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บทสรุ ปผู้บริหาร
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของพลวัตโลก (Mega Trend) ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ สิ่งแวดล้ อม ได้ มีผลต่อการวางยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศของประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก รวมทังประเทศไทย
้
อีกทังการเปลี
้
่ยนแปลงของธุรกิจการค้ าปลีก และพฤติกรรมผู้บริ โภคในประเทศ
ล้ วนส่งผลกระทบต่อการประกอบการขององค์การตลาด แผนวิสาหกิจองค์การตลาดฉบับนี ้ ได้ ถกู จัดทาขึ ้น
ให้ ส อดคล้ อ งกับสถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ มในฐานะเป็ นกลไกการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ฐานราก และ
สนับสนุนทิศทางนโยบายภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 รวมทัง้ แผนยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2560–2564 ของ
กระทรวงการคลัง
นอกเหนือจากการศึกษาสภาพแวดล้ อมดังกล่าวแล้ ว ในการจัดทาแผนวิสาหกิจฉบับนีย้ งั มีการ
ทบทวนแบบฉบับที่ ดีด้านการประกอบการตลาดสดทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อมการ
ประกอบการภายในองค์กร เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์ SWOT สรุปเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทาแผน
วิสาหกิจในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565)
ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี ้สามารถแสดงได้ ด้วยแผนภาพต่อไปนี ้

1

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ
พลวัตโลก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี

แผนวิสาหกิจ
ระยะ 5 ปี

Political (P) & Economic (E1)

การเปลี่ยนแปลงมหาอานาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศร กิจเกิด
ใหม่ อย่ าง BRICS, N-11, CLMV ่งจะ
เป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่เหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

Social (S)

การขยายตัวของเมือง ทาให้ กาลัง อื
สูงขน สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรัก ์ สร้ างแนวโน้ มความต้ องการ
สินค้ าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ
ปลอดภัย /บริการการแพทย์

Technological (T)

อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีส่ อื สารที่
รุดหน้ า เพื่มความสามารถการ อขาย
ื
ออนไลน์ และการสร้ างศูนย์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่

Legal (L)

ก หมายคอมพิวเตอร์ ป้องกัน
อาชญากรรมไ เบอร์ จะส่ งเสริมความ
มั่นใจให้ ผ้บู ริโภคในการ อขายสิ
ื
นค้ า
ออนไลน์ มากขน

Environment (E2)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทาให้ เกิดสินค้ า
ล้ นตลาด และความต้ องการบาบัดทุก ข์
บารุงสุข เช่ นโภคภัณฑ์ ยังชีพ

สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีก (R)

E-commerce และ Modern Trade
เติบโตอย่ างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พ ติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้ องการ
ข้ อมูลข่ าวสารที่รวดเร็วในการตัดสินใจ
อื ส่ วนแบ่ งการการค้ าปลีกแบบดังเดิม
ลดบทบาทลงอย่ างมาก

แผนยุทธศาสตร์ ภาครั (G) มี

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่ งเสริมด้าน
การท่ องเที่ยว และโลจิสติก ส์

สถานการณ์ ภายใน (MO)
เป็ นหน่ วยงานภายใต้ มท แต่ บุคลากร
ที่มีทัก ะจาเป็ นไม่ เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครั เข้ มงวด

จุดแข็ง Strength)

SI1 การสร้ างตลาด
โดยใช้ เทคโนโลยี

– อยู่ภายใต้ กระทรวงมหาดไทย สามารถประสานการ
ขอใช้ พื ้นที่ และเข้ าถึงข้ อมูลท้ องถิ่นต่างๆ ได้ สะดวก
– มีอานาจสามารถออกใบอนุญาตเปิ ดตลาดได้ เอง
– เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทาการค้ าได้
– เป็ นหน่วยงานขนาดเล็ก มีความคล่องตัว

จุดอ่ อน Weakness)

– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรที่เชี่ยวชาญในภารกิจหลักยังไม่เพียงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา
และการบังคับใช้ กฎหมาย
– ตลาดขาดการบารุงรักษา ทาให้ มีสภาพทรุดโทรม
– ที่ผ่านมายังไม่เน้ นการประกอบภารกิจหลักเท่าที่ควร

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทั ้ง
ในและต่างประเทศ

โอกาส (Opportunity)

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว
หรือเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์
– อุตสาหกรรม ทาให้ การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและเข้ าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสาคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็ นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้ องการสินค้ าเกษตรปลอดภัยสูงขึ ้นจากสังคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและได้ รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์
– อานาจซื ้อของประชากรโดยรวมสูงขึ ้น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

อุปสรรค Threat)

– Modern Trade และแย่งส่วนแบ่งการตลาดดั ้งเดิม
– พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื ้อสินค้ าช่องทางใหม่ๆ
– เทคโนโลยี 4.0 ต้ องใช้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
– สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้
เกิดความไม่แน่นอนของผลผลิตภาคเกษตร

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายใน
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พั นาศูนย์ ข้อมูล
Big Data ที่
เกี่ยวข้ องกับ
การตลาดในการ
พั นาเศร กิจ
ชุมชน

พั นาบริการ อื
ขายในตลาด

สร้ างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด
มาตร านทังในและ
ต่ างประเทศ

แก้ ไขก ระเบียบที่
เป็ นข้ อจากัดการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นา
ตลาดดังเดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเก ตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มี
การขับเคลื่อน
เศร กิจ านราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
านข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มี
ตลาดมาตร าน
ครอบคลุมทั่วทัง
ประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญ
ออกไปยัง
ต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มี
ความเป็ นเลิศใน
ด้ านการบริหาร
จัดการภายใน
องค์ กร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ น
กลไกผลักดันเศร กิจ
านราก กระจายสินค้ า
ชุมชนผ่ านช่ องทางตลาด
กายภาพต่ าง , บริหาร
สินค้ าล้ นตลาด, Event
Marketing, อาหารดิบเข้ า
หน่ วยราชการ, รายได้
ส่ วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ าง
มาตร านตลาด
ต้ นแบบ และเป็ นศูนย์
การเรียนรู้การสร้ าง
ตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ าง
องค์ การตลาด 4.0
(E-commerce, ศูนย์
ข้ อมูล)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายใน

สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การตลาด
ในการวิเคราะห์พลวัต โลก การย้ ายขัวอ
้ านาจทางเศรษฐกิจ และการเมือง จะส่งผลให้ ประเทศที่
กาลังพัฒนาในปั จจุบนั อาทิ กลุ่ม BRICS, Next – 11, และ CLMV มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงในระยะยาว
ซึ่งสามารถเป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายในการขยายภารกิจขององค์การตลาดในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ด้ าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีการสื่อสาร และกฎหมายด้ านความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่เข้ มงวดขึ ้น ล้ วนสนับสนุนความสะดวกและความมัน่ ใจใน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ นอกจากนี ้ สังคมผู้สงู อายุในโลกและในประเทศไทย รวมทังกระแสการดู
้
แลใส่ใจ
สุขภาพ ทาให้ มีความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริโภคด้ านการรักษาสุขภาพมากขึ ้น เช่น บริ การทางการแพทย์
หรื อสินค้ าเกษตรปลอดภัย เป็ นต้ น
ธุรกิจค้ าปลีกมีแนวโน้ มที่จะปรับตัวดีขึน้ ในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า สืบเนื่องมาจากการฟื ้นตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ ไทย การลงทุนโครงสร้ างพื น้ ฐานภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจอื่นๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองที่จะช่วยเพิ่มกาลังซื ้อของประชาชนภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ส่วนของการค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ด้ วยนโยบายทางการตลาดต่างๆ ความต้ องการของผู้บริโภคในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็วเพื่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า ทาให้ การค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง จากร้ อยละ 75
เมื่อ 15 ปี ก่อน เป็ นร้ อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้ การเข้ ามามีบทบาทของการค้ าออนไลน์ ที่มี
แนวโน้ มการขยายตัวกว่าร้ อยละ 20 ในอีก 8 ปี ข้ างหน้ า ทาให้ องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการเป็ น
พัน ธมิ ตรกับ ผู้ประกอบการ Modern Trade ผู้ประกอบการขายสิ น ค้ า ออนไลน์ และผู้ประกอบการใน
ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ การค้ าชุมชนได้ เติบโตไปกับแนวโน้ มดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเติบโตของเทคโนโลยีทา
ให้ บคุ ลากรที่มีความสามารถในทักษะที่ต้องการขาดแคลน
ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวต่างๆ ของภาครัฐ ได้ มีการสนับสนุนการเติบโตของประเทศ
ด้ วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การที่มีศกั ยภาพ หรื อเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้ า
เกษตรแปรรูป โลจิสติกส์ สินค้ าดิจิทลั อุตสาหกรรมฐานความรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่ประเทศไทยมี
ความแข็งแกร่งเช่น ภาคการท่องเที่ยว ซึง่ ได้ ถกู บรรจุอยูใ่ น First S-Curve ใน 10 อุตสาหกรรมอนาคต
เมื่ อพิ จ ารณาตลาดที่ เ ป็ นแบบฉบับที่ ดี องค์ก ารตลาดได้ ท าการคัด เลื อกแบบอย่า งที่ ดีใ นการ
ประกอบตลาดทังของไทยและต่
้
างประเทศด้ วยกันทังหมด
้
4 แห่ง ได้ แก่ (1) ตลาดลา โบเกเรี ย เมืองบาร์
เซโลน่ า ประเทศสเปน ที่ เ ป็ นตลาดที่ มี เ อกลัก ษณ์ ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรม มี ร้ านอาหารท้ อ งถิ่ น บริ ก าร
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นักท่องเที่ยว (2) ตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่เป็ นตลาดภายใต้ การกากับ
ดูแลขององค์กรไม่แสวงผลกาไร เป็ นพื น้ ที่ ประกอบการค้ าให้ เกษตรกรรายย่อยที่ ขายแต่สิ นค้ าเกษตร
ปลอดภัย มีการรี ไซเคิล ขยะมาทาปุ๋ยแจกจ่ายกับ กลับไปให้ เกษตรกร การรับบริ จาคสิ่งของ และการให้
ความรู้ ด้ านการเกษตร (3) ตลาด อ.ต.ก. จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เป็ นตลาดของไทยที่ติดอันดับ 4 ของ
ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก และ (4) ตลาดไท ที่มีลกั ษณะเป็ นศูนย์การกระจายสิ นค้ าเกษตรที่ใหญ่ ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึง่ ทัง้ 4 ตลาดนี ้ มีจดุ เด่นที่เหมือนกันคือ การมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดีสะดวกต่อการเดินทางและการ
ขนส่ง การมี ค วามผูก พัน หรื อ ความสัม พัน ธ์ ต่อ ชุม ชนมาเป็ นเวลานาน และการมี สิ น ค้ า และบริ ก ารที่
หลากหลายและครบครัน สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริโภคได้
สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การตลาด
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้ กระทรวงมหาดไทย จึงสามารถใช้ ประโยชน์จาก
ความร่ วมมือจากหน่วยงานราชการที่กระจายตัวอยู่ตามท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในการใช้ พื ้นที่เพื่อเปิ ด
ตลาด หรื อ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล ด้ า นสิ น ค้ า เกษตรได้ อ ย่า งสะดวก นอกจากนี ย้ ัง มี อ านาจหลายประการที่
เอื ้ออานวยต่อการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิ ดตลาดได้ เองโดยไม่
ต้ องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้ านการปกครองส่วนท้ องถิ่น และเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทา
การค้ าได้ จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี องค์การตลาดยังต้ องพิจารณาถึงการเพิ่มทักษะบุคลากร ในส่วนที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจ อาทิ ทักษะทางด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการตลาด ด้ านการพัฒนาธุรกิจ ด้ านกฎหมายและการ
บังคับใช้ สัญ ญา และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความส าเร็ จในการประกอบภารกิ จอย่างยั่ง ยืนใน
อนาคต ทัง้ ยัง ต้ องพิจารณาแก้ ปัญหาด้ านกฎระเบียบที่เป็ นข้ อจากัด โดยปรับปรุ ง ให้ เอือ้ อานวยต่อการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจมากยิ่งขึ ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
ทังนี
้ ้ หลังจากที่คณะที่ได้ ศกึ ษาสภาพแวดล้ อมภายนอกทังในและต่
้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์การตลาด รวมทังได้
้ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การ
ตลาด ในส่วนนี ้จะเป็ นการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นที่สาคัญ เพื่อ
นามาซึง่ แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในส่วนต่อไป ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
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การสร้ างตลาดโดยใช้ เ ทคโนโลยี 4.0: เพื่ อเป็ นการตอบรั บกระแสความก้ าวหน้ าทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกปั จจุบนั และอุตสาหกรรมดิจิทลั องค์การตลาดใช้ โอกาสจาก
ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ดัง กล่ า วในการพัฒ นาตลาดออนไลน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า สิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน สร้ างศูน ย์ ข้ อ มูล ทางการตลาด อาทิ ราคาสิ น ค้ า ปริ ม าณของอุป สงค์ แ ละอุป ทาน
(Demand Matching) ของสินค้ าแต่ละประเภท รวมทังสร้
้ างศูนย์การเรี ยนรู้อิ เล็กโทรนิกส์ (E-learning) ใน
การสร้ างตลาดมาตรฐานที่ชมุ ชนสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย โดยการพัฒนามาตรฐานการประเมิน จัดอันดับ
และประชาสัมพันธ์ตลาดต้ นแบบผ่านสื่อออนไลน์
การขยายตลาดมาตร านทังในและต่ างประเทศ: ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า องค์การตลาดจะมี
การขยายตลาดที่ประกอบการเองไปจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศเพื่อเป็ นต้ นแบบ โดยประสานพันธมิตรกับ
ภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทยตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ และเนื่องจากประเทศ
กาลัง พัฒ นาในปั จ จุบันจะเป็ นขัว้ อานาจทางเศรษฐกิ จ อนาคต ซึ่ง รวมถึง ประเทศในกลุ่ม CLMV และ
NEXT-11 และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทางองค์การตลาดจึงพิจารณาการขยาย
ตลาดไปยังประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวีย ดนาม) และประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอื่น ๆ ที่
กาลังพัฒนา เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตลาดมาตรฐานและตอบรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจ
ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่มให้ กบั องค์การ
การพั นาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับแหล่ งท่ องเที่ยวท้ องถิ่น :
นโยบายภาครัฐในภาคส่วนต่างๆ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นภาคบริ การที่ประเทศไทยมี
ความเข้ มแข็ง มีแนวโน้ มในการเติบโตสูง ทังยั
้ งเป็ นฐานของการสร้ างรายได้ ในส่วนอื่นๆ ในการนี ้ ตลาด
ชุมชนสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว หรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในท้ องถิ่นและพืน้ ที่
ใกล้ เคียง เพื่อนารายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชน
การตอบรั บกระแสอนุรัก ์ ธรรมชาติและการรั ก าสุขภาพ: จากการที่ประเทศต่างๆ รวมทัง้
ประเทศไทยมี การเคลื่อนตัวเข้ าสู่สัง คมผู้สูงอายุ ประกอบกับกระแสอนุรักษ์ ธรรมชาติ ทาให้ เกิ ดความ
ตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย
การพั นาการบริหารจัดการภายใน: จากการทบทวนแนวโน้ มในบริ บทของโลกและของแผนฯ
ต่างๆ ในภาครั ฐ ได้ มีการเน้ นการสนับสนุนนวัตกรรม รวมทังสิ
้ นค้ าและบริ การดิจิทลั อีกทังโอกาสต่
้
างๆ ที่
องค์การตลาดสามารถใช้ ประโยชน์ ทาให้ องค์การตลาดต้ องเร่งพิจารณาการนาสมรรถนะ (Competency)
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ที่จาเป็ นในการประกอบการ เช่น ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทังด้
้ านการตลาดและพัฒนาธุรกิ จ เพื่อ
บรรลุพนั ธกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ขององค์การตลาด “องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตรฐานในการกระจายและ
จาหน่ ายสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ชุมชน” และเพื่อให้ สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กล่าวไป
ข้ างต้ น รวมถึงพันธกิจขององค์การตลาดซึ่งประกอบไปด้ วย (1) ส่งเสริ มให้ ตลาดสาขาขององค์การตลาด
เป็ น “ศูนย์กลาง” การกระจายสินค้ าเกษตรและสินค้ าชุมชนของพื ้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (2)
เป็ นที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารจัดการตลาดให้ ได้ มาตรฐาน และ (3) พัฒนาการบริ หารจัดการภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ จึงได้ มีการพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มี ก ารขั บ เคลื่ อนเศร กิ จ านรากโดยใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและ
านข้ อมูล
พั นาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับตลาด ในการพั นาเศร กิจชุมชน
การจะขับเคลื่อนธุรกิจฐานรากโดยใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ สิ่งสาคัญอันดับแรกคือความพร้ อมในการ
บริ การและนาเสนอข้ อมูลเชิงลึก มีความครบถ้ วน และมีประสิทธิ ภาพในลักษณะ Real Time ดังนัน้ สิ่ง
สาคัญ คือ องค์กรจ าเป็ นต้ องพัฒนาและขยายฐานข้ อมูลให้ กว้ างและครอบคลุม เพื่ อประโยชน์ ในการ
ให้ บริ การด้ านต่างๆ อาทิ (1) ข้ อมูลด้ านราคาสินค้ าสดรายวัน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อสินค้ า (2)
ข้ อมูลด้ านปริ มาณผลผลิต และ ความต้ องการ (Demand Matching) ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ผลิต
สินค้ าชุมชนโดยใช้ สินค้ าเกษตรเป็ นวัตถุดิบจานวนมากและมีปัญหาในการสรรหาวัตถุดิบสินค้ าเกษตร
ปริมาณและคุณภาพที่คงที่อย่างสม่าเสมอ แต่ไม่สามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรได้ เพียงพอกับการผลิต
จึงต้ องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ม ไปจนถึงการบริ หารจัดการสินค้ าล้ นตลาด หรื อ (3) ข้ อมูลด้ าน
มาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็ นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลาดับคะแนนตลาดทังในภาพรวม
้
และในด้ านต่างๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้ าง ความสะอาด รวมทังให้
้ การรับรองตลาดที่ผ่านการ
ประเมิน ในการนี ้องค์การตลาดจะทาหน้ าที่เป็ น Co-promoter ในการประชาสัมพันธ์ตลาดที่มีลาดับสูงบน
เว็บไซต์เพื่อเป็ นการชักจูงให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงหันมาซื ้อสินค้ าในตลาดดังกล่าว ทาให้ ตลาดต่างๆ เร่งพัฒนา
ตนเองเพื่อเป็ นตลาดต้ นแบบที่ดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่จะนารายได้ จากการ
ท่องเที่ยวมาสูช่ มุ ชนเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ นภาคบริการที่นารายได้ หลักมาสูป่ ระเทศ
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อย่างไรก็ ตาม ในการรวบรวม และบริ หาร Big Data เพื่ อนามาวิเคราะห์ ใช้ ประโยชน์ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ จาเป็ นต้ องอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
พั นาบริการ ือขายในตลาด 4.0
ภายในช่วงแผนวิส าหกิ จ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การตลาดเริ่ มต้ นการให้ บริ การซื อ้ ขาย
สิ น ค้ าออนไลน์ โดยอาจอาศั ย ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรื อ
Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็ น E-commerce หรื อแอปพลิเคชันบน
มือถือสมาร์ ทโฟนขององค์กรเอง เช่น การชาระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code
หรื อ E-wallet บนมือถือสมาร์ ทโฟน เป็ นต้ น E-payment จะเพิ่มความสะดวกต่อทังผู
้ ้ บริ โภค เจ้ าของกิจการ
กล่าวคือ ช่วยลดต้ นทุนทังค่
้ าเดินทางและทาให้ ไม่เสียเวลา ทังยั
้ งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเงินให้ กบั ธุรกิจ
และเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึง่ ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื ้นที่การขายให้ กบั ชุมชน และเพิ่มรายได้
ให้ กบั องค์กร ยังสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ขององค์กร และทาการตลาด
ให้ กบั องค์กรได้
การพัฒ นา E-commerce นี ้ ยัง สามารถต่ อ ยอดไปถึ ง การเก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ใช้ ตลาด (Customer
Relation Management – CRM) โดยใช้ โปรแกรมประเภท Location Analytic ที่เริ่ มจากการ Log On Wifi
ทุกครั ง้ ที่ ผ้ ูซื อ้ สิ นค้ าเข้ ามาในบริ เ วณตลาด จึง สามารถเก็ บข้ อมูลในรายละเอี ยดถึง การซื อ้ สินค้ า อาทิ
ช่วงเวลาที่เข้ ามาในตลาด ระยะเวลาที่อยู่ในตลาด มีการจับ Heat Path ว่าลูกค้ ามีผงั รูปแบบ (Pattern) ใน
การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เริ่ มและจบตรงไหน ในขณะที่ ข้อมูลจาก E-payment สามารถ
บอกได้ ถึงยอดการซื ้อในตลาด และรวมไปถึงข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วัย และ รายได้ เพื่อ
นามาวิเคราะห์การบริหารจัดการตลาดให้ ตรงตามพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละชุมชน เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการสินค้ าที่จะวางขาย
นอกจากนี ้ การใช้ ฐานข้ อมูลสร้ างตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใช้ แอปพลิเคชันให้ เป็ นเสมือน
ตัว กลางในการจัด การและบริ ห ารความต้ อ งการซื อ้ ของผู้ บริ โ ภคและความต้ อ งการขายให้ ต รงกั น
(Uberization) โดยทางองค์การตลาดจะทาหน้ าที่เป็ น Supplier และมีส่วนแบ่งรายได้ จากผลกาไรที่ผ้ ขู าย
ได้ รับ เนื่องจากทางองค์การตลาดมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของราคา ความแน่นอนของคุณภาพและจานวน
สินค้ า โดยทางองค์การตลาดอาจเสนอแรงจูงใจให้ มีผ้ มู าใช้ แอปพลิเคชันมากขึ ้น
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ท่ามกลางการย้ ายขัว้ อานาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาใน
ปั จจุบนั จะเป็ นกาลังสาคัญของความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลูกค้ า
สินค้ าเกษตรชุมชนไปยังประเทศเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะสาหรับการสัง่ ซื ้อล็อตใหญ่ เช่น ประเทศจีน เป็ นต้ น
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 มี ต ลาดมาต านครอบคลุ ม ทั่ ว ทังประเทศและขยายความเชี่ ยวชาญ
ออกไปยังต่ างประเทศ
ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคุณภาพ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้ องเร่งพัฒนา
ตลาดสาขาที่บริหารจัดการเองทัง้ 3 แห่ง ให้ ได้ มาตรฐาน และเน้ นการเป็ นตลาดต้ นแบบที่มีเอกลักษณ์ แล้ ว
จึงขยายจานวนตลาดภายใต้ การบริ หารจัด การเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แห่ง โดยประสานกับ
หน่วยงานราชการภายใต้ กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมพัฒนาชุมชน และ กรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก เนื่ องจากตลาดสดที่ประสบความสาเร็ จ และมีเอกลักษณ์ จะ
เป็ นศูนย์รวมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ าที่สามารถขยายผล ต่อยอดการสร้ างอาชีพ และความเจริ ญขึน้ ใน
ท้ องถิ่ น เป็ นการกระตุ้นเศษฐกิ จ ชุม ชนให้ ขยายวงกว้ างออกไป ทัง้ ยัง สร้ างรายได้ ให้ กับองค์การตลาด
นอกจากนี ้ เมื่อองค์การตลาดประสบความสาเร็ จในการสร้ างตลาดมาตรฐานโดยเริ่ มจากการพัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ปี ) ยังสามารถเข้ าไปช่วยเสริ มสร้ างมาตรฐานให้ กบั ตลาดชุมชน ภายใต้ กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่รวมกันมีนบั พันตลาดได้ อีกด้ วย
องค์การตลาดยังสามารถสร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่น เช่น กรมธนารักษ์ ที่มี
นโยบายการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ นที่ดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้ เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของผู้มีรายได้
น้ อย ในการนี ้ องค์การตลาดสามารถสร้ างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทังนี
้ ้ นโยบายการ
สร้ างและขยายตลาดมาตรฐาน หรื อการเข้ าไปช่วยพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐานดังกล่าว สามารถขยายผล
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ ลาวและบังคลาเทศ ในการเป็ นผู้ให้ ความรู้ ด้านการพัฒนาตลาด พร้ อมกับ
พิจารณาส่วนแบ่งรายได้ จากการบริ หารจัดการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาด อีกทัง้ องค์การตลาดยัง
สามารถเป็ นศูน ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ของชุม ชน (Learning Center) หรื อ เป็ นศูน ย์ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
(Knowledge Sharing Center) ตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ และเพื่อดึงดูดให้ ประกอบการตลาดรายใหม่
เข้ ามาพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดหรื อของประเทศ เพื่อสร้ างแรงดึงดูดให้
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นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเข้ ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็ นการกระตุ้นผลประกอบการของตลาดและ
เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากนี ้ ในระยะแรก องค์การตลาดจะประสานพันธมิ ตรกับผู้ประกอบการ Modern Trade
(แผนระยะ 5 ปี ) เพื่อขยายช่องทางกระจายสินค้ าชุมชนให้ เติบโตไปกับ Modern Trade ที่จะมีการขยายตัว
ไปยังตลาดต่างประเทศได้ ในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการภายในองค์ กร
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อกาหนด และ กฎระเบียบบางประการที่ทาให้ การ
ประกอบการไม่คล่องตัว อาทิ ด้ านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีส มรรถนะ ทักษะ และประสบการณ์ที่
จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์การตลาดไปสู่วิสยั ทัศน์ในระยะยาว ที่มีข้อจากัดจากระบบอัตราค่าตอบแทน
กฎระเบียบด้ านการเดินทางไกล หรื อกฎระเบียบด้ านการประกอบการตามวัตถุประสงค์การจัดตังภายใน
้
ระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นระยะยาวพอที่จะดาเนินการที่จาเป็ นในการปรับปรุงข้ อจากัดต่างๆ รวมทังต้
้ องมี
การพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานของส่วนงานต่างๆ อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนหารายได้ เช่นการ
พัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และ ส่วนสนับสนุน อาทิ การบริ หารบุคลากร การพัฒนาองค์กร
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการ
เสริ มสร้ างธรรมาภิบาล เพื่อให้ ทุกส่วนงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ องค์การตลาด เพื่อการพัฒนาองค์การ
ตลาดให้ ตอบสนองภารกิจในการเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ อย่าง
ยัง่ ยืน จนเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการภายในเป็ นเลิศ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ระยะ 20 ปี

องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ในการพั นาเศร กิจ านราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตร าน
ในการกระจายและจาหน่ ายสินค้ าเก ตร และผลิตภัณฑ์ ชุมชน
การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

การขยายตลาดมาตรฐานทั ้งใน
และต่างประเทศ

การพัฒนาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

การตอบรับกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการรักษาสุขภาพ

การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ภายใน

บุคลากรขององค์การตลาด
สามารถขับเคลื่อนองค์กรเข้ าสู่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์

มีการนาฐานข้ อมูลและทรัพยากร
ที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาด

เสริ มสร้ างตลาดสาขาและตลาดชุมชน
ท้ องถิ่นให้ ได้ มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์
โดยเป็ นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการบริ หาร
จัดการตลาด และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้

สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์
ด้ านข้ อมูลและโลจิสติกส์

เพิ่มช่องทางการค้ าขาย ทั ้งในและ
ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทาง
การค้ าขายออนไลน์

ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี มีการขับเคลื่อนเศร กิจ านรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ านข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: มีตลาดมาต านครอบคลุมทั่วทัง
ประเทศและขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการ
ภายในองค์ กร

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

• พั นาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด
ในการพั นาเศร กิจชุมชน แสดงผลข้ อมูลด้ านราคา
สินค้ าที่ขาด หรื อ ล้ นตลาด ที่มีความครบถ้ วน และเป็ น
Real Time รวมทั ้งแสดงผลอันดับตลาดมาตรฐาน
• พั นาบริ การด้ านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชันของ
ตัวเองด้ านสินค้ าชุม น

• ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มี
คุณภาพ สร้ างพันธมิตรกับหน่วยงานราชการหรื อเอกชน
อื่น ในการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ขยายตลาดมาตรฐาน
ทั ้งที่บริ หารจัดการเอง และที่ให้ คาปรึกษาตลาดชุมชนอื่น
ในประเทศ โดยเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชน รวมทั ้งเป็ นที่ปรึกษา
ให้ กบั ผู้ประกอบการตลาดในต่างประเทศ

• เพื่อความเป็ นเลิศการดาเนินงานของส่ วนงานต่ าง
อย่ างสมดุล เช่นการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และ ส่วนสนับสนุน อาทิ การบริ หาร
บุคลากร การพัฒนาองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง และการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล

ตัวชีวัดขันปลาย
ระยะ 20 ปี

• ศูนย์ข้อมูลราคาสินค้ าเกษตรรายวันที่ครบถ้ วน สามารถ
• มีตลาดชุมชนที่ได้ มาตรฐานทัว่ ประเทศ
แสดงผลด้ านราคาได้ อย่าง Real Time
• องค์การตลาดเป็ นที่ปรึกษาที่ผ้ ปู ระกอบการทั ้งในและ
• ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงปริ มาณผลผลิตการเกษตรที่มีความ
ต่างประเทศนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการเปิ ดตลาดใหม่
ต้ องการสูง ขาดตลาด หรื อ ที่ล้นตลาด ในปั จจุบนั และ
และบริ การจัดการให้ ได้ มาตรฐาน
อนาคต
• มีตลาดชุมชนที่อยูภ่ ายใต้ การประกอบการ หรื อภายใต้ การให้
• ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงการจัดอันดับตลาดมาตรฐาน ทั ้งใน
คาปรึกษาทีไ่ ด้ รับการจัดอันดับในกลุม่ ตลาดทีด่ ีเลิศ โดย
ภาพรวม และในปั จจัยการประเมินด้ านต่างๆ
องค์กรต่างประเทศ
• องค์การตลาดมีแอปพลิเคชันของตัวเองที่เป็ นที่ร้ ูจกั และ
ยอมรับ เป็ นแอปพลิเคชันที่คนนึกถึงอันดับแรกเมื่อต้ องการซื ้อ
สินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (Application of Choice
ของสินค้ าดังกล่าว
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• องค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจอันดับ 1 ในด้ านการบริ หาร
จัดการภายใน

เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวดังกล่าว แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียด ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นาตลาดดังเดิมเป็ นตลาดเก ตรปลอดภัย
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค้ าปลีกทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทาให้ ตลาดแบบดังเดิ
้ มถูกแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดไปอย่างต่อเนื่อง องค์การตลาดจึงมีนโยบายสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาด โดยการขาย
สินค้ าหรื อบริ การที่เ ป็ นสิ นค้ าส าหรั บกลุ่ม ลูกค้ าเฉพาะ (Niche Market) ที่จ ะสามารถทาให้ ตลาดแบบ
ดังเดิ
้ มมีความดึงดูดให้ ผ้ ตู ้ องการสินค้ าเฉพาะด้ านเดินทางมาเลือกซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ที่มีความหลากหลาย
ได้ ในที่เดียว จึงลดข้ อจากัดทางด้ านทาเลที่ตงได้
ั ้ ส่วนหนึ่ง นอกจากนีส้ ินค้ าเกษตรปลอดภัย มีแนวโน้ ม
ความนิยมสูงขึ ้น จึงมีศกั ยภาพในการเติบโต นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดสาขา
ให้ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้ างความประทับใจให้ นอกจากวัตตถุประสงค์ในการมาซื ้อสินค้ าแล้ ว ผู้มาตลาดยังได้
ประสบการณ์จากการมาท่องเที่ยวอีกด้ วย ทังนี
้ ้ความเป็ นเอกลักษณ์ จะช่วยลดการแข่งขันทางด้ านราคา
จากผู้ประกอบการค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ อีกส่วนหนึง่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นกลไกผลั ก ดั น เศร
ช่ องทางตลาดกายภาพต่ าง

