหารพ้ืนท่ีเองนั้น จะผล

ประกอบการท่ีขาดทุน แตกรณีท่ีใหเอกสารเปนผูบริหารพ้ืนท่ีกลับมีผลประกอบการท่ีเปนกําไร จึงมีผลตอการ

เสริมสรางความชํานาญของบุคลากร ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางภายในองคกร โครงสรางบุคลากรและ

ทักษะท่ีหนักไปในทางสวนงานสนับสนุน โดยปจจัยเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหบทบาทการเปนองคกรท่ี

เชี่ยวชาญทางดานการสรางตลาดเปนไปไดชากวาท่ีควร 
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2. กิจการดานการคาและการพาณิชย ซ่ึงไดมีการจัดจัดหาและจําหนายสินคาเกษตร สินคาโอทอป 

(OTOP) สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคาอ่ืนๆ โดยมี

ชองทางในการจําหนายสินคา ท้ังสวนราชการ หนวยงานของรัฐตางๆ ไดแกการจําหนายสินคาประเภทขาวสาร

และสินคาอุปโภคบริโภคไปยัง กรมราชทัณฑ กรมปองกันสาธารณะภัย โรงเรียนและ โรงพยาบาลตางๆ 

ตลอดจนหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ และองคกรเอกชน ไดแกการจําหนายสินคาเกษตร สินคา  โอทอป (OTOP) 

ของเกษตรกร ชุมนุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรตางๆ และสินคาอ่ืนๆ ไปยังรานคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) ไดแก บิ๊กซี (Big C) เทสโกโลตัส (Tesco Lotus) และแม็คโคร (Makro) โดยเปนลักษณะ

การทําการคาในรูปแบบของการซ้ือขายสินคา และในการสงสินคาใหแกคูคาท่ีไดทําการคาขององคการตลาด

นั้น องคการตลาดจะกําหนดเง่ือนไขในการสงสินคาใหคูสัญญาเปนรับผิดชอบในสวนของการสงสินคา ท้ังภาระ

และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดังกลาว 

 ระบบ 

ระบบข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการธุรกิจหลักขององคการตลาดในปจจุบัน สามารถ

จําแนกตามธุรกิจขององคกร ดังนี้ 

(1) การใหบริการเชาพ้ืนท่ี 

องคการตลาดมีภารกิจหลักในการจัดสรางตลาดกลางระดับทองถ่ินใหเปนจุดนัดพบระหวาง ผูผลิต 

ผูขาย และผูซ้ือโดยตรง โดยมีจุดมุงหมายในการลดผลกระทบจากกลไกราคาผานระบบพอคาคนกลาง และ

เปนทางเลือกสําหรับประชาชนในชุมชนท่ียังเขาไมถึงระบบตลาดแบบ ModernTrade และใหบริการเชาพ้ืนท่ี

ท้ังในสวนท่ีพักอาศัยในอาคารตลาด อาคารพาณิชย โดยกระบวนการใหบริการเชามีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 9: กระบวนการการใหบริการเชาพ้ืนท่ี 

(ท่ีมา: การวิเคราะหโดยคณะท่ีปรึกษา) 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ตลาด/

โครงการ/อาคารพาณิชย์/

ที�พกั (แฟลต)

เปิดให้จองพื �นที�เช่า และชําระ

เงินคา่มดัจํา
จดัทําสญัญาเช่า

องค์การตลาดรับชําระเงินคา่

เช่าและการออกเอกสารรับเงิน

ผู้ เช่าชําระคา่เช่า

องค์การตลาดบริหารจดัการ

และอํานวยความสะดวก

แก่ผู้ เช่า

ผู้ เช่าเข้าดําเนินการขาย

สินค้า
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อยางไรก็ตาม ในกรณีสัญญาใหสิทธิ์ลงทุนเพ่ือทําการกอสรางโครงการตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน และ

หาผลประโยชนจากการใหเชาแผงและท่ีพักอาศัยในอาคารตลาด และอาคารพาณิชย องคการตลาดยังคงมีประเด็น

ปญหาท่ีทําใหการดําเนินงานตองชะงัก เนื่องจากท่ีผานมาไดเกิดกรณีพิพาทกับคูสัญญา ท้ังยังมีกรณีฟองรองเรื่อง

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีองคการฯไดดําเนินการผองถายภาระโดยการไลเบี้ยตอผูเชารายยอย ซ่ึงในบางกรณียังมี

การคางชําระ องคการตลาดจึงจะดําเนินการแกไขอยางรัดกุมและเปนระบบ เพ่ือใหการบริการจัดการตลาดสาขา

ตลิ่งชันเปนไปไดอยางราบรื่นในอนาคต 

(2) การใหเอกชนเขารวมทุน 

องคการตลาดไดมีนโยบายเปดใหเอกชนสามารถทําสัญญาสัมปทานเชาตลาดสาขา ทําใหเปนการ

เปลี่ยนบทบาทการประกอบการเอง (Operator) ในตลาดดังกลาว เปนการบริหารสัญญา และอํานวยความ

สะดวก (Facilitator) ในการนี้องคการตลาดจะดําเนินการโดยรวมกับพันธมิตรเครือขายในการศึกษาแนวทาง 

และปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองหาพันธมิตรภาคเอกชนเขารวมทุนในการ

ดําเนินงานปรับปรุง และดําเนินการบริหารพ้ืนท่ีตลาด โดยกระบวนการใหเอกชนเขารวมทุนมีข้ันตอนดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 10: กระบวนการการใหเอกชนเขารวมทุน 

(ท่ีมา: การวิเคราะหโดยคณะท่ีปรึกษา) 

 

อยางไรก็ตาม การบริหารสัญญา อาทิ ในกรณีการรวมทุน และสัญญาเชา เทาท่ีผานมามีกรณีพิพาท

เกิดข้ึน จึงควรพิจารณาในการกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลอยางจริงจัง และกําหนด

กระบวนการท่ีมีความชัดเจนในแงของการควบคุมบริหารสัญญา เพ่ือไมใหองคการฯ ตกอยูในความเสี่ยงหาก

คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได  

โฆษณาและออกรายละเอียด

ข้อกําหนดให้เอกชนเข้าร่วม

ลงทนุในโครงการ

ผู้สนใจสง่ข้อเสนอในการเข้า

ลงทนุในโครงการ

จดัทําสญัญาเข้าร่วมลงทนุใน

โครงการ

องค์การตลาดดําเนินการออก

เอกสารรับเงิน

ผู้ รับสมัปทานชําระคา่สว่นแบ่ง

รายได้

ผู้ ได้รับสมัปทาน ดําเนินการ

ตามขั �นตอนของสญัญา

ผู้ ได้รับการคดัเลือกเข้าพฒันา

โครงการ
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(3)การจัดจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค (ประเภทขาวสารและอาหารดิบ) ใหแกหนวยงานภาครัฐ 

องคการตลาด ไดดําเนินกระบวนการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทขาวสาร                   

และอาหารดิบ ใหแกกรมราชทัณฑและหนวยของรัฐตางๆ ซ่ึงมีกระบวนการโดยสังเขปดังนี้  

1. กระบวนการข้ึนทะเบียนผูประกอบการคาขององคการตลาด 

(1) ประกาศข้ึนทะเบียนผูประกอบการคาขององคการตลาด  

(2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูประกอบการคา  

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเปนผูประกอบการคาขององคการตลาด  

(4) ประกาศรายชื่อผูประกอบการคาของ องคการตลาด  

2. กระบวนการเขาเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐท่ีประสงคจะจัดซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 

(1 ) ห น วย งาน ของรั ฐ ท่ี ป ระส งค จะจั ด ซ้ื อสิ น ค า อุป โภ คบ ริ โภ คป ระกาศ เชิญ ชวน                       

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาเสนอราคา  

(2) องคการตลาดจัดทําเอกสารการเสนอราคาและยื่นเสนอราคาตอหนวยงานท่ีประสงคจะ

จัดซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค  

(3) หนวยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาและประกาศผูชนะการเสนอราคา  

(4) กรณีองคการตลาดเปนผูชนะการเสนอราคาเขาทําสัญญากับหนวยงานนั้น  

3. กระบวนการจัดหาสินคาเพ่ือการคาขององคการตลาด 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาสินคาขององคการตลาดเพ่ือจําหนายใหแก

หนวยงานของรัฐ  

(2) เชิญผูประกอบการคาขององคการตลาดเขาเสนอราคา เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการ

คาขององคการตลาด  

(3) จัดทําสัญญากับผูประกอบการคาขององคการตลาดท่ีไดรับการคัดเลือกการเสนอราคา  

(4) ดําเนินการบริหารสัญญาโดยการจัดสงสินคาใหแกหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามขอกําหนด

และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา  

(5) ควบคุมคุณภาพการจัดสง โดยสุมตรวจคุณภาพและปริมาณท่ีคูสัญญา  

(6) ประเมินความพึงพอใจของคูสัญญาท่ีจัดซ้ือสินคากับองคการตลาด 
กรณี ทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

Kob



แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564) 51 
The Market Organization Ministry Of Interior 

กรณีทําสัญญากับผูประกอบการคา 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 11: กระบวนการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบรโิภค (ประเภทขาวสารและอาหารดิบ) ใหแก หนวยงานภาครฐั

(ท่ีมา:ฝายตลาดและจัดสงสินคา) 

 

(4) การจัดตลาดนัดคาราวานสินคา 

องคการตลาดรวมกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดตลาดนัดคาราวานสินคา ซ่ึงจะจัดข้ึนเดือนละ 1 

ครั้ง โดยมีระยะเวลาการจัดงานครั้งละประมาณ 10 วัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดในภาคตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการ

เพ่ิมชองทางการจําหนายและกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน และเปนการลดภาระคาใชจายของประชาชนจาก

การจําหนายสินคาคุณภาพในราคายุติธรรม โดยกระบวนการดําเนินงานมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 12: กระบวนการการจัดตลาดนัดคาราวานสินคา 

(ท่ีมา:ฝายตลาดและจัดสงสินคา) 

ในการบริหารจัดการโครงการตลาดนัดคาราวานสินคานี้ แตเดิมองคการตลาดไดมีการใชตัวแทน 

(Agent) เพียงไมก่ีราย โดยใชชื่อขององคการตลาดตระเวนขออนุญาตเปดตลาดนัด จึงไมไดควบคุมการ

ดําเนินงานเอง จึงอาจกอใหเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ และไมสามารถตรวจสอบสินคาท่ีนํามาขายได

อยางเต็มท่ี ซ่ึงอาจทําใหเสียชื่อเสียงขององคการตลาดได ดังนี้แนวนโยบายในอนาคต องคการตลาดจะเปน

ผูบริหารจัดการโครงการเอง อาทิ การจัดหมวดหมูสินคา และรูปแบบการคา ซ่ึงในการนี้ นอกจากจะทําใหการ

ควบคุมดูแลงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพกวาแลว ยังเปนการเพ่ิมรายไดใหแกองคการตลาด และยังเปน