กิ จ านราก เพื่ อ กระจายสิ น ค้ า ชุ ม ชนผ่ าน

เพื่อกระจายสินค้ าชุมชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพต่างๆ ทังที
้ ่ประกอบการเอง และตลาดชุมชน
อื่นๆ ทั่วไป หรื อพืน้ ที่ ขายสิน ค้ าที่เปิ ดขึน้ ไม่ประจา โดยอาจมี การประสานกับพันธมิตร ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน ในการวางสินค้ าชุมชน
ส่ งเสริมการกระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ช่องทางการค้ าปลีกสมัยใหม่
แนวคิด “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ที่ดแู ลรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะสร้ างความเจริญแก่ชมุ ชนให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดี
ขึ ้น อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้ า OTOP ยังมีข้อจากัดในการนาสินค้ าออกสู่ตลาดในวงกว้ าง อาทิ แหล่งเงินทุน
ในประเทศยังไม่เอื อ้ อานวยต่อผู้ประกอบการสินค้ า OTOP รวมถึงข้ อจากัดของ Modern Trade ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการนาสินค้ าเข้ าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซื ้อ คุณภาพสินค้ า หรื อ ค่าขนส่ง เป็ นต้ น
องค์การตลาดจะเข้ าไปเป็ นกลไกในการลดข้ อจากัดในกระบวนการดังกล่าว ในการสนับสนุนการขายสินค้ า
ชุมชนในพื ้นที่ต่างๆ เนื่องจากผู้ผลิตอาจรวมตัวกันได้ ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานา
สิ น ค้ า เข้ า Modern Trade เอง ทัง้ ยัง เป็ นการช่ว ยน าสิ น ค้ าที่ ห ลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้
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นอกจากนี ้ โครงการดังกล่าวยังทาให้ ชื่อเสียงขององค์การตลาด เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นในบทบาทและหน้ าที่อีก
ประการหนึง่
การบริหารจัดการสินค้ าล้ นตลาดและสร้ างมาตร านราคาสินค้ าเก ตร
ข้ อจากัดด้ านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้ องเป็ นไปตามฤดูกาล ประกอบ
กับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ ้น และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็ นจานวนมากทาให้ เกิดภาวะ
สินค้ าล้ นตลาดและเกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่า อีกทัง้ การที่เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย
สินค้ าได้ ส่งผลให้ ขาดอานาจต่อรอง และขาดการเชื่อมโยงสินค้ าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื ้อ องค์การตลาด
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้ าการเกษตรใน
ระดับท้ องถิ่นให้ กระจายออกนอกพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ และขยายเครื อข่ายองค์การตลาดให้ ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้ า และยังเป็ นการ
ส่งเสริ มด้ านประชาสัมพันธ์ องค์การตลาดในฐานะตัวแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ
ไทย เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการส่ง
สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น อาหารดิบ ขององค์การตลาดให้ แก่หน่วยงานราชการอีกด้ วย
นอกเหนือจากการกระจายสินค้ าที่ล้นตลาดไปยังพื ้นที่ต่างๆ แล้ ว องค์การตลาดยังมีแนวนโยบาย
ในการรับซื ้อสินค้ าล้ นตลาดของเกษตรกร โดยกาหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร
และ ราคารับซือ้ ปลายทางที่ขายต่อผู้บริ โภค เพื่ อให้ มี ความเหลื่ อมล า้ น้ อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้
ระบายสินค้ าแล้ ว ยังขายได้ ราคาที่ดีขึ ้น ในขณะที่ผ้ ูบริ โภค สามารถซื ้อสินค้ าล้ นตลาดได้ ในราคาที่ ลดลง
และยังเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
การปรับปรุงการดาเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing)
องค์การตลาดมีแนวนโยบายดาเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย
ที่ผ่านมาได้ มีการทาโครงการ คาราวานสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยออนทัวร์
365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมี การปรั บปรุ ง วิธี ก ารดาเนินการ ซึ่ง เดิม ใช้
ตัวแทน (Agent) เพียงไม่กี่ราย ใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัดทังในระดั
้
บ อาเภอ
และ จังหวัดต่างๆ ทาให้ ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงาน เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ และสินค้ าที่
นามาขายได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทาให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาด

12

โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์ ก ารตลาดจะเป็ นผู้ บริ ห ารจัด การโครงการประเภท Event
Marketing เอง ตังแต่
้ การเลือกสถานที่ วันเวลา การจัดหมวดหมู่สินค้ า รู ปแบบการค้ า แต่อาจมีการจ้ าง
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน หรื อสถาบันการศึกษา เป็ นผู้รับจ้ างในงานภาคปฏิบตั ิ โดยองค์การตลาด
จะรับรายได้ จากการเช่าแผงการค้ าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก
ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทาให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่ม
รายได้ ให้ แก่องค์การตลาด และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ให้ แก่บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย แนวทาง
ดังกล่าวนี ้ อาจนามาใช้ ในโครงการ Event Marketing อื่นๆ ในอนาคต
พั นาองค์ การตลาดให้ เป็ นหน่ วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์ ) ที่มีมาตร าน
กิจกรรมหนึง่ ที่ถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักนอกเหนือจากการดาเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน
ปั จ จุบัน คือการดาเนินการเกี่ ยวกับการจ าหน่ายสิ นค้ าโภคภัณฑ์ ให้ แก่เรื อนจ าและส่วนราชการต่างๆ
โดยเฉพาะ การดาเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้ าวสาร และเชือ้ เพลิงให้ แก่เรื อนจาฯ ทัณฑสถานของกรม
ราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ และส่วนราชการอื่นๆ โดยในช่วงปี งบประมาณปี พ.ศ. 2515 – 2519 องค์การตลาด
ได้ ดาเนินการจัดส่งอาหารดิบ และเชื ้อเพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี ไ้ ด้
ทารายได้ ให้ กบั องค์การฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตามได้ มีการถูกท้ วงติงจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตั ิที่องค์การตลาด
มีการแต่งตังเอกชนให้
้
เป็ นตัวแทน (ตัวแทนช่วง) เป็ นผู้ดาเนินการจัดหาอาหารดิบให้ แก่เรื อนจาทังหมด
้
โดย
องค์การตลาดมีการหักอัตราผลตอบแทนร้ อยละ 3 และเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในสิทธิพิเศษของ
องค์ก ารตลาดดัง กล่า ว ท าให้ อ งค์ การตลาดต้ อ งเข้ าร่ วมประกวดราคาเพื่ อ เสนอราคาอาหารดิบและ
เชื ้อเพลิงแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จึง คาดการได้ ว่ารายได้ จากแหล่งนี ้ขององค์การตลาดจะ
ลดลงอย่างมาก ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี ้ ในอนาคตองค์การตลาดจึงมีแนวนโยบาย
ในการหาช่องทางการขยายกิจกรรมการจัดหาวัสดุโภคภัณฑ์เพิ่มเติม อาทิเช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล หน่วย
ทหาร และหน่วยราชการทั่วประเทศ รวมถึง การเน้ นในด้ านคุณภาพอาหารและความเชื่อถื อได้ ในการ
ให้ บริการ โดยประสานพันธมิตรกับตัวแทนขององค์การตลาดที่อยูใ่ นพื ้นที่ 76 จังหวัด
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังต้ องมีการปรับปรุ งรู ปแบบการดาเนนกิจกรรมในการจัดหาวัสดุโภค
ภัณฑ์ ที่แต่เดิม ดาเนินการโดยตัวแทนช่วงขององค์การตลาดเป็ นหลัก มาเป็ นการจัดซื ้อจัดหา (Sourcing
and procurement) วัตถุดิบที่มี คุณภาพตามที่ กาหนดในราคาที่ ดีที่สุด รวมถึงการบริ หารจัดการห่วงโซ่
13

อุปทานด้ วยตนเอง โดยใช้ มาตรฐานอนามัย และ ความมั่นใจได้ ในการไม่มีสิ่ง แปลกปลอมปะปนไปกับ
อาหาร เป็ นจุดขายและสร้ างความแตกต่างจากผู้ดาเนินการจัดหาอาหารดิบอื่นๆ โดยหากองค์การตลาด
สามารถดาเนินงานส่วนนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ หน่วยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้
ในประเด็นดังกล่าว องค์การตลาดจาเป็ นต้ องจัดตังคณะท
้
างานขึ ้นมาเพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้
การวางระบบเพื่อรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าวัตถุ ดิบ อาทิ การคัดเกรด
สินค้ า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็ นต้ น ในลาดับถัดไป
สร้ างรายได้ ส่วนเพิ่ม
รายได้ หลักที่สาคัญที่สดุ ตามพันธกิจขององค์การตลาดคือรายได้ จากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาด โดยเฉพาะการให้ เช่ าแผงค้ า ซึ่งในปั จจุบัน สาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย
สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลาพูน โดยสาขาบางคล้ า มีจดุ ขายที่ค่อนข้ างชัดเจน คือ เป็ นตลาด
สัต ว์ นา้ ในขณะที่ ส าขาล าพูน มี ค วามพยายามที่ จ ะส่ง เสริ ม ให้ เ ป็ นตลาดพื ช ผัก ออร์ แกนิ ค การได้ รั บ
งบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกของตลาดทังสองสาขา
้
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ ค่าเช่าแผงค้ า และอาคารพาณิชย์ เพื่อสร้ างรายได้ ที่ยั่งยืนให้ แก่
องค์กรได้ สว่ นหนึง่
ในขณะที่สาขาตลิ่งชันในปั จจุบนั ยังคงไม่มีรายได้ จากการให้ เช่าแผงค้ า องค์การตลาดจึงสามารถ
ใช้ โอกาสนี ้ ปรั บแนวทางในการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดตลิ่งชัน ว่าควรเน้ นการดาเนินธุ รกิ จใน
รู ปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและให้ ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพัฒนาเป็ นตลาดสาหรับการค้ าส่ง
พืชผักออร์ แกนิค ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล หรื อ การพัฒนาเป็ นตลาดริ มน ้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
จากนัน้ จึงทาการปรับปรุ ง ลักษณะทางกายภาพให้ มี ความสอดคล้ องกับรู ปแบบที่ศึกษา ภายใต้ กรอบ
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาล แล้ วจึงทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการรับรู้ ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การศึกษาเชิง ลึกก่อ นการดาเนินงานดัง กล่าว จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถกาหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนา และเพิ่มโอกาสที่ตลาดตลิ่งชันจะประสบความสาเร็ จ และกลายเป็ นตลาดหลักที่มีจดุ
ขายเฉพาะตัว ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาดในระยะยาว
นอกจากการสร้ างจุดขายที่ชดั เจนให้ กับตลาดสาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเองในปั จจุบนั
เมื่อตลาดต่างๆ เริ่ มมีจานวนผู้ใช้ บริ การมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้ จากการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ในพื ้นที่ตลาดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงค่าบริ การรายวัน เช่น ค่าแผงค้ าในพื ้นที่ส่วนที่เปิ ด
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เพิ่มเติมในตลาดตลิ่งชัน เช่น ในบริ เวณตลาดริ มน ้า ค่าบริ การที่จอดรถ ค่าบริ การห้ องน ้า ค่าเช่าอุปกรณ์
และการเปิ ดพื ้นที่เพิ่มด้ านหน้ าตลาดบางคล้ า เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างมาตร านตลาดต้ นแบบและเป็ นศู นย์ การเรี ยนรู้ การสร้ า งตลาด
กายภาพ
เนื่องด้ วยองค์การตลาดได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตลาดตัวอย่างจากรัฐบาลใน
ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการนาองค์ความรู้ ที่มีจ ากการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
ตลาดสาขาทัง้ 3 แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้ เป็ นประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ โดยการขยายองค์
ความรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาด และ ยุทธศาสตร์ ของชาติในมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อเป็ นแบบอย่างที่ ดีใ นการสร้ างตลาดต้ นแบบ โดยมี จุดมุ่ง หมายในการส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้ มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้ อย่างมัน่ คงเพื่อเป็ น
รายได้ หลักที่ยงั่ ยืนให้ แก่ประเทศไทย
เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการส่งเสริ มพัฒนาตลาดชุมชนให้ ได้ มาตรฐาน องค์การตลาดจะมี 3
บทบาท คือ การสร้ างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และ การวัดผล องค์การตลาดได้ วางแผนการจัดตังศู
้ นย์การ
เรี ยนรู้ ในตลาดกายภาพสาขาต่างๆ ที่ตลาดตลิ่งชัน ตลาดบางคล้ า และ ตลาดลาพูน โดยใช้ งบประมาณ
อุดหนุนที่จะได้ มาในปี พ.ศ. 2560 เพื่อมาเป็ นงบลงทุน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0
สร้ างระบบ E-commerce
เนื่ องด้ วยองค์การตลาดมีจุดแข็ง คือ เป็ นหน่วยงานสัง กัดภายใต้ กระทรวงมหาดไทย ทาให้ มี
ความสามารถในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลผู้ผลิตที่สาคัญในแต่ละจังหวัดได้ ง่าย และเป็ นกลไกที่สาคัญของ
กระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงข้ อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื ้อ ในปั จจุบนั เนื่องด้ วยแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทังอิ
้ นเทอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟน ส่งผลให้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้ สามารถสืบค้ น ส่งต่อ จัดเก็บ และบริ หารข้ อมูลได้ เป็ นปริ มาณมากและรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม องค์การ
ตลาดยัง มีจุดอ่อน คือ การขาดบุคลากรผู้มี ความเชี่ ยวชาญในด้ านการตลาดออนไลน์ และการพัฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบกับ ยัง ขาดการน าข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ แ ละประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และประสิทธิภาพกับองค์กร

15

ดังนัน้ ด้ วยปั จจัยที่ได้ กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น องค์การตลาดจึงพิจารณาดาเนินกลยุทธ์ สร้ างระบบ
E-commerce 4.0 ด้ ว ยการ (1) พัฒ นาบุค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) (2) เน้ นการเป็ นพันธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่แล้ ว แทน
การสร้ างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชาระเงิน ออนไลน์หรื อโดยบัตรเครดิต และ (3) ริ เริ่ มโครงการนาร่องใน
บางเขตพืน้ ที่ ก่อนขยายผลออกไปทั่วประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้ นไปที่การมีส่วนร่ วมและการเข้ าถึง
ข้ อมูลผ่านทางช่องทางเดิมที่ประชาชนมีความคุ้นเคย เช่น บนมือถือ หรื อบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ
ในช่วงต่อมา (แผนระยะ 20 ปี ) จึงเริ่ มสร้ างแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเป็ นของตนเอง เพื่อทาหน้ าที่เป็ น
สื่ อ กลาง ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และรวบรวมข้ อ มูล ระหว่ า งผู้ซื อ้ และผู้ข าย ซึ่ ง อาจขยายไปถึ ง ผู้ซื อ้ ใน
ต่างประเทศ และอาจพิจ ารณา Outsource ระบบโลจิ สติกส์ ไปให้ กับบริ ษัทที่ มี ความเชี่ ยวชาญให้ กับ
พันธมิตรภาครัฐ เช่น ไปรษณีย์ไทย หรื อ ภาคเอกชน เช่น Kerry เป็ นต้ น
สร้ างศูนย์ ข้อมูล
การสร้ างศูนย์ข้อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยให้ ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและรับทราบถึง
ข้ อมูลที่สาคัญ เช่น ราคาสินค้ าเกษตรจากแหล่งผลิตทังประเทศ
้
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรื อ
บนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) (2) ช่วยจับคูค่ วามต้ องการซื ้อกับความต้ องการขาย โดยเฉพาะความต้ องการ
เป็ นล็อตใหญ่ในทุกๆ พื ้นที่ รวมทังอาจเป็
้
นการส่งต่อข้ อมูลความต้ องการของผู้ซื ้อในต่างประเทศ และ (3)
สามารถเป็ นช่องทางการสร้ างรายได้ บางส่วน เช่น จากค่าบริ การ ค่าบริ หารจัดการแอปพลิเคชันให้ กับ
องค์การตลาด
ในการนี ้ องค์การตลาดมี ความจาเป็ นต้ องสร้ างศูนย์ข้อมูล เพื่ อนามาบริ หารจัดการการตลาด
ออนไลน์ดงั กล่าวนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านราคา ทังจากการส
้
ารวจจากพันธมิตรภาครัฐ เช่นข้ อมูลจาก กรมการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สหกรณ์การเกษตร หรื อ กระทรวงพาณิชย์ ตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ราชอาณาจักร หรื อเป็ น
ราคาที่องค์การตลาดกาหนดขึ ้นเพื่อรับซื ้อในกรณีสินค้ าการเกษตรที่ล้นตลาด และ ด้ านปริ มาณ (Demand
Matching) เนื่องจากผู้ประกอบการ SME หรื อ ผู้ผลิต OTOP ที่มีความต้ องการผลิตผลทางเกษตรจานวน
มาก และมีข้อกาหนดเงื่อนไขคุณภาพคงที่ ยังไม่สามารถหาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพคงที่
ได้ เพียงพอและสม่าเสมอ เช่น การผลิตอาหารแปรรูป และ เครื่ องสาอางจากวัตถุดิบธรรมชาติที่กาลังเป็ น
กระแสนิยมในต่างประเทศ ทาให้ ไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ตามคาสั่งซือ้ นับเป็ นอุปสรรคในการทาการค้ า
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อย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีการสัง่ สินค้ าจานวนมากจากต่างประเทศ ทังนี
้ ้บริ การดังกล่าวยังสามารถช่วย
ในการบริหารจัดการสินค้ าที่ล้นตลาดได้ อีกด้ วย
การสร้ างข้ อมูลด้ านอุปสงค์ และอุปทาน จะสามารถช่วยทาให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าเกษตรวัตถุดิบ พบกับ
ผู้ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถสูง เนื่องจากเป็ นประเทศที่มี
พื ้นฐานจากด้ านเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
เมื่อองค์การตลาดมีแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินการให้ มีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อเหตุการณ์ มากขึ ้น จึงมีความจาเป็ นที่จะปรับปรุ งการดาเนินงานภายในให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และ พัน ธกิ จ ในอนาคต รายละเอี ย ดในส่ ว นต่า งๆ ของการบริ ห ารจัด การภายใน ทัง้ ทางด้ า น การ
ประชาสัม พันธ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ด้ านการบริ หารบุคคลและพัฒ นาองค์กรโดยการเร่ ง
เสริ ม สร้ างสมรรถนะที่ จ าเป็ นและต้ องการในธุ ร กิ จ ในอนาคต ปรั บปรุ ง โครงสร้ างองค์ก รให้ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารผลงาน และสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ด้ านตรวจสอบภายใน และควบคุม
ภายในเพื่อธรรมาภิบาลที่ดี รวมทังด้
้ านการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็ นต้ น
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แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด ระยะ 5 ปี

18

การประมาณการทางการเงิน
สาหรับรายได้ ของส านักงานใหญ่ ขององค์การตลาด รายได้ ในส่วนของค่าดาเนินงานข้ าวสาร
อาหารดิบและอื่นๆ จะลดลงเป็ นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อข้ าวสารอาหารดิบของเรื อนจาต่างๆ ส่งผลให้ กระทบกับผลกาไรของสานักงานใหญ่
รวมทังรายได้
้
ขององค์การตลาดโดยรวม ทาให้ องค์การตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการ
ในการลดค่าใช้ จ่า ย เช่น การย้ า ยส านักงานไปยัง สาขาตลิ่ง ชัน เพื่ อลดค่าเช่า ส านัก งาน รวมถึง การ
วางโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้ ในส่วนดังกล่าวที่หายไป
จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) โครงการที่มีศกั ยภาพในการ
สร้ างรายได้ ในระยะยาวให้ แก่องค์การตลาด ซึง่ สามารถเริ่มดาเนินการได้ ทนั ที ตามแผน ประกอบด้ วย
 โครงการนาสินค้ า OTOP เข้ าไปจาหน่ายใน Modern Trade
 โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
 โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
 โครงการที่ปรึกษาตลาดต้ นแบบ
การประมาณการรายได้ จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในอดีต และ การผลักดันการดาเนินงานโดยบุคลากรขององค์การตลาด
เป็ นหลัก โครงการที่เป็ นโครงการใหม่ โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการที่ปรึกษาตลาด
ต้ น แบบ คาดว่า จะมี ร ายได้ เ ข้ า มาตัง้ แต่ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามล าดับ ดัง ที่ แ สดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี ้
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องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายได้ จากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
หน่วย : บาท
2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

โครงการนาสินค้ า OTOP เข้ าไปจาหน่ ายใน Modern Trade
รายได้ โครงการนาสินค้ า OTOP จาหน่ายใน Modern Trade

2,000,000

2,500,000

2,750,000

3,025,000

3,176,250

3,335,063

ต้ นทุนโครงการนาสินค้ า OTOP จาหน่ายใน Modern Trade

1,966,000

2,425,000

2,667,500

2,934,250

3,080,963

3,235,011

34,000

75,000

82,500

90,750

95,288

100,052

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050

805,255

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

485,000

533,500

586,850

645,535

710,089

781,097

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

200,000

500,000

550,000

632,500

727,375

6,000

15,000

16,500

18,975

21,821

2,000

5,000

5,500

6,325

7,274

4,000

10,000

11,000

12,650

14,548

500,000

600,000

500,000

600,000

629,899

738,757

รายได้ สทุ ธิโครงการฯ
โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
มูลค่าสินค้ าทีข่ ายได้
ส่วนแบ่งรายได้ ขององค์การตลาด (ร้ อยละ 3)
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานโครงการฯ
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ
โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
มูลค่าสินค้ าทีข่ ายได้
ส่วนแบ่งรายได้ ขององค์การตลาด (ร้ อยละ 3)
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานโครงการฯ
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ

-

โครงการที่ปรึ กษาตลาดต้ นแบบ
รายได้ จากค่าบริการทีป่ รึกษา
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ
รายได้ สทุ ธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

49,000

95,500

110,650

121,715

ในส่วนของสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานขององค์การตลาด ซึ่งประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลาพูน ทางองค์การตลาด จะ
ได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และปรับปรุงให้ สภาพแวดล้ อมของทังสามตลาดดี
้
ขึ ้น โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชัน ซึ่งในปั จจุ บนั ยังไม่
มีรายได้ จากค่าเช่าแผง ในขณะที่ ตลาดลาพูน และตลาดบางคล้ า การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวก รวมทังจะส่
้ งผลให้ องค์การตลาด มีรายได้
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มากขึ ้นจากการปล่อยเช่าแผงค้ า ซึ่งเป็ นภารกิจหลักขององค์กร โดยเมื่อพิจารณา กาไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของแต่ละสาขา
เป็ นดังต่อไปนี ้
2559

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

62,111,650

40,765,567

(35,059,215)

(35,919,053)

(31,325,472)

(31,775,616)

(32,565,773)

(22,074)

(3,010,727)

(3,112,563)

(1,147,262)

(2,275,889)

1,352,148

1,056,166

สาขาบางคล้ า

2,624,229

2,275,330

2,631,521

4,791,635

5,492,041

5,407,259

5,306,656

สาขาลาพูน

(1,279,730)

(1,749,615)

(1,612,637)

(1,306,808)

(1,122,873)

(1,273,009)

(1,437,269)

620,976

535,692

1,031,937

1,031,238

1,031,238

1,031,238

1,031,238

สาขาปากคลองตลาด

11,907,828

13,614,765

14,429,619

14,387,192

14,341,583

14,292,553

14,239,847

EBITDA ภาพรวมทัง้ องค์ กร

75,753,278

52,431,013

(21,691,339)

(18,163,058)

(13,859,372)

(10,965,427)

(12,369,135)

สานั กงานใหญ่
สาขาตลิ่งชัน

สาขาหนองม่ วง

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กาไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้ มดีขึ ้นตามลาดับ ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นถึงความจาเป็ นในการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ เพื่อเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาที่มีอยูเ่ พื่ อให้ สามารถ สร้ างรายได้ จากการ
ปล่อยเช่าแผงค้ ามากขึ ้นในระยะยาว ทดแทนรายได้ จากค่าดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ที่จะหายไปในปี 2561
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บทที่ 1 สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การตลาด
การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การตลาด แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ (1) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยเริ่ มจากพลวัตโลก (Mega Trend) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ มสาคัญที่จะ
เกิ ดขึน้ ในโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกมองเห็นร่ วมกัน และนามาใช้ ในแผนยุทธศาสตร์ ต่างๆ ของประเทศ
รวมทังประเทศไทยเช่
้
นเดียวกัน โดยใช้ กรอบแนวคิด PESTLE (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ
ระเบี ยบ และสิ่ ง แวดล้ อ ม) วิเ คราะห์ ประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ องค์ การตลาด และการวิเคราะห์ ในระดับ
อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีกในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้ วย สถานการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต (2)
ทาการทบทวนเอกสารด้ านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ ที่เกี่ ยวข้ องกับ องค์การตลาด ซึ่ง
รวมถึง (2.1) แผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (2.2) แผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.
2560-2564) และ (2.3) แผนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยมีประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี ้
1.1 การวิเคราะห์ PESTLE และพลวัตโลกที่สาคัญในอนาคต
จากการรวบรวมวรรณกรรมและทบทวนแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในมิ ติต่า งๆ ของโลกจาก
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงในระดับสากลในสาระที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ World Economic Forum (WEF)1, Frost &
Sullivan2, Roland Berger3, pwc4, KPMG5, Ernst & Young (EY) 6 โดยสามารถสรุ ป เป็ นประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงสาคัญต่างๆ ของโลกในระยะยาว หรื อพลวัตโลก ได้ ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE ดังนี ้

1

World Economic Forum. (2015). Outlook on the Global Agenda 2015. Retrieved July 11, 2017, from http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda2015/
2
Frost&Sullivan. (2014). World’s Top Global Mega Trends to 2025 and Implications to Business, Society and Cultures. Retrieved July 11, 2017, from
www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007
3
Roland Beger Strategy Consultants. (2015). Trend Compendium 2030. Retrieved July 11, 2017, from
http://www.rolandberger.com/expertise/trend_compendium_2030/
4
Pwc. (2014). Five megatrends and possible implications. Retrieved July 11, 2017, from https://www.pwc.com/us/en/corporategovernance/publications/assets/pwc-corporate-goverance-directors-megatrends.pdf
5
KPMG. (2014). Future State 2030: The global megatrends shaping governments. Retrieved July 11, 2017, from
https://www.kpmg.com/ID/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Future-State-2030.pdf
6
Earnst & Young. (2015). Megatrends 2015 making sense of a world in motion. Retrieved July 11, 2017, from
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
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1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political) เช่น การเปลี่ยนแปลงของมหาอานาจทางการเมือง
ของโลก
2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) ประกอบด้ วย การย้ ายขัวอ
้ านาจทางเศรษฐกิจ
การเน้ นสร้ างเศรษฐกิจให้ ยงั่ ยืนจากองค์ความรู้และนวัตกรรม และการเพิ่มขึ ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social) ประกอบด้ วย สังคมผู้สงู อายุ การขยายตัวของเมือง และ
การเพิ่มสูงขึ ้นของประชากรโลกโดยรวม
4) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี (T-Technological) เช่น เทคโนโลยี 4.0 และการแพร่กระจายของ
เทคโนโลยี อย่างการใช้ อินเทอร์ เน็ตบนสมาร์ ทโฟนที่สร้ างความนิยม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บรโภค
เป็ นต้ น
5) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) เช่น การออกกฎหมายใหม่ขึน้ มาเพื่อควบคุมดูแล
นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการค้ าระหว่างประเทศ
6) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental) เช่น ภาวะโลกร้ อน ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากร
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political)
หากแนวโน้ มในปั จจุบนั ยังดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจและจานวนประชากรในกลุ่มประเทศ
มหาอานาจแถบตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศในแถบยุโรปจะสูญเสีย
สถานะและอิทธิพลทางการเมืองโลกไปให้ แก่ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชีย ด้ วยจานวนประชากรที่มากกว่า
และขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ส่งผลให้ ประเทศกาลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชีย หรื อแม้ แต่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดดอย่าง
กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งได้ แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จี น และแอฟริ กาใต้ จะกลายมาเป็ นมหาอานาจใน
ระดับโลกที่โดดเด่นมากขึ ้น
โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศจีนจะเป็ นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งใหญ่ที่สุดในปั จจุบนั ดังนี้ ในอนาคต
ภาพรวมของเศรษฐกิจ โลกจะมีแนวโน้ ม เปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางตามขั้วอานาจที่เอนเอียงไป
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ทางกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และสภาวะเศรษฐกิจที่กาลังก้ าวหน้ าของประเทศเหล่ านี้เป็ นหลัก7
ซึ่ ง กลุ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ จ ะกลายเป็ นกลุ่ ม ประเทศเป้ าหมายที่ เ หมาะแก่ ก ารขยายธุ ร กิ จ โดย
องค์ การตลาดอาจพิจารณาการขยายช่ องทางการค้ าไปสู่ประเทศเหล่ านี้ด้วยเช่ นกัน
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศร กิจ (E-Economic)
(1) การย้ ายฐานอานาจทางเศรษฐกิจใหม่
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดดในกลุ่มประเทศที่มีจานวนประชากรและทรัพยากรมาก
อย่าง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริ กาใต้ หรื อ กลุ่มประเทศ “BRICS” เป็ นการส่งสัญญาณการย้ าย
อานาจทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมากขึ ้น โดยผลการสารวจพบว่าการเติบโตของผลิต ภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่แท้ จริ ง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) ของกลุ่มประเทศ BRIC (ไม่
รวมประเทศแอฟริ กาใต้ ) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 7.9 ต่อปี ในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า รวมถึงการเติบโตของมูลค่า
การส่งออกที่แท้ จริ ง (Real Export) ที่เพิ่มสูงขึ ้นในอัตราที่ใกล้ เคียงกับ Real GDP ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี 8 ด้ วย
เหตุนี ้ จึง มี ก ารคาดการณ์ ว่าการเจริ ญ เติบโตดัง กล่าวจะดึง ดูด การลงทุน จากต่า งชาติไ ด้ จ านวนมาก
นอกจากนี ้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้ เกิดชนชันกลางที
้
่มากขึ ้น ซึ่งหมายความว่า อานาจการซื ้อ
ของประชากรในกลุ่มประเทศ BRICS จะมีเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมากใน 13 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2573) ทาให้
เกิดอุปสงค์ต่อสินค้ าโดยทั่วไปมากขึน้ และช่วยผลักดันให้ เกิดการผลิตและการจ้ างงานเพิ่มขึน้ ตามมา
ดังนัน้ กลุม่ ประเทศ BRICS จึงถูกคาดการณ์วา่ จะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สาคัญในอนาคต
นอกจากกลุ่มประเทศ BRICS แล้ ว ยังมี กลุ่มประเทศ Next Eleven (N-11) ซึ่งได้ แก่ บังกลาเทศ
อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่ าน เม็กซิโก ไนจีเรี ย ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ ตุรกี และเวียดนาม และกลุ่ม
ประเทศ ASEAN Five ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะเป็ นกลุ่มประเทศที่
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ BRICS โดยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็ นกลุ่มประเทศที่มี
การเติบโตสูง เป็ นเป้าหมายการลงทุน และกลายเป็ นเศรษฐกิจที่เน้ นการบริ โภคเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
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ด้ วยสาเหตุที่ตลาดประเทศกาลังพัฒนาเป็ นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว (Rapid-Growth Markets)
ส่งผลให้ กลุม่ ประเทศเหล่านี ้ มีความน่าดึงดูดและโอกาสให้ กบั ธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก แตกต่าง
จากประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed Countries) ที่เป็ นตลาดที่โตเต็มที่แล้ ว (Mature Markets)
ท าให้ มี ก ารประมาณการจากธนาคารโลกระบุว่า ในปี พ.ศ. 2573 หรื อ ในอี ก 13 ปี ข้ า งหน้ า
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 57 ของ GDP ของทังโลก
้ 9 การค้ าของ
กลุ่ม ประเทศกาลังพัฒ นาเหล่านี จ้ ะคิดเป็ นร้ อยละ 37 ของการค้ าโลก ซึ่ง ประมาณครึ่ งหนึ่ง เป็ นการค้ า
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนาด้ วยกันเอง นอกจากนี ้ ประเทศกาลังพัฒนาจะมีการไหลเข้ าของเงินทุนคิดเป็ น
ร้ อยละ 47 ของทังโลก
้ ส่งผลให้ ประเทศเหล่านี ้จะไม่ได้ เป็ นเพียงกลุ่มประเทศที่ทาตามนโยบายหรื อกระแส
ของตลาดโลกอีกต่อไป แต่จะกลายมาเป็ นผู้สร้ างกระแสให้ เกิดเป็ นอุปสงค์และอุปทานใหม่ๆ ขึ ้นมา และ
เป็ นประเทศที่มีอิทธิพลทางการค้ าระหว่างประเทศและในองค์กรระหว่างประเทศ การย้ ายฐานอานาจจึง
เป็ นโอกาสให้ ประเทศไทยในทุกภาคส่ วนรวมทั้งองค์ การตลาดในการพิจารณาการหาประโยชน์
ในการขยายธุรกิจ
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เนื่องจากตลาดโลกในปั จจุบนั โดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และจีน
ต่างก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี ้ ประเทศที่น่าจะเป็ นเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยคือกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้ านที่มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่าร้ อยละ 8 – 10 ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า ประกอบไปด้ วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรื อกลุ่ม CLMV และด้ วย
ปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ และความใกล้ ชิดทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว มากกว่า
กลุ่มประเทศอาเซียนดังเดิ
้ ม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคู่แข่ง
สาคัญของประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรม ทาให้ กลุ่มประเทศ CLMV มีโอกาสที่จะเป็ นเป้าหมาย
การตลาดของประเทศไทย
อุตสาหกรรมที่ จ าเป็ นส าหรั บการทาให้ ประเทศไทยเป็ นจุดเชื่ อมในอาเซี ยนและเอเชี ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประเทศไทยได้ รับประโยชน์ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน คือ (1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (2)
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การแปรรูปสินค้ าเกษตร (โดยใช้ วตั ถุดบิ จากทังในประเทศไทยและประเทศเพื
้
่อนบ้ าน) (3) อุตสาหกรรมการ
ท่อ งเที่ ย วซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การเดิน ทาง ทัง้ นี ้ มี ข้ อ สัง เกตว่า อุต สาหกรรมที่ ส าคัญ ส่ว นใหญ่ นอกจาก
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ที่เป็ นอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
ได้ เ ปรี ยบส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นอุตสาหกรรมด้ านบริ การ เช่น การค้ าส่ง -ค้ าปลี ก บริ การด้ านการเงิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ รวมแล้ วมีมลู ค่าคิดเป็ นมากกว่าร้ อยละ 23 ของ GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
(3) การเน้ นสร้ างเศรษฐกิจให้ ยงั่ ยืนจากองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในภาวะที่ตลาดมีแรงงานที่ต้องการไม่เพีย งพอ ทาให้ ต้นทุนในการจ้ างแรงงานเพิ่มสูงขึ ้น สาหรับ
อุต สาหกรรมที่ เ น้ น แรงงาน (Labor Intensive Industry) จึง ต้ อ งหัน มาสร้ างนวัตกรรม และสะสมองค์
ความรู้เพื่อผลักดันให้ เกิดผลิตภาพสูงขึ ้น เช่น การทดแทนแรงงานด้ วยหุ่นยนต์หรื อระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ที่ทาให้ เกิดผลิตภาพที่สูงขึ ้น และยังเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ในระยะ
ยาวอีกด้ วย อย่างไรก็ดี การนานวัตกรรมต่างๆ มาทดแทนแรงงาน ยั งมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ แรงงานที่มี
ทักษะระดับสูงที่สามารถเข้ าใจและปฏิบตั ิงานร่วมกับกับนวัตกรรมดังกล่าวได้ ด้วย ผู้ประกอบการในทุก
ภาคส่ วนรวมถึงองค์ การตลาด จึงควรมีการปรั บตัวในการเสริ มสร้ างความสามารถบุคลากรใน
องค์ กรเพื่อการรองรับแนวโน้ มดังกล่ าว
(4) การเพิ่มขึ ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ
การเพิ่ ม ขึ น้ ของผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ มี ส าเหตุห ลายประการด้ ว ยกั น ประการแรกคื อ การ
เปลี่ยนแปลงในสาเหตุของผู้ริเริ่ มประกอบการธุรกิจ จากเดิมที่ริเริ่ มประกอบธุรกิจเพียงเพื่อความจาเป็ นใน
การดารงชีวิตเท่านัน้ เปลี่ยนมาเป็ นการประกอบธุรกิ จเพื่อแสวงหาโอกาสแทน กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
เหล่านี ้จะมองเห็นโอกาสในการสร้ าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ขึ ้นมาในตลาด โดยจะพบเห็น
ได้ ชดั เจนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ ว เนื่องจากประเทศเหล่านี ้ มีประชากรชนชันกลาง
้
ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ และมี ก าลัง ซื อ้ เพิ่ ม มากขึ น้ เช่ น เดี ย วกัน รวมไปถึ ง นวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ มี ต้ น ทุน ต่ า และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีดิจิทลั 10 สภาวการณ์ เช่ นนี้ มีส่วนสนับสนุ นให้ ธุรกิจการซื้ อขายสินค้ า
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ออนไลน์ มีการขยายตัวขึ้น การขยายตัวของประชากรชนชั้นกลางทาให้ มีอานาจซื้ อสู งขึ้น และ
สามารถเข้ าถึงสินค้ าออนไลน์ ได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social)
(1) สังคมผู้สงู อายุ (Aging Society)
ในปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกเริ่มก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ โดยคาจากัดความคือ มีประชากรอายุ
มากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 10 หรื อมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี เกินกว่าร้ อยละ 7 ของประชากรทัง้
ประเทศ กลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วส่วนใหญ่เริ่มเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ เมื่อ 50 ปี ที่แล้ ว ส่วนกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนามีอตั ราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเร็ วมาก และเริ่ มทยอยเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศด้ อยพัฒนายังมีเวลาเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมสูงอายุอีกประมาณ 30-40 ปี โดยสังคมผู้สงู อายุ
นันมี
้ ผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พฒ
ั นามากขึ ้น และประชาชนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ ้น ส่งผล
ให้ อตั ราการเสียชีวิตลดลง อีกทังประชากรส่
้
วนใหญ่แต่งงานช้ าลง และมีการวางแผนครอบครัวกันมากขึ ้น
รวมทังความรู
้
้ และเทคโนโลยี ในเรื่ องการคุมกาเนิดที่แพร่หลายและก้ าวหน้ ามากขึ ้น ภาวะเจริ ญพันธุ์หรื อ
อัตราการเกิดจึงลดลง การมีประชากรสูงอายุเป็ นสัดส่วนที่คอ่ นข้ างมาก หรื อที่เรี ยกว่า “สังคมผู้สงู อายุ” ทา
ให้ เกิดความท้ าทายของสังคมหลายๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น มาตรการการเก็บภาษี การวางระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบเงินบาเหน็จบานาญ และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เป็ นต้ น ในส่ วนของประชากร
ความต้ องการด้ านสาธารณูปโภค สินค้ าและบริการ สาหรั บผู้สูงอายุ รวมทั้งเครื่ องอุปโภค บริ โภค
เช่ น อาหารเพื่อสุขภาพ (ปลอดภัย อินทรีย์ หรือ Organic) และบริการทางการแพทย์ มีแนวโน้ มจะ
เป็ นที่ต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้ างของตลาดให้ เอื้ออานวยแก่ ผ้ ูสูงอายุ เช่ น
การทาทางลาด จะเป็ นสิง่ ทีเ่ อื้ออานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้ แก่ ผ้ ูมาตลาด
(2) การขยายตัวของเมือง (Urbanization)
ในอนาคตประชากรส่วนใหญ่จะย้ ายเข้ าสูเ่ มืองมากขึ ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573
จะมี ป ระชากรอาศัยอยู่ในเมื องมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรโลก และเศรษฐกิ จ เมื องใหญ่ จ ะคิดเป็ น
ร้ อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทัง้ โลก ทาให้ เมือง
ใหญ่กลายเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมสาคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ทังการผลิ
้
ต การค้ าขาย และการลงทุน ซึ่ง
เป็ นผลมาจากแรงจูง ใจต่า งๆ อาทิ ความแตกต่า งของค่า แรงและคุณ ภาพชี วิ ต ความสะดวกสบาย
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ความก้ าวหน้ าของระบบขนส่ง ความเป็ นศูนย์กลางของประเทศ ความพร้ อมของโครงสร้ างพื ้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค จึงทาให้ ประชากรไหลเข้ าเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ มีกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในเมืองรอบๆ มากขึ ้น จนกลายเป็ นเมืองขนาดใหญ่ (Mega city)
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเมืองใหญ่ก็ นามาซึ่งอุปสรรค และความท้ าทายหลายด้ านด้ วยกัน
ด้ านแรกคือปั ญหาความแออัดของประชากร ทังประชากรไร้
้
ที่อยู่อาศัย และผู้ที่อยู่อาศัยในที่แออัดหรื อเป็ น
แหล่งเสื่อมโทรม ปั ญหาด้ านต่อมาคือปั ญหามลพิษและปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาสุดท้ ายคือความพร้ อมด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน พลังงาน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้ต้ องใช้ จานวนเงิน มหาศาลในการ
แก้ ไขพัฒนา เพื่อให้ พร้ อมรับมือกับการขยายตัวของเมืองใหญ่ และผลที่จะตามมา จึงเป็ นประเด็นในการ
พิจารณาในส่ วนของมาตรฐานตลาดชุมชนทีถ่ ูกสุขลักษณะ ทีจ่ ะเติบโตขยายตัวไปพร้ อมกับชุมชน
(3) การเพิ่มสูงขึ ้นของประชากรโลกโดยรวม โดยเฉพาะประชากรชนชันกลาง
้
สืบเนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่ทาให้ คนมีอายุ ขัยที่สูงขึน้ ทาให้ อัตราการตายลดลง
จานวนประชากรโดยรวมของโลกจึงมีมากขึ ้น โดยองค์กรหลายแห่งได้ มีการคาดการณ์จานวนประชากรโลก
ไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรของโลกจะมีประมาณ 8-9 พันล้ านคน โดยประเทศที่กาลังพัฒนาในแถบ
ทวีปเอเชีย ลาตินอเมริกา และแอฟริกา จะมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของประชากรที่สงู กว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณ์ว่า จานวนประชากรชนชันกลางทั
้
ว่ โลก
(รายได้ เฉลี่ย 10-100 เหรี ยญสหรัฐต่อวัน) จะเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่ งจาก 2 พันล้ านคน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น
4.9 พันล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของประชากรทังโลก
้ ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งราวร้ อยละ 80 ของคนชัน้
กลางที่เพิ่มขึ ้น มาจากตลาดเกิดใหม่หรื อประเทศกาลังพัฒนา ดังนั้น ในส่ วนนี้จึงทาให้ ประเทศในกลุ่ม
BRICS และ CLMV เป็ นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีความน่ าสนใจในการขยายช่ องทางการประกอบ
ภารกิจหรือธุรกิจ
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (T-Technological)
การผลิตสินค้ าเริ่ มจากการใช้ แรงงานคนและสัตว์ ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ต้องใช้ ทรัพยากรมากที่สุดและ
ประสิทธิภาพต่าที่สดุ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาอุตสาหกรรมของโลกก็ถกู พัฒนาไปพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงไป
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกของโลกเกิดขึ ้นเมื่อมีการสร้ างเครื่ องจักรไอน ้า
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ในปี พ.ศ. 2327 โดยถูกนามาใช้ ทดแทนพลังงานที่ได้ จากธรรมชาติในการผลิต รวมทังเกิ
้ ดการสร้ างรถไฟซึ่ง
ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการคมนาคมขนส่ ง กระตุ้น การบริ โ ภคสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม ด้ วย
ความก้ าวหน้ านี ้ จึงนามาสู่การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2413 เมื่อมีการพัฒนาเครื่ องกาเนิด
พลังงานไฟฟ้า และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็ นระบบโรงงาน และมีการใช้ แนวความคิดแบบการแบ่ง
งานกั น ท า (Division of Labor) ซึ่ ง เป็ นการแบ่ง งานกั น ท าตามความถนัด ของแต่ ล ะคน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครั ง้ นี ้ทาให้ เกิดการผลิตสินค้ าครัง้ ละมากๆ และมีคณ
ุ ภาพที่
ทัดเทียมกับงานหัตถกรรม โดยมีราคาไม่แพง ทาให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงสินค้ าอุตสาหกรรมได้ จนเกิดเป็ น
กระแสบริโภคนิยมที่แพร่กระจายไปในทุกภูมิภาคของโลก11
แผนภาพที่ 1: การพั นาอุตสาหกรรม 1.0-4.0

4
3 ,
2 ,

512
IT

413

,

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 3 เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2512 เมื่อการพัฒนาด้ านอิเลคทรอนิคส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถูกนามาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบ
บริ หารจัดการด้ านคุณภาพ การพัฒนาเครื่ องจักรให้ มีความสามารถในด้ านความเร็ วและความละเอียด
11

ปฏิวตั ิโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหน้ าการผลิต. (2558). สืบค้ น 14 มกราคม 2559, จาก http://tools-article.sumipol.com/wpcontent/uploads/2015/08/INDUSTRY4.0-The-Next-Industrial-Revolution.pdf
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แม่นยา รวมถึงการนาเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ ในกระบวนการผลิต แต่ระบบทังหมดนี
้
้ยังต้ อง
ได้ รับการบริหารจัดการจากหน่วยควบคุมกลาง หรื อ Centralization ซึ่งทาให้ แต่ละระบบยังไม่มีอิสระภาพ
ในการประมวลผลเอง
ในปั จจุบนั ความต้ องการการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นจากความต้ องการในการลดต้ นทุน
และความแม่นยาในการผลิตที่สูง จึงทาให้ มีแนวความคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 ซึ่งคือการ
บูร ณาการการผลิ ต เข้ า กับ การเชื่ อ มต่อ ทางเครื อ ข่ า ยทุก หน่ว ยของระบบการผลิ ต ตัง้ แต่ตัว วัต ถุดิ บ
เครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ ซึ่งระบบเครื อข่ายนี ้สามารถสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทังหมด
้
ซึ่งระบบนี ้คือการ
เชื่อมโยงระหว่างระบบไซเบอร์ (Cyber) และระบบกายภาพ (Physical) เข้ าด้ วยกัน12
ในสหภาพยุโ รปได้ มี ก ารก าหนดแนวทาง Factories of the Future ที่ โ รงงานจะต้ อ งสะอาด มี
ประสิ ทธิ ภ าพสูง เป็ นมิ ตรต่อสิ่ ง แวดล้ อม และเป็ นส่วนหนึ่ง ของสัง คมที่ ยั่ง ยืน 13 โดยมี เป้าหมายในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้ านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปผ่านการพัฒนาและบูรณาการ
นวัต กรรมการผลิ ต ที่ เ ชื่ อ มต่อ ระบบทัง้ หลายเข้ าด้ ว ยกัน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของสิ น ค้ า
อุตสาหกรรม และความยัง่ ยืนของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น ในโรงงาน Bosch ในประเทศเยอรมนีมีการ
ใช้ แนวความคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ในการพัฒาระบบการผลิตและการค้ าขายของตนเอง คือ ชิ ้นส่วนที่
ผลิตและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกติดด้ วยบาร์ โค้ ด ชิป RFID และเซ็นเซอร์ ที่ตอบสนองต่อเว็บไซต์ เพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบการบันทึกและส่งข้ อมูล โดยข้ อมูลการระบุตาแหน่งเหล่านี ้จะถูกนามาใช้ ในการสร้ างแผน
ที่เสมือนจริ งของระบบการผลิต จากนัน้ ระบบซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ และชิน้ ส่วนต่างๆ จะทาการสื่อสารกัน
แบบไร้ สายเพื่อให้ เกิดการประสานงานและหาจุดที่ก่อให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพสูง ที่สุด ทัง้ กับระบบภายใน
บริษัทและนอกบริษัท
ในส่วนของเทคโนโลยีการสื่อสารนัน้ การแพร่กระจายของเทคโนโลยีจะยังคงมีตอ่ เนื่องและรวดเร็ ว
มากกว่าที่เคยมีมา หากประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายเทคโนโลยีจากผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตบนสมาร์ ทโฟน

12

Accenture. (2014). What is Digital Industry 4.0/Industrial Internet of Things? Retrieved January 14, 2016, from
http://prd.accenture.com/microsites/digital-industry/digital.html
13
European Commission. (n.d.). Factories of the Future. Retrieved January 14, 2016, from http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/factoriesof-the-future_en.html
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เท่านัน้ จะพบว่า ในปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ ประมาณ 14 ล้ านคน และคาดการณ์ว่าจะมีผ้ ูใช้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้ อยละ 34 ต่อปี และเมื่อใช้ โทรศัพท์มือถือเป็ นตัวชี ้วัดในการประเมินความสาคัญของเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั พบว่า มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการดารงชีวิต และถูกคาดการณ์ว่าจะมีความสาคัญมากขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีความรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม
หนึ่งๆ จะสันลง
้ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งความสาเร็ จในการสร้ างความนิยม
และความสะดวกสบายในเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสาร และการซื้อขายสินค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ และ
แอปพลิเคชันต่ างๆ เป็ นนวัตกรรมที่มาทดแทนรู ปแบบการประกอบธุรกิจแบบเดิมอย่ างรวดเร็ ว
(Disruption) องค์ การตลาดจึงควรพิจารณาหาโอกาสในการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีเหล่ านี้ใน
การพัฒนาองค์ กร และขยายช่ องทางการกระจายสินค้ าชุมชน พร้ อมกับการสร้ างรายได้
1.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางก หมาย (L-Legal)
ด้ วยพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ส่งผลให้ มีสิ่งต่างๆ เกิดขึน้ ใหม่มากมาย จึงจาเป็ นที่
จะต้ อ งมี ก ฎหมายใหม่ขึน้ มาเพื่ อ กากับ ดูแลสิ่ ง ต่า งๆ ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ยกตัว อย่า งเช่น ในปั จ จุบัน ที่
จาเป็ นต้ องมีกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีความเข้ มงวดมากยิ่งขึน้ หรื อกฎหมายเพื่อป้องกัน
อาชาญกรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ซึง่ มีอตั ราการเกิดสูงมากขึ ้น เนื่องจากในสมัยก่อน คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่
นิยมใช้ กันเป็ นที่แพร่หลายมากนัก ดังนันในอนาคต
้
อาจมีกฎหมายที่ออกมาใหม่เพื่อกากับดูแลนวัตกรรม
ใหม่ ๆ การเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ เพิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง จะเสริ ม สร้ างความมั่ น ใจให้ แก่ ผู้ บริ โ ภคและ
ผู้ประกอบการเว็บไซต์ ในการซื้อขายสินค้ าออนไลน์ นอกจากนี ้ ในยุคที่หลายประเทศเริ่ มรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจกันมากขึ ้น อาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศหรื อกฎหมายทางการค้ าของ
แต่ละประเทศ ให้ สอดคล้ อง ทันสมัย และเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน เพื่อให้ สะดวกต่อการเจรจาเปิ ดเสรี
การค้ ามากยิ่งขึ ้น
1.1.6 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental)
(1) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ
ถึงแม้ ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็ นไปในทิศทางที่ก่อให้ เกิดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ลด
น้ อยลง อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ได้ แก่ ถ่านหิน น ้ามัน และก๊ าซ ซึ่งก๊ าซเรื อนกระจกดังกล่าวนันสะสมอยู
้
่ในชันบรรยากาศเป็
้
นระยะ
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เวลานาน เมื่อมีก๊าซใหม่เพิ่มเข้ ามาทาให้ ปริ มาณก๊ าซที่สะสมมีมากขึ ้นอย่างต่อ เนื่องจึงเกิดภาวะโลกร้ อน
โดยจากปั จจุบนั จนถึงปี พ.ศ. 2573 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ ้น 0.5-1.5 องศา
เซลเซี ย ส ขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้ อ มของแต่ล ะเขตพื น้ ที่ ซึ่ง การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า ว จะก่ อให้ เกิ ด ภัย
ธรรมชาติต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น วาตภัย อุท กภัย และทุพภิกขภัย ที่รุนแรงมากขึ ้น และยังส่งผลต่อ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี ้ การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเพียงร้ อยละ 2 สามารถ
ทาให้ สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ สูญพันธุ์ได้ ถึงร้ อยละ 20 ถึง 30 ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อวัตถุดิบต้ นนา้ และ
วัตถุดิบอาหารได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่ นการ
เกิดอุทกภัย องค์ การตลาดสามารถช่ วยบรรเทาภัย พิบัติโดยมีบทบาทในการช่ วยเหลือประชาชน
เช่ น การแจกจ่ ายถุงยังชีพให้ แก่ ประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อน นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้ อม และภัยพิบัติ ยังอาจกระทบต่ อผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ เสียสมดุลของอุปสงค์
และอุ ปทานของผลิตผลซึ่งองค์ ก ารตลาดสามารถเข้ า ไปช่ วยเหลื อในส่ วนนี้ ได้ เ ช่ นกั น เช่ น ใน
สถานการณ์ ที่ มี สิ น ค้ า ขาดหรื อ ล้ น ตลาด องค์ ก ารตลาดอาจพิ จ ารณาเตรี ย มการช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกร หรือชุมชน ในการจัดหาช่ องทางการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ ูบริ โภค หรื อผู้ประกอบการ ซึ่ง
ในระยะสั้นอาจเป็ นการจัดหาพื้นให้ ที่สามารถขายสินค้ าได้ หรื อในระยะยาวอาจเป็ นการพัฒนา
ศูนย์ ข้อมูลอุปสงค์ และอุปทานในการซื้อขายสินค้ าเกษตรล็อตใหญ่ เป็ นต้ น
(2) การขาดแคลนพลังงาน
ความต้ องการพลังงานและราคาพลังงานจะเพิ่มสูงขึ ้น โดยที่น ้ามันยังคงเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ
ที่สุด แต่อาจจะสูญเสียความสาคัญให้ กบั พลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานที่ได้ จากแสงอาทิตย์ น ้า ลม
และไบโอดีเซล เป็ นต้ น โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญที่ให้ ความสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามัน ซึ่ง
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ดี กระแสการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ ธรรมชาติ และกระแสการรักษาสุขภาพ ทาให้
ประเทศต่างๆ ลดการใช้ ภาชนะพลาสติกลง และหันมาใช้ ภ าชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรื อวัสดุที่
นามาใช้ ใหม่ไ ด้ (Recycle) รวมทัง้ มี ความนิยมในการรั บประทานอาหารหรื อใช้ สินค้ าที่ ปลอดสารพิ ษ
(Organic) มากยิ่งขึ ้น ซึง่ แนวโน้ มดังกล่าวนี ้มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเกิดขึ ้นในประเทศไทยด้ วยเช่นกัน 14 จึง
14

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ร่ วมกับ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2560). ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
ความเข้มแข็งทางการค้า ยุทธศาสตร์ หลักภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้น 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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เป็ นโอกาสที่ทุกภาคส่ วนรวมทั้งประเทศไทยจะใช้ โอกาสนี้ ในการพิจารณาธุ รกิจสิ นค้ าเกษตร
ปลอดภัย
(3) การขาดแคลนอาหารและน ้า
จากสมมติ ฐ านที่ ว่ า เศรษฐกิ จ ของโลกจะเจริ ญ เติ บ โตเป็ นอย่ า งมาก แต่ จ ะยั ง คงขาดซึ่ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การน า้ ในปี พ.ศ. 2573 ความต้ อ งการน า้ ของทัง้ โลกจะเพิ่ ม สูง ขึน้ ประมาณ
ร้ อยละ 5315 ส่งผลให้ มีอุปสงค์ของน ้ามากกว่าอุปทานถึงร้ อยละ 40 ทาให้ ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เกิดการขาดแคลนน ้า และผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่าร้ อยละ 30 ส่งผลให้ ผลผลิตอาหารลดลงจาก
เดิม ซึง่ สวนทางกับความต้ องการอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ ้นตามการเติบโตของประชากรโลก รวมไปถึงการแย่ง
สินค้ าเกษตรเพื่อใช้ ในการผลิตพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้ โดย
ในส่ วนนี้ องค์ การตลาดอาจเข้ าไปมี บทบาทในการช่ วยเหลือประชาชนโดยการช่ วยบรรเทาภัย
พิบัติ รวมทั้งแจกจ่ ายผลผลิตทางการเกษตรต่ างๆ หรื อถุงยังชีพ เช่ นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติ

15

Roland Beger Strategy Consultants. (2015). Trend Compendium 2030. Retrieved July 11, 2017, from
http://www.rolandberger.com/expertise/trend_compendium_2030/
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แผนภาพที่ 2: สรุ ปประเด็นพลวัตโลก (Mega Trends) ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE
P: Political

- การเปลี่ยนแปลง
มหาอานาจทาง
การเมืองโลก จาก
กลุม่ ประเทศ
มหาอานาจตะวันตก
อย่างสหรัฐอเมริกา
และประเทศในยุโรป
สูป่ ระเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ อย่าง
ประเทศจีน หรื อกลุม่
ประเทศ BRICS

S: Social

T: Technological

- การเน้ นสร้ าง
เศร กิจให้ ย่ งั ยืน
จากองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

- ประชากรโลกเคลื่อนตัว
เข้ าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society)
เนื่องจากประชากรมี
อายุขยั สูงขึ ้น
- การขยายตัวของ
เมือง (Urbanization)
โดยมีผ้ อู าศัยอยู่ใน
เมืองมากถึง ใน
ของประชากรโลก

- การเพิ่มขนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เนื่องจากโอกาสที่เพิ่ม
มากขึ ้น

- การเพิ่มสูงขนของ
ประชากรโลกโดยรวม
โดยเฉพาะประชากรชน
ชันกลาง
้

- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ มี
การแพร่ กระจายที่
รวดเร็ว ซึง่
ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีจะมา
ทดแทนการประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ
องค์การตลาดจึงต้ อง
พิจารณาถึงช่อง
ทางการใช้ ประโยชน์
ในส่วนนี ้

E: Economic

- การย้ ายขัวอานาจ
ทางเศร กิจ จาก
การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของประเทศ
กาลังพัฒนา

L: Legal

- มีก หมายใหม่
ออกมาเพื่อรองรับ
นวัตกรรม หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ของโลก
- มีการปรับปรุง
ก หมายทางการค้ า
เพื่อสะดวกต่อการ
เจรจาเปิ ดเสรี การค้ า
มากยิ่งขึ ้น

E: Environment

- สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง และ
ภัยธรรมชาติที่พบ
มากขึ ้น
- การขาดแคลน
พลังงาน และ
แนวโน้ มการใช้
พลังงานทดแทน
- การขาดแคลน
อาหารและนา จาก
ความต้ องการที่เพิ่ม
สูงขึ ้น

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)

1.2 อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีก
อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีก ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของ
องค์การตลาด และมีบทบาทสาคัญในการใช้ เป็ นแนวทางเพื่อพิจารณาและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดในปั จจุบนั และในอนาคต เพราะฉะนัน้ ในส่วนถัดไป จะ
เป็ นการอธิบายถึงประเภทของธุรกิจค้ าปลีกเพื่อให้ เห็นถึงลักษณะของอุตสาหกรรมในภาพรวม ก่อนจะ
วิเคราะห์ลงไปถึงสถานการณ์ของธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั และกลยุทธ์การแข่งขันที่ธุรกิจค้ าปลีกใช้ และใน
ส่วนท้ ายจะเป็ นการวิเคราะห์ธุรกิจค้ าปลีกด้ วยแนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
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1.2.1 ประเภทของธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้ าปลีกสามารถแบ่งตามสภาพธุรกิจออกเป็ น 2 รูปแบบหลักๆ ได้ แก่
(1) ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Store)
ร้ านค้ าปลีกดังเดิ
้ มหรื อร้ านโชห่วยเป็ นร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ยงั คงไว้ ซึ่งลักษณะ
การจาหน่ายสินค้ าและบริ การรู ปแบบเดิม การจัดวางสินค้ าไม่ทนั สมัย โดยส่วนใหญ่เป็ นจะเป็ นร้ านห้ อง
แถวที่มี พืน้ ที่ไ ม่ม าก กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่จ ะเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียงกับร้ านค้ า การ
บริ หารจัดการเป็ นแบบครอบครัว มีการลงทุนน้ อย ไม่มีระบบการจัดการที่เพียงพอ ซึ่งธุรกิจค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มจะรวมถึง หาบเร่ แผงลอย และโชห่วยหรื อร้ านขายของชา
นอกจากร้ านค้ าปลีกขนาดเล็กแล้ ว ธุรกิจที่สาคัญอีกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเป็ นธุรกิจค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มก็คือ ธุรกิจตลาดสดที่อยู่ในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตลาดสดสามารถจาแนกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ แก่
(1) ตลาดที่มีโครงสร้ างอาคาร และดาเนินกิจการเป็ นประจา (2) ตลาดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและดาเนิน
กิจการเป็ นประจาอย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ และ (3) ตลาดสดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและดาเนินกิจการ
เป็ นครัง้ คราวหรื อตามวันที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่าตลาดนัด ซึง่ ตลาดสดสาขาที่ดาเนินการโดยองค์การตลาด
โดยหลักนับเป็ นตลาดสดประเภทที่ 1 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีมลู ค่าธุรกิจในอัตราส่วนที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยสูงถึงร้ อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2557
และมีแนวโน้ มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวในอัตราที่สงู กว่าของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่16
(2) ธรุกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
เป็ นร้ านค้ าที่มีการปรับปรุงการจัดวางสินค้ า การให้ บริ การที่ทนั สมัย การจัดการที่เป็ นระบบและมี
มาตรฐาน ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและลงทุนสูงเพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ ตลอดจนนาเทคโนโลยีด้าน
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบ ด้ านการตลาด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ประเภทหลัก
ดังนี ้
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ตารางที่ 1: จานวนร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ แบ่ งตามประเภทของร้ านค้ า

2559
ประเภทร้ านค้ า

2556

2557

2558

12,627

13,359

ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarkets)

340

ูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarkets)

ร้ านสะดวก ือ (Convenient Stores)

ห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)
อื่น (Others)
รวม

จานวน

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

14,380

15,325

83.73

384

443

482

2.48

383

395

429

449

2.49

59

66

72

77

0.41

1,470

1,685

1,919

2,171

10.89

14,879

15,889

17,243

18,504

100

(ที่มา: Complied by Krungsi Research)

ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarket / Superstore หรือ Discount Store)
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นธุรกิจค้ าปลีกที่มีลกั ษณะสาคัญ คือ การมีจานวนรายการของสินค้ าอุปโภค
บริ โภคจ านวนมาก ทาให้ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โ ภคที่ มี พ ฤติก รรมการเลื อ กซื อ้ ที่
หลากหลายได้ โดยไฮเปอร์ มาร์ เก็ตนันท
้ าหน้ าที่เสมือนตัวกลางที่รวบรวมตัวเลือกสินค้ าอุปโภคบริ โภคมาไว้
ในที่เดียว ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถซื ้อสินค้ าได้ หลากหลายในการซือ้ ของเพียงครัง้ เดียวโดยเน้ นการซือ้
สินค้ าในปริ มาณมาก ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตเหล่านี ้จึงไม่ม่งุ เน้ นการตกแต่งสถานที่ หรื อการบริ การเพื่อลดต้ นทุน
ในการขายและให้ สามารถรั ก ษาระดับ ของราคาของสิ น ค้ า ให้ แข่ ง ขัน ได้ ดี ส าหรั บ ประเทศไทย มี
ผู้ ประกอบการรายใหญ่ ใ นกลุ่ ม ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (Hypermarket) มี อาทิ แมคโคร (Makro) บิ๊ ก ซี
(Big C) และเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
ูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket)
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) คือ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่เน้ นการขายอาหาร และสินค้ าที่ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันให้ กับลูกค้ า โดยที่ผ้ ูประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจประเภทนี ้ มีอาทิ Tops Supermarket,
Foodland, Home Fresh Mart และ Villa Market เป็ นต้ น
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ร้ านสะดวก ือ (Convenience Store)
ร้ านสะดวกซือ้ (Convenience Store) คือ ธุ รกิจค้ าปลี กสมัยใหม่ที่มีสถานที่ประกอบการขนาด
เล็กๆ ตังกระจายอยู
้
่ในชุมชนต่างๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมถึงในย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ อีกทัง้
ยังเป็ นค้ าปลีกขนาดเล็กที่ได้ รับความนิยม และเข้ ามาทดแทนร้ านค้ าปลีกดังเดิ
้ ม เนื่องจากมีการจัดร้ านและ
การบริหารจัดการที่ทนั สมัย โดยธุรกิจประเภทนี ้จะเน้ นไปที่ความหลากหลายของสินค้ าแต่ไม่มากเท่ากับ 2
กลุ่มแรก และสินค้ าที่มีราคาถูก อาทิเช่น ไอศครี ม น ้าดื่ม ขนมขบเคี ้ยว อาหารสาเร็ จรู ป รวมไปถึง ของใช้
ประจาวันต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ครี มทาผิว โฟมล้ างหน้ า เป็ นต้ น ซึ่งธุรกิจประเภทนี ้ได้ มีการ
ให้ บริการด้ านการชาระเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้ วย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่ มธุรกิจ
นี ้ ได้ แก่ 7-Eleven, V Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express เป็ นต้ น
ห้ างสรรพสินค้ า (Department Store)
Department Store เป็ นร้ านค้ า ปลี กขนาดใหญ่ ที่สุด การตกแต่ง ร้ านเน้ น ความสวยงามและมี
พนัก งานบริ ก ารให้ ค าแนะน าเน้ น ขายสิ น ค้ า คุณ ภาพดี แ ละสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม ทัง้ สิ น ค้ า น าเข้ า จาก
ต่างประเทศและผลิตในประเทศ ราคาสินค้ าจึงค่อนข้ างสูง โดยสินค้ าจะมีตงแต่
ั ้ เครื่ องแต่งกายต่างๆ รวมไป
ถึงสินค้ าที่ต้องใช้ ภายในบ้ าน อาทิเช่น เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการราย
ใหญ่ อาทิ Central Retail Corporation และ The Mall Group
ร้ านค้ าปลีกขายสินค้ าเฉพาะอย่ าง (Specialty Store)
Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการขาย และ การบริ การที่รวมถึง
การให้ คาแนะนาแก่ลูกค้ าในผลิ ตภัณ ฑ์ เ ฉพาะทางต่างๆ อาทิเช่น สินค้ าที่ เกี่ ยวกับด้ านเวชภัณฑ์ การ
บารุ งรักษาสุขภาพ ความงาม เน้ นขายสินค้ าเฉพาะด้ านที่มีคณ
ุ ภาพ ราคาสูง บางร้ านขายสินค้ าเฉพาะ
แบรนด์ของตนเอง ที่ตงร้
ั ้ าน มักอยูใ่ นห้ างค้ าปลีกหรื อตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีผ้ ปู ระกอบการหลัก เช่น
Boots, Watsons และ Supersports เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ยังมีการพัฒนารู ปแบบแตกย่อยออกเป็ นประเภทต่างๆ มากขึน้
อาทิ ร้ านค้ าเฉพาะอย่างที่เน้ นขายสินค้ าในราคาที่ต่ากว่าราคาในท้ องตลาด (Category Killer) และร้ านค้ า
ที่ ขายสิ นค้ า ราคาเดียว รวมถึง มี ก ารขยายสาขาสู่ต่างจัง หวัด เพื่ อเจาะตลาดชุม ชน ทาให้ ร้านค้ าปลี ก
สมัยใหม่กลายเป็ นศูนย์กลางของชุม ชนมากขึน้ ส่งผลให้ มูลค่าธุรกิ จค้ าปลี กสมัยใหม่ (Modern Trade)
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงขึ ้นเช่นกัน
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แผนภาพที่ 3: สรุ ปภาพรวมของประเภทธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้า ปลีก
แบบดังเดิ ม
(Traditional
Retail)