การพัฒนาความรูใหแกบุคลากรขององคการตลาดอีกดวย 

สรรหาและจดัทําบนัทกึ

ข้อตกลงกบัพนัธมิตร

ภาคเอกชนในการจดังาน

พนัธมิตรภาคเอกชนทําการ

คดัเลือกพื �นที�จดัตลาดนดัใน

ภมิูภาคตา่งๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร

บริหารสว่นท้องถิ�นเพื�อขอใช้

พื �นที�จดัตลาดนดั

ดําเนินการเปิดทําการค้าตาม

ระยะเวลาที�ขออนญุาติใช้พื �นที�

ดําเนินการประชาสมัพนัธ์การ

จดังานตลาดนดัคาราวานสินค้า

พนัธมิตรภาคเอกชนประกาศหา

ผู้ ค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการ
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นอกไปจากนี้ การเปนรัฐวิสาหกิจ ทําใหองคการฯ อยูภายใตกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ ท่ี

เขมงวดเปนจํานวนมากท่ีไมไดนํามาควบคุมในการบริหารจัดการแบบภาคเอกชน กฎ ระเบียบ ตางๆ ยังทําให

มีภาระทางดานงานเอกสาร รายงาน เปนจํานวนมาก ทําใหเปนขอจํากัดในการดําเนินงาน สงผลใหการ

ดําเนินงานขาดความคลองตัว และในบางครั้งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการขับเคลื่อนองคกรไมสามารถดําเนินไปได

อยางรวดเร็ว 

กลยุทธ 

ในชวงแผนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2556–2560 โครงการท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 10 ปท่ีผานมา 

และสรางรายไดอยางมีนัยสําคัญใหกับองคการตลาด คือ โครงการสงสินคาโภคภัณฑเขาเรือนจํา อยางไรก็ตาม 

จากกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางอิเล็กทรอนิกสท่ีจะบังคับใช ทําใหองคการตลาดตองทําการทบทวนการ

บริหารจัดการและมีแนวนโยบายในการประกอบการเอง และจําเปนตองพิจารณาการขยายฐานรายไดในสวน

อ่ืน ในขณะเดียวกัน องคการตลาดยังจําเปนตองเนนภารกิจหลักในการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากใหมากยิ่งข้ึน  

ในด านการประกอบภารกิจหลัก  องคการตลาดไดปฏิบั ติภ ารกิจตามแนวนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยอยางตอเนื่อง อาทิ ในชวงปลายของแผนฯ ไดรวมถึงผลสําเร็จในการชวยกระจายสินคาลน

ตลาดใหแกเกษตรกร ชวยบรรเทาผูประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ตลอดจนไดเริ่มโครงการใหม เชนนําสินคา

วิสาหกิจชุมชนเขาสู ModernTrade ไดเปนผลสําเร็จ 

จากแผนท่ียุทธศาสตรตามแผนวิสาหกิจฉบับดังกลาวดานลาง โครงการท่ีจัดเปนโครงการใหมท่ีได

ดําเนินการ อาทิ โครงการคาราวานสินคา มีการขยายตัวของรายไดจาก 0.5 ลานบาท เปน 1.7 ลานบาท

ในชวงป พ.ศ. 2556–2559 อยางไรก็ตาม องคการตลาดยังคงตองทบทวนรูปแบบของการประกอบการของ

โครงการเพ่ือใหมีการควบคุมการบริหารจัดการ และประเภทสินคา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สวนโครงการ

กระจายเครือขายรานคาชุมชน ไดมีการชะลอโครงการไป เนื่องจากโครงการไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

โดยสาเหตุเนื่องมาจากท้ังทางดานการบริหารจัดการ เอกชนท่ีทําการรวมทุนสงสินคาไดชา สินคาท่ีขายใน

โครงการไมตรงเปาหมาย และมีราคาคอนขางสูง ในสวนของการจําหนายสินคาในนามองคการตลาดนั้น ยัง

ไมไดมีการดําเนินการใหสัมฤทธิผล 

โครงการในอนาคต อันไดแก การเปดกิจการตลาดเคลื่อนท่ี การสรางระบบรับรองมาตรฐานตลาด 

และการเปนผูนําดานดัชนีราคาสินคาสด ยังไมไดมีการดําเนินการใหสัมฤทธิผลเชนกัน อยางไรก็ตาม ใน 

โครงการตางๆ ดังกลาวยังอยูในแนวนโยบายขององคการตลาดท่ีจะดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

โครงการรับรองมาตรฐานตลาด และ การเปนผูนําดานดัชนีราคาสินคาสด 
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แผนภาพท่ี 13: แผนท่ีกลยุทธของแผนวิสาหกิจ ฉบับ พ.ศ. 2561–2565 

(ท่ีมา: แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2556–2560) 

 

สถานประกอบการและทรัพยสินท่ีใชในการดําเนินธุรกิจขององคการตลาด 

ในปจจุบัน องคการตลาดมีสถานประกอบการตลาดสดรวม 5 แหง ไดแก ตลาดสาขาปากคลองตลาด 

ตลาดสาขาลําพูน ตลาดสาขาหนองมวง ตลาดสาขาบางคลา และตลาดสดตลิ่งชัน โดยในสวนนี้ จะเปนการ

ทบทวนถึงภาพรวมของตลาดแตละสาขา เพ่ือใหเขาใจถึงแหลงประกอบการสําคัญขององคการตลาดมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือสามารถนําไปใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาดตอไปได 

(1) สํานักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด 

ปากคลองตลาด เปนตลาดเกาแก จัดตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2496 พรอมกับการจัดตั้งองคการตลาด เดิม

ตั้งอยูบริเวณปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร บนท่ีดินขององคการตลาดพ้ืนท่ี 

5 ไร 3 งาน 1 ตารางวา เปนตลาดกลางจําหนายดอกไมท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศ ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการคาสง 

ผัก ผลไม และดอกไมสด ปจจุบันไดรวมกับเอกชนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตลาดปากคลองตลาดใหเปน

ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยยังคงเอกลักษณและวิถีชุมชนไวเพ่ือเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

ตลาดสาขาปากคลองตลาดมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะท่ีใหเอกชนเขามาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือบริหาร

ตลาด ทําใหองคการตลาดมีรายไดจากการปลอยเชาพ้ืนท่ีท่ีคงท่ีตลอดระยะเวลาการทําสัญญา โดยในป พ.ศ. 

2559 องคการตลาดมีรายไดจากคาเชาท่ีดินกวา 13.60 ลานบาท และมีกําไรอยูท่ี 10.28 ลานบาท 

แผนที�กลยทุธอ์งคก์ารตลาด 
กา
รเ
งนิ

 
ผูม้
สีว่
นเ
ก
ี�ยว
ขอ้
ง 

กา
รด
าํเ
นนิ
งา
น

ภา
ยใ
น 
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ะ

พ
ฒั
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F2: เพิ�มรายได ้

C3: กระจายเครอืขา่ย 
รา้นคา้ชมุชนทั�วประเทศ C1: ตลาดสดที�เป็นที�นยิม 

และตน้แบบ 

C7: เปิดกจิการ 
ตลาดเคลื�อนที� 

I5: เพิ�มประสทิธภิาพการ 
บรหิารจัดการภายใน 

โครงการด ั�งเดมิ โครงการใหม ่ โครงการอนาคต 

C8: สรา้งระบบรับรอง 
มาตรฐานตลาด 

C4: เพิ�มกจิกรรม 
คาราวานสนิคา้ 

I1: บรหิารสญัญาอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ 

I6: มกีารบรหิารความเสี�ยงที�ด ี I7: มกีารตดิตามและ 
ประมวลผลที�มปีระสทิธภิาพ 

L1: พัฒนาบคุลากรเพื�อ 
สง่เสรมิองคก์าร 

L3: ใชร้ะบบบ  IT ในการ 
สนับสนุนธรุกจิ 

L2: พัฒนาและบรหิารแผนแมบ่ท 
ของหน่วยงานสนับสนุน 

I3: สรา้งภาพลักษณ์ 
ที�แข็งแกรง่ 

I8: มกีารกํากับดแูลกจิการที�ด ี

I4: พัฒนาสนิคา้และบรกิารได ้
ตรงความตอ้งการของตลาด 

F3: บรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

F1: เพิ�มความเขม้แข็งทางการเงนิ 

C9 เป็นผูนํ้าดา้น 
ดัชนรีาคาสนิคา้สด 

C2: รักษาฐาน 
บรกิารสนิคา้อปุโภค/บรโิภค 

C5: จําหน่ายสนิคา้ 
ในนาม อต. 

C6 สรา้งความพงึพอใจ 
ใหผู้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง 

I2: สรา้งพันธมติรทางธรุกจิ 
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รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีปากคลองตลาด 

รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

ท่ีดิน  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: ท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด 

(ท่ีมา:รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

(2) สํานักงานตลาดสาขาลําพูน 

ตลาดสาขาลําพูน ตั้งอยูท่ี ถนนเชียงใหม–ลําพูน ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตลาดสาขา

ลําพูนไดทําหนาท่ีสําคัญในการเปนตลาดกลางในการกระจายสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรและประชาชนฐาน

ราก เพ่ือใหมีชองทางในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนผลผลิตสินคาเกษตร อยางไรก็ตาม ท่ีผานมา ประชาชนสวน

ใหญยังประสบปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา และมีปญหาดานระบบการตลาดและระบบการขนสงหรือโลจิสติกสท่ี

ไมเอ้ืออํานวย นอกจากนี้ ตลาดลําพูนยังมีปญหาในเรื่องของความไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ีและขาด

เอกลกัษณของตลาด สงผลใหผลประกอบการท่ีผานมายังคงขาดทุน 

ดังนั้น เพ่ือตอบโจทยปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึน องคการตลาดจึงมีแนวกลยุทธสรางเอกลักษณใหกับ

ตลาดลําพูน ดวยการปรับเปลี่ยนสถานะตลาดลําพูนใหเปน “ศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดใหมี 

การจัดต้ังตลาดสินคา Green Market และ OTOP เพ่ือเปนตลาดเชื่อมโยงสินคา ทําหนาท่ีในการกระจาย

สินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของจังหวัดลําพูนและจังหวัด

ใกลเคียง เพ่ือลดปญหาสินคาลนตลาด หรือราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา รวมถึงเพ่ือสงเสริมใหเกิดเปน

ความม่ันคง ความยั่งยืน และความปลอดภัยทางดานอาหาร ในปจจุบันสินคาประเภทเกษตรอินทรีย และ 

เกษตรปลอดภัย นั้น ผูผลิตรายยอย ไมมีชองทางสําหรับการคาขาย เนื่องมาจากลักษณะของสินคาท่ีเสียงาย 

และการขาดสินคาท่ีจะมาปอนตลาดอยางตอเนื่อง ตางจากผูผลิตรายใหญ ท่ีมีการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ และมีเงินทุนสูง ดังนี้ กลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมีการรวมตัวข้ึนเปนกลุมสมาชิก โดย

ใชชองทางของการรวมมือระหวางองคการตลาดและบริษัทประชารัฐ ใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการคาขาย โดยใชตลาด