ธุรกิจค้า ปลีก
สมัยใหม่
(Modern
Retail)

-

จาหน่ายสินค้ าและบริ การในรูปแบบเดิม
ไม่มีระบบการจัดการที่ ทันสมัย
กลุม่ ลูกค้ าคือผู้ที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียงกับร้ านค้ า
ลักษณะของร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม เช่น โชห่วย หาบเร่
แผงลอย รวมถึง ตลาดสด ตลาดนัด

- ลักษณะการจัดวางสินค้ าและการให้ บริ การที่ ทนั สมัย
- มี การจัดการและใช้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และมี การลงทุน
เพื่ อให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้ ซ ้า
- มี การขยายสาขาออกไปต่างจังหวัด และเป็ นศูนย์ กลาง
ของชุมชนมากขึ ้น
- โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่
1. ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
(Hypermarket)

2. เู ปอร์ มาร์ เก็ต
(Supermarket)

3. ร้ านสะดวก ื อ
(Convenience Store)

4. ห้างสรรพสินค้า
(Department Store)

5. ร้ านค้า ปลีกขาย
สินค้า เฉพาะอย่าง
Specialty Store)

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

1.2.2 สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบันและกลยุทธ์ การแข่ งขันของธุรกิจค้ าปลีก
(1) สถานการณ์ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั
ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจค้ าปลีกมีมลู ค่าสูงถึง 3.6 ล้ านล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
25 ของ GDP ซึ่ ง มี มูล ค่า เป็ นอัน ดับ สองรองจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ มี สัด ส่ ว นร้ อยละ 27.4 โดย
คาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ. 2560 ธุ รกิ จ ค้ าปลี ก มี แนวโน้ ม เติบโตขึน้ จากปี พ.ศ. 2559 เล็กน้ อย อัต ราการ
ขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3.217 ซึ่งธุรกิจค้ าปลีกได้ รับอานิสงส์จากนโยบายการใช้ จ่ายภาครัฐ จาก
การลงทุนในระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคและมาตรการเร่ งรัดงบประมาณ ที่ส่งผลให้ การ
บริโภคของประชาชนในระดับ านรากเพิ่มสูงขน รวมถึงการการขยายตัวของการท่ องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่า
จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนธุรกิจค้ าปลีกให้ ขยายตัวและเติบโตต่อเนื่องในปี ถัดๆ ไป
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พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
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ถึงแม้ ว่าการลงทุนของภาครัฐสามารถกระตุ้นให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถปรับตัวดีขึ ้นมาบ้ างในต้ นปี
พ.ศ. 2560 แต่ปัญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั คงสูง ส่งผลให้ อานาจการซื ้อของครัวเรื อนต่าลง 18 ในขณะเดียวกัน
แนวโน้ มหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของ SMEs จากสถาบันการเงินมีแนวโน้ ม
ที่จะเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ การปล่อยสินเชื่อทังระบบหดตั
้
วลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว และการ
ว่างงานเพิ่ม สูง ขึน้ ซึ่ง ล้ วนเป็ นปั จ จัยเสี่ ยงในระยะยาวที่ อาจส่ง ผลให้ อุตสาหกรรมค้ าปลี กมี อัตราการ
ขยายตัวที่ชะลอลง และไม่สามารถขยายตัวได้ ตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี จากการที่ธุรกิจค้ าปลีกในกลุ่ม Specialty Store หรื อร้ านค้ าปลีกที่ขายสินค้ าเฉพาะ
อย่าง และซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) ในระดับ Premium และ High-End มีอตั ราการเติบโตที่โดดเด่น
กว่าธุรกิจค้ าปลีกในกลุ่มอื่นๆ เป็ นเครื่ องยืนยันว่าในปั จจบุนั ผู้บริ โภคระดับกลางถึงบน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มี
กาลังซื ้อสูง เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคหลักที่ส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถขยายตัวเพิ่มขึ ้นได้ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ
ค้ าปลีกที่มีกลุ่มลูกค้ าระดับกลางถึงล่าง เช่น ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) หรื อ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
(Hypermarket) มีอตั ราการขยายตัวที่ชะลอลงอย่างเห็นได้ ชดั จากการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกที่มีแนวโน้ ม
รุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการต้ องการที่จะกระตุ้นกาลังซือ้ และยอดขายให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะเห็นได้ ทวั่ ไปว่าผู้ประกอบการจะมีรายการส่งเสริ มการขายที่หลากหลาย อย่างการ
ลดแลกแจกแถม เช่น ซื ้อ 2 ชิ ้น ในราคาที่ถกู ลง เนื่องจากต้ นทุนหลักไม่ได้ มาจากตัวสินค้ า แต่มาจากต้ นทุน
การขาย และต้ นทุนการดาเนินงานที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
ในส่วนขององค์การตลาด ธุรกิจตลาดสาขาขององค์การตลาดถือว่าเป็ นธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
ซึง่ ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีสว่ นแบ่งการตลาด (Market Share) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 31 ของมูลค่าธุรกิจ
ค้ าปลีกทัง้ หมด19 แต่ในปั จจุบนั ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด และถูก ลดบทบาท
ความส าคัญ ลงไป ซึ่ง เป็ นผลมาจากการแข่ง ขัน ที่ รุ น แรงมากขึน้ ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ที่ มี ค วาม
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันสูงกว่า อย่ างไรก็ตาม ในการนี องค์ การตลาดจะพิจารณาความสัมพันธ์
ทางด้ า นการเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ ผู้ ประกอบการ Modern Trade และช่ อ งทางอื่ น เพื่ อ เป็ นอี ก
ช่ องทางหน่ งในการกระจายสินค้ าชุมชน
18

ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก. (2559). ธนาคารออมสิน. รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิ จ/อุตสาหกรรม ประจาไตรมาส 4 ปี 2559 และแนวโน้ม
ปี 2560. สืบค้ น 28 มิถนุ นายน 2560, จาก https://tinyurl.com/y7euwnxl
19
พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้มธุรกิ จ/อุตสาหกรรม ปี 2560–2562 ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx
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ประเภทของธุ รกิ จ ค้ าปลี กสมัยใหม่ที่ส่ง ผลกระทบในด้ านลบ และมี ส่วนในการแย่ง ส่ว นแบ่ง
การตลาดกั บ ตลาดสดมากที่ สุ ด คื อ ร้ านค้ า ประเภท ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และร้ านค้ า สะดวกซื อ้ โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ได้ แก่ แมคโคร เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ส่วนผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ได้ แก่ กลุ่มซีพีออลล์ ซึ่งต่างก็ได้ ใช้ กลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้ าและแย่งส่วน
แบ่งการตลาด โดยเฉพาะการเปิ ดสาขาในพื ้นที่ต่างจังหวัดมากขึ ้น ซึ่งส่งผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนิน
ธุรกิจตลาดสด นอกจากนัน้ ธุรกิจค้ าปลีกเหล่านี ้ยัง มีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของการมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กว่า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความได้ เปรี ยบในการเป็ น One Stop
Service ที่ตอบโจทย์ด้านพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ในลักษณะดังกล่าวจะมีความได้ เปรี ยบอยู่มาก แต่ธุรกิจ
ตลาดสดเองยังคงมีความสาคัญ และมีความได้ เปรี ยบจากจุดแข็งที่สาคัญที่สดุ คือ ราคาที่ต่ากว่าเมื่อเทียบ
กับสินค้ าประเภทเดียวกัน ซึง่ หากธุรกิจตลาดสดยังคงสามารถรักษาจุดแข็งดังกล่าวได้ ประกอบกับการลด
ข้ อด้ อยด้ านประสิทธิ ภาพของการบริ การผ่านการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ มากขึน้ และการมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ก็ยอ่ มจะทาให้ แนวโน้ มในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจตลาดสดในอุตสาหกรรม
ค้ าปลีกยังคงมีความเป็ นไปได้
(2) กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้ าปลีกมีความรุนแรงของการแข่งขันเป็ นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่มีจานวน
ผู้ประกอบการและเงินทุนที่เพิ่มมากมากขึ ้น และมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจค้ าปลีก
แบบดังเดิ
้ ม ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่จงึ เห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ ผ่านการขยายฐาน
ลูกค้ าสู่พื ้นที่ตา่ งๆ มากขึ ้น รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริ การ และ
คุณภาพของสินค้ า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มากขึน้
โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี ้
กลยุทธ์ ด้านการขยาย านลูกค้ า
ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่จะมีการเพิ่มขนาดของการประกอบการด้ วยการเพิ่มจานวนสินค้ าในร้ านค้ า
และจะดาเนินการในรู ปของศูนย์การค้ าที่มีขนาดใหญ่มากขึ ้น ซึ่งศูนย์การค้ าเหล่านี ้จะประกอบด้ วยร้ าน
สรรพสิ น ค้ า และร้ านขายของจ านวนมากและมี ค วามหลากหลาย เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล และ
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เดอะมอลล์ เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังมีบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ ามาในศูนย์การค้ าเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการที่
หลากหลายของลูกค้ า เปรี ยบเสมือนเป็ น One Stop Service เช่น ธนาคาร ร้ านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้ าน
เสริมสวย ศูนย์ความงาม และบริการอื่นๆ
นอกจากนี ้ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ยงั มีการขยายสาขากระจายครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขึ ้น อันเป็ นผล
มาจากการขยายตัวของกรุ งเทพฯ หรื อเมืองขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคต่างๆ ซึ่งทาให้ ร้านค้ าจาเป็ นต้ องมี
ช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้ าที่ให้ ความสะดวกและเป็ นการติดตามกลุ่มลูกค้ าในพืน้ ที่เหล่านี ต้ ามไป
ด้ วย โดยผู้ประกอบการที่มีการเปิ ดธุรกิจค้ าปลีกตามพื ้นที่นอกตัวเมืองและตามเมืองใหญ่ๆ ของต่างจังหวัด
นัน้ โดยมากแล้ วจะเป็ นกลุม่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านสะดวกซื ้อ ซึง่ กลยุทธ์เหล่านี ้ ล้ วนมีวตั ถุประสงค์สาคัญ
คือ เพื่อขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมในทุกกลุม่ ผู้บริ โภคและทุกพื ้นที่
กลยุทธ์ ด้านราคา
ธุรกิจค้ าปลีกได้ ใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการดึงดูดลูกค้ าด้ วยกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่
เป็ นที่ นิยมและมีการใช้ กันอย่างแพร่ หลาย คือ การใช้ ระบบสมาชิ ก ซึ่ง ช่วยให้ กลุ่ม ลูกค้ าที่เป็ นสมาชิ ก
สามารถได้ ผลประโยชน์ตามมามากมาย เช่น การสะสมคะแนนไว้ แลกสิ่งของหรื อส่วนลดในการซื ้อของจาก
ทางร้ านค้ า การสะสมแสตมป์รับส่วนลดหรื อแลกของรางวัลตามร้ านสะดวกซื ้อ รวมถึงการมีส่วนลดในเรื่ อง
อื่นๆ เช่น การได้ สว่ นลดจากธุรกิจอื่นๆ ที่เป็ นพันธมิตรทางการค้ า ซึ่งอาจเป็ นธุรกิจในเครื อเดียวกันหรื อเป็ น
พันธมิตรทางการค้ ากัน เป็ นต้ น ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถสร้ างฐานลูกค้ าที่เหนียวแน่น
นอกเหนือจากการสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านราคาผ่านการสมัครระบบสมาชิกแล้ ว ธุรกิจค้ าปลีก
บางรายยัง เน้ นใช้ กลยุทธ์ การขายสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านตราสินค้ าที่ เป็ นของตนเอง อาทิ ตราสินค้ า
Big C ตราสินค้ า Tops หรื อตราสินค้ า Tesco เป็ นต้ น ซึ่งการดาเนินกลยุทธ์ ดงั กล่าว ผู้ประกอบการจะ
คัดเลือกบริษัทที่จะมาผลิตสินค้ าผ่านการประมูล เพื่อจัดจาหน่ายสินค้ าภายใต้ ชื่อแบรนด์ของตนเอง ดังนัน้
ผู้ผลิตจึงต้ องยอมแลกด้ วยการยอมรับผลกาไรจากการขายสินค้ า เพื่อให้ บริ ษัทผู้ผลิตมีช่อ งทางในการจัด
จาหน่ายผ่านแบรนด์ที่ได้ รับการยอมรับ ทาให้ ท้ายที่สดุ แล้ ว สินค้ าที่ผ่านแบรนด์เหล่านี ้จึงมีราคาที่ถูกกว่า
สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคาได้
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ Discount Store มักจะมีการดึงดูด
ลูกค้ าด้ วยราคาที่ต่ากว่าคู่แข่ง เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลูกค้ าว่าสินค้ าของทางร้ านค้ ามีราคาถูก
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ที่ สุด ผ่า นการสื่ อสารทางการตลาด เช่น หากลูก ค้ าเจอราคาถูก กว่า ทางร้ านค้ าจะลดราคาสิ นค้ า ให้
เทียบเท่า และรับประกันว่าลูกค้ าจะได้ รับราคาที่ดีที่สุด เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้ าและการบริการ
จากการที่ ผ้ ูบริ โภคต้ องการความสะดวกสบายและการบริ การที่ รวดเร็ วมี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้
ดังนัน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจค้ าปลีกให้ มีความรวดเร็ วและมอบความสะดวกสบายที่มากขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ูบริ โภคจึง มีความสาคัญและส่ งผลต่ อความสามารถในการแข่ งขั นเป็ นอย่ า งยิ่ง ผ่ านการ
นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ ใช้ โดยเน้ นไปที่การให้ บริ การเสริ มที่ครบวงจร เช่น บริ การ
ชาระค่าสินค้ า บริการชาระค่าน ้าค่าไฟ บริการรับ-ส่งพัสดุ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทางผู้ประกอบการยังได้ มีการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขัน เช่น
1) การให้ บริการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ เกิดการจับจ่ายใช้ สอย
ที่มากขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าไม่ต้องกังวลถึงประเด็นการไม่มีเงินสดเพียงพอในการจับจ่ายสินค้ า
2) การใช้ ระบบการแลกเปลี่ยนข้ อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange:
EDI) เช่น การใช้ ระบบรหัสแท่ง หรื อบาร์ โค้ ด (Bar Code) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมสินค้ าคง
คลังและการจัดซื ้อได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3) การใช้ ต้ หู ยอดเหรี ยญ (Vending Machine) ซึ่งมีความนิยมเพิ่มสูงขึน้ โดยจะเน้ นไปที่ความ
รวดเร็ ว เปิ ดบริ การตลอดเวลา และลดความไม่พึงพอใจในการบริ การ โดยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับ
สินค้ าที่มีราคาถูกและกาไรต่อหน่วยต่า ทาให้ ไม่ค้ มุ ค่ากับการจ้ างพนักงานขาย
4) การซื อ้ ขายผ่ า นทางอิ น เทอร์ เน็ ต (Online Shopping) ซึ่ ง ก าลัง ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ น้
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถช่วยแก้ ปัญหาสาคัญได้ หลายประการ เช่น
ในกรณี ที่สิ นค้ าที่ ต้อ งการไม่มี ขายหรื อ สิ น ค้ า หมดในพื น้ ที่ บ ริ เ วณใกล้ เ คีย ง รวมถึง ประหยัด เวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ช่องทางการออนไลน์จึงมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อทังฝั
้ ่ งผู้ขายและผู้ซื ้อ
เป็ นอย่างมาก เนื่องมาจากต้ นทุนที่ต่ากว่าการเช่าร้ านหรื อเปิ ดหน้ าร้ านขาย ในขณะที่ผ้ บู ริ โภคก็ได้ รับความ
พึงพอใจจากการบริการมากกว่า
อย่ างไรก็ดี หากองค์ การตลาดสามารถนากลยุทธ์ เหล่ านี้ มาปรั บใช้ เพื่อให้ ตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคมากขึ้น จะส่ งผลให้ ตลาดขององค์ การตลาดสามารถส่ งเสริ ม
การกระจายสินค้ าชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
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พลิกวิกฤติเป็ นโอกาส เช่ นพัฒนาและเพิ่มพันธมิตรทางด้ านผู้ ประกอบการ Modern Trade หรื อ
ช่ อ งทางอื่ นๆเพื่ อ เป็ นช่ องทางกระจายสินค้ า ชุม ชนให้ เติบโตไปกับ แนวโน้ ม ของอุ ตสาหกรรม
ค้ า ปลี กในประเทศในอนาคตอันใกล้ และอาจรวมถึงการเติบโตในต่ างประเทศไปกับ Modern
Trade หรื อช่ องทางอื่นๆในระยะยาว
แผนภาพที่ 4: สรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั
ภาพรวมสถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบัน
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยในปี พ ศ 2559 สัดส่วนของธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ต่อ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่อยู่ที่ร้อยละ 31
และร้ อยละ 69 ตามลาดับ จากเดิมที่เคยสูงถึง ร้ อยละ 75 ต่ อ ร้ อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2544
 Specialty Store และ Supermarket ในระดับ Premium และ High-End มีอตั ราการเติบโตโดดเด่ นกว่ าธุรกิจค้ าปลีกประเภทอื่น เนื่องจาก
ผู้บริโภคระดับกลางถึงบน ถือเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื ้อสูง และเป็ นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถขยายตัวเพิม่ ขึ ้นได้
 ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิม ถูกแย่ งส่ วนแบ่ งการตลาด และถูกลดบทบาทความสาคัญลงไปอย่ างมาก ซึง่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ ้นของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันสูงกว่า รวมถึงผลกระทบจากช่องทาง E-commerce เช่นกัน
การขยายตัวของจานวนธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

 มูลค่าธุรกิจค้ าปลีกของไทยใน
ปี พ ศ 2559 อยูท่ ี่ประมาณ
3.6 ล้ านล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 25 ของ
มูลค่า GDP ทังประเทศ
้
 เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าเป็ น
อันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรม
การผลิต

31%

25%
พ ศ 2544
75%

สัดส่ วนมูลค่ าธุรกิจค้ าปลีกต่ อ GDP ของทังประเทศ

พ ศ 2559
ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ร้ อยละ 7.5 ต่อปี

69%

ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Retail)

25%
พ ศ 2559
75%

ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail)

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

1.2.3 แนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
(1) ภาพรวมของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
ธุรกิจค้ าปลีกมีแนวโน้ มที่จะปรับตัวดีขึ ้นในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า อันเนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่ถกู ขับเคลื่อนโดยการลงทุน การบริ โภค และการท่องเที่ยว โดยการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองที่
จะช่วยเพิ่มกาลังซื ้อของประชาชนภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนุนในการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีก อีกทัง้
ข้ อได้ เปรี ยบของธุรกิจจากจานวนสาขาที่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ รวมถึงการที่ผ้ บู ริ โภคนิยมซื ้อสินค้ า
ผ่านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่มากขึ ้น จะหนุนให้ ธุรกิจค้ าปลีกในภาพรวมกลับมาขยายตัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
โดยคาดว่าการเติบโตของธุ รกิจ ค้ าปลี กสมัยใหม่จ ะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย ร้ อยละ 4 ถึง ร้ อยละ 6 ในช่วง 3 ปี
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ข้ างหน้ า (ปี พ.ศ. 2560–2562) ซึ่งตลาดค้ าปลี กจะยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ ช้าลงเมื่ อ
เทียบกับในช่วง ปี พ.ศ. 2550–2555 ที่สามารถขยายตัวได้ กว่าร้ อยละ 820
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกนัน้ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ การแข่งขันจาก
ธุรกิจค้ าปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจค้ าปลีกข้ ามประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และคูแ่ ข่งรายใหม่ที่จะ
เข้ า มาแย่ ง ส่ ว นแบ่ง ตลาดมากขึ น้ นอกจากนี ้ อัต ราการขยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ข องร้ านค้ า ออนไลน์
(E-commerce) จะมี บ ทบาทส าคัญ ที่ จ ะเข้ า มาแย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดได้ ม ากขึ น้ โดยคาดว่ า ตลาด
E-commerce ของประเทศไทยจะขยายตัว เฉลี่ ย ร้ อยละ 20.6 ต่อ ปี ไปจนถึ ง ปี พ.ศ. 2568 เนื่ อ งจาก
ผู้บริโภคเริ่มมีความคุ้นเคยกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ ้น จึงคาดว่าผู้ประกอบการร้ านค้ า
ปลีกสมัยใหม่ และแบบดังเดิ
้ มจะต้ องเน้ นใช้ กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด และการลดต้ นทุน
การดาเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนาธุรกิจ E-commerce ควบคู่
ไปกับการขายผ่านร้ านค้ า ดังนัน้ การไม่ปรับตัวเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างธุรกิจค้ าปลีก
และพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
(2) พฤติกรรมการใช้ จา่ ยของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากแนวโน้ ม ของอุต สาหกรรมค้ า ปลี ก ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปในอนาคตแล้ ว หนึ่ ง ในการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ ห็นได้ ชัด คือ พฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป จากการเข้ ามาของ
เทคโนโลยี ที่มีบทบาทในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้บริ โภคมากขึ ้น โดยพฤติกรรมที่เห็นได้ ชดั มีทงหมด
ั้
4 พฤติกรรมด้ วยกัน ได้ แก่
ผู้บริโภคมีการค้ นหาข้ อมูลของสินค้ ามากขนก่ อนการตัดสินใจ ือ เนื่องจากการที่เทคโนโลยี
และอินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ ้น จึงทาให้ ง่ายและสะดวกต่อการค้ นหาข้ อมูล เช่น
การเปรี ยบเทียบราคาระหว่างร้ านค้ าต่างๆ หรื อการเปรี ยบเทียบคุณภาพโดยการหาข้ อมูลของผู้ที่เคยซื ้อมา
ก่อน (Review) รวมถึง การเปรี ยบเทียบความทันสมัยและความหลากหลายของสินค้ าก่อนที่ จะทาการ

20

พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้มธุรกิ จ/อุตสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx
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ตัดสินใจซื ้อสินค้ าในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้แล้ ว ผู้บริโภคตังแต่
้ ระดับกลางลงมามักจะมีการแสวงหาข้ อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื ้อสินค้ าเช่นเดียวกัน แต่จะเป็ นการจับจ่ายใช้ สอยในย่านตลาดนัดหรื อ
ตลาดชุมชนที่มีราคาถูกกว่า
ผู้บริ โภคต้ องการความรวดเร็ วมากขนและมีข้อจากัดด้ านเวลาในการ ือสินค้ าแต่ ละครั ง
โดยปั ญหาที่ผ้ บู ริ โภคพบเจอจากการซื ้อสินค้ าคือปั ญหาเรื่ องการเดินทางและที่จอดรถ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภค
นิยมที่จะซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลีกที่อยูใ่ นถนนสายใหม่ ในย่านที่ไม่แออัด มีพื ้นที่กว้ างขวาง และมีที่จอดรถที่
สะดวกสบาย นอกจากนัน้ ผู้บริโภคยังมองว่าการซื ้อสินค้ าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้ าในชีวิตประจาวันที่ต้องซื ้อ
เป็ นประจานันเป็
้ นภาระซึ่งทาให้ เกิดเป็ นความเบื่อหน่าย ดังนัน้ ผู้บริ โภคจึงคาดหวังที่จะได้ ของที่ต้องการ
ครบทุกอย่างจากการไปซื ้อเพียงครัง้ เดียว อีกสิ่งสาคัญ คือ การบริ การที่ดีและกลยุทธ์ที่ช่วยย่นระยะเวลา
การซื ้อสินค้ าของผู้บริโภค ซึง่ จะช่วยสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า เช่น การมีช่องทางด่วนจ่ายเงินสาหรับผู้ที่
ซื ้อสินค้ าไม่ถึง 10 ชิ ้น ตามซูเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น
ผู้บริ โภคมีการ ือสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าลดน้ อยลง ผู้บริ โภคหลายรายเลือกที่จะใช้ จ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรื อใช้ จ่ายในช่องทางที่มีราคาถูกกว่า ส่งผลให้ ห้างสรรพสินค้ าต้ องเริ่ มปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการทาธุรกิจของห้ างสรรพสินค้ า ให้ เปรี ยบเสมือนสถานที่ที่ผ้ ูคนมาใช้ ชีวิตหรื อใช้ เวลากับคนใน
ครอบครัวมากขึ ้น
ผู้ บริ โภคในปั จจุ บันต้ องการความหลากหลายของสินค้ าและต้ องการทางเลือกของสินค้ าที่
ตนเองต้ องการมากขึ ้น โดยความต้ องการของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั มีความละเอียดซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น สืบ
เนื่องมาจากผู้บริ โภคมีความรู้ ความเข้ าใจ และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ ้น ดังนัน้ ผู้บริ โภคย่อมที่จะ
เลือกจับจ่ายใช้ สอยในสถานที่หรื อช่องทางที่สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายนี ้ได้
จากการวิ เ คราะห์ สถานการณ์ และแนว โน้ มของการค้ าปลี ก การค้ าออนไลน์
(E-Commerce) ที่มีบทบาทและมีส่วนแบ่ งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญ พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ วขึ้นจากข้ อจากัดทางด้ านเวลา ครวมทั้งต้ องการความหลากหลาย
ของสิ น ค้ า และช่ อ งทางการซื้ อ สิ นค้ า มากขึ้ น องค์ ก ารตลาดจึ ง พิ จ ารณาการก้ า วเข้ า สู่ ก ารค้ า
ออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จากแนวโน้ ม การเติบ โตของช่ องทางตลาดดังกล่ า วในการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มไปการค้ นหาข้ อมูลของสินค้ ามากขึ้นก่ อนการ
ตัดสินใจซื้ อด้ วยช่ องทางของข้ อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศูนย์ ข้อมู ลเพื่ อให้ บริ การในด้ าน
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ข้ อ มู ลสิ นค้ า เกษตร รวมทั้ งเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ จากความเชี่ ยวชาญในการพั ฒนาตลาดให้ ไ ด้
มาตรฐาน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน และส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ ก ารตามพั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากการปรั บตัว ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มพลวัตของการค้ าปลีกจะช่ วยให้ องค์ การ
ตลาดปฏิ บั ติก ารเพื่ อ พั นธกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น แล้ ว ยั งสามารถเพิ่ ม รายได้ และ
เสริมสร้ างภาพลักษณ์ องค์ การตลาด 4.0 จึงเป็ นกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้ องกับบริ บทของ
การเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ได้ เป็ นอย่ างดี
แผนภาพที่ 5: สรุ ปภาพรวมแนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
แนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
 คาดว่าธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ จะขยายตัว
ต่ อเนื่องเฉลี่ย ร้ อยละ - ในช่วง ปี ข้ างหน้ า
พ ศ.
–
 ธุรกิจค้ าปลีกจะมีการแข่ งขันที่รุนแรงมากขน
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มจะลดบทบาทลง ธุรกิจค้ า
ปลีกสมัยใหม่และช่องทางออนไลน์จะมีความสาคัญ
มากขึ ้น
 มีอัตราการขยายตัวของร้ านค้ าออนไลน์
(E-commerce) สูง โดยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อยละ 0.6 ต่อปี ไปจนถึงปี พ ศ 8
 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ได้ แก่
1. ผู้บริโภคค้ นหาข้ อมูลมากขึ ้นก่อนการตัดสินใจซื ้อ
2. ผู้บริโภคต้ องการความรวดเร็วมากขึ ้นและมี
ข้ อจากัดด้ านเวลาในการซื ้อสินค้ าแต่ละครัง้
3. ผู้บริโภคซื ้อสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าน้ อยลง
4. ผู้บริโภคต้ องการความหลากหลายและต้ องการ
ทางเลือกของสินค้ าที่ตนเองต้ องการมาก ขึ ้น

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

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

[หน่วย: ดอลลาร์ สหรัฐ]

18.7%

พ ศ 2568

11.8
ล้ านล้ าน

23
ล้ านล้ าน

95.4%

81.3%

ออนไลน์
ไม่ใช่ออนไลน์

สัดส่ วนธุรกิจค้ าปลีกช่ องทางออนไลน์ ท่ วั โลกในปี พ ศ 2568
[

:

]

26%
สหราชอาณาจักร
24% 0.21 ล้ านล้ าน

สหรัฐอเมริกา
(1.32 ล้ านล้ าน

18%

15%

เยอรมนี
0.09 ล้ านล้ าน

ร้ านค้ าที่ไม่ใช่ชอ่ งทางออนไลน์
(Non-online Retails)

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)
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จีน
1.30 ล้ านล้ าน

10%
ญี่ปนุ่
0.17 ล้ านล้ าน

ร้ านค้ าช่องทางออนไลน์
(Online Retails)

1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หน่ วยงานภาครั ต่ าง ที่เกี่ยวข้ อง
หลัง จากได้ วิเ คราะห์ ถึ ง สภาพแวดล้ อมระดับมหภาคไปแล้ ว ในส่วนต่อไปจะเป็ นการทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องต่อการดาเนินธุรกิจขององค์การตลาด
เพื่อให้ เห็นภาพรวมและทิศทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดต่อไป โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ที่ได้ ทาการทบทวนประกอบ
ไปด้ วย (1) แผนยุทธศาสตร์ ของประเทศระยะ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) (3) แผนยุท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2560-2564 และ (4) แผนนโยบายระดับ
กระทรวงมหาดไทยระยะ 20 ปี
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนภาพที่ 6: 6 ยุทธศาสตร์ ชาติ กรอบการพั นาระยะยาว
มั่นคง

2
การสร้ างความ
สามารถในการแข่ งขัน

1
ความมั่นคง

6
การปรับสมดุลและ
พั นาระบบการ
บริหารจัดการภาครั

3
การพั นาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคน

5
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม

4
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่ า
เทียมกันทางสังคม

(ที่มา: คมชัดลึก)

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถูกจัดทาโดยสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ มีเป้าหมาย
เพื่ อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒ นาขีดความสามารถของทรัพ ยากรมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐและภาคเอกชน โดยยุทธศาสตร์ ชาติได้
กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้ คือ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้ วยการพัฒนาตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนาไปสู่การพัฒนาให้ คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึง่ ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างรายได้ ระดับสูง เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว และ
สร้ างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาค และเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบ
เศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ (1) ความมัน่ คง (2) การสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน (4) การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ21
โดยยุทธศาสตร์ ได้ กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 ตอนสิ ้นสุดยุทธศาสตร์ คือ
(1) เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน (2) เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม (3) สังคมไทยเป็ นสังคมที่เป็ นธรรม มีความเหลื่อมล ้าน้ อย (4) ประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก (5) ระบบการบริ หารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
รับผิดชอบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม (6) ระบบเศรษฐกิจมีความเป็ นชาติการค้ า บน
ฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริ การคุณภาพ การค้ าส่ง
ค้ าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทลั ที่เข้ มข้ น (7) คนไทยในอนาคตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นพลเมืองที่สามารถ
เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตัวเอง เป็ นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิ ตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็ นพลเมื องไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
1.3.2 แผนพั นาเศร กิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัด ทาโดย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถื อเป็ นบทกากับของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
กล่าวคือ วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว ได้ ยึดเอาเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติมาใช้ ทาให้ มีวิสยั ทัศน์เดียวกัน คือ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว ด้ วยการพัฒ นาตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” รวมไปถึง ยึด หลัก “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และยึดหลักการเจริ ญเติบโต
21

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ. (2559). ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). สืบค้ นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, จาก
http://122.154.22.188/newqsds/file_upload/yutthasart20ys.pdf
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ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล ้า ขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึง่ แนวทางจะถูกแบ่งออกเป็ น 10 ยุทธศาสตร์ หลักด้ วยกัน
ทังนี
้ ้ ยุทธศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ องค์การตลาด ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ (1) การเสริ มสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญในการที่จะพัฒนาตลาดให้ มีความสามารถในการสร้ าง
รายได้ ให้ แก่องค์การตลาด ยุทธศาสตร์ ที่ (2) การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับจุดประสงค์ในการก่อตัง้ องค์การตลาด ยุทธศาสตร์ ที่ (3) สร้ างความเข้ ม แข็ง ทาง
เศรษฐกิจ และสร้ างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ที่ (4) การเติบโตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ ที่ (7) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่อให้ ได้ มาตรฐานความสะอาดของการขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดส่งสินค้ าจากแหล่งผลิตจนถึง
มือผู้บริ โภค ยุทธศาสตร์ ที่ (8) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจะ
เป็ นการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ ามาปรับใช้ เพื่อให้ องค์การตลาดสามารถคงบทบาท
ในการส่ ง เสริ ม ประชาชน และเกษตรกร ให้ เ ติบ โตอย่า งยั่ง ยื น บนรากฐานของความเป็ นธรรม และ
ยุทธศาสตร์ ที่ (9) การพัฒ นาภาค เมือง และพื น้ ที่เศรษฐกิจ เพื่ อเป็ นรากฐานสาคัญในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน22
1.3.3 นโยบายของรั บาล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยได้ กาหนดนโยบายไว้ ทัง้ หมด 11 ด้ าน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้
รัฐบาลมีหน้ าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้ มีการปฏิรูปด้ านต่างๆ และส่งเสริ มความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของคนในชาติ นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล อย่างไร
ก็ตาม นโยบายทุกด้ านได้ เน้ นถึงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั องค์กรปกครองตังแต่
้ ระดับประเทศไปจนถึง
ระดับท้ องถิ่น ซึง่ นโยบายดังกล่าวสามารถสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับองค์การตลาดได้ ดังนี ้

22

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้ นเมื่อ
4 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12/สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่ 12.pdf
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1. นโยบายการปกป้องและเชิ ดชูส ถาบันพระมหากษัตริ ย์ สนับสนุนโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ และเร่งขยายผลของโครงการตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เน้ นให้ ความสาคัญกับการเตรี ยม
ความพร้ อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั นานาประเทศ
และรอดพ้ นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
3. นโยบายการลดความเหลื่อมลา้ ของสังคมและการสร้ างโอกาสเข้ าถึงบริ การของรัฐ เร่ งสร้ าง
โอกาส อาชีพ ความมัน่ คงทางรายได้ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้ แรงงานทังระบบมี
้
โอกาสเรี ยนรู้และ
พัฒนาทักษะฝี มือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน อีกทังจั
้ ดสวัสดิการ คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สงู อายุ
สตรี และเด็ก นอกจากนี ้ ยังมีการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ การท่องเที่ยวที่เน้ นบริ การทางเพศ
และเด็ก โดยการปรับปรุงกฎหมายข้ อบังคับให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น
4. นโยบายการศึกษาและเรี ยนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ยนรู้ ที่เ น้ นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยได้ อย่างเต็มที่ มีการจัดระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้ อนประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ รวมทังจั
้ ดระบบการ
สนับสนุนให้ เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ เลื อกรั บบริ การการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน นอกจากนี ้ยังได้ สนับสนุนให้ องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้ านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน วางรากฐานให้
ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน พัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่เน้ นการป้องกันโรค
รวมถึงสร้ างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ ี่สว่ นกลาง
6. นโยบายการเพิ่ม ศักยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได้ แบ่ง การดาเนินนโยบายโดยมี การ
ดาเนินนโยบายระยะสัน้ ยกตัวอย่างเช่น การนาเข้ าโครงการการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน การลดอุปสรรคใน
การส่งออกเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และการพิจารณาการลดผลกระทบจากการประกาศใช้ กฎอัยการศึ ก
ในบางพืน้ ที่ที่มีต่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการชักจูงให้ นักท่องเที่ ยวต่างชาติเข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย
ขณะที่ การดาเนินนโยบายในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การประสานนโยบายการเงิ นและการคลัง ให้
สอดคล้ องกันเพื่อฟื น้ เศรษฐกิจ การปฏิรูปสร้ างราคาเชื ้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุน การ
ปรับปรุงโครงสร้ างภาษี การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่งและคมนาคมทางบก ทางอากาศ และ
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ทางน ้า รวมถึงการปรับโครงสร้ างการผลิตสินค้ าเกษตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และการส่งเสริ ม
วางรากฐานให้ เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้ วยเศรษฐกิจดิจิทลั
7. นโยบายการส่งเสริ มบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซี ยน เร่ งขับเคลื่ อนตามแผน
ความร่ วมมือ เช่น แผนงานการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Subregion:GMS) แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี -เจ้ าพระยา-แม่ โ ขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy:ACMECS) และแผนแม่ บ ท
ความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และการ
พัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของประเทศไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 1 ของ
รายได้ ประชาชาติ อีกทังมี
้ สดั ส่วนการลงทุนระหว่างรัฐต่อเอกชนในสัดส่วน 30:70 เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนีย้ งั ส่งเสริ มให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น ด้ านพลังงานสะอาด
ระบบราง ใช้ ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั และพัฒนา
9. นโยบายการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้ างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับ
การใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เร่งฟื น้ ฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า และให้ ความสาคัญกับระบบ
การบริหารจัดการด้ านการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดการทรัพยากรน ้า และการบริ หารจัดการขยะ โดยมีการ
ใช้ มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. นโยบายการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุ งกฎหมายให้ ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการได้ ผลประโยชน์ที่ทบั ซ้ อนในภาครัฐทุกระดับ อีกทังส่
้ งเสริ มให้ มีการนาระบบพิทกั ษ์ คณ
ุ ธรรม
มาใช้ ในการบริ หารงานบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ นอกจากนี ้เปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การภาครัฐประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ โดยผลการประเมินจะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชน
11. นโยบายการปรับปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เร่ งดาเนินการปรับปรุ งกฎหมายที่
ล้ าสมัย และไม่เป็ นธรรม รวมถึงไม่สอดคล้ องกับความตกลงระหว่างประเทศ อีกทังส่
้ งเสริ มกองทุนยุติธรรม
เพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถกู ละเมิดสิทธิเสรี ภาพ
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1.3.4 แผนและยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ าง ที่เกี่ยวข้ อง
จากการรวบรวม และศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับภาคต่างๆ
ทังภาคเกษตร
้
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ เพื่อให้ เข้ าใจถึงการให้ ความสาคัญของแต่ละนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ อีกทัง้ การระบุสาขาเป้าหมายยังเป็ นการรวบรวมแนวทางในการพัฒนาประเทศและ
การสนับสนุนและส่งเสริ มสาขาต่างๆ ขัน้ ตอนต่อมาเป็ นการรวบรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตงแต่
ั้
ระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
ประเทศไทย และระดับภาค เช่น แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา และแผนพัฒนาการเกษตร เป็ นต้ น
ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2: แผนและยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ าง ที่เกี่ยวข้ อง

นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์
คาแถลงนโยบายของ
คณะรั มนตรี

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

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ
แผนพั นาเศร กิ จ เกษตร
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ อุตสาหกรรม
และบริการ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

สาขาเป้าหมาย
กลุม่ เกษตรกรรม : ไม่มีการระบุสาขาเป้าหมายที่ชดั เจน
กลุม่ อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
อุตสาหกรรมออกแบบและสร้ างสรรค์ อุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ดิจิทลั
กลุม่ บริการ : ท่องเที่ยว การเงิน การสื่อสาร และบันเทิง
เป็ นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวมเพื่อส่งเสริมให้ ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน
กลุม่ เกษตร : แหล่งผลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์และเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปที่มีมลู ค่าสูง มีคณ
ุ ภาพ และมี
มาตรฐานสากล
กลุม่ อุตสาหกรรม : แหล่งอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
กลุม่ บริการ : พัฒนาประเทศให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็ นชาติการค้ าและบริ การ
เป็ นศูนย์กลางด้ านการพัฒนาสุขภาพ และการบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อย
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นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปประเทศไทย
และการปรับเปลี่ยน
กลไกภาครั
(สภาปฏิรูปแห่ งชาติ)

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

นโยบายและแผน วทน.
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564)

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

แผนการส่ งเสริม SMEs
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 25552559)

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

สาขาเป้าหมาย
กลุม่ อุตสาหกรรมทางชีวภาพ : อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร
กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน : อุตสาหกรรมเกษตร
และพลังงาน
กลุม่ อุตสาหกรรมด้ านวิศวกรรมและการออกแบบ :
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุม่ อุตสหากรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต : อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สุขภาพและการแพทย์
กลุม่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ : สร้ างมูลค่าจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ (ไม่ระบุ
อุตสาหกรรม)
กลุม่ เกษตรกรรม : ข้ าว มันสาปะหลัง อ้ อย กุ้ง ไก่ ปาล์ม
น ้ามัน ยางพารา
กลุม่ อุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ ้นส่วนอุปกรณ์
กลุม่ อุตสาหกรรมเบา : แฟชัน่ พลาสติกและปิ โตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ยาง
กลุม่ อุตสาหกรรมที่ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป
ยาและสมุนไพร
กลุม่ ธุรกิจบริการและการค้ า : บริ การท่องเที่ยวและสาขา
ต่อเนื่อง โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง บริ การก่อสร้ างและ
สาขาต่อเนื่อง
กลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้ มที่ดี : สาขาพลังงานและ
พลังงานทดแทน ระบบเนื ้อหาดิจิทลั และสาขาต่อเนื่อง และ
กลุม่ เทคโนโลยีใหม่
กลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป
กลุม่ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
กลุม่ ธุรกิจการค้ าปลีกและค้ าส่ง
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นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์
แผนการส่ งเสริม SMEs
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 25602564)

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง

ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริม
การลงทุนในระยะเวลา
5 ปี (พ.ศ. 2556–2560)

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริม
การลงทุนในระยะเวลา
7 ปี (พ.ศ. 2558–2564)

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ

สาขาเป้าหมาย
กลุม่ ธุรกิจบริการและท่องเที่ยว
กลุม่ Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ อุตสาหกรรมที่เน้ นนวัตกรรม
กลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐานและโลจิสติกส์ กลุม่ อุตสาหกรรม
พื ้นฐาน กลุม่ อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์ กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจบริการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม กลุม่ เทคโนโลยีพื ้นฐานขันสู
้ ง
อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้ าเกษตร อุตสาหกรรม
Hospitality & Wellness อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์
ขนส่งอื่นๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมฐานความรู้
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ
กิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
กิจการที่มีระดับเทคโนโลยี ไม่เท่ากลุม่ A1-A3 แต่ชว่ ย สร้ าง
มูลค่าเพิ่มแก่วตั ถุดบิ ในประเทศ และเสริม Supply Chain
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้ เทคโนโลยีไม่สงู แต่ยงั สาคัญต่อ
Value chain

จะเห็นได้ วา่ นโยบายภาครัฐได้ เน้ นความสาคัญของการท่องเที่ยวในภาคบริ การ เนื่องจากเป็ นภาค
ที่ประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และมีแนวโน้ มในการเติบโตที่ดี ทังยั
้ งเป็ นภาคที่สามารถต่อ
ยอดไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ส่วนในการส่งเสริม SMEs ได้ มีการเน้ นในธุรกิจค้ าปลีกและการค้ าส่ง
1.3.5 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงมหาดไทยได้ กาหนดแผนนโยบายระดับกระทรวงที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20
ปี เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนากระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางที่ ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและ
พัฒนาสู่อนาคตได้ อย่างมัน่ คงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริ มและ
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สนับ สนุน ประชาชนให้ มี รากฐานการดารงชี วิต ที่ ดี ชุม ชนเข้ ม แข็ง ชุม ชนปลอดภัย สัง คมมี ค วามสงบ
เรี ยบร้ อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ มแข็ง และพื ้นที่ภูมิภาค
และพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่
กระทรวงมหาดไทยได้ กาหนดขึ ้นมา มีดงั ต่อไปนี23้
ตารางที่ 3: นิยามวิสัยทัศน์ กระทรวงมหาดไทย

-

ราก านการดารงชีวิต

-

-

พั นาสู่อนาคต

-

-

มั่นคง

-

-

สมดุล

-

หลักปรัชญาของ
เศร กิจพอเพียง

-

นิยามวิสัยทัศน์
ดูและประชาชนทุกช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย
ลดความยากจน
เข้ าถึงบริการภาครัฐ
พัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
มัน่ คงจากสาธารณภัย
มัน่ คงในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
มัน่ คงในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
มัน่ คงในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและรับมือภัยคุกคามรู ปแบบ
ใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้ าว การค้ ามนุษย์ เป็ นต้ น
สมดุลระหว่างคนกับคน
สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สมดุลด้ านสิ่งแวดล้ อม
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค้ มุ กันที่ดีใน
ตัว เอง ภายใต้ เ งื่ อ ไขการใช้ ค วามรู้ ควบคู่กับ การมี คุณ ธรรมเป็ น
พื ้นฐานในการตัดสินใจและการกระทา
(ที่มา: กระทรวงมหาดไทย)

23 กระทรวงมหาดไทย. (2560). แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). สืบค้ นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560, จาก
http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/moi%20plan%2020%20years.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1: การเสริมสร้ างสังคมเข้ มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2: การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้ อมสูอ่ นาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3: การเสริมสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4: การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5: การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
แผนภาพที่ 7: แผนที่ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี

1. ความมัน่ คง

2.การสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนพั นาเศร กิจ
และสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12

1. การเสริมสร้ าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

2. การสร้ างความ
เป็ นธรรมลด
ความเหลื่อมล ้า
ในสังคม

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การเสริมสร้ างสังคมเข้ มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคน

3. การสร้ างความ
เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้ อย่าง
ยัง่ ยืน

2. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมสูอ่ นาคต

4. การเติบโตที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

4. การสร้ างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม

5. การเสริมสร้ างความ
มัน่ คงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูค่ วาม
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

3. การเสริมสร้ างความสงบ
เรียบร้ อยและความมัน่ คงภายใน

5. การสร้ าง การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

4. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

7. การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์

8. การพัฒนาภาค
เมือง และ พื ้นที่
เศรษฐกิจ

5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื ้นที่เศรษฐกิจ

(ที่มา: กระทรวงมหาดไทย)

1.3.6 แผนยุทธศาสตร์ รั วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
จากแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) องค์การตลาดอยู่ในส่วนขององค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
โดยยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ตามรั ฐ ธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ (แผนพัฒ นาฯ) ฉบับ ที่ 12 เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Sustainable
Development Goals:SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 และแผนดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม
(Digital Economy:DE) โดยมุ่งเน้ นยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิ จให้
ชัดเจนเพื่ อเป็ นพลัง ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ช าติ (2) บริ หารแผนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ประเทศ (3) เสริ ม สร้ างความแข็ง แกร่ ง ทางการเงิ นเพื่ อ ความยั่ง ยื นในระยะยาว (4) สนับสนุน การใช้
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริ มระบบ
ธรรมาภิบาลให้ มีความโปร่งใส่และมีคณ
ุ ธรรม
ทังนี
้ ้ ตลาดจะต้ องเป็ นธุรกิจตลาดแนวใหม่ มุ่งเน้ นไปที่ความสาเร็ จในการกระจายสินค้ า มีการ
ถ่ า ยทอดแนวความคิด เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค รวมถึ ง การคัด
มาตรฐาน ความสะอาดของสินค้ า และการขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดส่งสินค้ าจากแหล่งผลิต
จนถึงมือผู้บริโภค โดยจะมีกรอบแนวทางในการผลักดันการพัฒนาขององค์การตลาดภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี ้ (1) การเสริ มสร้ างสังคมเข้ มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มให้ หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้ มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากได้ รับ
การพัฒนา และผู้ด้อยโอกาสได้ รับโอกาสเข้ าถึงบริ การทางสังคมเพิ่มขึ น้ (2) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมสู่อนาคต (3) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เพื่อให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัด การที่ ดี และ (4) การพัฒ นาภูมิ ภ าค เมื อ ง และพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ พื น้ ที่ ภูมิ ภ าคมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และเมืองมีการพัฒนาอย่างเป็ นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล
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แผนภาพที่ 8: ยุทธศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ ประเทศ

หลัก
รอง

แผนฯ

ยุทธศาสตร์ ที่
การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่
สร้ างความเป็ นธรรม
ลดความเหลื่อมล ้า

ยุทธศาสตร์ ที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และ นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

สาขา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม

ควบคุม

- โรงงานไพ่ฯ - องค์การสุราฯ
- โรงงานยาสูบฯ - สานักงานสลากฯ

พาณิชย์

- องค์การตลาด - บ อูก่ รุงเทพ
- โรงพิมพ์ตารวจ - บ สหโรงแรมฯ

พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้ เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของประเทศ
เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารการจัดการองค์กรให้ ทนั สมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บทบาท เป้าหมาย
การดาเนินงาน
- ทบทวนบทบาทที่เหมาะสม
กับบริบทในปั จจุบนั เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ยุทธ์
- แยกบทบาทหน้ าที่ที่ชดั เจน
ในการเป็ น Regulator และ
Operator โดยปรับบทบาท
ให้ รัฐวิสาหกิจเป็ น Operator
อย่างเดียว ยุทธ์

การลงทุน

ฐานะการเงินที่มนั่ คง

- จัดลาดับความสาคัญและ
ความคุ้มค่าของโครงการให้
สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่
และทิศทางตามยุทธศาสตร์
ยุทธ์
- มีแหล่งเงินที่เหมาะสมใน
การลงทุน ยุทธ์

- รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องให้ จดั ทาแผนฟื น้ ฟู
ฐานะองค์กรเพื่อสร้ างความ
แข็งแกร่งทางการเงินให้ เพียง
พอที่จะดาเนินงานตาม
ภารกิจและการลงทุน
ยุทธ์
- สร้ างรายได้ เพิ่มจาก
สินทรัพย์หรื อธุรกิจต่อยอด
ยุทธ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ดาเนินการตามแนวทาง
พื ้นฐานสาหรับทุก
รัฐวิสาหกิจที่กาหนดใน
ยุทธศาสตร์ ภาพรวม

ธรรมาภิบาและ
การบริหารจัดการที่ดี
- ดาเนินการตามแนวทาง
พื ้นฐานสาหรับทุก
รัฐวิสาหกิจที่กาหนดใน
ยุทธศาสตร์ ภาพรวม

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
แผนภาพที่ 9: สรุ ปแนวคิดและจุดเด่ นของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ าง ที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
1

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

แนวความคิด

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
พ ศ 2560-2579)

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

กรอบในการพัฒนาประเทศในภาพรวมเพื่อ
เดินหน้ าประเทศไทยไปสูป่ ระเทศรายได้ สูงและ
ประชาชนมีศักยภาพ

แผนพั นาเศร กิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที่ พ ศ
-

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ยึดหลัก “ปรัชญาของเศร กิจพอเพียง”
“การพั นาที่ย่ งั ยืน” และ
“คนเป็ นศูนย์ กลางการพั นา”

นโยบายของรั บาล

สานักนายกรัฐมนตรี

กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศบนฐาน
การพัฒนาปรัชญาเศร กิจพอเพียง ที่ให้
ความสาคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล

แผนนโยบายระดับ
กระทรวงมหาดไทย
ระยะ ปี

กระทรวงมหาดไทย

กาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อให้
ประชาชนมีราก านการดารงชีวิต และพั นาสู่อนาคตได้
อย่ างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน

แผนยุทธศาสตร์
รั วิสาหกิจ
พศ
–

สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติโดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติและมีความแข็งแกร่งทางการเงิน

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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จุดเด่ น

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนมีศกั ยภาพ
และมีความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

ประเทศชาติพฒ
ั นา
อย่างยัง่ ยืน

1.4 แบบฉบับที่ดีด้านการประกอบการตลาด
การศึกษาตัวอย่างที่เป็ นเลิศ เป็ นการศึกษาและรวบรวมแนวทางการส่งเสริ มและพัฒนาตลาด ทัง้
จากการศึกษาตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อนามาเป็ นบทเรี ยนในการจัดทายุทธศาสตร์
ให้ กบั องค์การตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้ อมูลสถิตติ า่ งๆ ที่เกี่ยวกับตลาดนันมี
้ อยู่อย่างจากัด จึงใช้ การ
จัด อัน ดับ ตลาดสดที่ ดี ที่ สุด โดยหน่ ว ยงานระดับ สากลมาใช้ คัด เลื อ กตลาดต้ น แบบที่ เ หมาะสมเป็ น
กรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2560 โดยสานักข่าวระดับโลก CNN24
การจัดอันดับนัน้ ผู้จัดได้ พิจารณาถึงปั จจัยหลัก 4 ด้ าน คือ (1) ความหลากหลายของสินค้ า (2)
ความสะอาดถูกหลักอนามัยของสถานที่และสิ่งแวดล้ อม (3) สถานที่กว้ างขวาง บรรยากาศโปร่งสบาย และ
(4) ความสะดวกในการเดินทาง และการเลือกซื ้อของ จากปั จจัยทัง้ 4 นี ้ ทาให้ ได้ ผลการจัดอันดับของตลาด
ที่ดีที่สดุ ในโลก ดังนี ้
อันดับที่ 1 ตลาดลา โบเกเรี ย (La Boqueria) ประเทศสเปน
อันดับที่ 2 ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) ประเทศญี่ปนุ่
อันดับที่ 3 ตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ (Union Square Green Market) ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 4 ตลาด อ.ต.ก. (Or Tor Kor Market) ประเทศไทย
อันดับที่ 5 ตลาดเซนต์ลอวเรนซ์ (St. Lawrence Market) ประเทศแคนาดา
อันดับที่ 6 ตลาดโบโรห์ (Borough Market) ประเทศอังกฤษ
อันดับที่ 7 ตลาดเกรตาเย่อ (Kreta Ayer Wet Market) ประเทศสิงคโปร์
อันดับที่ 8 ตลาดแลนคาสเตอร์ (Lancaster Central Market) ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 9 ตลาดมาร์ กเช่ โพรวองซาล (Marché Provencal) ประเทศฝรั่งเศส
อันดับที่ 10 ตลาดเกาลูน (Kowloon City Wet Market) ประเทศฮ่องกง

24
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จากข้ อมูลการจัดอันดับข้ างต้ น ตัวอย่างที่เป็ นเลิศจากตลาดต้ นแบบต่างประเทศ ตลาดที่ใกล้ เคียง
กับองค์การตลาดในการนามาศึกษาเป็ นแบบฉบับที่ ดีด้านการประกอบการตลาด ได้ แก่ (1) ตลาดลา โบ
เกเรีย (La Boqueria) เมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน เนื่องจากเป็ นตลาดสดที่ถกู จัดให้ เป็ นตลาดอันดับ 1
ของโลก และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยม และ (2) ตลาดสีเขียว ยูเนี ยน สแควร์ (Union Square
Greenmarket) นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากเป็ นตลาดที่มีความใกล้ เคียงกับแนวนโยบายการ
พัฒนาตลาดสาขาขององค์การตลาด และมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังตลาดใกล้
้
เคียงกับ ขององค์การตลาด
กล่าวคือ คือเป็ นตลาดสินค้ า Organic ที่ผ้ ูค้าขายเป็ นเกษตรกรรายย่อย มีการให้ องค์ความรู้ แก่เยาวชน
เกี่ยวกับการเกษตร และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลขององค์กรไม่แสวงหากาไร
สาหรับกรณีศกึ ษาตัวอย่างที่เป็ นเลิศจากตลาดต้ นแบบภายในประเทศ ทึ่จะนามาศึกษาเป็ นแบบ
ฉบั บ ที่ ดี ด้ านการประกอบการตลาด ได้ แก่ (1) ตลาด อ.ต.ก. (Or Tor Kor Market) จตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากถือเป็ นตลาดสดเพียงแห่งเดียวของไทยที่ถกู จัดอันดับโดยสานักข่าว CNN ให้
ติด 1 ใน 10 อันดับตลาดที่ดีที่สุดในโลก 25 โดยถูกจัดให้ อยู่ในอันดับที่ 4 และ (2) ตลาด ไท เนื่องจากเป็ น
ตลาดกลางค้ าส่งสินค้ าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26
1.4.1 กรณีศก าตัวอย่ างที่เป็ นเลิศจากตลาดต้ นแบบต่ างประเทศ
(1) ตลาดลา โบเกเรี ย (La Boqueria) เมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน
ตลาดลา โบเกเรี ย เป็ นตลาดในเมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน เป็ นตลาดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ศตวรรษที่
13 และถื อเป็ นตลาดศูนย์กลางแห่ง แรกของเมือง ถูกริ เริ่ มขึน้ โดยพ่อค้ าแม่ค้าและเกษตรกรท้ องถิ่นซึ่ง
ต้ องการนาผลผลิตในไร่ของตนเองทังผั
้ กและผลไม้ ออกมาตังโต๊
้ ะวางขาย โดยในช่วงแรก เปิ ดให้ บริ การเป็ น
ตลาดเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่หน้ ากาแพงโบสถ์เก่าแก่ในบาร์ เซโลนา ก่อนจะเริ่ มก่อสร้ างเป็ นตลาดที่มีโครงสร้ าง
ในช่วงศตวรรษที่ 19 และถูกปรับปรุงจนกลายมาเป็ นตลาดขนาดสูงใหญ่ ภูมิทศั น์สวยงาม และมีโครงสร้ าง
แข็งแรงดังเช่นในปั จจุบนั โดยตลาดลา โบเกเรี ย มีขายสินค้ าหลากหลายประเภท ตังแต่
้ ผักผลไม้ ทั่วไป

CNN. (2017). 10 of the world's best fresh markets. Retrieved July 17, 2017, from http://edition.cnn.com/travel/gallery/worlds-best-freshmarkets/index.html
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ผลไม้ เขตร้ อน เครื่ องเทศ ชี ส อาหารสด อาหารทะเล ไปจนถึง เบเกอรี่ รวมไปถึงร้ านอาหารท้ องถิ่นที่ มี
ชื่อเสียง ชันเรี
้ ยนเปิ ดสอนทาอาหาร และบาร์ ทาปาส (ชื่อเรี ยกอาหารว่างหรื อของทานเล่น ซึ่งมีต้นกาเนิดมา
จากประเทศสเปน)27
โดยจุดเด่นของตลาดลา โบเกเรี ย ได้ แก่ (1) เป็ นตลาดซึ่งมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดี สามารถเดินทางไปมาได้
สะดวกด้ วยระบบขนส่งสาธารณะของเมือง โดยตังอยู
้ บ่ น ถนนลา รัมบลา (La Rambla) ซึ่งเป็ นหนึ่งในถนน
สายหลักในใจกลางเมือง เนืองแน่นไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยวซึง่ มาเที่ยวชมเมืองและช็อปปิ ง้ มักจะมีคน
พลุกพล่านในช่วงกลางวัน เพราะคนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างเข้ ามาทานอาหารโดยเฉพาะตามบาร์ ทา
ปาสต่างๆ28 และ (2) เป็ นตลาดที่อดุ มไปด้ วยอาหารและวัตถุดิบการทาอาหารที่หลากหลาย ประกอบกับ
การมีร้านอาหารท้ องถิ่นที่มีชื่อเสียง ทาให้ สามารถดึงดูดผู้บริ โภคได้ หลายกลุ่ม เนื่องจากผู้ ที่มาเยี่ยมชม
ตลาดมีวตั ถุประสงค์หลายรูปแบบ ทังพ่
้ อครัวแม่ครัวจากร้ านอาหาร คนท้ องถิ่น หรื อแม้ แต่นกั ท่องเที่ยว ทา
ให้ ในปั จ จุบัน ตลาดลา โบเกเรี ย เป็ นหนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวที่ เป็ นที่ นิยมโดยนักท่องเที่ยวและนักชิ ม
อาหารจากทัว่ โลกมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของเมือง และเป็ นตลาดหลักที่พอ่ ครัวจากร้ านอาหารและภัตตาคารชื่อ
ดังของเมืองมาเลือกสรรวัตถุดบิ ไปใช้ ในการปรุงอาหาร29
ตลาด ลา โบเกเรี ย จึ ง เป็ นแบบฉบั บ ที่ ดี ข องการสร้ างตลาดเอกลั ก ษณ์ ที่ ส ร้ าง
ประสบการณ์ การมาเยี่ ย มเยื อ นตลาดมากไปกว่ าการมาซื้ อ สิ น ค้ า สดเพี ย งอย่ า งเดี ย วจาก
สถาปั ตยกรรม ร้ านอาหารท้ องถิ่นที่ใช้ วัตถุดิบในพื้นที่ จึงสามารถดึงดูดนักท่ องเที่ยวให้ มาใช้ จ่าย
และสร้ างรายได้ ให้ แก่ ชุมชน

27

เอ็กซ์พีเดีย. (2017). ตลาดโบเกเรี ย. สืบค้ น 17 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.expedia.co.th/Boqueria-Market-Barcelona.d6066977.Place-To-Visit
World Travel Trips. (2016). เที ่ยว La Rambla. สืบค้ น 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.worldtraveltrips.com/europe/spain/barcelona/la-rambla/
29
Lonely Planet. (2016). Mercat de la Boqueria. Retrieved July 17, 2017, from https://www.lonelyplanet.com/spain/barcelona/attractions/mercat-de-laboqueria/a/poi-sig/1260157/360761
28
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แผนภาพที่ 10: ภาพบรรยากาศของตลาดลา โบเกเรีย

(ที่มา: Migrationology)

(2) ตลาดสี เ ขี ย ว ยู เ นี ย น สแควร์ (Union Square Greenmarket) เมื อ งนิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ยูเนียน สแควร์ คือพื ้นที่สาธารณะใจกลางเมืองนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นพื ้นที่หลักใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมือง เช่น การจัดคอนเสิร์ต การขายของมือสอง รวมถึงเป็ นตลาดนัดเกษตรกร
(Farmers’ Market) ที่ใหญ่และสาคัญแห่งหนึ่ง ในใจกลางกรุ งนิวยอร์ ก ตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ อยู่
ภายใต้ การกากับดูแลขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ชื่อว่า Grow NYC ซึ่งดูแลตลาดสีเขียวในลักษณะ
เดียวกันนี ้อีกหลายแห่ง โดยนอกจากการสร้ างตลาด หรื อจัดหาพื ้นที่ประกอบการให้ แก่พ่อค้ าและแม่ค้า
แล้ ว Grow NYC ยังมีบทบาทและหน้ าที่ในการดูแลระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กันโดยรอบตลาด เช่น
การรับขยะมาทาปุ๋ยแจกจ่ายกลับให้ เกษตรกร การรับบริ จาคสิ่งของ การรี ไซเคิลต่างๆ รวมไปถึงการให้
ความรู้ในด้ านการเกษตรขันพื
้ ้นฐานแก่เยาวชนอีกด้ วย30

30

GrowNYC. (2016). Services & Programs. Retrieved July 17, 2017, from https://www.grownyc.org/recycling/services
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โดยตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ มีจดุ ประสงค์หลักในการก่อตัง้ 2 ประการ คือ (1) เพื่อช่วยส่งเสริ ม
การเกษตรท้ องถิ่น โดยจัดหาพื น้ ที่ ให้ ธุรกิจ ครอบครัวขนาดเล็กได้ มี โอกาสนาสินค้ าออกขายแก่ผ้ ูซื อ้ ได้
โดยตรง และ (2) เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเข้ าถึงวัตถุดบิ ที่สดใหม่และสะอาด จากผู้ประกอบการ
ภายในพื ้นที่
โดยจุดเด่นของตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ คือ เป็ นตลาดเพียงไม่กี่แห่งในมหานครนิวยอร์ กที่เปิ ด
ขายสินค้ าตลอดปี แม้ กระทัง่ ในฤดูหนาว สินค้ าส่วนมากในตลาดแห่งนี ้จะเป็ นสิน ค้ าตามฤดูกาล และเป็ น
สินค้ าโฮมเมด (Homemade Products) โดยพ่อค้ าแม่ค้าส่วนใหญ่ของตลาดนี ้เป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและผู้ขายเอง
โดยตรง ที่ ผลิ ตสินค้ า จากฟาร์ มขนาดเล็กภายในครอบครั ว เนื่องจากในตัวเมืองมีความต้ องการสินค้ า
โฮมเมดและสินค้ าออร์ แกนิกคุณภาพสูงเป็ นจานวนมาก ทาให้ ตลาดแห่งนี ้มีผ้ คู นสัญจรไปมาเพื่อเลือกซื ้อ
สินค้ าอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายสามารถขายสินค้ าได้ ราคาดี และไม่ จาเป็ นต้ องไปแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ตาม
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป
นอกเหนือจากจุดเด่นของตลาดที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ในแง่ของการขายสินค้ าโฮมเมดและสินค้ า
ออร์ แกนิกคุณภาพสูงแล้ ว อีกจุดเด่น คือ ทางตลาดได้ มีการอานวยความสะดวกสบายแก่ผ้ มู าซื ้อสินค้ าด้ วย
การจัด จุด บริ ก ารให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ร้ านค้ า ที่ เ ข้ า มาขายสิ น ค้ า ในแต่ล ะวัน มี บ ริ ก ารรั บ ช าระผ่า น บัต ร
Electronic Benefit Transfer Card (EBT Card) ซี่ ง เป็ นบริ ก ารรั บ ช าระสิ นค้ าด้ วยบัต ร EBT ส าหรั บ ผู้มี
รายได้ น้อย และมีจดุ บริการแลกคะแนนสะสมสาหรับผู้ถือบัตร EBT Card สาหรับทุกๆ การใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ภายในตลาด ซึง่ การใช้ EBT ส่งผลให้ เกิดการหมุนเวียนของเงินในตลาดมากขึ ้น จากการใช้ จ่ายของผู้คนใน
ทุ ก ระดับ ทัง้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อยและผู้ มี ร ายได้ สู ง ท าให้ ตลาดนี ม้ ี ผ้ ู คนสัญ จรไปมาไม่ ข าดสาย และมี
ความสัมพันธ์กบั ภาค เมือง เศรษฐกิจ และผู้คนในชุมชนอย่างแท้ จริ ง เนื่องจากไม่เป็ นการแบ่งแยกชนชัน้
ของผู้มีรายได้ น้อยกับผู้มีรายได้ สงู ที่ต้องการสินค้ าออร์ แกนิกคุณภาพดี31
ตลาด Union Square Green Market จึงเป็ นต้ นแบบที่ดีสาหรั บตลาดสด Green Market ของ
องค์ การตลาดที่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งตลาดที่คล้ ายกัน และมีการประกอบการที่เน้ นการขาย
สินค้ าเกษตรปลอดภัย