ลําพูนเปนศูนยกระจายสินคา โดยการควบคุมคุณภาพสามารถตรวจสอบไดกลับไปถึงตนทางการผลิต 

เนื่องจาก ท้ังทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ ตางตองรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ซ่ืงเปนขาราชการ

ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การสรางเครือขายพันธมิตรท่ีแข็งแรงในจังหวัดลําพูน จึงจะเปนชองทางใหเกิด
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การพัฒนาตลาดไดอยางบูรณาการ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก พรอมๆ ไปกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจใน

การหารายไดใหกับตลาดลําพูนได  

นอกจากนี้ ตลาดลําพูนยังจะมีการจัดทําศูนยบริการและพัฒนาเกษตรกร ท้ังในเรื่องของการเปน 

ศูนยกลางการประชุมสัมมนาของกลุมเกษตร ศูนยฝกวิชาชีพ เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูสําหรับฝกวิชาชีพในการ

สรางงานและสรางอาชีพท่ีดี รวมถึงเพ่ือสงเสริมศักยภาพในกลุมจังหวัด ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางชุมชน สรางประชากร และสรางคนท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พรอมท้ังการจัดทําหองเย็น และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส เพ่ือใหมีการเก็บพืชผักในหองเย็นเพ่ือคงความสด ใหม และสะอาด 

กอนท่ีจะมีการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคหรือลูกคาตอไป ทําใหมีตนทุนตํ่า สามารถกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

ตลาดสาขาลําพูนจะใชงบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 28.1 ลานบาท ในการปรับปรุงตลาด โดยการ

ดําเนินการจะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพ่ือเตรียมการสําหรับการรองรับผูสูงอายุดวย 

รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีตลาดสาขาลําพูน 

รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

ท่ีดิน ไร 3 

อาคารตลาด 2 ชั้น หลัง 1 

แผงตลาดชั้นลาง แผง 135 

หองประชุม หอง 5 

พ้ืนท่ีอาคาร 4 หองดานหนา หอง 4 

อาคารตลาดสด แผง 99 

อาคาร OTOP หลัง 1 

อาคารหองเย็น หอง 2 

อาคารหองตัดแตง หอง 1 

ถนน/ลานจอดรถ/สุขาตลาด   

หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเปนของกรมธนารักษ 

(ท่ีมา:รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

 

(3) สํานักงานตลาดสาขาหนองมวง 

ตลาดสาขาหนองมวง ตั้งอยูท่ี ตําบลหนองมวง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อท่ี 4 ไร 2 งาน 

45 ตารางวา เริ่มดําเนินการตั้งแต วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงคการจัดตั้งข้ึนเพ่ือจัดหา

สถานท่ีใหเกษตรกรมีสถานท่ีจําหนายสินคาและผลิตผลทางการเกษตรใหแกประชาชนโดยตรง ซ่ึงสินคาท่ีจัด

จําหนายจะเปนสินคาจําพวก ผัก ผลไม อาหารสด และ อาหารแหง 
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 ในปจจุบัน ตลาดกลางเกษตรหนองมวงเปนตลาดท่ีไดรับมาตรฐานคุณภาพ อาหารปลอดภัยจาก

สาธารณสุข อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ในป พ.ศ.2563 องคการตลาดมีรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ี รวม

ท้ังสิ้น 8 แสน 5 หม่ืนบาท และจะมีกําไรอยูท่ีประมาณ 0.16 ลานบาท 

รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีตลาดสาขาหนองมวง 

รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

ท่ีดิน  4 ไร 2 งาน  

อาคารตลาดชั้นเดียว หลัง 1 

แผงตลาด/สถานท่ีใหเชาประกอบการคาแบบถาวร แผง 228 

แผงตลาดชั่วคราว แผง 58 

อาคารสํานักงานสามชั้น หลัง 1 
หมายเหตุ: ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด (ไดรับบริจาคโดยมีเง่ือนไขใหใชงานเพื่อวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมการตลาดเทานั้น) 

(ท่ีมา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

(4) สํานักงานตลาดสาขาบางคล้า 
ตลาดกลางเกษตรกรบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราหรือสํานักงานตลาดสาขาบางคลา จัดตั้งและเปด

ดําเนินการเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 บนท่ีดินขององคการตลาด เลขท่ี 1/25-26 หมูท่ี 3 ตําบลเสม็ด

เหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงติดถนนทางหลวงแผนดินสาย 304 (ฉะเชิงเทรา – กบินทรบุรี) มี

เนื้อท่ีประมาณ 15 ไร โดยภายบริเวณตลาดมีผูเชาและผูประกอบการซ่ึงประกอบกิจการเปนตลาดกลางซ้ือขาย

สัตวน้ําภาคตะวันออก (สัตวน้ําจืด) เพ่ือใหเกษตรกรในบริเวณใกลเคียงสามารถนําสัตวน้ํามาจําหนายใหแก

ผูบริโภคหรือผูซ้ือบริเวณใกลเคียงไดโดยตรง ทําใหตนทุนในการขนสงจากการนําสัตวน้ําเขามาจําหนายใน

บริเวณกรุงเทพมหานครลดลง เนื่องจากท้ังเกษตรกรและผูซ้ือไมจําเปนตองเดินทางไกล ประหยัดรายจายและ

เวลา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลผลิตเขามาจําหนายในตลาดสาขาบางคลาเฉลี่ยประมาณวันละกวา 

5 - 10 ตัน 

เนื่องจากสํานักงานตลาดสาขาบางคลา ประกอบกิจการประเภทซ้ือขายสัตวน้ํา จึงกอใหเกิดปญหา

ดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับกลิ่นและน้ําเสีย ซ่ึงปญหาท่ีตองมีการดูและอยางใกลชิด และสมํ่าเสมอเพ่ือไมใหมี

ปญหาเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย ในป พ.ศ. 2563 สํานักงานตลาดสาขาบางคลามีรายไดจากคาเชาแผง 

คาเชาอาคารพาณิชย และรายไดอ่ืนๆ ของทางตลาดบางคลาอยูท่ีประมาณ 3.3 ลานบาท แตก็ยังมีคาใชจายท่ี

คอนขางสูงจึงทําใหสํานักงานตลาดสาขาบางคลามีผลประกอบการขาดทุนอยูท่ีประมาณ 3.2 ลาน เนื่องจากผู

มีผูเชา ผูประกอบการยายไปประกอบกิจการท่ีอ่ืน จึงทําใหผลประกอบการขาดทุน  

 ในสวนของทรัพยสินของสํานักงานตลาดสาขาบางคลานั้น เม่ือประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับ

งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา จึงทําใหเกิดรายการทรัพยสินท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีรายการทรัพยสิน 

ดังนี้ 
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รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ีตลาดสาขาบางคลา 

 

รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

1) ท่ีดิน ไร 15 

2) อาคารตลาด 4 หลัง  หลัง 3 

 2.1) อาคารตลาดชั้นเดียวพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,650 ตรม.(ขนาดแผงละ 21 ตรม.) แผง 54 

 2.2) อาคารตลาดผักและผลไม พ้ืนท่ี 2,100 ตรม.(ขนาดแผงละ 130 ตรม.) แผง 14 

 2.3) อาคารตลาดแพปลาขนาดกลาง พ้ืนท่ี 450 ตรม. (ขนาดแผงละ 22.5 

ตรม.) 

แผง 18 

3) อาคารพาณิชย 3 ชั้น  คูหา 30 

4) อาคารพาณิชย 2 ชั้น  คูหา 44 

5) อาคารทรงไทย พ้ืนท่ีท้ังหมด 760 ตรม. (ทูลเกลาฯถวาย 2 หลัง) หลัง 14 

6) ลานจอดรถสวนกลางของตลาด คัน 60 

7) พ้ืนลานเอนกประสงค ขนาดพ้ืนท่ี 2,500 ตรม. ลาน 1 

8) อาคารหองเย็นสําเร็จรูป ขนาด 4 x 6 เมตร หอง 2 

9) หองน้ํา - สุขา หลัง 2 

10) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบดวย ไฟฟา ประปา บอ

บําบัดน้ําเสีย ถนน ทอระบายน้ํา และบอพัก 

ระบบ 1 

หมายเหตุ: ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ขององคการตลาด 

(ท่ีมา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

 

(5) สํานักงานตลาดสดตลิง่ชัน 

ตลาดสาขาตลิ่งชัน ตั้งอยูบนถนนสวนผัก ริมคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เริ่ม

ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยการใหเอกชนเขารวมทุนในการกอสรางอาคารตลาดและอาคารพาณิชย 

ซ่ึงตั้งอยูบนท่ีดินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ ตลาดตลิ่งชัน มีรายไดท้ังหมดจาก 3 ทาง ไดแก (1) คาเชา

แผงการคา (2) คาเชาอาคารพาณิชย/ คาเชาแฟลต และ (3) คาเชาพ้ืนท่ี 

อยางไรก็ตามตั้งแตปงบประมาณ 2562 องคการตลาด ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนาตลาด

สาขาตลิ่งชันใหเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย มีจุดมุงหมายในการสรางความแตกตางใหแกตลาดทําใหตลาด

แบบดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย สรางความพรอมในการเปนสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตร สินคา

ธุรกิจ การตลาด ภาคการบริการ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการตลาด รวมท้ัง เปน
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ศูนยบริการ ศูนยการเรียนรู พัฒนา และสรางผูประกอบการวิสาหกิจรายใหม สําหรับสินคาเกษตรปลอดภัยซ่ึง

เปนการสรางงานและสรางอาชีพท่ีดีใหกับชุมชนในพ้ืนท่ี  โดยมีแนวนโยบายพัฒนาตลาดตลิ่งชันใหเปนศูนย

กระจายสินคาเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร เพ่ือสรางความเปนเอกลักษณใหแกตลาดสาขาตลิ่งชัน รวมถึง

การพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาตลิ่งชันใหเปนตลาดมาตรฐาน มีการปรับอาคารตลาดชั้น 2 ใหเปนศูนยบริการ 

ศูนยการเรียนรู พัฒนา และสรางผูประกอบการวิสาหกิจรายใหม สําหรับสินคาเกษตรปลอดภัย สินคา

การเกษตรแปรรูป และสินคาวิสาหกิจชุมชนตลาดสาขาตลิ่งชันไดจัดแบงพ้ืนท่ีตลาด เปน 3 โซนดังนี้  

                - โซนท่ี1. เปดเปนตลาดน้ําภายใตชื่อ "ตลาดน้ําสวนผักคลองสองนครา" เพ่ือใหทาน้ําของ

ตลาดเปนตนทางและปลายทางการเดินเรือสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ําพรอมกับการจัดระเบียบ

การจราจรภายในตลาดเพ่ือใหการสัญจรสะดวกกําหนดการเปดใหบริการในวันเสารและวันอาทิตย 

              - โซนท่ี 2. อาคารตลาด ชั้น 1 วางแผนเปดเปนตลาดประมงและผลไม ชั้น 2 เปดเปน

ศูนยการพัฒนาเสริมสรางการเรียนรู และสรางผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายใหม สําหรับสินคาเกษตร