31

Greenery. (2017). ตลาดนัดสีเขียวที่คนเมืองทุกชนชันเข้
้ าถึงได้ ใจกลางความวุน่ วายของนิวยอร์ ก. Retrieved July 17, 2017, from
https://www.greenery.org/articles/farmersmarket-ny/
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แผนภาพที่ 11: ภาพบรรยากาศของตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์

(ที่มา: Greenery)
แผนภาพที่ 12: สรุ ปภาพรวมแบบฉบับการประกอบการที่ดขี องต่ างประเทศ
แบบฉบับการประกอบการที่ดีของต่ างประเทศ
 คัดเลือกจากการจัดอันดับตลาดที่ดีที่สดุ ในโลกของสานักข่าวระดับโลก CNN โดยได้ เลือกศึกษา 2 ตลาด ได้ แก่ (1) ตลาดอันดับ 1 ของโลก คือ
ตลาดลา โบเกเรีย (La Boqueria) และ (2) เลือกศึกษาตลาดที่มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังใกล้
้ เคียงกับองค์การตลาด และเป็ นตลาดอันดับ 3 ของ
โลก คือ ตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ (Union Square Green Market)
ภาพบรรยากาศของตลาด

วัตถุประสงค์ การจัดตัง
และประเภทของสินค้ า

ตลาด
•
ตลาดลา โบเกเรีย
(La Boqueria)
เมืองบาร์ เ โลนา
ประเทศสเปน

ตลาดสีเขียว
ยูเนียน สแควร์
(Union Square
Green Market)
เมืองนิวยอร์ ก
ประเทศสหรั อเมริกา

พ่อค้ าแม่ค้าและเกษตรกร
ท้ องถิ่นซึง่ ต้ องการนาผลผลิต
ในไร่ของตนเองทังผั
้ กผลไม้
ชีส และเนื ้อสัตว์ออกมาตัง้
โต๊ ะวางขาย

จุดเด่ น
•

มีทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดี อยูใ่ นย่านท่องเที่ยว และเป็ นย่านใจ
กลางเมือง สามารถเดินทางไปมาได้ สะดวก ทาให้ มี
นักท่องเที่ยวและผู้คนแวะเวียนมาจานวนมาก

•

เป็ นตลาดที่อดุ มไปด้ วยอาหารและวัตถุดบิ
หลากหลาย และร้ านอาหารท้ องถิ่นที่มีชื่อเสียง ทาให้
สามารถดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้ หลายกลุม่

•

สนับสนุนเกษตรท้ องถิ่น โดย
จัดหาพื ้นที่ให้ ธุรกิจขนาดเล็กนา
สินค้ าออกขายแก่ผ้ ซู ื ้อโดยตรง

•

สินค้ าที่ขายเป็ นสินค้ าโฮมเมดและออร์ แกนิคที่มี
คุณภาพสูง ซึง่ ตรงความต้ องการของผู้บริโภคใน
พื ้นที่

•

ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึง
วัตถุดิบที่สดใหม่และสะอาด จาก
ผู้ประกอบการในพื ้นที่

•

มีบตั ร EBT Card ซึง่ กระตุ้นให้ เกิดการจับจ่ายใช้
สอยจากผู้คนในทุกระดับรายได้ และก่อให้ เกิด
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในตลาด

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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1.4.2 กรณีศก าตัวอย่ างที่เป็ นเลิศจากตลาดต้ นแบบภายในประเทศ
(1) ตลาด อ.ต.ก. (Or Tor Kor Market) จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ตลาด อ.ต.ก. เป็ นตลาดที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ลขององค์ ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร ซึ่ง เป็ น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อช่วยเหลือเกษตรกรด้ าน
การตลาดสิ น ค้ า เกษตร การเจรจา การจ าหน่า ย และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า เกษตรหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
การเกษตร ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 สื่อต่างประเทศชื่อดังอย่าง CNN ได้ จดั อันดับให้ ตลาด อ.ต.ก. อยู่ในอันดับที่
4 จาก 10 อันดับตลาดที่ดีที่สดุ ในโลก
สาเหตุที่ตลาด อ.ต.ก. ได้ ถกู ยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในตลาดที่ดีที่สดุ ในโลก ได้ แก่
1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินกาแพงเพชร การมีจดุ จอดรถ
ให้ บริการ และการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับรถทุกคันที่เข้ ามาจอดภายในตลาด
2. สิ น ค้ าที่ ห ลากหลาย ทั ง้ ผั ก สดและผลไม้ ที่ ห าซื อ้ ได้ เฉพาะในประเทศไทย และสิ่ ง ส าคัญ
คือ คุณภาพของสินค้ าที่นามาขายอยูใ่ นระดับที่ดีมาก
3. แต่ละแผงการค้ ามีการจัดวางสินค้ าที่ดเู ป็ นระเบียบ สะอาด สวยงาม และทันสมัย
4. มีมาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัยในการถนอมของสดและอาหาร ด้ ว ยการคลุมด้ วยฟิ ล์ม
ถนอมอาหาร (Wrap) เพื่อป้องกันไม่ให้ สิ่งสกปรกหรื อแมลงวันเข้ าไปปนเปื อ้ นภายในอาหารได้
5. มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความสะอาดภายในพื ้นที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ตลาดดูสะอาดและน่าเดิน และ
6. ความสะอาดถูกสุขลักษณะในการบริ การของพ่อค้ าและแม่ค้า ที่มีการรวบผม ใส่ผ้ากันเปื อ้ น และ
หมวกกันเปื อ้ น อีกทังภาชนะในการตั
้
กอาหารแต่ละชนิดก็จะไม่ใช้ ร่วมกัน
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แผนภาพที่ 13: ภาพบรรยากาศของตลาด อ.ต.ก.

(ที่มา: คม ชัด ลึก)

(2) ตลาดไท
ตลาดไท เป็ นศูนย์กลางการค้ าขายสินค้ าเกษตรครบวงจร ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานคร
ด้ วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร โดยได้ วางตาแหน่งการตลาดว่าเป็ นตลาดค้ าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตลาดไทเริ่ มทาการค้ าขายใน ปี พ.ศ. 2538 และเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการ
เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยตลาดไทมีจดุ เริ่ มต้ นมาจากการเป็ น ตลาดส้ ม ตลาดผลไม้ รวม ลานผลไม้ ฤดู ตลาด
ผัก และตลาดสด ด้ วยจุดประสงค์ในการก่อตัง้ คือ
1. เพื่อให้ ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อเข้ ามาทาการค้ าขายสินค้ าเกษตรกันได้ โดยตรง
2. เพื่อเป็ นศูนย์กลางของการส่งเสริมและผลักดันให้ เกิดการจัดเกรดคุณภาพมาตรฐานสินค้ าและการ
บรรจุหีบห่อ
3. เพื่อเป็ นแหล่งอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ผู ลิตอย่างเป็ นธรรมและมีระบบ เช่น การประมูล การซื ้อ
ขาย เป็ นการป้องกันผูกขาดหรื อการเอารัดเอาเปรี ยบของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
4. เพื่อให้ เกิดการพัฒนาจนถึงขันการส่
้
งออกทังสิ
้ นค้ าสดและสินค้ าเกษตรแปรรูปไปยังต่างประเทศ
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ในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ตลาดไทได้ มีการขยายพื ้นที่การค้ าอย่างกว้ างขวางซึ่งในปั จจุบนั
ตลาดไทมีการจาหน่ายสินค้ าที่ครอบคลุมสินค้ าเกษตรเกือบทุกชนิด โดยแบ่งประเภทสินค้ าอย่างชัดเจน
กว่า 20 ตลาด ส่งผลให้ เป็ นตลาดกลางค้ าส่งสินค้ าเกษตรที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดไทมี
ปริ มาณการซือ้ ขายสินค้ าวันละกว่า 12,000 ตัน และมีมูลค่าการซื ้อขายกว่า 180,000 ล้ านบาต่อปี โดย
ทางตลาดสามารถรองรับผู้ประกอบการได้ สงู สุดกว่า 3,500 ราย32 ซึ่งสินค้ าหลักที่จาหน่าย ได้ แก่ ผัก ผลไม้
เนื ้อสัตว์ เนื ้อปลา อาหารทะเล อาหารแปรรู ป สินค้ าอุปโภคบริ โภค ข้ าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ และพันธุ์ไม้
ต่างๆ
โดยจุดเด่นที่ทาให้ ตลาดไทเป็ นตลาดกลางค้ าส่ง สินค้ าเกษตรครบวงจรที่ ใหญ่ ที่สุดในภูมิภ าค
เอกเซียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ คือ
1. ตาแหน่งที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่สะดวกสบายต่อ ระบบการคมนาคมขนส่ง เพื่อเอือ้ อานวยต่อการ
ดาเนินธุรกิจด้ านการค้ าและกระจายสินค้ าเกษตร
2. การลงทุนด้ านสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคซึง่ มีมาตรฐานระดับโลก
3. มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ าเกษตร ที่ผลักดันให้ ตลาด
มีการพัฒนาอยูเ่ สมอ
4. มีบริการหลากหลายชนิดในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง เช่น ธนาคาร ร้ านเสริ มสวย ร้ านขายยา โรงแรม
เป็ นต้ น ทาให้ ตลาดไทมีจดุ เด่นในเรื่ องของการเป็ น One Stop Service
5. พื ้นที่มีขนาดกว้ างใหญ่ถึง 450 ไร่ หรื อ 7.2 แสนตารางเมตร
6. สภาพตลาดทางกายภาพมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอ ทาให้ ตลาดดูสะอาด น่าเดิน
7. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ กับรู ปแบบการค้ าของตลาด เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้ า
ด้ วยการแจ้ งราคาสินค้ าแต่ละชนิดบนหน้ าเว็บไซต์ของทางตลาดไทเอง

32

ตลาดไท. (2560). “ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสิ นค้าเกษตรของไทย. สืบค้ น 18 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.talaadthai.com/
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แผนภาพที่ 14: ภาพบรรยากาศของ ตลาดไท

(ที่มา: ตลาดไท)
แผนภาพที่ 15: สรุ ปภาพรวมแบบฉบับการประกอบการที่ดใี นประเทศ
แบบฉบับการประกอบการที่ดีในประเทศ
 คัดเลือกจากการจัดอันดับตลาดที่ดีที่สดุ ในโลกของสานักข่าวระดับโลก CNN โดยได้ เลือกศึกษา 2 ตลาด ได้ แก่ (1) ตลาดสดของไทยแห่งเดียวที่ได้ รับ
การคัดเลือกให้ ตดิ ตลาด 1 ใน 10 ที่ดีที่สดุ ในโลก โดยได้ อนั ดับ 4 คือ ตลาด อ ต ก และ (2) เลือกศึกษา ตลาดไท เนื่องจากเป็ นตลาดกลางค้ าส่ง
สินค้ าเกษตรครบวงจรของไทยที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพบรรยากาศของตลาด

วัตถุประสงค์ การจัดตัง
และประเภทของสินค้ า

ตลาด
•

ช่วยเหลือเกษตรกรด้ านการตลาด
สินค้ าเกษตร การเจรจา การ
จาหน่าย และการเก็บรักษาสินค้ า
เกษตรหรื อผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

•

มีทาเลที่ตงที
ั ้ ่สะดวกในการเดินทาง

•

สินค้ าทางการเกษตรที่หลากหลาย ทังผั
้ กสดและ
ผลไม้ ที่หาได้ เฉพาะในประเทศไทย ประกอบกับ
คุณภาพสินค้ าอยูใ่ นระดับที่ดีมาก

•

มีมาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัย

•

ให้ ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อเข้ ามาทาการค้ าขาย
สินค้ าเกษตรกันได้ โดยตรง

•

มีพื ้นที่กว้ างใหญ่ถึง 450 ไร่ และสะดวกต่อการ
เดินทางและต่อระบบการขนส่งสินค้ าไปทัว่ ประเทศ

•

เพื่อเป็ นศูนย์กลางส่งเสริ มและผลักดัน
ให้ เกิดการจัดเกรดคุณภาพสินค้ า

•

•

เพื่อพัฒนาจนถึงขันการส่
้
งออกสินค้ าไป
ยังต่างประเทศ

มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้ าเกษตรที่ผลักดันให้ ตลาดมีการ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอ

•

มีจาหน่ายสินค้ าเกษตรครอบคลุมเกือบทุกชนิด

ตลาด อ ต ก

ตลาดไท

จุดเด่ น

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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บทที่ 2 สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การตลาด
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด โดยในส่วนแรก เพื่อทาความ
เข้ าใจถึงตัวองค์ก รและการประกอบการ โดยใช้ กรอบแนวคิด 7S ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์บริ บทต่างๆ ของ
องค์การตลาดใน 7 ด้ าน คือ คุณค่าร่วม (Shared Value) โครงสร้ าง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร
(Staff) ทักษะ (Skill) ลักษณะ (Style) และ กลยุทธ์ (Strategy) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 การทบทวนภาพรวมขององค์ การตลาด
2.1.1 คุณค่ าร่ วม
มีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่เป็ นพื ้นฐาน และแก่นสารขององค์การตลาด ในการกาหนด
แนวทางหลักของการประกอบภารกิจ โดยมี วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และอานาจในการดาเนินการ
ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้
วิสัยทัศน์
องค์ก ารตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็ นองค์กรหลักของประเทศในการสร้ างตลาดกลางและ
เครื อข่ายระดับท้ องถิ่น เพื่อเป็ นช่องทางการกระจายและจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้ เป็ น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้ า" ผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2. รักษาและขยายฐานตลาด การจาหน่ายข้ าวสาร และอาหารดิบ
3. บริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์การตลาดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่าย
วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง
1. จัดสร้ างตลาดสาธารณะให้ เพียงพอแก่ความต้ องการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ถกู สุขลักษณะและทันสมัย
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3. ส่งเสริมตลาดเอกชน
4. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้ พอแก่ความต้ องการของตลาด
5. จัดการขนส่งและระบบโลจิสติกส์โภคภัณฑ์ไปสูต่ ลาดให้ เป็ นไปโดยสะดวก
6. จัดดาเนินการ ควบคุมและอานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การตลาด
อานาจดาเนินการ
1. สร้ าง ซื ้อ จัดหา ยืม ให้ ยืม เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ ถื อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรื อดาเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่ องใช้ บริการ หรื อทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
2. กู้ยืมเงิน หรื อให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยมีหลักประกันด้ วยบุคคล หรื อด้ วยทรัพย์ หรื อรับทรัพย์สินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้
เพื่อสร้ างตลาด และปรับปรุ งตลาด การกู้ยืมเงินถ้ าเป็ นจานวนเงินเกินสามล้ านบาทต้ องได้ รับ
อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ก่อน
3. ทาการค้ าและขนส่งสินค้ า
4. ออกเงิ น ลงทุน หรื อ เข้ า เป็ นหุ้น ส่ ว นในห้ า งหุ้น ส่ ว น หรื อ ถื อ หุ้ นในบริ ษั ท จ ากัด เพื่ อ จัด ตัง้ หรื อ
ดาเนินการตลาด
5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การตลาด
6. กระทาการอื่นใดเพื่อส่งเสริ มตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของ
ตลาด
จากคุณลักษณะข้ างต้ น องค์การตคลาดสามารถใช้ ประโยชน์ จากความร่ วมมื อของหน่วยงาน
ราชการกระทรวงมหาดไทยที่กระจายตัวอยู่ตามท้ องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนีย้ งั มีอานาจ หลาย
ประการที่เอื ้ออานวยต่อการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิ ดตลาดได้ เอง
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้ านการปกครองส่วนท้ องถิ่ น และเป็ นหน่วยงานภาครั ฐ ที่
สามารถทาการค้ าได้ จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็ นต้ น
นโยบายผู้ถือหุ้นภาครั (Statement of Directions:SOD)
กระทรวงการคลัง ได้ ก าหนดนโยบายผู้ถือหุ้น ภาครั ฐ (Statement of Directions:SOD) ส าหรั บ
องค์การตลาด ที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการกากับดูแล และชี ้ประเด็นที่ องค์การตลาดควรให้ ความสาคัญและ
เร่ งดาเนินการ รวมถึงการใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดตัวชี ้วัดสาหรับการประเมิลผลการดาเนินงานของ
องค์การตลาดต่อไป ซึง่ SOD ขององค์การตลาดมี 3 ระดับดังนี ้
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(1) แนวนโยบายสาหรับรั วิสาหกิจในภาพรวม เป็ นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศบนพื ้นฐานการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(2) แนวนโยบายสาหรั บรั วิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพิ่มศักยภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(3) แนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครั ที่มีต่อองค์ การตลาด กาหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสม
ตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สิน
จากนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ข้ างต้ น เพื่อให้ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
จึงได้ กาหนดหลักการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี ้
หลักการและแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ มีดงั ต่อไปนี ้
แผนระยะสัน้
 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปรับบทบาทขององค์กรให้ ชดั เจน และสอดคล้ องกับนโยบาย
รัฐบาลเพื่อให้ สามารถดาเนินการตามแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดทาแผนวิสาหกิจให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แผนระยะยาว
ดาเนินการตามแผนยุทธสาสตร์ และแผนวิสาหกิจที่จดั ทาขึ ้น ด้ วยนโยบายดังกล่าว องค์การตลาด
ได้ กาหนดเส้ นทางการพัฒนาองค์การตลาดเป็ น 3 ระยะหลักภายในปี 2561 คือ
 ระยะที่ 1: ปี 2554-2556 เป็ นช่วงพัฒนาการบริ หารจัดการภายในองค์กร และ ธุรกิจ ที่มี
อยูเ่ ดิมให้ มีความเข้ มแข็ง
 ระยะที่ 2: ปี 2556-2558 เป็ นการเสริ มสร้ างตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยการเพิ่มบทบาท
การเป็ นองค์กรกลางที่ ส่งเสริ มและกาหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่ง เสริ ม การค้ า
ระดับท้ องถิ่น รวมทังสร้
้ างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจให้ ครอบคลุมภายในประเทศ
อย่างกว้ างขวางโดยเน้ นการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในโครงการที่สอดคล้ องกับพันธกิจ
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 ระยะที่ 3: ปี 2558-2561 เป็ นการก้ าวเข้ าสู่องค์กรแห่ง ปั ญญาด้ านการค้ าในชุม ชน ใน
ระยะนี ้จะรวมถึงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการข้ อมูลราคา พร้ อมทังให้
้ บริ การด้ านส่งเสริ ม
ตลาดและวิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเช่น เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
แผนภาพที่ 16: ภาพรวมของนโยบายผู้ถอื หุ้นภาครั
เป้าประสงค์ ของ
องค์ การตลาด

องค์ กรแห่ งปัญญา
ด้ านการค้าในชุ มชน
- สู่ การเป็ นองค์แห่งปัญญาด้ า นการค้ าในชุ มชน
- ให้ บริการด้ า นการส่ งเสริมตลาด/ วิสาหกิ จชุมชน
แบบครบวงจร
- สู่ การเป็ นองค์กรส่ งเสริมตลาดชุมชน/ วิสาหกิจ ชุม ชน
- กาหนด/ รับรองมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่ งเสริมการค้ าใน
ระดับท้ องถิ่น
- ลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการที่สอดคล้ องกับพันธกิจ

- สู่ การเป็ นองค์กรที่มี การบริ หารจัดการเป็ นเลิ ศ
- ปรับปรุ งตลาดสาขาที่มี อยู่ให้ เป็ น มาตรฐาน/
ยกระดับคุณ ภาพในการจัดส่ งสิ นค้ าสู่ กลุ่ มเป้าหมาย
6

8

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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2.1.2 โครงสร้ างองค์ กรขององค์ การตลาด
แผนภาพที่ 17: โครงสร้ างองค์ การตลาด

ผู้อานวยการองค์ การตลาด (1

แผนกการประชุมและยานพาหนะ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
พนักงานขับรถยนต์

รองผู้อานวยการ 1

แผนกประชาสัมพันธ์
นักรปะชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการองค์ การตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนกตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

แผนกสารสนเทศ
นักคอมพิวเตอร์
นักคอมพิวเตอร์

เลขานุการองค์ การตลาด 1

สาขาปากคลองตลาด
สาขาหนองม่ วง

สาขาตลิ่งชัน

สาขาบางคล้ า
สาขาลาพูน

แผนกตลาดและ
จัดส่ งสินค้ า

แผนกวางแผน
และงบประมาณ

แผนกบัญชี
แผนกติดตาม
และประเมินผล

แผนกกิจการพิเศ

แผนกบริหาร
ความเสี่ยง

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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แผนกบริหาร
บุคคล
แผนกจัดหาและ
พัสดุ
แผนกการเงิน
แผนกกฏหมาย

2.1.3 ทัก ะ
พนักงานส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนสนับสนุนมากกว่าการบริหารจัดการ และพัฒนาตลาด ทาให้ บคุ ลากร
ภายในองค์กรยังไม่มีทกั ษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ
ในเชิงรุกได้ เท่าที่ควร และโดยทัว่ ไป ความสามารถ และความเชียวชาญยังไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงที่
ต้ องอาศัยความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน องค์การฯ จึงจะเน้ นการพัฒนาบุคลากร ให้ มีทกั ษะที่ต้องการ
หรื อสรรหาจากภายนอกเพื่อให้ องค์กาฯ รสามารถพัฒนาได้ ตามวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ที่จะดาเนินไปใน
อนาคต
2.1.4 บุคลากร
องค์การตลาดถือว่าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงานจานวน 99 คน การสรรหาและรักษาบุคลากร
ผู้มีความเชี่ยวชาญภายนอก ยังถูกจากัดดัวยโครงสร้ างอัตราเงินเดือนที่ไม่แข่งขันหรื อจูงใจในตลาดแรงงาน
นอกจากนี ้ ระบบการบริ หารผลงาน (Performnace Management) ซึงรวมถึงมาตรวัดความสาเร็ จของ
บุคคล (KPI) สมรรถนะ (Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive หรื อ Bonus) ยัง
ไม่เอื ้ออานวยต่อการคัดแยกระดับผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่น ออกมาจากผู้ที่มีผลการ
ปฏิบตั งิ านปานกลางหรื อต่ากว่าได้
2.1.5 ลัก ณะ
เนื่องจากงานส่วนหลักขององค์การตลาดเท่าที่ผ่ านมามีลักษณะเอนเอียงไปทางการร่ วมมือกับ
เอกชน อาทิ การให้ สมั ปทานเช่าและพัฒนาพื ้นที่ตลาด พื ้นที่อาคารพาณิชย์ และที่พกั อาศัย การใช้ ตวั แทน
ในการส่งอาหารดิบ หรื อ ตัวแทน (Agent) ในการบริ หารจัดการโครงการคาราวานสินค้ า ซึ่งนับเป็ นการต่อ
ช่วง (Subcontract) ซึง่ เป็ นลักษณะการจ้ างบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก (Outsource) หรื อการให้ ตวั แทน
ประกอบการส่งอาหารดิบเข้ าเรื อนจา ทาให้ ไม่มีการดาเนินงานในกิจกรรมหลัก เท่าที่ควร จึงมีผลต่อการ
เสริมสร้ างความชานาญของบุคลากรในภารกิจหลัก ซึ่งสะท้ อนในโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างของบุคลากร
และทักษะที่หนักไปทางส่วนงานสนับสนุน โดยปั จจัยเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ บทบาทการเป็ นองค์กรที่
เชี่ยวชาญทางด้ านการสร้ างตลาดชุมชนเป็ นไปได้ ช้ากว่าที่ควร
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2.1.6 ระบบ
ระบบขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นกระบวนการธุกริ จหลักขององค์การตลาดในปั จจุบนั สามารถ
จาแนกตามธุรกิจขององค์กร ดังนี ้
(1) การให้ บริการเช่ าพืนที่
องค์การตลาดมี ภ ารกิ จหลักในการจัดสร้ างตลาดกลางระดับท้ องถิ่ นให้ เป็ นจุดนัดพบระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื ้อโดยตรง โดยมีจดุ มุ่งหมายในการลดผลกระทบจากกลไกราคาผ่านระบบพ่อค้ าคน
กลาง และเป็ นทางเลือกสาหรับประชาชนในชุม ชนที่ยังเข้ าไม่ ถึง ระบบตลาดแบบ Modern Trade และ
ให้ บริ การเช่าพื ้นที่ ทงั ้ ในส่วนที่พกั อาศัยในอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ โดยกระบวนการให้ บริ การเช่ามี
ขันตอนดั
้
งนี ้
แผนภาพที่ 18: กระบวนการการให้ บริการเช่ าพืนที่

โ ษณาประชาสัมพันธ์ตลาด/
โครงการ/อาคารพาณิชย์/
ที่พกั (แฟลต)

เปิ ดให้ จองพื ้นที่เช่า และชาระ
เงินค่ามัดจา

จัดทาสัญญาเช่า

ผู้เช่าชาระค่าเช่า

องค์การตลาดบริ หารจัดการ
และอานวยความสะดวก
แก่ผ้ เู ช่า

ผู้เช่าเข้ าดาเนินการขาย
สินค้ า

องค์การตลาดรับชาระเงินค่า
เช่าและการออกเอกสารรับเงิน
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ตาม ในกรณี สญ
ั ญาให้ สิทธิ์ ลงทุนเพื่อทาการก่อสร้ างโครงการตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน
และหาผลประโยชน์จากการให้ เช่าแผงและที่พกั อาศัยในอาคารตลาด และอาคารพาณิชย์ องค์การตลาดยังคง
มีประเด็นปั ญหาที่ทาให้ การดาเนินงานต้ องชะงัก เนื่องจากที่ผ่านมาได้ เกิดกรณี พิพาทกับคู่สญ
ั ญา ทัง้ ยังมี
กรณีฟ้องร้ องเรื่ องภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่องค์การฯได้ ดาเนินการผ่องถ่ายภาระโดยการไล่เบี ้ยต่อผู้เช่ารายย่อย
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ซึ่งในบางกรณี ยังมีการค้ างชาระ องค์การตลาดจึงจะดาเนินการแก้ ไขอย่างรัดกุมและเป็ นระบบ เพื่อให้ การ
บริการจัดการตลาดสาขาตลิ่งชันเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ นในอนาคต
(2) การให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุน
องค์การตลาดได้ มีนโยบายเปิ ดให้ เอกชนสามารถทาสัญญาสัมปทานเช่าตลาดสาขา ทาให้ เป็ น
การเปลี่ยนบทบาทการประกอบการเอง (Operator) ในตลาดดังกล่าว เป็ นการบริ หารสัญญา และอานวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการนี ้องค์การตลาดจะดาเนินการโดยร่วมกับพันธมิตรเครื อข่ายในการศึกษา
แนวทาง และปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองหาพันธมิตรภาคเอกชนเข้ าร่วม
ทุนในการดาเนินงานปรับปรุ ง และดาเนินการบริ หารพื ้นที่ตลาด โดยกระบวนการให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุนมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
แผนภาพที่ 19: กระบวนการการให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุน

โ ษณาและออกรายละเอียด
ข้ อกาหนดให้ เอกชนเข้ าร่ วม
ลงทุนในโครงการ

ผู้สนใจส่งข้ อเสนอในการเข้ า
ลงทุนในโครงการ

จัดทาสัญญาเข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการ

ผู้รับสัมปทานชาระค่าส่วนแบ่ง
รายได้

ผู้ได้ รับสัมปทาน ดาเนินการ
ตามขันตอนของสั
้
ญญา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าพัฒนา
โครงการ

องค์การตลาดดาเนินการออก
เอกสารรับเงิน
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ตาม การบริ หารสัญญา อาทิ ในกรณี การร่ วมทุน และสัญญาเช่า เท่าที่ผ่านมามีกรณี
พิพาทเกิดขึ ้น จึงควรพิจารณาในการกาหนดบุคลากรหรื อหน่วยงานเพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลอย่างจริ งจัง
และกาหนดกระบวนการที่มีความชัดเจนในแง่ของการควบคุมบริ หารสัญญา เพื่อไม่ให้ องค์การฯ ตกอยู่ใน
ความเสี่ยงหากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้
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(3) การจัดจาหน่ ายเครื่องบริโภคและข้ าวสาร
องค์ก ารตลาดเป็ นตัว กลางจ าหน่ายสิ นค้ าประเภทข้ าวสาร เครื่ อ งบริ โภค ให้ กับ หน่ว ย
ราชการทัว่ ประเทศ อาทิ กรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาล โรงเรี ยน หน่วยทหาร เป็ นต้ น โดยมีตวั แทนชุมชนและ
เอกชนเป็ นผู้ลงทุนจัดส่งสินค้ าและองค์การตลาดมีรายได้ จากการหักส่วนต่าง การจัดจาหน่ายเครื่ องบริ โภค
ในอัตราร้ อยละ 3 และข้ าวสารกระสอบละ 25 บาท โดยกระบวนการจัดจาหน่ายมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แผนภาพที่ 20: กระบวนการจัดจาหน่ ายเครื่องบริโภคและข้ าวสาร

หน่วยราชการ
กาหนดการจัดซื ้อ
เครื่ องบริ โภค

องค์การตลาด
จัดทาเอกสาร
ยื่นเสนอราคา

ผู้ซื ้อตรวจสอบเอกสาร
และกาหนดระยะเวลา
ประกวดราคา

องค์การตลาด จัดทา
สัญญากับตัวแทนในการ
จัดส่งเครื่ องบริ โภค

กรณีชนะการเสนอราคา
องค์การตลาด ดาเนินการ
ทาสัญญากับหน่วยราชการผู้ซื ้อ

องค์การตลาด เข้ าร่ วมการ
เสนอราคา
ด้ วยวิธีที่กาหนด

ตัวแทนจัดส่ง
เครื่ องบริ โภค
ให้ กบั หน่วยราชการ

หน่วยราชการชาระเงินให้ องค์การตลาด โดยองค์การตลาดหักส่วนต่าง
การค้ าและชาระให้ กบั ตัวแทนค่าสินค้ า
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ให้ มีการ
ยกเลิกสิทธิพิเศษขององค์การตลาด ในการจาหน่ายข้ าวสารและสินค้ าประเภทเครื่ องอุปโภคบริ โภค ให้ กบั
ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึง่ มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
บริหารส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และสถานะทางการ
เงินขององค์การตลาดในอนาคต องค์การตลาดจึงพิจารณาแหล่งรายได้ อื่น เพื่อเสริ มรายได้ ในส่วนนี ้ที่มี
แนวโน้ มจะลดลงในอนาคต พร้ อมกับปรับปรุ งการประกอบการในส่วนนี ้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประมูล
โครงการ
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(4) การจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า
องค์การตลาดร่ วมกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า ซึ่งจะจัดขึน้ เดือนละ
1–4 ครัง้ โดยมีระยะเวลาการจัดงานครัง้ ละประมาณ 10 วัน ในพื ้นที่จงั หวัดในภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและกระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายของ
ประชาชนจากการจาหน่ายสินค้ าคุณภาพในราคายุตธิ รรม โดยกระบวนการดาเนินงานมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แผนภาพที่ 21: กระบวนการการจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า

สรรหาและจัดทาบันทึก
ข้ อตกลงกับพันธมิตร
ภาคเอกชนในการจัดงาน

พันธมิตรภาคเอกชนทาการ
คัดเลือกพื ้นที่จดั ตลาดนัดใน
ภูมิภาคต่างๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร
บริ หารส่วนท้ องถิ่นเพื่อขอใช้
พื ้นที่จดั ตลาดนัด

ดาเนินการเปิ ดทาการค้ าตาม
ระยะเวลาที่ขออนุญาติใช้ พื ้นที่

ดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานตลาดนัดคาราวานสินค้ า

พันธมิตรภาคเอกชนประกาศหา
ผู้ค้ารายย่อยเข้ าร่ วมโครงการ

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

ในการบริ หารจัดการโครงการตลาดนัดคาราวานสินค้ านี ้ แต่เดิมองค์การตลาดได้ มีการใช้ ตวั แทน
(Agent) เพียงไม่กี่ราย โดยใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัด จึงไม่ได้ ควบคุมการ
ดาเนินงานเอง จึงอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ และไม่สามารถตรวจสอบสินค้ าที่นามาขาย
ได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทาให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาดได้ ดังนี ้แนวนโยบายในอนาคต องค์การตลาดจะ
เป็ นผู้บริหารจัดการโครงการเอง อาทิ การจัดหมวดหมูส่ ินค้ า และรูปแบบการค้ า ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทา
ให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่องค์การตลาด
และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ให้ แก่บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย
นอกไปจากนี ้ การเป็ นรัฐวิสาหกิจ ทาให้ องค์การฯ อยู่ภายใต้ กฎ ระเบี ยบ และการตรวจสอบ ที่
เข้ มงวดเป็ นจานวนมากที่ไม่ได้ นามาควบคุมในการบริหารจัดการแบบภาคเอกชน กฎ ระเบียบ ต่างๆ ยังทา
ให้ มีภาระทางด้ านงานเอกสาร รายงาน เป็ นจานวนมาก ทาให้ เป็ นข้ อจากัดในการดาเนินงาน ส่งผลให้ การ
ดาเนินงานขาดความคล่องตัว และในบางครัง้ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ การขับเคลื่อนองค์กรไม่สามารถดาเนิน
ไปได้ อย่างรวดเร็ว
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(5) ตลาดเครือข่ าย “ร้ านชุมชนยิม”
การดาเนินธุรกิจโครงการร้ านจาหน่ายปั จจัยทางการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และ
สร้ างช่องทางการจาหน่ายสินค้ าโดยความร่ วมมือกับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายให้ เป็ นระบบครบทุกภูมิภาค โดยกระบวนการดาเนินงานมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แผนภาพที่ 22: กระบวนการตลาดเครือข่ าย “ร้ านชุมชนยิม”

ผู้ส่งสินค้ า (Supplier)

เงิน

สินค้ า
เงิน

เจ้ าของร้ านค้ าชุมชนยิ ้ม

องค์การตลาด

สินค้ า

ผู้ซื ้อ

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
อย่า งไรก็ ดี โครงการนี ไ้ ด้ มี ก ารหยุด พักไป เนื่ อ งจากการประกอบการไม่ป ระสบความส าเร็ จ
เท่าที่ควร ด้ วยสาเหตุอนั เนื่องมาจาก การที่บริ ษัทร่ วมทุนไม่ส่งสินค้ าตามกาหนด สินค้ าที่ผ้ ูประกอบการ
สาขานามาขายไม่ตรงเป้าหมาย และมี ราคาสูง เมื่อการประกอบการไม่ประสบความส าเร็ จ จึง ทาให้
องค์การตลาดไม่สามารถเก็บค่าบริหารจัดการได้ องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายที่จะยกเลิกสาขาต่างๆ ใน
โครงการนี ้
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2.1.7 กลยุทธ์
ในช่วงแผนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2556–2560 โครงการที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วง 10 ปี ที่ผ่าน
มา และสร้ างรายได้ อย่างมี นัยสาคัญ ให้ กับองค์การตลาด คือ โครงการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์เข้ าเรื อนจ า
อย่างไรก็ตาม จากกฎระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ที่จะบังคับใช้ ทาให้ องค์การตลาดต้ องทาการ
ทบทวนการบริ หารจัดการและมีแนวนโยบายในการประกอบการเอง และจาเป็ นต้ องพิจารณาการขยาย
ฐานรายได้ ในส่วนอื่น ในขณะเดียวกัน องค์การตลาดยังจาเป็ นต้ องเน้ นภารกิจหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ มากยิ่งขึ ้น
ในด้ านการประกอบภารกิ จ หลั ก องค์ ก ารตลาดได้ ปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในช่วงปลายของแผนฯ ได้ รวมถึงผลสาเร็ จในการช่วยกระจายสินค้ า
ล้ นตลาดให้ แก่เกษตรกร ช่วยบรรเทาผู้ประสบภัยพิบตั ิจากอุทกภัย ตลอดจนได้ เริ่ มโครงการใหม่ เช่นนา
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนเข้ าสู่ Modern Trade ได้ เป็ นผลสาเร็จ
จากแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจฉบับดังกล่าวด้ านล่าง โครงการที่จดั เป็ นโครงการใหม่ที่ได้
ดาเนินการ อาทิ โครงการคาราวานสินค้ า มีการขยายตัว ของรายได้ จาก 0.5 ล้ านบาท เป็ น 1.7 ล้ านบาท
ในช่วงปี พ.ศ. 2556–2559 อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดยังคงต้ องทบทวนรูปแบบของการประกอบการของ
โครงการเพื่ อให้ มีการควบคุม การบริ หารจัดการ และประเภทสินค้ า ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่ง ขึน้ ส่วน
โครงการกระจายเครื อข่ายร้ านค้ าชุมชน ได้ มีการชะลอโครงการไป เนื่องจากโครงการไม่ประสบความสาเร็ จ
เท่าที่ควร โดยสาเหตุเนื่องมาจากทังทางด้
้
านการบริหารจัดการ เอกชนที่ทาการร่วมทุนส่งสินค้ าได้ ช้า สินค้ า
ที่ขายในโครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมีราคาค่อนข้ างสูง ในส่วนของการจาหน่ายสินค้ าในนามองค์การ
ตลาดนัน้ ยังไม่ได้ มีการดาเนินการให้ สมั ฤทธิผล
โครงการในอนาคต อันได้ แก่ การเปิ ดกิจการตลาดเคลื่อนที่ การสร้ างระบบรับรองมาตรฐานตลาด
และการเป็ นผู้นาด้ านดัชนีราคาสินค้ าสด ยังไม่ได้ มีการดาเนินการให้ สมั ฤทธิผลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใน
โครงการต่างๆ ดังกล่าวยังอยู่ในแนวนโยบายขององค์การตลาดที่จะดาเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โครงการรับรองมาตรฐานตลาด และ การเป็ นผู้นาด้ านดัชนีราคาสินค้ าสด
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แผนภาพที่ 23: แผนที่กลยุทธ์ ของแผนวิสาหกิจ ฉบับ พ.ศ. 2556–2560

F1:
F2:

F3:

C3:

C1:

C4:

C7:

C5:

C8:
C2:

C6

/

I1:

I3:

I2:

I5:

I4:

I7:

I6:

L1:

C9

L2:

I8:

L3:

IT

(ที่มา: แผนวิสาหกิจ ปี งบประมาณ 2556–2560)
2.2 สถานประกอบการและทรั พย์ สินที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจขององค์ การตลาด
ในปั จจุ บั น องค์ ก ารตลาดมี ส ถานประกอบการตลาดสดรวม 5 แห่ ง ได้ แก่ ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด ตลาดสาขาหนองม่วง ตลาดสาขาลาพูน ตลาดสาขาบางคล้ า และตลาดสดตลิ่งชัน โดย
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการทบทวนถึงภาพรวมของตลาดแต่ละสาขา เพื่อให้ เข้ าใจถึงแหล่งประกอบการสาคัญ
ขององค์การตลาดมากยิ่งขึ ้น เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด
ต่อไปได้
2.2.1 สานักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด
ปากคลองตลาด เป็ นตลาดเก่าแก่ จัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2496 พร้ อมกับการจัดตังองค์
้ การตลาด
เดิมตังอยู
้ ่บริ เวณปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บนที่ดินขององค์การ
ตลาดพืน้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เป็ นตลาดกลางจาหน่ายดอกไม้ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศ ซึ่ง
มุ่งเน้ นไปที่การค้ าส่ง ผัก ผลไม้ และดอกไม้ สด ปั จจุบนั ได้ ร่วมกับเอกชนดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนา
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ตลาดปากคลองตลาดให้ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้ อมที่ดี โดยยังคงเอกลักษณ์
และวิถีชมุ ชนไว้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดสาขาปากคลองตลาดมีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะที่ให้ เอกชนเข้ ามาเช่าพืน้ ที่เพื่อ
บริหารตลาด ทาให้ องค์การตลาดมีรายได้ จากการปล่อยเช่าพื ้นที่ที่คงที่ตลอดระยะเวลาการทาสัญญา โดย
ในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้ จากค่าเช่าที่ดินกว่า 13.60 ล้ านบาท และมีกาไรอยู่ที่ 10.28 ล้ าน
บาท
ตารางที่ 4: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืนที่ปากคลองตลาด

รายการสินทรัพย์

หน่ วย

ที่ดนิ
อาคารตลาดชัน้ 3
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
อาคารตลาด 2 ชัน้ ชายน ้า
อาคารตลาด 3 ชัน้ ชายน ้า
ท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า
ถนนและลานจอดรถภายในตลาด
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ท่า

จานวน
5 ไร่ 3 งาน 1 ตร.ว.
2
3
2
1
1

หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.2 สานักงานตลาดสาขาหนองม่ วง
ตลาดสาขาหนองม่วง ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี บนเนื ้อที่ 4 ไร่ 2
งาน 45 ตารางวา เริ่ มดาเนินการตังแต่
้ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดตังขึ
้ น้ เพื่อ
จัดหาสถานที่ให้ เกษตรกรมีสถานที่จาหน่ายสินค้ าและผลิตผลทางการเกษตรให้ แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่ง
สินค้ าที่จดั จาหน่ายจะเป็ นสินค้ าจาพวก ผัก ผลไม้ อาหารสด และ อาหารแห้ ง
ในปั จจุบนั ตลาดกลางเกษตรกรสาขาหนองม่วงจะดาเนินการโดยการให้ เอกชนเข้ ามาเช่าพื ้นที่
เพื่อบริหารตลาด โดยในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้ จากการให้ เช่า พื ้นที่ รวมทังสิ
้ ้น 8 แสน 5 หมื่น
บาท และจะมีกาไรอยูท่ ี่ประมาณ 0.5 ล้ านบาท
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ตารางที่ 5: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืนที่ตลาดสาขาหนองม่ วง

รายการสินทรัพย์
หน่ วย จานวน
ที่ดนิ
4 ไร่ 2 งาน
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
หลัง
1
แผงตลาด/สถานที่ให้ เช่าประกอบการค้ าแบบถาวร แผง
228
แผงตลาดชัว่ คราว
แผง
58
อาคารสานักงานสามชัน้
หลัง
1
หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด (ได้ รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขให้ ใช้ งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการตลาดเท่านัน)
้

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.3 สานักงานตลาดสาขาลาพูน
ตลาดสาขาลาพูน ตังอยู
้ ่ที่ ถนนเชียงใหม่–ลาพูน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็ น
ตลาดที่ดาเนินการโดยองค์การตลาด มีจดุ ประสงค์ในการจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตลาดกลางเกษตรกรแห่งเมือง
ลาพูน มุ่งเน้ นให้ เกษตรกรมีพื ้นที่ในการนาสินค้ าออกมาขาย และเป็ นเสมือนจุดศูนย์รวม ซือ้ ขาย และ
กระจายผลผลิตสู่จงั หวัดใกล้ เคียง โดยตลาดกลางเกษตรกรเมืองลาพูนมีรายได้ จากการส่งอาหารดิบ และ
ค่าเช่าแผงของพ่อค้ าและแม่ค้า และสินค้ าที่ทางตลาดจัดจาหน่ายเป็ นส่วนมากจะเป็ นสินค้ าจาพวก ผัก
ผลไม้ และอาหารแห้ ง
ทังนี
้ ้ จุดเด่นของตลาดลาพูน คือ การมีตลาดโต้ รุ่งที่เปิ ดในช่วงค่า โดยจะมีร้านอาหาร และร้ านขาย
น ้าผลไม้ ต่างๆ บริ การสาหรับผู้มาเดินตลาด นอกจากนี ้ จุดดึงดูดอีกจุดหนึ่งของตลาดแห่งนี ้ คือ โครงการ
ประชารัฐที่ร่วมมือกับทางองค์การตลาด โดยจะมีการจัดแสดงการละเล่นของเด็กชาวเขา และจะมีการนา
ผักผลไม้ หายากหรื อสินค้ าโอท็อปมาจัดแสดงและจาหน่าย จึงทาให้ ตลาดกลางแห่งนี ้ยังมีผ้ คู นแวะเวียนมา
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ตลาดลาพูนยังไม่มีแผนการที่จะสรรหาผู้จดั การที่มีศกั ยภาพในการบริ หารตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ยงั คงมีแผงการค้ าว่างอยู่เป็ นจานวนหนึ่ง ซึ่ง รายรับจากสองทางหลักที่ตลาด
แห่ง นีม้ ี ไม่เพี ยงพอที่ จะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าสาธารณูปโภ คได้ ทงั ้ หมด
ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสาขาลาพูนขาดทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 1.6 ล้ านบาท
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ตารางที่ 6: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืนที่ตลาดสาขาลาพูน

รายการสินทรัพย์

หน่ วย จานวน
ที่ดนิ
ไร่
3
อาคารตลาด 2 ชัน้
หลัง
1
แผงตลาดชันล่
้ าง
แผง
136
แผงตลาดชันบน
้
แผง
75
ห้ องอเนกประสงค์
ห้ อง
1
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
หลัง
2
แผงตลาด/สถานที่ให้ เช่าเพื่อประกอบการค้ า หลัง
1
แผงตลาด
แผง
106
บ้ านพัก
ถนน/ลานจอดรถ/สุขาตลาด
หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็ นของกรมธนารักษ์

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.4 สานักงานตลาดสาขาบางคล้ า
ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตังและเปิ
้
ดดาเนินการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2536 บนที่ดินขององค์การตลาด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 304 ประกอบกิจการเป็ นตลาดกลาง
ซือ้ ขายสัตว์ นา้ ภาคตะวันออก (สัตว์ นา้ จื ด ) เพื่อให้ เกษตรกรในบริ เวณใกล้ เคียงสามารถนาสัตว์นา้ มา
จ าหน่ายให้ แก่ ผ้ ูซื อ้ ได้ โดยตรง ท าให้ ต้ น ทุน ในการขนส่ง จากการนาสัต ว์ น า้ เข้ า มาจ าหน่า ยในบริ เ วณ
กรุงเทพฯ ลดลง เนื่องจากทังเกษตรกรและผู
้
้ ซื ้อไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไกล ประหยัดรายจ่ายและเวลา โดยมี
ผลผลิตเข้ ามาจาหน่ายในตลาดสาขาบางคล้ าเฉลี่ยประมาณวันละกว่า 100 ตัน
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาด้ านกลิ่นและความสะอาดยังคงเป็ นปั ญหาที่ต้องมีการดูและอย่างใกล้ ชิด
และสม่าเสมอเพื่อไม่ให้ มีปัญหาเรื่ องความสะอาด และสุขอนามัย ในปี พ.ศ. 2559 รายได้ จากค่าเช่าแผง
ค่ า เช่ า อาคารพาณิ ช ย์ และรายได้ อื่ น ๆ ของทางตลาดบางคล้ าอยู่ ที่ ป ระมาณ 6 ล้ านบาท แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ด้ วยค่าเสื่อมราคาที่มีมลู ค่าสูงถึงร้ อยละ 64 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ส่งผลให้ เมื่อนามาคานวณกับ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังหมด
้
ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ าจึงมียอดขาดทุนจานวน 1.1 ล้ านบาท
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ตารางที่ 7: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืนที่ตลาดสาขาบางคล้ า

รายการสินทรัพย์

หน่ วย จานวน
ที่ดนิ
ไร่
15
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
หลัง
3
แผงทาการค้ า
แผง
236
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 30 ห้ อง
หลัง
1
อาคารพาณิชย์ชนเดี
ั ้ ยว จานวน 79 ห้ อง หลัง
1
อาคารทรงไทย (ทูลเกล้ าถวาย 2 หลัง)
หลัง
11
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.5 สานักงานตลาดสดตลิ่งชัน
ตลาดสาขาตลิ่งชัน ตังอยู
้ ่บนถนนสวนผัก ริ มคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เริ่ มดาเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 โดยการให้ เอกชนเข้ าร่วมทุนในการก่อสร้ างอาคารตลาดและอาคาร
พาณิ ชย์ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ ดินซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของกรมธนารั กษ์ ตลาดตลิ่งชัน มีรายได้ ทงั ้ หมดจาก 3 ทาง
ได้ แก่ (1) ค่าเช่าแผงการค้ า (2) ค่าเช่าอาคาร์ พาณิชย์/ ค่าเช่าแฟลต และ (3) ค่าเช่าพื ้นที่
อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จจุ บั น แผงการค้ าของทางตลาดมี ผ้ ู เช่ า เพี ย งแค่ 6 ราย ในขณะที่ มี
ความสามารถในการรองรับแผงการค้ าได้ 2,140 แผงการค้ า ซึง่ สาเหตุหลักของการที่ไม่สามารถดึงดูดผู้เช่า
ได้ มาจากการที่มี ตลาดในลัก ษณะเดียวกันอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นจานวน 2 แห่ง และภูมิทัศน์ของ
ตลาดหรื อลักษณะของตลาดในเชิงกายภาพไม่มีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ ตลาดดูทรุ ดโทรม
สกปรก และไม่ถกู สุขลักษณะ ผู้คนจึงไม่สนใจตลาดแห่งนี ้ ทังๆ
้ ที่พื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าวมีผ้ คู นสัญจรผ่าน
ไปมาจานวนมากในแต่ละวัน ส่งผลให้ ตลาดสดตลิ่งชันเหลือรายได้ หลักเพียงแค่จากค่าเช่าอาคารพาณิชย์
และค่าเช่าแฟลต
โดยในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสดตลิ่ ง ชันมี รายได้ ร วมอยู่ที่ 6.7 ล้ า นบาท แต่ด้ วยค่า เช่าที่ ดิน ของ
ราชพัส ดุซึ่ง คิดเป็ นสัด ส่วนถึ ง ร้ อยละ 45 ของรายได้ ที่ท างตลาดสดตลิ่ ง ชัน สามารถสร้ างได้ จึง ท าให้
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ตลาดสดตลิ่งชันมีผลประกอบการขาดทุนสูงถึง 2.1 ล้ านบาท เนื่องมาจากต้ นทุนจากค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตารางที่ 8: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืนที่ตลาดสดตลิ่งชัน

รายการสินทรัพย์
ที่ดนิ
อาคารตลาด 6 ชัน้
ชันที
้ ่ 1 แผงการค้ า
ชันที
้ ่ 2 แผงการค้ า
ชันที
้ ่ 3 สานักงานองค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน/ลานจอดรถ
ชันที
้ ่ 4 ห้ องพักอาศัย (แฟลต)
ชันที
้ ่ 5 ห้ องพักอาศัย (แฟลต)
ชันที
้ ่ 6 ห้ องพักอาศัย (แฟลต)
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
แผงการค้ า
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ท่าเรื อริ มคลองมหาสวัสดิ์

หน่ วย จานวน
ไร่ 21 ไร่ 3 งาน
หลัง
1
แผง
940
แผง
889
ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
หลัง
แผง
ห้ อง

98*
98*
98*
1
273
166**

หมายเหตุ :กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็ นของกรมธนารักษ์
*เป็ นกรรมสิทธิ์ ขององค์การตลาด รวมแล้ ว 99 ห้ อง จากทังหมด
้
294 ห้ อง โดยอีก 195 ห้ องเป็ นของบริษัทเอกชนที่เป็ นผู้ลงทุนในการก่อสร้ าง
** เป็ นกรรมสิทธิ์ ขององค์การตลาด รวมแล้ ว 11 ห้ อง จากทังหมด
้
166 ห้ อง โดยอีก 155 ห้ องเป็ นของบริษัทเอกชนที่เป็ นผู้ งทุนในการก่อสร้ าง

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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แผนภาพที่ 24: สรุ ปภาพรวมตลาดสาขาขององค์ การตลาด

สถานที่ตงั
วัตถุประสงค์
การจัดตัง และ
ประเภทของสินค้ า

ปากคลองตลาด

ตลาดหนองม่ วง

ตลาดลาพูน

ตลาดบางคล้ า

ตลาดตลิ่งชัน

ถนนจักรเพชร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ถนนพหลโยธิน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ถนนเชียงใหม่ – ลาพูน
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

อาเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเฉิงเทรา

ถนนสวนผัก เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร

•

บูรณะตลาดเก่า

•

ให้ มีศนู ย์กลาง
ตลาดดอกไม้ แห่งใหม่

ลัก ณะ
การดาเนินงาน

ให้ เอกชนเช่าดาเนินงาน

ประเด็นสาคัญ

+ เป็ นศูนย์รวมดอกไม้
ทังไทยและต่
้
างประเทศ
+ มีการให้ บริ การจัดช่อดอกไม้
มาลัย และการแปรรูปดอกไม้
+ เปิ ดให้ บริ การ 24 ชัว่ โมง
+ บริ การพื ้นที่จอดรถฟรี
2,000 คัน

ผลประกอบการสุทธิ
ปี พ ศ 2559

11.8 ล้ านบาท

•

จัดหาสถานที่ให้
เกษตรกรมีสถานที่
จาหน่ายสินค้ าและ
ผลิตผลทางการเกษตร
ให้ เอกชนเช่าดาเนินงาน

+ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ มีการ
จาหน่ายสินค้ าราคาถูกให้ กบั
ประชาชน
+ มีการบริ หารจัดการที่เป็ น
ระบบ

•
•

เป็ นตลาดกลางให้
เกษตรกรนาสินค้ า
เกษตรออกมาขาย
เป็ นจุดศูนย์รวม ซื ้อ
ขาย แลกเปลีย่ น สินค้ า

ดาเนินงานโดยองค์การตลาด
+ มีตลาดนัดและตลาดโต้ รุ่ง
+ ร้ านอาหารบริ การสาหรับผู้
มาเดินตลาด
+ มีโครงการประชารัฐ
โดยจะมีการจัดแสดง
การละเล่น และมีวางจาหน่าย
สินค้ าโอท็อป

0.5 ล้ านบาท

1.6 ล้ านบาท

•

เป็ นตลาดกลางซื ้อขาย
สัตว์น ้าจืดภาคตะวันออก
เพื่อให้ เกษตรกรสามารถ
นาสัตว์น ้ามาจาหน่ายได้
โดยตรงต่อผู้ซื ้อ
ดาเนินงานโดยองค์การตลาด

+ เป็ นตลาดกลางสัตว์น ้าจืดที่
สาคัญของภาคตะวันออก
- มีปัญหาเรื่ องระบบการกาจัดน ้า
เสีย ทาให้ ถกู ร้ องเรี ยน
- ตลาดมีคา่ เสือ่ มราคาสูง คิด
เป็ นร้ อยละ ของรายได้
ทังหมด
้
1.1 ล้ านบาท

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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N/A

ดาเนินงานโดยองค์การตลาด
+ รายได้ หลักมาจากการ
ให้ เช่าอาคารพาณิชย์และ
แฟลต

- ลักษณะทางกายภาพ
ของตลาดมีความทรุด
โทรม สกปรก ไม่ถกู
สุขลักษณะ
2.1 ล้ านบาท

2.3 การวิเคราะห์ ผลประกอบการและแนวโน้ ม
เมื่อพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา 5 ปี พบว่า ในภาพรวม องค์การตลาดมีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของผลกาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 60 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีกาไรสุทธิ
คิดเป็ นจานวนเงิน 63.99 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าดาเนินงานอาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื ้อเพลิง
แผนภาพที่ 25: ผลประกอบการองค์ การตลาดปี พ.ศ. 2555-2559
160.00

142

139

140.00
120.00

134

106

ล้ านบาท

100.00
80.00

63.30

60.00

48

41

40.00

15

20.00

66

65

73

82
64

60

76

70

58

64

34

10

2555
รวมรายได้

2556
รวมค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

2557
2558
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

2559
กาไร ขาดทุน สุทธิ

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

ยอดขายจากค่าอาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื ้อเพลิง ที่ผ่านมาในระยะ 5 ปี มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมร้ อยละ 30.65 ต่อ ปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มี มูลค่า อยู่ที่ 3,248.93 ล้ านบาท เนื่ องจากการบริ หาร
จัดการที่ดีขององค์การตลาด ทาให้ มีตวั แทนในการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์เข้ าสู่เรื อนจาเพิ่มมากขึ ้น จาก 30
แห่งในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 50 แห่งในปี พ.ศ. 2559 อีกทัง้ ยังมีการส่งถุงยังชีพให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย น ้าท่วมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวให้ กบั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อหักค่าใช้ จ่ายให้ กับ
ตัวแทนส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ เหลือเป็ นรายได้ สทุ ธิที่ร้อยละ 3 คิดเป็ นมูลค่า 97.6 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยยกเลิก
สิทธิพิเศษขององค์การตลาด ในการจาหน่ายข้ าวสารและสินค้ าประเภทเครื่ องอุปโภคบริ โภค ให้ กับส่วน
ราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
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บริ หารส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน
ขององค์การตลาดในอนาคต
นอกจากรายได้ ในส่วนของค่าดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ รายได้ ที่มีสดั ส่วนรองลงมาคือ
รายได้ คา่ เช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาดประมาณ 13.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 ส่วนรายได้
ค่าเช่าแผงและรายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์ อยู่ที่ 3.59 ล้ านบาท และ 3.46 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 2.69 และ 2.59 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในสัดส่วนต่ากว่ารายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารที่
ร้ อยละ 3.57
ในส่วนของรายได้ จากค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อย
ละ 24.09 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555-2559 คิ ด เป็ นมูล ค่า 1.66 ล้ า นบาท มี แ นวโน้ ม ลดลงในปี พ.ศ. 2560
เนื่องจากมีการลดกิจกรรมทางด้ านนี ้ลงตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การตลาด เนื่องจากองค์การ
ตลาดยังไม่มีอัตรากาลังเพียงพอที่จะเข้ าไปบริ หารจัดการการควบคุมคุณภาพสินค้ าที่นามาขายเองได้
อย่างไรก็ดี องค์การตลาดมีแนวนโยบายที่ จะปรับปรุ งการดาเนินการและแก้ ไขข้ อบกพร่ องดัง กล่าวใน
อนาคต
ตารางที่ 9: รายได้ ขององค์ การตลาดแบ่ งตามประเภทที่มาปี พ.ศ. 2559

ประเภทรายได้
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
รายได้ คา่ ดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ
97,601,759
รายได้ คา่ เช่าที่ดนิ ตลาดสาขาปากคลองตลาด
13,603,824
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
4,760,336
รายได้ คา่ เช่าแผง
3,590,170
รายได้ คา่ เช่าอาคารพาณิชย์
3,515,900
รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์
3,458,632
รายได้ คา่ เช่าแฟลต
3,070,230
รายได้ คา่ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1,660,000
อื่นๆ
1,596,535
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
545,891
รวม
133,403,277
(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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สัดส่ วน
73.16%
10.20%
3.57%
2.69%
2.64%
2.59%
2.30%
1.24%
1.20%
0.41%
100.00%

เมื่อพิจารณาด้ านค่าใช้ จ่าย พบว่า ค่าใช้ จ่ายที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ซึ่งอยู่ที่
33.33 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.78 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
รองลงมาคือ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายที่ 11.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.19 และ ค่าใช้ จ่ายค่าเช่าสานักงาน จานวน 6.22 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 8.93 ของค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
แผนภาพที่ 26: สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายขององค์ การตลาดแบ่ งตามประเภทปี พ.ศ. 2559

ประเภทรายได้
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
อื่นๆ
ค่าเช่าสานักงาน
ค่าเสื่อมราคาเครื่ องมือเครื่ องใช้
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเช่าที่ดนิ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้ าง
ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้ จา่ ยรถยนต์
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข
ค่าน ้าประปา
รวม

จานวนเงิน
33,325,967
8,151,956
6,219,180
3,814,371
3,622,157
3,066,737
2,812,939
2,616,927
1,404,280
1,335,116
1,168,095
514,340
512,294
468,300
349,815
237,555
69,620,027

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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สัดส่ วน
47.87%
11.71%
8.93%
5.48%
5.20%
4.40%
4.04%
3.76%
2.02%
1.92%
1.68%
0.74%
0.74%
0.67%
0.50%
0.34%
100.00%

แผนภาพที่ 27: รายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ ละสาขาปี พ.ศ. 2555-2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สาขาลาพูน

สานักงานใหญ่
3.00

120.00
100.00

2.00

80.00
60.00

1.00

40.00

-

20.00

(1.00)

2555

2556

2557

2558

2555

2556

2558

2559

(2.00)

2559

รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไร ขาดทุน สุทธิ

กาไร ขาดทุน สุทธิ

สาขาบางคล้ า

สาขาตลิ่งชัน

8.00

20.00

6.00

15.00
10.00

4.00

5.00

2.00

-

(2.00)

2557

2555

2556

2557

2558

(5.00)

2559

2555

2556

2557

2558

2559

(10.00)

(4.00)

(15.00)
รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไร ขาดทุน สุทธิ

กาไร ขาดทุน สุทธิ

สาขาปากคลองตลาด

สาขาหนองม่วง

20.00

1.50

15.00

1.00

10.00

0.50

5.00

-

-

2555
2555

2556

2557

2558

2556

2557

2558

(0.50)

2559

รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ย

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา EBITDA )

กาไร ขาดทุน สุทธิ

กาไร ขาดทุน สุทธิ

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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2559

แผนภาพที่ 28: รายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ ละสาขาปี พ.ศ. 2559
103.91

[ล้ านบาท]

56.52
47.39

สานักงานใหญ่

0.85 0.56 0.29

5.89 7.03
(1.14)

6.67 8.77

สาขาหนองม่ วง

สาขาบางคล้ า

สาขาตลิ่งชัน

รวมรายได้

(2.10)

รวมค่ าใช้ จ่าย

14.69

11.80

1.39 2.97
(1.58)