ปลอดภัย สินคาเกษตรแปรรูป และสินคาวิสาหกิจชุมชน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหแก

เศรษฐกิจระดับชุมชน  

            - โซนท่ี 3. อาคารชั้นเดียว (อาคารกรีน) เปดเปนโซนแสดงสินคาและอาหาร    

ในปงบประมาณ 2564 ตลาดสาขาตลิ่งชันไดเริ่มเปดตลาด โซนท่ี 1 กอน และดําเนินการจัดระเบียบ

การจราจรในพ้ืนท่ีตลาดรองรับผูมาใชบริการ หลังจากนั้นจึงจะขยายการเปดโซนท่ี 2 และ โซนท่ี 3 ตอไป 

ปญหาและอุปสรรค : 1. ตลาดสาขาตลิ่งชันประสบปญหาขาดทุนติดตอกันเปนระยะเวลานาน เนื่องจาก

ปญหาหนี้คางชําระท่ียังไมสามารถจัดเก็บได 2. ทําเลท่ีตั้งอยูลึกและพ้ืนท่ีจอดรถไมเพียงพอ 3.ปญหาการจราจร

เนื่องจากเขา-ออกไดทางเดียว 4. ปญหาการเปดตลาดน้ําท่ีถูกเลื่อนการเปด 2 ครั้ง จากชวงเดือนพฤศจิกายน 

2562 ตอมาไดดําเนินการเปดตลาดเม่ือปลายเดือนตุลาคม 2563 แตประสบกับปญหาสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองปดตลาดจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย  
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รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ีตลาดสาขาตล่ิงชัน 

รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

ท่ีดิน ไร 21ไร 3 งาน 

อาคาร 6 ชั้น ประกอบดวย.-   

 - ชั้นท่ี 1 แผงประกอบการคา แผง 251 

 - ชั้นท่ี 2 หองประชุม ศูนยบริการ ศูนยการเรียนรู พัฒนา/ลานจอดรถ หอง 6 

 - ชั้นท่ี 3 สํานักงานองคการตลาด/สํานักงานตลาดสาขาตลิ่งชัน/ลานจอดรถ - - 

 - ชั้นท่ี 4 หองเชาพักอาศัย (แฟลต) หอง 98 

 - ชั้นท่ี 5 หองเชาพักอาศัย(แฟลต) หอง 98 

 - ชั้นท่ี 6 หองเชาพักอาศัย(แฟลต) หอง 98 

อาคารชั้นเดียว (อาคารกรีน) หลัง 1 

 - แผงประกอบการคา แผง 8 

อาคารพาณิชย 3 ชั้น หอง 166 

 - ศาลาริมน้ํา แผง 8 

 - ศาลาผาใบ (ริมน้ํา) แผง 60  

ทาเทียบเรือ (คลองมหาสวัสดิ์) โปะ 1 

หองสุขาชาย-หญิง  หอง 24 

พรอมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเปนของกรมธนารักษ 

(ท่ีมา: รายงานประจําป พ.ศ. 2563 องคการตลาด) 

 

3. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ

สิ่งแวดลอม ท่ีเปนพลวัตโลก การศึกษาตลาดคาปลีกในประเทศไทย แผนยุทธศาสตรภาครัฐ รวมท้ังศึกษา

ตัวอยางตลาดสดท่ีเปนแบบฉบับท่ีดีท้ังในและตางประเทศ และสภาพแวดลอมภายในขององคการตลาด 

สามารถสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององคการตลาด ไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห ์SWOTAnalysis ขององคก์ารตลาด 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1– องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยทีมีเครือขายท่ัวประเทศ สามารถประสาน

ขอใชพ้ืนท่ีในการ กระจายสินคา หรือ เขาถึงขอมูลทองถ่ินตางๆ   ไดสะดวก 

S2– องคการตลาดเปนหนวยงานขนาดเล็กมีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท

ทิศทางใหสอดคลอง กับภาวะของการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย 

S3–องคการตลาดเปนหนวยงานท่ีมีสินคาเกษตรปลอดภัยจําหนาย เพ่ือเปนการ

รองรับกระแสรักสุขภาพของ ทุกวัย 

W1–บุคลากรองคการตลาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตอการประกอบภารกิจหลัก

ยังมีไมเพียงพอ 

W2–ตลาดสาขาไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ีไดรับมาตรฐานแลว แตยังไมสามารถดําเนินการได

อยางเต็มรูปแบบ ใหสมบูรณ 

W3–วัฒนธรรมองคการยังไมมีการพัฒนาใหเทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

W4–การสรางรายไดท่ีมาจากภารกิจหลักนอยไป เชน การรวมทุนกับเอกชน เปนตน 

W5–องคการตลาดขาดการควบคุมอยางรัดกุมและเปนระบบในการบริหารสัญญา และการ

บังคับใชกฎหมาย ทําใหเกิดกรณีพิพาทท่ีจะทําใหการประกอบภารกิจสะดุดลง 

W6–องคการตลาดขาดระบบในการปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคการ เชน ระบบบริหาร/

บริการแบบ real time 

W7–องคการตลาดเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีไมมีความคลองตัวในการ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1–Modern Trade มีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต สามารถเปนคูคาหรือพันธมิตรขององคการ ตลาดท่ีทําหนาท่ี

เปนหวงโซเชื่อมตอในการกระจายสินคาชุมชน 
O2–นโยบายของรัฐสงเสริมใหองคการตลาดเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทเปนผูกํากับ Regulator) (แต ยังทําไมได) 
O3–การเติบโตของภาคการทองเท่ียวและการสนับสนุนการทองเท่ียวจากภาครัฐในแผนยุทธศาสตรระยะ ยาวตางๆ เปน

โอกาสในการดึงดูดนักทองเท่ียวและนํารายไดจากการทองเท่ียวเขาสูชุมชนโดยมีตลาดท่ีได มาตรฐานและมีเอกลักษณ 
เปนแหลงทองเท่ียว ท่ีเชี่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวทองถ่ินใกลเคียง 
O4–องคการตลาดมีโอกาสเปนศูนยกลางและเปนชองทางในการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย 

O5–สังคมผูสูงอายุ กระแสรักสุขภาพ และอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางโอกาสใหกับสินคาอุปโภคและบริโภค อาทิ สินคา
เกษตรปลอดภัย (Organic) 
O6–การสงเสริมแผนฯ ระยะยาวตางๆ ของภาครัฐในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เปนโอกาสอันดีท่ีสงเสริม อุตสาหกรรมคา

ปลีก ท้ังในสวนของตลาดสด และตลาดออนไลน 
O7– สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และความไมแนนอนของผลผลิตภาคเกษตร อาจทําให เสียสมดุล
ระหวางอุปสงค และอุปทาน สงผลตอเนื่องมายังตลาด ซ่ึงเปนชองทางการกระจายสินคา องคการตลาดจึงสามารถเขามา

ชวยบริหารจัดการเชนในกรณีลนตลาด หรือถุงยังชีพ 
O8–อุตสาหกรรม 4.0 สงเสริมเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหการจัดเก็บ และ ประมวลผลใน
ฐานขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลและความรูสรางภูมิปญญาตางๆ เปนไป อยางรวดเร็ว และเขาถึงได

โดยงายในทุกภาคสวน  
O9 –โอกาสในการขยายตลาดมีอยูอีกมากในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนฐาน สนับสนุน
เครือขาย 

O10 –ความกาวหนาทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนความเขมงวดข้ึนในกฎระเบียบดานความ ม่ันคงทาง
คอมพิวเตอร และกฎหมายดานการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cyber Crime) เปนการ สนับสนุนการซ้ือขายสินคา
ออนไลนเนื่องจากสรางความม่ันใจใหผูบริโภค   

T1-กฎ ระเบียบขององคการตลาดมีความยึดหยุนนอย ทําใหการ

ประกอบภารกิจขององคการตลาดไมคลองตัวเหมือนภาคเอกชน ทําให
ไมมีความม่ันใจในปรับเปลี่ยน เชน การปรับเปนระบบออนไลน (ตองมี
การ แกปรับกฎหมาย) 

T2–แนวโนมโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลนและเศรษฐกิจฐานความรู ทํา
ใหมีความจําเปนในการใชบุคลากรท่ีมี ทักษะสูง ซ่ึงจะทําใหบุคลากรใน
สวนนี้ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันขององคการตลาด 

T3 –พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซ้ือ
สินคาตามตลาดสดเปนการเลือกซ้ือ สินคาจาก ซุปเปอรมารเก็ต ราน
สะดวกซ้ือ หรือชองทางออนไลนมากข้ึน  

T4–กฎ ระเบียบภาครัฐมีความเขมงวด ทําใหการประกอบภารกิจของ
องคการตลาดไมคลองตัวเหมือน ภาคเอกชน  
T5–การเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก เชน สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง เทคโนโลยี มีผลตอการดํารงอยูของ องคการตลาด 
T6–การแขงขันสูง มีผลกระทบตอเสถียรภาพของรายไดของ องคการ
ตลาด 

T7–ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
แขงขันและกลยุทธทางการคาของ Modern Trade ท่ีเขามาแยงสวน
แบงการตลาดของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม 

T8–วิกฤติโรคระบาด (เชน COVID-19) เปนภัยคุกคามตอการ
ดําเนินงานขององคการตลาด 
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4.การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธจากสภาพแวดลอม (TOWS Matrix)

กลยุทธเชิงรุก (SO) 

 ธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ

 พัฒนาภูมิภาค เมือง ใหสอดคลองกับศักยภาพ

ของพ้ืนท่ี

 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

กลยุทธเชิงปองกัน (ST)

 เตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ

 สรางความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 เสริมสรางความสุขของชุมชน

 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธเชิงปรับปรุง (WO) 

 บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี

 ยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร

 เพ่ิมประสิทธิภาพภายในองคกร

กลยุทธเชิงเปลี่ยนแปลง (WT) 

 พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมและเติบโต

อยางยั่งยืน

 บริหารจัดการท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด

 สนับสนุนการบริหารจัดการตลาด

 สรางความโปรงใสในการบริหารงานองคกร
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บทท่ี 5 ภารกิจขององคการตลาด  

ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
1. นโยบายของรัฐบาล

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยไดกําหนดนโยบายไวท้ังหมด 11 ดาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุใหรัฐบาลมี

หนาท่ีในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความ

สมานฉันทของคนในชาติ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล อยางไรก็ตาม นโยบาย

ทุกดานไดเนนถึงการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองตั้งแตระดับประเทศไปจนถึงระดับทองถ่ิน         

ซ่ึงนโยบายดังกลาวสามารถสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับองคการตลาดได ดังนี้ 

1. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และเรงขยายผลของโครงการตามแบบอยางท่ีพระองคทรงวางรากฐานไว 

2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ เนนใหความสําคัญกับการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ และรอดพน

จากการคุกคามทุกรปูแบบ  

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ เรงสรางโอกาส

อาชีพ ความม่ันคงทางรายไดใหแกผูเขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเรียนรูและพัฒนา

ทักษะฝมือในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน อีกท้ังจัดสวัสดิการ คุมครองผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและ

เด็ก นอกจากนี้ ยังมีการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก โดย

การปรับปรุงกฎหมายขอบังคับใหมีความเขมงวดมากข้ึน 

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู ท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพของคนไทยไดอยางเต็มท่ี มีการจัดระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังจัดระบบการสนับสนุนให

เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน นอกจากนี้

ยังไดสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความปรองดอง

สมานฉันทในสังคมไทย 

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน วางรากฐานให

ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเนนการปองกันโรค 

รวมถึงสรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลาง 

6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแบงการดําเนินนโยบายโดยมีการดําเนิน

นโยบายระยะสั้น ยกตัวอยางเชน การนําเขาโครงการการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การลดอุปสรรคในการ
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สงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว และการพิจารณาการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบาง

พ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียว เพ่ือเปนการชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย ขณะท่ีการ

ดําเนินนโยบายในระยะยาว ยกตัวอยางเชน การประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือฟน

เศรษฐกิจ การปฏิรูปสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน การปรับปรุงโครงสรางภาษี 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคมทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา รวมถึงการปรับ

โครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ และการสงเสริมวางรากฐานใหเศรษฐกิจถูก

ขับเคลื่อนดวยเศรษฐกิจดิจิทัล 

7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงขับเคลื่อนตามแผนความ

รวมมือ เชน แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู มิภาคลุมแมน้ํ าโขง 6 ประเทศ 

(GreaterMekongSubregion:GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-

ChaoPhraya-MekongEconomicCooperationStrategy:ACMECS) และแผนแมบทความเชื่ อมโยงใน

อาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการ

พัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไมต่ํากวารอยละ 1ของรายได

ประชาชาติ อีกท้ังมีสัดสวนการลงทุนระหวางรัฐตอเอกชนในสัดสวน 30:70 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ใช

ประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน เรงฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา และใหความสําคัญกับระบบการบริหาร

จัดการดานการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การจัดการทรัพยากรน้ํา และการบริหารจัดการขยะ โดยมีการใชมาตรการ

ทางกฎหมายอยางเด็ดขาด 

10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

การไดผลประโยชนท่ีทับซอนในภาครัฐทุกระดับ อีกท้ังสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ นอกจากนี้เปดใหผูใชบริการภาครัฐประเมินระดับความนาเชื่อถือ

ของหนวยงานรัฐ โดยผลการประเมินจะถูกเปดเผยตอประชาชน  

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ี

ลาสมัย และไมเปนธรรม รวมถึงไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ อีกท้ังสงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือ

ชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
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2. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนภาพท่ี 14:  ยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 82 ก 13 ตุลาคม 2561) 

ยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑ เปนตนมาไดสงผล

ใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบน
ของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ

หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ

สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขา
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลอง

กับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา

ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟูการใชและการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อม

โทรมลงอยางรวดเร็ว 
ท้ังนี้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา

ประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน 

ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบัน

หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ี
มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยง
สําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงิน

การคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปน
ประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือเปนบทกํากับของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

กลาวคือ วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาว ไดยึดเอาเปาหมาย ตัวชี้วัด และวิสัยทัศนของกรอบ
ยุทธศาสตรชาติมาใช ทําใหมีวิสัยทัศนเดียวกัน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมไปถึงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”“การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ํา ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม ซ่ึงแนวทางจะถูกแบงออกเปน 10 ยุทธศาสตรหลักดวยกัน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนําหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืดหยัดอยูไดอยางม่ันคงเกิด

ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
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ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.

2561-2580) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs)  รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ัง

ในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือ

รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 

เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน”  ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-

2564 ฉบับนี้ประกอบดวย 5 สวนไดแก 

สวนท่ี 1  ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

สวนท่ี 2  การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 

– สถานการณและแนวโนมภายนอก 

– สถานการณและแนวโนมภายใน 

สวนท่ี3  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

สวนท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ังคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

สวนท่ี 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ท้ังนี้ ยุทธศาสตรท่ีมีสวนเก่ียวของกับองคการตลาด ไดแก ยุทธศาสตรท่ี (1) การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษยซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการท่ีจะพัฒนาตลาดใหมีความสามารถในการสรางรายไดใหแก

องคการตลาด ยุทธศาสตรท่ี (2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับ

จุดประสงคในการกอตั้งองคการตลาด ยุทธศาสตรท่ี (3) สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และสราง

ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี (4) การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี (7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือใหไดมาตรฐานความสะอาด
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ของการขนสง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการจัดสงสินคาจากแหลงผลิตจนถึงมือผูบริโภค ยุทธศาสตรท่ี (8) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซ่ึงจะเปนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เขามาปรับใชเพ่ือใหองคการตลาดสามารถคงบทบาทในการสงเสริมประชาชน และเกษตรกร 

ใหเติบโตอยางยั่งยืนบนรากฐานของความเปนธรรม และ ยุทธศาสตรท่ี (9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ เพ่ือเปนรากฐานสําคัญในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางม่ันคงและยั่งยืน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแผนนโยบายระดับกระทรวงท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนากระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางท่ีประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู

อนาคตไดอยางม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุน

ประชาชนใหมีรากฐานการดํารงชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบรอย หนวยงาน

ภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดีแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขมแข็ง และพ้ืนท่ีภูมิภาคและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรท่ีกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดข้ึนมา มี

ดังตอไปนี้ 

 

                                                   
1 
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ตารางท่ี 2: นิยามวิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา:แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทย) 

แผนภาพท่ี 15: แผนท่ีความเช่ือมโยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา:แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทย) 
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5. แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 

จากแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560–2564 จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) องคการตลาดอยูในสวนขององคกรรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดย

ยุทธศาสตรดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตรชาติ 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 ท่ี  12 เ ป า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น 

(SustainableDevelopmentGoals:SDGs) ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (DigitalEconomy:DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตรจํานวน 5 ดาน ไดแก (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให

ชัดเจนเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (2) บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 

(3) เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมี

ความโปรงใสและมีคุณธรรม 

ท้ังนี้  ตลาดจะตองเปนธุรกิจตลาดแนวใหม มุงเนนไปท่ีความสําเร็จในการกระจายสินคา มีการ

ถายทอดแนวความคิดเก่ียวกับธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมถึงการคัดมาตรฐาน 

ความสะอาดของสินคาและการขนสง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการจัดสงสินคาจากแหลงผลิตจนถึงมือผูบริโภค 

โดยจะมีกรอบแนวทางในการผลักดันการพัฒ นาขององค การตลาดภายใต  4 ยุทธศาสตรของ

กระทรวงมหาดไทย ดังตอไปนี้ (1) การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีจุดมุงหมาย

เพ่ือสงเสริมให หมูบาน/ชุมชน มีความเขมแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได เศรษฐกิจฐานรากไดรับการพัฒนา และ

ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางสังคมเพ่ิมข้ึน (2) การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสู

อนาคต (3) การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล เพ่ือใหองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี และ (4) การ

พัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมใหพ้ืนท่ีภูมิภาคมีขีดความสามารถในการแขงขัน และ

เมืองมีการพัฒนาอยางเปนมาตรฐานสูระดับสากล 
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นโยบายดานรัฐวิสาหกิจท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติผานยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 5 ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
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แผนภาพท่ี 16: ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
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แผนภาพท่ี 17: สรุปแนวคิดและจุดเดนของนโยบายและแผนยุทธศาสตรหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

(ท่ีมา: การรวบรวมและวิเคราะหโดยคณะท่ีปรึกษา) 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ จุดเด่นแนวความคิด
นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิฉบับ

ที� 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนนโยบายระดับ

กระทรวงมหาดไทย

ระยะ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2560 – 2564

สํานกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

กระทรวงมหาดไทย

สํานกังานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“การพัฒนาที�ยั�งยืน” และ

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงฯ เพื�อให้

ประชาชนมีรากฐานการดาํรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคตได้

อย่างมั�นคงและสมดุล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรมและยั�งยืน

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์

ชาตโิดยสามารถเร่งการลงทนุที�สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ชาตแิละมีความแข็งแกร่งทางการเงิน

2

3

4

1

5

นโยบายของรัฐบาล สํานกันายกรัฐมนตรี
กรอบนโยบายและแผนการพฒันาประเทศบนฐาน

การพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที�ให้

ความสําคญักบัความพอดีและความมีเหตผุล

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

(พ.ศ. 2560-2579)
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ

กรอบในการพฒันาประเทศในภาพรวมเพื�อ

เดนิหน้าประเทศไทยไปสูป่ระเทศรายได้สูงและ

ประชาชนมีศักยภาพ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนมีศกัยภาพ 
และมีความแข็งแกร่ง

ทางการเงิน

ประเทศชาตพิฒันา
อยา่งยั�งยืน
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แผนภาพท่ี 18: ภาพแสดงความเช่ือมโยงของแผนวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา:สรุปผลการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการและผูบริหารขององคการตลาด) 
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แผนภาพท่ี19: สรุปภาพรวมตลาดสาขาขององคการตลาด 

 

(ท่ีมา: ฝายวางแผนและงบประมาณ) 
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6. การแปลงยุทธศาสตรจากแผนวิสาหกิจ สูการปฏิบัติผาน Balance Scorecard(BSC) 

การวิเคราะหเปาประสงคของ องคการตลาด ตามหลัก Balance Scorecard องคการตลาด มีการ

วิเคราะหเปาประสงคตามหลักการ Balance Scorecard (BSC) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการการ บริหารอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในปจจุบันโดยเปนกระบวนการในการ วัดผลการ

ดําเนินงานท่ีมุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ องคการตลาดในระยะยาว โดย

พิจารณาการวัดผลการดําเนินงานใน ๔ มุมมอง ๔ Perspective  ดานเปาหมายองคกร (Goal) ดานลูกคา 

(Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process)และดานการเรียนรูและพัฒนา(learning&Growth) 

ภายใตความเชื่อมโยงและสอดคลองตามแผนวิสาหกิจ องคการตลาด (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗) 

แผนภาพท่ี 20: ความสัมพันธของแผนวิสาหกิจกับ Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา:จากการอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหารและพนักงานองคการตลาด)  
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(ท่ีมา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนท่ี 1-3) 

ยุทธศาสตร์ : 1
หน่วยงาน: อต. เริ�ม ป ีพ.ศ. 2564

มิติ วัตถุประสงค์เชิง
์

ตัวชี�วัด กลยุทธ ์จํานวน = โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิผล หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568
ตลาด e-Comerce ของ 
อต. มีการขยายตัว มี
ผู้ใช้บริการเพิ�มขึ�นเกิด
รายได้สูงขึ�น

จํานวนผู้ใช้บริการของตลาด
ดิจิทัลขององค์การตลาดเพิ�มขึ�น

ร้อยละ     10     20     30    40     50 สร้าง: ใช้ e-Commerce โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
 O T O P

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

สร้าง: ใช้ e-Commerce โครงการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย

ตลาดสาขา
หนองม่วง

องค์การตลาดมีรายได้
เพิ�มขึ�นจากการบริหาร
จัดการจําหน่ายสินค้า

เพิ�มรายได้ขององค์การตลาดขึ�น ร้อยละ 5     10    15    20   25    สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart 
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น

โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
 O T O P

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ  อต.

โครงการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
 O T O P

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ  อต.

โครงการส่งเสริม
การตลาดและช่องทาง
การจําหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ

สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ

โครงการพัฒนารายได้
เพิ�มให้ตลาดสาขาตลิ�ง

ตลาดสาขา
ตลิ�งชัน

คุณภาพ
ิ

หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568

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

ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
ที�มาใช้บริการ

ร้อยละ 60       65 70       75 80    สร้าง: ใช้ e-Commerce

ประสิทธิภาพ หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568

การจัดให้การตลาดมี
มาตรฐานดิจิทัลที�มั�นคง
ปลอดภัย

จํานวนระบบงานของ อต ที�มี
มาตรฐานเป็นดิจิทัลที�มั�นคง
ปลอดภัย

านวนระบ      1 2       3      4       5 สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart 
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น

โครงการตรวจสอบ
มาตรฐานและคุณภาพ
ในการจัดส่งสินค้า

ฝ่ายตลาด
และจัดส่ง
สินค้า

การพัฒนา
์

หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568

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

4 . 1  ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ 
อต.



ระดับ

 

2



2 . 5

 

3

 

4



5

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร (Smart Office)

ฝ่าย
สารสนเทศ

4 . 1  ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ 
อต.



ระดับ

 

3

2 . 5  

3

 

4



5

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการ : การปรับปรุง
ระบบบัญช ี(Smart 
F in a n c e )

ฝ่ายบัญชี

4 . 1  ระดับการพัฒนาดิจิทัลของ 
อต.



ระดับ

 

4

2 . 5  

3

 

4



5

สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการปรับปรุงระบบ
บัญชี

ฝ่ายการเงิน

4 . 2  มีการบริหารจัดการองค์การ
ตลาดเป็นแบบ Smart Office ที�
มีประสิทธิภาพ 


ระดับ 1 2 3 4 5

สร้าง: จัดให้มีระบบการ
กํากับแบบ Dash board 
และ real time

โครงการแผนการ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
องค์การตลาดภาพรวม

ฝ่ายติดตาม
และ
ประเมินผล

บุคลากรของ อต. มีความ 
S M A R T  และมีความสุข

มีการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทัล
ให้ทันสมัย (คนต่อปี/หลักสูตร)

หนวนหลัก      2       2       2      2       2 สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้าน
ิ ี�

ฝ่ายบริหาร
ความเสี�ยง

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

เป้าหมาย
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(ท่ีมา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนท่ี 1-3) 

ยุทธศาสตร์ : 2
หน่วยงาน: อต. เริ�ม ป ีพ.ศ.

ทิศทางเชิง
์

วัตถุประสงค์เชิง
์

ตัวชี�วัด กลยุทธ ์จํานวน = โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิผล หน่ว 2564 2565 2566 2567 2568 ซ่อน/แสดงแถว
องค์การตลาดมี
ภาพลักษณ์ด้านการบริการ
ที�รวดเร็วและมีสินค้า
เกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ระดับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ด้านสินค้าและบริการของ
องค์การตลาด

ร้อย
ละ

     70      75     80     85      90 สร้าง: ใช้ตลาดแบบ smart 
เช่น ตลาดบนมือถือเพิ�มมาก
ขึ�น

สร้าง: ใช้ e-Commerce

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ  อต.

โครงการมหกรรมสินค้า ฝ่ายตลาดและ
จัดส่งสินค้า

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

โครงการประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์
องค์กรประจําป ี2564

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

สร้าง: มหาดไทยมีหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนตลาดของ  อต.

โครงการตอบสนอง
นโยบายเร่งด่วน 
(สินค้าล้นตลาดและ
อื�นๆตามนโยบาย)

ฝ่ายกิจการพิเศษ

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

โครงการตลาดสดน่าชื�อ
 อาหารปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค

ตลาดสาขาลําพูน

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

คุณภาพ
ิ

หน่ว 2564 2565 2566 2567 2568

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

โครงการพัฒนาตลาด
เดิมให้เป็นตลาดสินค้า
เกษตรชุมชนตลาด
สาขาหนองม่วง

ตลาดสาขา
หนองม่วง

ประสิทธิภาพ หน่ว 2564 2565 2566 2567 2568

1 .กระบวนการบริหาร
จัดการตลาดมีคล่องตัว 
รวดเร็ว ตอบโจทย์
ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย

1 . 1  จํานวนตลาดมีกิจกรรมการ
ซื�อขายแลกเปลี�ยนสินค้าเกษตร
ชุมชน

นวนตล       1 2       3       4        5 สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ

จํานวนช่องทางใหม่ๆในการทํา
ธุรกรรมซื�อขายต่างๆ

จําน
วน
ช่อง
ทาง

1             2 3            4 5      สร้างระบบโลจิสติกส์เพื�อนํา
สินค้าจาก Farm to Table

การพัฒนา
์

หน่ว 2564 2565 2566 2567 2568

บุคลากรมีความเชี�ยวชาญ
ในการพัฒนาตลาดสมัยใหม่

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที�มีศักยภาพในการ
บริหารตลาดสมัยใหม่

ระดับ       1 2       3       4 5 สร้าง: เร่งรัดการนําเอา Core
 V a lu e  มาทําให้เกิด
พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรทุกคนใน อต.

มีเครื�องมือสนับสนุนภาค
การบริการที�เพียงพอและให้
เกิดความรวดเร็ว แข่งขันได้

จํานวนระบบที�เข้ามาสนับสนุน
การบริการ

จํานวน       1 2       3       4 5      สร้าง: นําระบบดิจิทัลมาใช้
อย่างทั�วถึงใน อต.

โครงการจัดเช่ารถยนต์
ส่วนกลางของ อต.

ฝ่ายการประชุม
และยานพาหนะ

เร่งรัดการปรับ Business Model และ Brand Image ขององค์การตลาด (ST)
2564

เป้าหมาย
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(ท่ีมา:โครงการอบรมจัดทําแผนวิสาหกิจองคการตลาดป พ.ศ.2564-2568 รุนท่ี 1-3) 

ยุทธศาสตร์ : 3
หน่วยงาน: อต. เริ�ม ป ีพ.ศ.

ทิศทางเชิง
์

วัตถุประสงค์เชิง
์

ตัวชี�วัด กลยุทธ ์จํานวน = โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิผล หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568 < พิจารณาจากการท้า
  

ซ่อน/แสดงแถว
เศรษฐกิจได้รับการ
ขับเคลื�อนผ่านพันธมิตร
เครือข่าย และเกิดความ
ร่วมมือในการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ

รายได้รวมจากการดําเนินงาน
จากพันธมิตรเครือข่าย

ล้าน
บาท

    50   100   150   200   250

สร้าง: จัดให้มีความร่วมมือ
กับภาคอื�น เช่น เอกชน ใน
การร่วมทุน

โครงการสร้างรักษาฐาน
รายได้จากการจัดส่ง
เครื�องอุปโภคบริโภค

ฝ่ายตลาดและ
จัดส่งสินค้า

คุณภาพ
ิ

หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568 < พิจารณาจากการท้า
 [7Ch ll ] พันธมิตรเชื�อถือไว้วางใจ จํานวนพันธมิตรที�เข้าร่วมเป็น

เครือข่าย
จํานวน
เครือข่า
ย 15        30 45        60 76    

สร้าง: จัดให้มีความร่วมมือ
กับภาคอื�น เช่น เอกชน ใน
การร่วมทุน

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

ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด

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

ประสิทธิภาพ หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568 < พิจารณาจากการท้า
 [7Ch ll ] กลไกการสร้างกระบวนการ

เครือข่ายมีความกว้างขวาง
ครอบคลุม

จํานวนเครือข่าย เครือข่าย
    20     30     40     50     76

สร้าง: ใช้ e-Commerce

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
ิการพัฒนา

์
หน่วย 2564 2565 2566 2567 2568 < พิจารณาจากการท้า

 [7Ch ll ] บุคลากรมีองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการการติดต่อ
ประสานงานและการตลาด
สัมพันธ์

ร้อยละบุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้และมีสมรรถนะ
ด้านติดต่อประสานงานและ
การตลาดสัมพันธ์

ร้อยละ 

    40     60     80   100   100

เลิก: ขจัดบุคลากรที�ทํางาน
อยู่ในมุมปลอดภัย

โครงการสร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้กับพนักงานองค์การ
ตลาด Personal Value
 A d d e d

ฝ่ายบริหารบุคคล

สร้าง: เร่งรัดการนําเอา Core
 V a lu e  มาทําให้เกิด
พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรทุกคนใน อต.

สร้างระบบเทคโนโลยี�ที�
เพิ�มความน่าเชื�อถือและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้

จํานวนหน่วยงานภายใน  มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื�อเกิด
ความน่าเชื�อถือและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

หน่วยงาน

      4       8     12     16 20    

สร้าง: ใช้ AI ช่วยงานบริหาร
และบริการ

โครงการ ขอเช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายจัดหาและ
พัสดุ

เป้าหมาย

แปลงโฉมองค์การตลาดเพื�อสร้าง Strategic Partner (WO, WT)
2564
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7. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ 
การติดตามประเมินผล จะดําเนินการคูขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมี  

วัตถุประสงค เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ ของการดําเนินงานแผน แลวนํามาศึกษาและ 
วิเคราะหผล การดําเนินงาน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน โดยจะนําไปสูการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังเปนการ กระตุนใหผูเก่ียวของเกิดการตื่นตัว พรอมท่ีจะผลักดันแผนใหประสบผลสําเร็จอยางเปน
รูปธรรมโดยรวบรวมขอมูล และใหผูรับผิดชอบโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนงานท่ี
กําหนดไวในแตละข้ันตอนของ แผนปฏิบัติการ 

กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจองคการตลาด 
กลไกการติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหดําเนินงานตามแผน วิสาหกิจบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคท่ีกําหนดเพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการ 
ดําเนินงาน 

1) การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน (Monitoring) 
การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน (Monitoring) ของโครงการ/กิจกรรมสําคัญซ่ึงมี

ผลกระทบอยางมี นัยสําคัญตอการบรรลุผลตามเปาประสงคของแผนงานในแตละชวง จนการดําเนินงานเสร็จ
สิน้โครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นเปนผูรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินงานพรอมปญหาและ อุปสรรคไปยังสํานักงานติดตามและประเมินผล สํานักงานยุทธศาสตรและ
แผนงาน เพ่ือวิเคราะหตรวจสอบ ความกาวหนาในการดําเนินของโครงการ/กิจกรรมและนําเสนอผูบริหาร /  
ท่ีประชุมตอไป 

ในระดับการดําเนินงาน องคการตลาด จัดใหมีการประชุมผูบริหาร องคการตลาดเปน ประจําทุกเดือน
เพ่ือติดตามผลของแผนปฏิบัติการรับทราบปญหาการทํางานตางๆท่ีเกิดข้ึนและรวมกันนําเสนอ ทางเลือกใน
การแกปญหา นําผลการดําเนินงานเขารายงานใหกับคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนถึงความคืบหนาตางๆ 
ของงาน และทุกไตรมาส โดยทางบัญชีการเงินและตัวชี้วัดตางๆ ท่ีสําคัญ 

2) การวัดผลการดําเนินงาน (Monitoring) 
ผลเบื้องตนท่ีไดจัดโครงการ/กิจกรรม(Outcome)ของแตละหนวยงานในสังกัด ท่ีเชื่อมโยงกับการรวม

นําสงการ บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของเปาประสงคตามแผนวิสาหกิจ องคการตลาด โดยหนวยงานใน
ผูรายงาน ผลลัพธแตละตัวชี้วัดท่ีรวมรับผิดชอบทุกไตรมาส ไปยังสวนงานการติดตามตัวชี้วัด สํานักงานติดตาม
และประเมินผล สํานักงานยุทธศาสตรและแผนงานทราบความคืบหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
วิเคราะห ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผน ตลอดจนขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับทบทวนแผน 

การวัดผลองคการตลาด  ไดมีการวัดผลการดําเนินงานรายป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ องคการตลาดรวมกันกําหนด 

การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ องคการตลาด 
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามเปาประสงคของแผน กําหนดการ ประเมิน

ไว 2 ระยะ คือ ในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน ซ่ึงจะนําไปสูทบทวนปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนว 
ทางการดําเนินงานเพ่ือแกปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันตอสถานการณ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จ ตาม 
เปาหมายได และหากกิจกรรมหรือดําเนินงานไดบรรลุตอวัตถุประสงคดีแลว ก็ควรแกการเปนแนวทางท่ีจะ
พัฒนา ตอไป 

ท้ังนี้ ภายหลังการจัดรายงานการติดตามประเมินผล ดังกลาวขางตน โดยสรุปผลสําเร็จของ โครงการ
กิจกรรมและสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ขอผิดพลาด ตลอดจนขอเสนอแนะในดานตาง ๆ แลว จะมีการนําเสนอ 
รายงานผลการประเมินเพ่ือเปนสารสนเทศยอนกลับ Feedback Information ใหหนวยงานในสังกัดและ
ผูเก่ียวของ ท้ังหมดท้ังนี้เพ่ือท่ีจะนํามาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนและปฏิบัติงานกับทุก
ระดับ ตอไป 
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8. การประมาณการงบกําไรขาดทุนของตลาดสาขา

ตารางท่ี3: กําไรกอน ดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของแตละสาขา 

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

จากตารางขางตนจะเห็นวา กําไรกอนดอกเบี้ยภาษี คาเสื่อมและคาตัดจาย (EBITDA) ขององคการตลาดมีแนวโนมดีข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2561 – 2562 
ซ่ึงองคการตลาดประสบผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากพ.ศ. 2561 – 2562 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ไดประกาศการจัดซ้ือจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภท
ขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) เพ่ือจัดสงใหแกเรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานกักขังซ่ึงเปนรายไดหลักขององคการตลาด  โดยใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปทําใหมีภาคเอกชนเขามาแขงขันในการเสนอราคาท่ีต่ํากวาราคากลางคอนขางสูง องคการตลาดจึงไมสามารถชนะการเสนอราคาได จึงทําใหขาดรายไดดังกลาว
เปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ดีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการตลาดพยายามผลักดันใหกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมจัดซ้ือจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภท
ขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) ดวยวิธีคัดเลือกตามกฎหมายวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และในชวงป พ.ศ. 2563 
– 2563 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมจัดซ้ือจัดจางเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) ดวยวิธีคัดเลือก จึงทําใหองคการ
ตลาดมีรายไดจากการจําหนายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทขาวสารอาหารดิบ (อาหารดิบพรอมเครื่องปรุงรายสิ่ง) เพ่ิมมากข้ึนเปนจํานวนมา ประกอบกับป 2564 – 
2568รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดจางในการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทําใหองคการตลาดมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ประกอบกับป 2564 – 2568 องคการ
ตลาดมีนโยบายในการจัดหารายไดเพ่ิม เชน การปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดเพ่ือหารายไดจากทรัพยสินท่ีมีอยู รวมถึงหาแนวทางโดยการจัดกิจกรรมโครงการตางๆเพ่ือหารายได
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมหลัก เชน ตลาดน้ําสวนผักคลองสองนาครา จําหนายสินคาผานชองทางออนไลน เปนตน 

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  82 
The Market Organization Ministry Of Interior 
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ตารางท่ี4: การประมาณการงบกําไรขาดทุนของตลาดแตละสาขาในอนาคต 

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

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  83 
The Market Organization Ministry Of Interior 

ป2559 ป2560 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 - 2,149,350.86       1,990,737.46     1,417,108.00     1,377,000.00       13,800,000.00      15,450,000.00      20,600,000.00      25,750,000.00      30,000,000.00      

รายไดโครงการสงเสริมการตลาดและชองทางการจําหนายสินคาอินทรียและผลิตภัณฑชุมชน - - -                 -                 - 1,100,000.00       1,100,000.00       1,100,000.00       1,100,000.00       1,100,000.00       

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน 1,660,000.00       290,000.00          -                 -                 - 500,000.00          1,000,000.00       1,030,000.00       1,060,900.00       1,092,720.00       

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,737,818.79       4,662,726.33       3,169,827.25     2,848,061.35     3,083,068.15       2,000,000.00       2,500,000.00       2,575,000.00       2,652,250.00       2,731,810.00       

รายไดอื่นๆ* 109,151.00          444,820.01          84,973.24         408,181.76       623,762.90          - - - - - 

รวมรายได 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 - 2,095,916.88       2,096,770.87     1,414,112.11     1,524,534.80       13,305,600.00      15,000,000.00      20,000,000.00      25,000,000.00      30,900,000.00      

ตนทุนคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน - - -                 153,670.00       - 300,000.00          300,000.00          300,000.00          300,000.00          300,000.00          

คาตอบแทนผูบริหาร 2,892,914.54       4,812,445.13       4,594,144.30     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      

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 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           

คาไฟฟา ไปรษณีย โทรเลข 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      

โครงการตางๆ - - -                 -                 163,865.00          14,350,000.00      11,300,000.00      11,300,000.00      11,300,000.00      11,300,000.00      

รวมคาใชจาย 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 

กําไรสุทธ(ิขาดทุน) 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     21,140,250.00     

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

ป2559 ป2560 ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

รายได

รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ -               - 340,000.00     - - - - - - - 

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน -               - -               720,000.00      380,000.00       - - - - - 

รายไดคาเชาแผง -               - 50,000.00       - - - 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     

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 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          

รายไดคาเชาและผลประโยชน 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     

รายไดอื่นๆ 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   

รายไดเงินอุดหนุน -               - -               7,080,920.82   2,795,186.73     - - - - - 

รวมรายได 9,234,378.30  9,651,140.36   9,368,871.96  18,065,545.66 14,469,877.22  16,012,770.00  31,927,110.00  32,884,900.00  33,871,370.00  34,887,470.00  

คาใชจาย

ตนทุนขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ -               - 399,704.72     - - - - - - 

คาใชจายพนักงาน 3,411,281.61   4,238,519.54   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     

คาน้ําประปา 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     

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข 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        

คาใชจายอื่นๆ 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     

โครงการตางๆ -               - -               - - 1,050,000.00     340,000.00       350,000.00       360,000.00       370,000.00       

รวมคาใชจาย 14,515,434.17 14,577,314.20  13,827,646.08 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   

กําไรสุทธ(ิขาดทุน) 5,281,055.87-  4,926,173.84-   4,458,774.12-  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  

งบกําไรขาดทุนตลิ่งชัน
เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  84 
The Market Organization Ministry Of Interior 

Kob



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

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  85 
The Market Organization Ministry Of Interior 

ป2559 ป2560 ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

รายได

รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ -              -              95,338.00 -              -              -              -              -              -              -              

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน -              -              -              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    

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 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       

รายไดคาเชาและผลประโยชน 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    

รายไดอื่นๆ 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  

รายไดเงินอุดหนุน -              -              -              -              939,826.84    -              -              -              -              -              

รวมรายได 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 -              -              206,799.27    -              -              -              -              -              -              -              

คาตอบแทนผูบริหาร 2,400.00       -              -              -              -              -              -              -              -              -              

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    

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข 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    

คาใชจายอื่นๆ 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  

โครงการตางๆ -              -              -              -              -              430,000.00    40,000.00 41,200.00 42,430.00 43,700.00 

รวมคาใชจาย 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 

กําไรสุทธ(ิขาดทุน) 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- 

งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาบางคลา
เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

Kob



 

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

ป2559 ป2560 ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

รายได

รายไดสุทธิคาดําเนินงานขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ 4,133,996.05      139.49 - - - - - - - - 

รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน - - - - 100,000.00        - - - - - 

รายไดคาเชาแผง 626,340.00        649,440.00        642,510.00        634,260.00        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              3,669.30            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      

รายไดเงินอุดหนุน - - - 2,836,216.14      1,801,824.98      - - - - - 

รวมรายได 5,926,903.63      1,983,599.90      2,262,863.70      4,740,196.53      3,788,164.80      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          

หนี้สงสัยจะสูญ 8,131.00-            33,984.00-          507.25              12,066.50          195,071.50        - - - - - 

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      

โครงการตางๆ - - - - - 520,000.00        120,000.00        123,600.00        127,300.00        131,110.00        

รวมคาใชจาย 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      

กําไรสุทธ(ิขาดทุน) 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      

งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาลําพูน
เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  86 
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Kob



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

ป2559 ป2560 ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

รายได

รายไดคาเชาแผง 1,059,200.00            1,059,200.00            1,007,117.73            851,300.00              805,750.00              974,000.00              1,071,400.00            1,103,540.00            1,103,540.00            1,136,640.00            

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 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                 

รายไดอื่นๆ - 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              

รวมรายได 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           

คาใชจาย

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              

คาไฟฟา - 18,580.95                8,482.80                 113,548.02              128,729.15              144,000.00              156,000.00              160,680.00              165,500.00              170,460.00              

คาน้ําประปา - 4,243.62                 - 6,889.73                 47,658.68                48,000.00                54,000.00                55,620.00                57,280.00                58,990.00                

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข 2,175.00                 12,707.43                4,140.90                 - 7,935.96                 11,200.00                11,200.00                11,530.00                11,870.00                12,210.00                

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              

โครงการตางๆ - - - - - 431,500.00              50,000.00                51,500.00                53,040.00                54,620.00                

รวมคาใชจาย 535,092.98              473,670.88              360,210.90              978,761.54              1,215,615.29           2,264,880.00           1,992,570.00           2,052,310.00           2,113,770.00           2,177,100.00           

กําไรสุทธ(ิ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-              

งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาหนองมวง
เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

แผนวิสาหกิจองคการตลาด ประจาํป พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)  87 
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Kob



 

 

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

ป2559 ป2560 ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2566 ป2567 ป2568

รายได

รายไดคาเชาที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด 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   1,066,600.00     1,066,600.00     1,066,600.00     1,066,600.00     1,066,600.00     

รายไดจากธุรกิจกุงFarm To Factory -               -               -               -               -               103,000,000.00  103,000,000.00  103,000,000.00  103,000,000.00  103,000,000.00  

รายไดอื่นๆ 15,209.64       2,002,349.56   420,853.05      132,266.75      43,814.00       135,000.00       178,370.00       183,720.00       189,220.00       194,880.00       

รวมรายได 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   832,902.79      586,480.52      -               346,481.93      824,000.00       869,750.00       895,820.00       922,670.00       950,300.00       

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 101,622.47      101,725.26      103,909.12      -               101,016.40      101,700.00       101,700.00       104,740.00       107,870.00       111,100.00       

คาไฟฟา -               1,742,989.34   269,607.30      -               -               - - - - - 

คาโทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข 2,673.42         14,351.70       15,238.13       -               -               - - - - - 

หนี้สงสัยจะสูญ 1,564,128.00   1,453,120.00   983,804.00      -               -               1,100,000.00     1,100,000.00     1,133,000.00     1,166,990.00     1,201,990.00     

คาใชจายอื่นๆ 27,894.50       12,122.00       1,154.00         104,059.12      10,277.00       15,100.00         15,100.00         15,550.00         16,010.00         16,480.00         

โครงการตางๆ -               -               -               -               -               100,400,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  

รวมคาใชจาย 2,745,590.45   4,157,211.09   1,960,193.07   104,059.12     457,775.33     102,440,800.00 102,086,550.00 102,149,110.00 102,213,540.00 102,279,870.00 

กําไรสุทธ(ิขาดทุน) 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   

งบกําไรขาดทุนตลาดสาขาปากคลองตลาด
เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
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9. การประมาณการงบการเงิน

จากการประมาณการงบกําไรขาดทุนขางตนของแตละตลาด การประมาณการงบการเงินเปนรายปงบประมาณ โดยมีการประมาณการใน 3 สวนหลักคือ 

งบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี5: การประมาณการงบการเงินองคการตลาด 

 

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

2562 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  

รายไดจากการขายสินคา OTOP 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      

รายไดจากการขายสินคาออนไลน 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 

 รายไดคาจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑชุมชน 820,000 480,000 500,000.00          1,000,000.00 1,030,000.00 1,060,900.00 1,092,720.00 

รายไดคาเชาที่ดินปากคลองตลาด 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      

รายไดอื่น 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    

รวมรายได 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 

คาใชจาย

ตนทุนขายขาวสารอาหารดิบและอื่นๆ 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  

ตนทุนขายสินคา OTOP 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      

คาตอบแทนผูบริหาร 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      

คาใชจายพนักงาน 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      

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายและหนี้สงสัยจะสูญ 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 

คาใชจายอื่น 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

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย

กําไรขาดทุนภาพรวม

รับรองแลวจากสตง. ประมาณการ

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

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 71,170,066    260,867,711      310,481,610 343,847,222 356,562,561 369,482,790 385,486,309 

เงินลงทุนชั่วคราว 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            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,632,252      1,340,530         1,340,570            1,340,560            1,340,610            1,340,520            1,340,530            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 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      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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          

สินทรัพยไมมีตัวตน 30,002          - 100,300.00             89,060 91,730 94,480 97,310 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 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      

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

รับรองแลวจากสตง. ประมาณการ
รายการ

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

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 84,834,864    1,840,014,381   1,789,591,620      1,762,366,482      1,773,178,141      1,784,098,030      1,799,568,909      

คาใชจายคางจาย 12,032,600    12,059,305 11,000,000          10,000,000          9,000,000            8,000,000            7,000,000            

รายไดแผนดินคางนําสง - 57,000,000 17,144,000          30,246,000          29,339,000          28,432,000          27,525,000          

เงินประกันสัญญา 14,540,968    80,574,445 80,600,000          80,700,000          80,800,000          80,900,000          81,000,000          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,602,862      13,411,032 12,000,000          11,000,000          10,000,000          9,000,000            8,000,000            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 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      

สวนของทุน

ทุนประเดิม 2,000,000      2,000,000         2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000            

กําไรสะสม

จัดสรรแลว :

          สํารองธรรมดา 18,463,973    18,463,973 18,463,970          18,463,970          18,463,970          18,463,970          18,463,970          

          สํารองเพื่อการขยายงาน 4,328,552      4,328,552         4,328,550            4,328,550            4,328,550            4,328,550            4,328,550            

ยังไมไดจัดสรร 193,550,904  234,378,909      265,549,000 320,542,500 377,492,700 436,021,600 494,606,980 

รวมสวนของทุน 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      

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของทุน

รับรองแลวจากสตง. ประมาณการ
รายการ

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย
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2562 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 8,361,610 10,120,985 3,897,280         1,778,810       7,373,500       7,594,630       5,691,630       

     หนี้สงสัยจะสูญ ( 5,101,553) ( 5,572,367) 5,680,000-         5,380,000-       5,541,400-       5,707,650-       5,878,890-       

    ดอกเบี้ยรับ ( 2,870,535) ( 3,106,518) 2,013,300         2,514,250       2,589,660       2,667,320       2,747,320       

     รายไดเงินอุดหนุน ( 9,917,137) ( 5,536,836) - - - - - 

     โบนัสพนักงาน - 8,310,468 7,871,450         8,394,180       8,645,950       8,905,300       9,172,450       

     โบนัสกรรมการ - 279,917 900,000            900,000          927,000          954,810          983,450          

     รายไดสิทธิลงทุนพัฒนากอสราง ( 1,066,667) ( 1,066,667) 1,066,600-         1,066,600-       1,066,600-       1,066,600-       1,066,600-       

     ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,999,910       1,403,830         2,178,900         1,695,000       1,745,850       1,798,210       1,852,150       

     ขาดทุนการการรื้อถอนทรัพยสิน 661,132         253,700            - - - - - 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน ( 21,050,197) 99,836,263 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) (33,770,327) (50,018,625) (51,424,139) (43,025,129) (32,546,419)

     รายไดคางรับ 859,113         ( 2,590,264) (634,097) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ( 564,641) 291,722            291,722            291,722          291,722          291,722          291,722          

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ( 7,990) - 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

     เจาหนี้การคา ( 207,863,788) 1,755,179,517 50,422,761       27,225,138      10,811,659      10,919,889      15,470,879      

     คาใชจายคางจาย ( 4,606,382) ( 5,027,824) 1,000,000-         1,000,000-       1,000,000-       1,000,000-       1,000,000-       

     เงินประกันสัญญา 10,727,774 66,033,477 50,000,000       40,000,000      30,000,000      20,000,000      10,000,000      

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,534,372       6,808,170         5,000,000         4,000,000       3,000,000       2,000,000       1,000,000       

     คาชดใชผิดสัญญา SME BANK ( 4,820,000) - - - - - - 

     รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู 76,338,686     21,946,286        - - - - - 

     จายผลประโยชนพนักงาน - ( 647,600) - - - - - 

     จายโบนัสกรรมการและพนักงานปกอน ( 3,671,851) - 8,310,468-         7,871,450-       8,394,180-       8,645,950-       8,905,300-       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน ( 166,645,053) 248,096,982      103,284,081.00 75,455,935.00 53,909,252.00 53,215,482.00 55,397,772.00 

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกระแสเงินสด

รายการ
รับรองแลวจากสตง. ประมาณการ

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

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินสดจายซื้อคืนเงินลงทุนชั่วคราว 20,000,000     ( 40,000,000) 3,850,000         3,850,000       3,850,000       3,850,000       3,850,000       

    เงินสดจายในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ( 45,079,298) ( 15,338,573) 15,338,573-       15,338,573-      15,338,573-      15,338,573-      15,338,573-      

    เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ( 13,654,168) ( 6,296,513) 27,050,909-       2,870,000-       2,956,000-       3,042,000-       3,128,000-       

    เงินสดจายในงานระหวางกอสราง ( 9,422,277) -                   -                   -                 -                 -                 -                 

    ดอกเบี้ยรับ 2,839,426 3,235,749 2,013,300         2,514,250       2,589,660       2,667,320       2,747,320       

    เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ -                -                   -                   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน ( 45,316,317) ( 58,399,337) 36,526,182-       11,844,323-      11,854,913-      11,863,253-      11,869,253-      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

    เงินนําสงคลัง ( 25,000,000) -                   17,144,000-       30,246,000-      29,339,000-      28,432,000-      27,525,000-      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ( 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    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 71,170,066 260,867,711 310,481,610 343,847,222 356,562,561 369,482,790 385,486,309

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกระแสเงินสด

รายการ
รับรองแลวจากสตง. ประมาณการ
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(นาย ิทยา ทรัพยเย็น)
รองผูอําน ยการองคการตลาด ทําการแทน

ผูอําน ยการองคการตลาด

(นาง มคิด ุขธารา ง ) (พันจาเอก เกรียง ดุ ิตากุล)
ั นาฝายตร จ อบภายใน   ผูจัดการตลาด าขาตลิ่งชัน

(นาง า รุจยา ไตร ิร)ิ (นายภัทรยุทธ กรรณ ูต)
ั นาฝายตลาดและจัด ง ินคา ผูจัดการตลาด าขา นองม ง

(นายธนดิ ฐ  พ งเข็มขา ) (นาง า พิชญามนต า กุลพิ ิทธิ์) 
  ั นาฝาย างแผนและงบประมาณ ผูจัดการตลาด าขาปากคลองตลาด

(นางข ัญใจ  รรณปานไพร) (นาย ุภาโชติ  มะ ลีแก )
ั นาฝายประชา ัมพันธ รัก าการผูจัดการตลาด าขาบางคลา

(นาง า ปาริชาติ เยพิทัก ) (นางปราณี พุกพูน)
ั นาฝาย าร นเท รัก าการ ั นาฝายการเงิน

(นาย ุภาโชติ  มะ ลีแก ) (นาง า จตุพร คุมครอง)
ั นาฝายกฎ มาย รัก าการ ั นาฝายบริ ารค ามเ ี่ยง

(นาง า อันธิกา  ทองนํา) (นาง า ฐิตาภรณ  คํา ลา)
ั นาฝายบัญชี รัก าการ ั นาฝายการประชุมและยานพา นะ

(นาง า ทิ า เกิด มบุญ) (นาง า พิชญามนต า กุลพิ ิทธิ์)
ั นาฝายกิจการพิเ รัก าการ ั นาฝายบริ ารบุคล

  (นาง า ปุญญิ า  ทองโชติ) (นาง า ุณัฐฐา ซื่อ ัตย)
ั นาฝายจัด าและพั ดุ รัก าการ ั นาฝายติดตามและประเมินผล

(นางนรมน ใจการณ)
ผูจัดการตลาด าขาลําพูน

รายชื่อผูอนุมัติแผนวิ า กิจองคการตลาดประจําป 2564-2568 (ปรับปรุง 2564)
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