2.90

สาขาลาพูน

สาขาปากคลองตลาด

กาไร ขาดทุน สุทธิ

(ที่มา: รายงานประจาปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

สาหรับภาพรวมของการดาเนินงานในแต่ละสาขา พบว่า สาขาที่ยงั มีการขาดทุน ยังเป็ นสาขาที่
องค์การตลาด เป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย สาขาตลิ่ง ชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลาพูน โดยมีก าร
ขาดทุนที่ 2.10 ล้ านบาท 1.14 ล้ านบาท และ 1.58 ล้ านบาทตามลาดับ อย่างไรก็ดี หากไม่คิดค่าเสื่อมราคา
สาขาที่มีกาไรจากการดาเนินงาน คือ ตลาดบางคล้ า ส่วนสาขาที่ ยงั มีการขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคา จะ
ประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน และสาขาล าพูน ผลประกอบการและแนวโน้ ม ในอนาคตของตลาดสาขามี
ดังต่อไปนี ้
2.3.1 ตลาดตลิ่งชัน
ในปั จจุบนั ตลาดสาขาตลิ่งชัน มีราคาค่าเช่าอาคารพาณิชย์และค่าเช่าแฟลตที่ต่ามาก ที่เดือนละ
870 บาท เมื่อเทียบกับราคาตลาด และเมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ในขณะที่ปัจจุบนั ไม่มีรายได้ คา่ เช่า
แผงและรายได้ ตลาดชันเดี
้ ยว แต่มีค่าใช้ จ่ายหลักๆ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายบุคลากรปี ละ 3.4 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 ต่อปี ค่าเช่าที่ราชพัสดุปีละ 3.4 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาปี ละ 2 ล้ าน เป็ นการปรับปรุ ง
ซ่อ มแซมต่างๆ ในตลาด (อย่า งไรก็ ดี การปรั บ ปรุ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ ใ นอนาคต) ค่า
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สาธารณูปโภคปี ละ 1.5 ล้ านบาท ที่เหลือจากหักจากผู้เช่าแล้ ว ทางองค์การตลาดต้ องชาระเองเนื่องจาก
เก็บในราคาที่ต่ากว่าเอกชน นอกจากนี ้ ยังมีค่าภาษี โ รงเรื อนปี ละ 4.2 ล้ าน ซึ่งเป็ นขององค์การตลาดเอง
1.2 ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท เป็ นของผู้เช่า แต่ไม่สามารถเก็บค่าภาษี โรงเรื อนจากผู้เช่าจึงต้ องตังเป็
้ นค่า
เผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญ จ านวน 45 ล้ านบาท อย่างไรก็ ดี ในปี งบประมาณ 2560 สาขาตลิ่ง ชันจะขาดทุน
น้ อยลงเนื่องจากมีการจัดเก็บหนี ้ภาษีโรงเรื อนค้ างชาระได้ เพิ่มมากขึ ้น
ในปลายปี พ.ศ. 2560 ตลาดตลิ่ ง ชันจะได้ รับเงินอุดหนุน จ านวน 50.9 ล้ านบาท โดยจะนามา
ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ทังในส่
้ วนของตลาดริ มน ้าเพื่อการค้ าและเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว การปรับปรุ งบริ เวณพื ้นที่หน้ าตลาด พร้ อมทังการปรั
้
บเปลี่ยนโครงสร้ างให้ เป็ นลักษณะ
ตลาดขายส่งเพื่อเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัย กรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ เ้ นื่องจากตลาดตลิงชันมี
ลักษณะเป็ นตลาดปิ ด จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะเปิ ดเป็ นตลาดสินค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะ ที่ผ้ ซู ื อ้ จะเข้ ามา
เลือกสรรสินค้ าเฉพาะด้ านได้ อย่างครบครัน องค์การตลาดมีแนวโน้ มที่จะปรับปรุงและเปิ ดดาเนินการตลาด
ตลิ่งชันตามที่ขนตอนทางกฎหมายเอื
ั้
้ออานวย โดยคาดว่าไม่น่าจะขัดแย้ งกับในกรณีพิพาทชันศาลกั
้
บผู้เช่า
แผงเก่าที่มีอยู่
2.3.2 ตลาดบางคล้ า
ในส่วนของตลาดบางคล้ า มีการเติบโตของรายได้ รวมในอัตราเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 10.93 ต่อปี คิด
เป็ นรายได้ จานวน 5.89 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีผลขาดทุน 1.14 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 แต่ถ้า
หากพิจารณาจากผลกาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาจะพบว่า ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ตลาดบางคล้ าประกอบการ
โดยมีผลกาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา โดยมี ผลกาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาที่ 2.62 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ดี ด้ วยค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่ลดลงเนื่องจากจานวนพนักงานที่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 นี ้ มีแนวโน้ มที่
จะส่งผลให้ ตลาดบางคล้ ามีผลประกอบการกาไรหลังหักค่าเสื่อมราคาเป็ นครัง้ แรก
ในปลายปี พ.ศ. 2560 นี ้ ตลาดบางคล้ า จะได้ รั บ เงิ น อุด หนุน เป็ นจ านวน 40 ล้ า นบาท โดยมี
โครงการจะสร้ างศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก เนื่องจากปั จจุบนั ภาคตะวันออกนาเข้ า
ผักผลไม้ ต่า งถิ่ นจานวนมาก เพื่ อให้ มี ความหลากหลายของสินค้ าและเพี ยงพอกับ ความต้ องการของ
ผู้บริ โภค มีแหล่งซื ้อที่สาคัญขนาดใหญ่ไม่กี่แหล่งและจาเป็ นต้ องผ่านเส้ นทางหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา
และอยู่นอกเขตอิทธิพลของตลาดกลางค้ าส่ง ซึ่งสามารถสร้ างตลาดกลางค้ าส่งขนาดเล็กเป็ นการสร้ างจุด
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รับส่งขนถ่ายสินค้ า (Hub) และรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมบริ เวณใกล้ เคียง และเป็ นจุดพักรถ
ของนักเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีจานวนมาก ที่สามารถใช้ พื ้นที่ขององค์การตลาดสาขาบางคล้ า หลังมีการ
พัฒนาแล้ ว
2.3.3 ตลาดลาพูน
ส่วนตลาดลาพูนมีราคาค่าเช่าแผงต่ากว่าท้ องตลาดและมีแผงว่างอยู่จานวนหนึ่ง ในขณะที่รายได้
ค่าเช่าตลาดนัดวันพุธและวันเสาร์ ตารางเมตรละ 10 บาท ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ ปี รวม ปี ละ 1.12 ล้ านบาท
ซึ่ ง ค่ า เช่ า อยู่ใ นระดับ ต่ า และอาจจะเป็ นช่ อ งว่ า งในการทุ จ ริ ต ได้ ง่ า ย เมื่ อ พิ จ ารณาค่า ใช้ จ่ า ยหลัก
ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายบุคลากร 1.9 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 ต่อปี ค่าเสื่อมราคาปี
ละประมาณ 3 แสนบาท จากการปรับปรุ งซ่อมแซมตลาด ค่าสาธารณูปโภคปี ละประมาณ 2 แสนบาท ซึ่ง
เป็ นค่าใช้ จา่ ยส่วนที่เหลือทางองค์การตลาดต้ องชาระเองหลังจากหักจากผู้เช่าแล้ ว เนื่องจากเก็บในราคาที่
ต่ากว่าเอกชน ค่าเช่าที่ราชพัสดุปีละ 121,277 บาท ค่าภาษี โรงเรื อนปี ละ 48,600 บาท ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้ เก็บ
ค่าภาษี จากผู้เช่าแผง อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์การตลาดได้ รับเงินสนับสนุนจานวน 28 ล้ านบาท ในปลายปี
พ.ศ. 2560 จะทาการปรับปรุงตลาดลาพูนให้ เป็ น “ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดให้ มี ให้ มีการ
จัดตังตลาดสิ
้
นค้ า Green Market และ OTOP เพื่อเป็ นตลาดเชื่อมโยงสินค้ า ทาหน้ าที่ในการกระจายสินค้ า
เกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื ้นที่ของจังหวัดลาพูนและจังหวัดใกล้ เคียง
2.3.4 ปากคลองตลาด และ ตลาดหนองม่ วง
สาขาปากคลองตลาดมีรายได้ จากค่าเช่าและผลประโยชน์จากการที่ให้ บริ ษัทเอกชนทาการบริ หาร
จัดการ เป็ นจานวน 13.60 ล้ านบาท ต่อปี เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2585 ทาให้ ตลาดนี ้มีผล
กาไรที่คอ่ นข้ างคงที่ ในส่วนของตลาดหนองม่วง ที่มีการให้ เอกชนเข้ ามาบริ หารจัดการในลักษณะเดียวกัน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายได้ คา่ เช่าแผง ปี ละ 1,059,200 บาท เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2569
จากค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากรของตลาดหนองม่วงที่ลดลง ส่งผลให้ การประมาณการผลกาไรในปี พ.ศ. 2560
อยูท่ ี่ 419,174 บาท และเนื่องจากตลาดนี ้จะไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานในอนาคต จึงคาดการณ์ได้ ว่า
ตลาดหนองม่วงจะมีผลประกอบการทีมีกาไรประมาณ ปี ละประมาณ 1 ล้ านบาทตลอดระยะเวลาในแผน
วิสาหกิจ 5 ปี นี ้ (พ.ศ. 2561-2565)
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ในการบริ หารสัญญาดังกล่าว องค์การตลาดได้ ดาเนินการอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปตามสัญญา โดยองค์การตลาดได้ ดาเนินการแต่ง ตังคณะอนุ
้
กรรมการด้ านกฎหมายและบริ หาร
สัญ ญาที่ องค์การตลาดมี กับภาคเอกชนทุกราย โดยจะให้ ความส าคัญแก่กลุ่ม ธุ รกิ จ ที่ เช่าช่วง หรื อรั บ
สัมปทานจากองค์การตลาดโดยกาชับไปยังแผนกบริ หารตลาดสาขาที่อยู่ในเงื่ อนไขการเช่าช่วงหรื อให้
สัม ปทานเอกชนบริ ห าร ด าเนิ น การก ากับ และบริ ห ารสัญ ญาที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบอย่า งเคร่ ง ครั ด
ทางด้ านการบริหารความเสี่ยงนัน้ องค์การตลาดจะจัดทารายการสัญญาที่มีความเสี่ยงทังหมดขององค์
้
การ
ตลาด และจัดกลุ่มสัญญาออกเป็ น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และความ
เสี่ยงระดับต่า โดยคานึงถึงโอกาสและความน่าจะเป็ นที่องค์การตลาดจะได้ รับผลกระทบหรื อความเสียหาย
จากคูส่ ญ
ั ญาและจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการกากับดูแลสัญญาอย่างใกล้ ชิด
เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินปี พ.ศ. 2559 พบว่าองค์การตลาดมีสินทรัพย์หมุนเวียนส่วน
ใหญ่ เ ป็ นลูกหนี ก้ ารค้ าสุทธิ มูล ค่า 1,417.23 ล้ านบาท หนี ส้ ินหมุนเวี ยนส่ วนใหญ่ ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้
การค้ า 1,472.67 ล้ านบาท โดยลูกหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี ก้ ารค้ าในส่วนนี เ้ กิ ดจากธุ รกิ จ การดาเนินงาน
ข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ดังนัน้ หากกิจกรรมในส่วนนี ้ลดลง ย่ อมจะส่งผลให้ ตวั เลขทังลู
้ กหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง
นอกเหนือจากรายการข้ างต้ น สัดส่วนของสินทรัพย์อื่นๆ ประกอบด้ วย เงินลงทุน 232.57 ล้ านบาท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 48.95 ล้ านบาท ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 27.62 ล้ านบาท ในขณะที่รายการ
หนี ้สินที่เป็ นสัดส่วนสาคัญ คือ รายได้ แผ่นดินค้ างนาส่ง จานวน 83.19 ล้ านบาท ซึ่งจะมีการคิดคานวณ
ตามผลประกอบการโดยคิดที่ร้อยละ 55 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ประกอบการจ่ายโบนัสแก่พนักงาน เมื่อใช้
ข้ อ มูล จากปี พ.ศ. 2559 พบว่ า องค์ ก ารตลาดมี อัต ราส่ ว นสภาพคล่อ ง (Current Ratio) อยู่ที่ ร้ อยละ
100.20% แต่มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เพียงร้ อยละ 3.68% จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า มี
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับดี แต่ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และการใช้ ทรัพย์สิน ที่
ค่อนข้ างต่า
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2.4 การวิเคราะห์ การบริหารจัดการภายใน
2.4.1 ด้ านบุคลากร
ในด้ านการบริ หารจัดการภายในองค์กรนัน้ องค์การตลาดถือว่าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงาน
จานวน 99 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนสนับสนุนมากกว่าด้ านการบริ หารจัดการ และพัฒนาตลาด
ทาทให้ บุคลากรภายในองค์กรไม่มีความคิดในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ต้องการ และโดยทัว่ ไป ความสามารถ และความเชี่ยวชาญยังไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน การสรรหาและรักษาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภายนอก ยังถูก
จากัดดัวยโครงสร้ างอัตราเงินเดือนที่ไ ม่แข่งขันหรื อจูงใจในตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ระบบการบริ หาร
ผลงาน (Performnace Management) ซึ่ ง รวมถึ ง มาตรวัด ความส าเร็ จ ของบุ ค คล (KPI) สมรรถนะ
(Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive หรื อ Bonus) ยังไม่เอื ้ออานวยต่อการคัด
แยกระดับผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านที่โดดเด่น ออกมาจากผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านปานกลางได้
2.4.2 ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรภายในองค์กร ยังขาดความรู้เชิงลึกในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ข องการบริ ห ารจัด การสารสนเทศที่ เ ป็ นระบบ ท าให้ ก ารถ่ า ยทอดนโยบายด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรยังมีข้อจากัด นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ยังไม่ได้ รับการพัฒนา
ให้ ถกู นามาใช้ ได้ อย่างเต็มรูปแบบ ทาให้ พนักงานปฏิบตั ิการต้ องนาข้ อมูลจากระบบมาใส่ในโปรแกรมด้ วย
มืออีกครัง้ จึงสามารถใช้ ข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดได้ นาระบบต่างๆ เช่น MIS EIS และ ICT มา
ใช้ เพื่อสนับสนุนงานด้ านบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน เก็บข้ อมูลด้ านบริ หารบุคคล และได้ มีการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการทังภายใน
้
และภายนอก
2.4.3 ด้ านการบริหารความเสี่ยง
มี การประชุม หารื อ ในที่ ประชุม ผู้บริ หาร เพื่ อกาหนดเป็ นนโยบาย และแนวทางปฏิ บัติ ในการ
เชื่ อ มโยงการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ า กับ กลยุท ธ์ อ งค์ ก ร โดยการน าผลการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ การ
คาดการณ์ความเสี่ยงที่นา่ จะเกิดขึ ้นในอนาคตมาเป็ นส่วนในการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
และการลงทุนที่สาคัญ และได้ ดาเนินการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริ หารความเสี่ยงทุกปั จจัยเสี่ยง
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และได้ มีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กรในส่วนที่กระทบต่อพันธกิจหลักขององค์การตลาด
อาทิ การสร้ างรายได้ ตลาดสาขาที่องค์การตลาดดาเนินการเอง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ ขององค์การ
ตลาด อย่างไรก็ดี องค์การตลาดยังควรพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความเข้ าใจใน
การบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงในขัน้ สูง เพื่ อ พัฒ นาเครื่ องมื อบริ ห ารความเสี่ ยงต่า งๆ อย่างบูรณาการ
โดยเฉพาะในกระบวนการดาเนินงานที่สาคัญไม่วา่ จะเป็ น (1) การเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ ากับกล
ยุทธ์องค์กรและการลงทุนที่สาคัญ (2) การบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กร และ (3) การบริ หาร
ความเสี่ยงเพื่อแสวงหาโอกาสของธุรกิจ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจมีความเข้ าใจและดาเนินการจริ งในประเด็น
ดัง กล่ า ว จะสามารถสร้ างศัก ยภาพการวิ เ คราะห์ / การต่อ ยอดแนวความคิด ในเชิ ง บริ ห ารได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.4.4 ด้ านการควบคุมภายใน
องค์การตลาด โดยแผนกตรวจสอบภายใน ได้ จัดมี การจัดประชุมร่ วมหารื อกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริ หาร และผู้ตรวจสอบภายนอกปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบถึงความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน และประเด็นส าคัญ ที่ จะนาไปปรับปรุ ง และพัฒ นาของการควบคุม ภายใน และคณะกรรมการ
รัฐ วิส าหกิ จ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร ได้ พิจ ารณาการวางนโยบายเชิ ง รุ กที่ เกี่ ยวกับการ
ควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนความเพียงพอของการควบคุมภายใน
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2.5 สรุปรายงานการสัมภา ณ์ ความคิดเห็นของผู้บริ หารและบุคลากรขององค์ การตลาด
หลังจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและบุคลากรขององค์กรทังหมด
้
5 ท่าน ได้ แก่
1. คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผู้อานวยการองค์การตลาด
2. คุณวิทยา ทรัพย์เย็น
หัวหน้ าแผนกวางแผนและงบประมาณ
3. คุณ สุพรรณี อัญชลิพงศ์
นักบริหารตลาด ระดับ 8
4. คุณ ภัทรยุทธ กรรณศูต
ผู้จดั การตลาดสาขาตลิ่งชัน
5. คุณ ชัยพงษ์ ภูพนั ใบ
หัวหน้ าแผนกกฎหมาย
จึงสามารถสรุปประเด็นสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์การตลาดได้ ดังนี ้
ประเด็นปั ญหาด้ านโครงสร้ างองค์ กรและบุคลากร
 บุคลากรภายในองค์กรยังขาดทักษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ต้องการ
 ความคลุม เครื อของตัว บทกฎหมายการปฏิ บัติง าน และระบบการปรั บระดับค่าตอบแทนของ
พนักงาน ซึ่งส่ง ผลให้ บุคลากรไม่มีแรงจูงใจและขาดความกระตือรื อร้ นในการทางาน ส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรไม่อยากทางาน และเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากลึก
 มีงานเอกสารจานวนมาก ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การตลาดสาขาต้ องใช้ เวลาทางานด้ านเอกสารไปมากกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาทัง้ หมด ซึ่งจะเหลือ เวลาอีกเพียงแค่ร้อยละ 20 ที่จะได้ ใช้ ไปกับการพัฒนา
ตลาดให้ ดียิ่งขึ ้น
ประเด็นปั ญหาด้ านตลาด
 ตลาดที่ อ ยู่ภ ายใต้ การกากับดูแ ลขององค์การตลาดยัง ไม่ผ่านการประเมิ น ให้ เ ป็ นตลาดกลาง
มาตรฐาน เป็ นผลมาจากการที่ตลาดแต่ละแห่งได้ เปิ ดทาการมาเป็ นเวลาหลายสิบปี และไม่ได้ มี
การลงทุนปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างจริ งจัง ทาให้ ตลาดแต่ละแห่งดู เก่า ทรุ ดโทรม และไม่
สะอาด
 ตลาดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารขององค์การตลาด 3 แห่งได้ แก่ ตลาดบางคล้ า ตลาดกลางเกษตรกร
ตลิ่งชัน และ ตลาดกลางเกษตรกรลาพูน มี ผลการดาเนินงานขาดทุนทัง้ 3 แห่ง โดยเฉพาะตลาด
สาขาตลิ่งชัน ที่เปรี ยบเสมือนตลาดที่ตายแล้ ว กล่าวคือ มีผ้ คู ้ าอยู่เพียงไม่กี่ราย และไม่มีผ้ ซู ื ้อสนใจ
จะเข้ าไปจับจ่ายใช้ สอย
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ประเด็นปั ญหาที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงส่ งผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การตลาด
 การเปลี่ยนรูปแบบการประกวดราคาการส่งอาหารดิบและสินค้ าโภคภัณฑ์ แก่หน่วยงานราชการ ที่
จะเปลี่ยนจากการประกวดราคาแบบพิเศษไปเป็ นการประกวดราคาแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ซึ่งทาง
องค์ ก ารตลาดได้ ค าดการณ์ ไ ว้ ว่ า จะท าให้ องค์ ก ารตลาดสูญ เสี ย รายได้ ใ นส่ ว นนี ไ้ ปมากถึ ง
ร้ อยละ 95
 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเน้ นไปที่ความสะดวกสบายและการบริ การที่ดีกว่า
มากขึ ้น มากกว่าที่จะให้ ความสาคัญในเรื่ องของราคา ซึง่ ตลาดออนไลน์และตลาดค้ าปลีกสมัยใหม่
จะเข้ ามาลดทอนส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจตลาดมากขึ ้น และทาให้ ในอนาคตตลาดสดแบบ
ดังเดิ
้ มไม่สามารถแข่งขันได้ และสูญเสียบทบาทในธุรกิจค้ าปลีกไป
ประเด็นสาคัญที่องค์ การตลาดต้ องการพั นาในระยะสัน
 ต้ องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้ มีความคิดในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ รองรับแผนงานในอนาคตที่
จะเกิดขึ ้น และปรับโครงสร้ างและวัฒนธรรมองค์กร ให้ เป็ นไปในทิศทางที่ส่งเสริ มและสนับสนุน
บุ ค ลากรให้ ท างานมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง อาจจะท านโยบาย “Fast Track” ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถในการทางานที่โดดเด่นให้ ได้ รับการเลื่อนขันที
้ ่เร็วกว่า
 ต้ องการที่จะปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้ างตลาดเชิงกายภาพเพื่อแก้ ปัญหาสภาพตลาดที่ดูเก่า
ทรุดโทรมและสกปรกเพื่อให้ ได้ มาตรฐานโดยเร็ วที่สดุ และยกระดับให้ ตลาดกลายเป็ นตลาดกลาง
หรื อ เป็ นตลาดต้ น แบบ พร้ อมทัง้ สร้ างการรั บ รู้ ถึ ง ตลาดแต่ล ะแห่ ง ของประชาชน ด้ ว ยการ
ประชาสัมพันธ์ การทาการตลาด หรื อ การจัดรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ต่างๆ
 เปลี่ ยนการขาดทุนของตลาดแต่ละแห่งให้ เป็ นกาไร และเพิ่ม ช่องทางการสร้ างรายได้ เพื่ อมา
ทดแทนรายได้ ที่คาดว่าจะหายไปจากการเปลี่ยนรูปแบบการประกวดราคาเพื่ อส่งอาหารดิบ และ
สินค้ าโภคภัณฑ์แก่เรื อนจา
ประเด็นสาคัญที่องค์ การตลาดต้ องการพั นาในระยะยาว
 ต้ องการที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อนามาใช้ ในการสนับสนุนธุรกิจ และช่วย
ประหยัดเวลาในการทางาน
 สร้ างระบบโลจิสติกส์ที่ตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร
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 พัฒนาตลาดให้ ก้าวไปสูโ่ ลกดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น เพื่อส่งเสริ มแนวความคิดขององค์การตลาด 4.0 และ
ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างรู ปแบบการทาธุรกิจ ซึ่งจะมีการนาเทคโนโลยี และ
อินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดช่องทางการสร้ างรายได้ ที่มากขึ ้น และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และประชาชนให้ สามารถกระจายสินค้ าและผลผลิตทางการเกษตรได้ มากยิ่งขึ ้น
 ปรับบทบาทขององค์การตลาดให้ เป็ น Co-promoter ที่ให้ ความช่วยเหลือ ให้ ข้อมูล ให้ คาแนะนา
และตรวจเช็คสภาพตลาด รวบรวมผลการประเมิน ตลาดแต่ละแห่งจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อ
นามาจัดทาอันดับที่บง่ ชี ้ถึงประสิทธิภาพของตลาดแต่ละแห่ง โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ด
การแข่ง ขันภายในอุตสาหกรรม และเกิ ดการพัฒ นาตลาดให้ มี ประสิท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึน้ ซึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเป็ นเสมือน “Marketing Arm” ให้ กบั ตลาดแต่ละแห่ง
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บทที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์ การตลาด
จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ด้ านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ
สิ่งแวดล้ อม ที่เป็ นพลวัตโลก การศึกษาตลาดค้ าปลีกในประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ ภาครัฐ รวมทังศึ
้ กษา
ตัวอย่างตลาดสดที่ เป็ นแบบฉบับที่ดีทงในและต่
ั้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด
สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การตลาด ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 10: การวิเคราะห์ SWOT ขององค์ การตลาด

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่ อน (Weakness)

S1 – อยูภ่ ายใต้ กระทรวงมหาดไทยที่มีเครื อข่ายทัว่ W1 – กฎ ระเบียบภาครัฐมีความเข้ มงวด ทาให้ การ
ประเทศ สามารถประสานขอใช้ พื ้นที่ในการกระจาย ประกอบภารกิจขององค์การฯ ไม่คล่องตัวเหมือน
สินค้ า หรื อ เข้ าถึงข้ อมูลท้ องถิ่นต่างๆ ได้ สะดวก
ภาคเอกชน
S2 – เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ อาทิเช่น
ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิ ดตลาด
ได้ เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงาน
ด้ านการปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น

W2 – บุคลากรที่มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่
จาเป็ นที่จาเป็ นต่อการประกอบภารกิจหลักยังมีไม่
เพียงพอ

W3 – ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมและเป็ นระบบใน
S3 – เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทาการค้ าได้ การบริ หารสัญญา และการบังคับใช้ กฎหมาย ทาให้
จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดกรณีพิพาทที่จะทาให้ การประกอบภารกิจสะดุด
ลง
S4 – เป็ นหน่วยงานขนาดเล็กมีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาททิศทางให้ สอดคล้ องกับ W4 – ตลาดสาขาบางแห่งขาดการบูรณะทาให้ มี
ภาวะของการเปลี่ยนแปลงได้ โดยง่าย
สภาพเก่าและทรุดโทรม
W5 – ยังไม่เน้ นในภารประกอบภารกิจหลักด้ วย
องค์การฯ เองเท่าที่ควร ทาให้ เกิดปั ญหาด้ านการ
ควบคุมดูแล และการสร้ างความเชี่ยวชาญ
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โอกาส (Opportunity)
O1 – ความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม
4.0 ตลอดจนความเข้ มงวดขึ ้นในกฎระเบียบด้ าน
ความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายด้ านการ
ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) เป็ น
การสนับสนุนการซื ้อขายสินค้ าออนไลน์เนื่องจาก
สร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ บู ริ โภค

อุปสรรค (Threat)
T1 – ธุรกิจค้ าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแข่งขันและกลยุทธ์ทาง
การค้ าของ Modern Trade ที่เข้ ามาแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม

T2 – พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เปลี่ยนแปลงจากการเลือกซื ้อสินค้ าตามตลาดสด
O2 – อุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการ เป็ นการเลือกซื ้อสินค้ าจาก ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ าน
สื่อสาร ด้ วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั ทาให้ การจัดเก็บ และ สะดวกซื ้อ หรื อช่องทางออนไลน์มากขึ ้น
ประมวลผลในฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ รวมทังการ
้
T3 – แนวโน้ มโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลน์และ
เผยแพร่ข้อมูลและความรู้สร้ างภูมิปัญญาต่างๆ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ทาให้ มีความจาเป็ นในการใช้
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว และเข้ าถึงได้ โดยง่ายในทุกภาค
บุคลากรที่มีทกั ษะสูง ซึง่ จะทาให้ บคุ ลากรในส่วนนี ้
ส่วน
ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั ของ
O3 – เอเชียและอาเซียนจะเป็ นภูมิภาคสาคัญที่มี องค์การตลาด
บทบาทในเศรษฐกิจโลก ซึง่ จะทาให้ ประเทศไทยมี
T4 – สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
โอกาสอันดีทางการค้ าจากความสัมพันธ์ทาง
รวดเร็ว และความไม่แน่นอนของผลผลิตภาคเกษตร
เศรษฐกิจในภูมิภาค
อาจทาให้ เสียสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน จึง
O4 – Modern Trade มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลต่อเนื่องมายังตลาด ซึง่ เป็ นช่องทางการกระจาย
ในอนาคต สามารถเป็ นคูค่ ้ าหรื อพันธมิตรของ
สินค้ า องค์การตลาดจึงสามารถเข้ ามาช่วยบริ หาร
องค์การตลาดที่ทาหน้ าที่เป็ นห่วงโซ่เชื่อมต่อในการ จัดการเช่นในกรณีล้นตลาด หรื อถุงยังชีพ
กระจายสินค้ าชุมชน
O5 – สังคมผู้สงู อายุ กระแสรักสุขภาพ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม สร้ างโอกาสให้ กบั สินค้ าอุปโภคและ
บริโภค อาทิ สินค้ าเกษตรปลอดภัย (Organic)
O6 – การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะยาวต่างๆ เป็ นโอกาสในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวและนารายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสู่
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โอกาส (Opportunity)
ชุมชนโดยมีตลาดที่ได้ มาตรฐานและมีเอกลักษณ์
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่เชี่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่นใกล้ เคียง

อุปสรรค (Threat)

O7 – การส่งเสริมแผนฯ ระยะยาวต่างๆ ของภาครัฐ
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็ นโอกาสอันดีที่สง่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมค้ าปลีก ทังในส่
้ วนของตลาด
สด และตลาดออนไลน์
O8 – การขยายตัวของเขตเมืองและชนชันกลางท
้
า
ให้ อานาจซื ้อโดยรวมสูงขึ ้น
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ทังในและต่
้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อมภายใน
ขององค์การตลาด รวมทังได้
้ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การตลาดแล้ ว
ในส่วนนี ้จะเป็ นการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นที่สาคัญ เพื่อนามา
ซึง่ แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ในส่วนต่อไปนี ้
3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี 4.0
เพื่อเป็ นการตอบรับกระแสความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก
ปั จ จุบัน และอุตสาหกรรมดิจิทัล องค์การตลาดใช้ โอกาสจากประโยชน์ ของเทคโนโลยี ดังกล่าวในการ
พัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน สร้ างศูนย์ข้อมูลทางการตลาด
อาทิ ราคาสินค้ า ปริ มาณของอุปสงค์ และอุปทาน (Demand Matching) ของสินค้ าแต่ละประเภท รวมทัง้
สร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ อิเล็กโทรนิกส์ (E-Learning) ในการสร้ างตลาดมาตรฐานที่ชุมชนสามารถเข้ าถึงได้
โดยง่าย โดยการพัฒนามาตรฐานการประเมิน จัดอันดับ และประชาสัมพันธ์ตลาดต้ นแบบผ่านสื่อออนไลน์
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3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: การขยายตลาดมาตร านทังในและต่ างประเทศ
ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า องค์การตลาดจะมีการขยายตลาดที่ประกอบการเองไปจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศเพื่อเป็ นต้ นแบบ โดยประสานพันธมิตรกับภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทย
ตามพื ้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ และเนื่องจากประเทศกาลังพัฒนาในปั จจุบนั จะเป็ นขัวอ
้ านาจทางเศรษฐกิจ
อนาคต ซึ่งรวมถึง ประเทศในกลุ่ม CLMV (กัม พูช า ลาว พม่า และ เวียดนาม) และ NEXT-11 และการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน องค์การตลาดจึงพิจารณาการขยายตลาดไปยังประเทศ
CLMV และประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอื่นที่กาลังพัฒนา เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตลาด
มาตรฐาน และตอบรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่มให้ กบั องค์การ
3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การพั นาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับ
แหล่ งท่ องเที่ยวท้ องถิ่น
นโยบายภาครัฐในภาคส่วนต่างๆ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นภาคบริ การที่ประเทศ
ไทยมีความเข้ มแข็ง มีแนวโน้ มในการเติบโตสูง ทัง้ ยังเป็ นฐานของการสร้ างรายได้ ในส่วนอื่นๆ ในการนี ้
ตลาดชุมชน สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว หรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในท้ องถิ่นและ
พื ้นที่ใกล้ เคียง เพื่อนารายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชน
3.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: การตอบรับกระแสอนุรัก ์ ธรรมชาติ และการรัก าสุขภาพ
จากการที่ประเทศต่างๆ รวมทังประเทศไทยมี
้
การเคลื่อนตัวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ประกอบกับกระแส
อนุรักษ์ธรรมชาติ ทาให้ เกิดความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย
3.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5: การพั นาการบริหารจัดการภายใน
จากการทบทวนแนวโน้ ม ในบริ บ ทของโลกและของแผนฯ ต่า งๆ ในภาครั ฐ ได้ มี ก ารเน้ น การ
สนับสนุนนวัตกรรม รวมทังสิ
้ นค้ าและบริการดิจิทลั อีกทังโอกาสต่
้
างๆ ที่องค์การตลาดสามารถใช้ ประโยชน์
ทาให้ องค์การตลาดต้ องเร่ งพิจารณาการนาสมรรถนะ (Competency) ที่จาเป็ นในการประกอบการ เช่น
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทังด้
้ านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อบรรลุพนั ธกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
4.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารตลาดมี ค วามสอดคล้ อ ง และสนับ สนุน แผนยุท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี ขององค์การตลาดจึงได้ กาหนดให้ มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทงั ้ 5 ในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี ้
(1) การเสริมสร้ างสังคมเข้ มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
มีการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เศรษฐกิจฐานรากโดยเอื ้ออานวยให้ ชมุ ชนมีสมั มาชีพที่ ยงั่ ยืน
โดยการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก และพัฒ นาตลาดที่ มี คุณ ภาพ ทัง้ ทางกายภาพ และช่ อ งทาง
อิเ ล็ กทรอนิกส์ จึง มี ความเชื่ อมโยงกับบริ บทของยุทธศาสตร์ การขับเคลื่ อนธุ รกิ จ โดยใช้ ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการขยายตลาดกายภาพคุณภาพทัว่ ประเทศขององค์การตลาด
(2) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้ อมสูอ่ นาคต
หนึ่งในกลยุทธ์ สาคัญของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว คือ การพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐาน มีการจัดการ
สภาพแวดล้ อมที่ดี รวมทังบริ
้ หารจัดการสินทรัพย์ให้ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ใน
ยุทธศาสตร์ การขยายตลาดกายภาพคุณ ภาพทั่วประเทศยังมีแนวทางในการขยายตลาดมาตรฐานที่ มี
คุณภาพไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทังที
้ ่เป็ นตลาดใหม่ และการปรับปรุ งตลาดชุมชน ของกรมพัฒนา
ชุมชน และกรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น อีกทัง้ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาตลาด 4.0 ยังสามารถช่วยลด
ต้ นทุนค่าเดินทาง และเพิ่มการหมุนเวียนของปริมาณเงินให้ กบั ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ
(3) การเสริมสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
ในบริบทดังกล่าว ความมัน่ คงภายในรวมไปถึงการมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทังในระดั
้
บจุลภาค
และมหภาค ลดความเหลื่อมล ้าทางรายได้ และสังคมโดยการกระจายรายได้ ส่ชู มุ ชนท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นการช่วย
ลดปั ญหาชุมชน อาทิปัญหาด้ านยาเสพติด และอาชญากรรม
(4) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการพัฒนาการบริ หารจัดการภายในโดยเน้ นการบริ หารจัดการ
ตลาดมากขึ ้น ในขณะที่พฒ
ั นาส่วนสนับสนุนต่างๆ ทังในส่
้ วนของการหารายได้ เช่น ด้ านการตลาด และ
105

ส่วนสนับสนุน เช่น การบริหารบุคลากรและพัฒนาองค์กร และส่วนควบคุมกากับดูแล ตามยุทธศาสตร์ ด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร
(5) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
ในยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ได้ ระบุถึงกลยุทธ์การพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เพื่อมุ่งไปสู่
ความเป็ นเมืองน่าอยู่ และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
เมือง ดังนัน้ องค์การตลาด ในฐานะที่เป็ นผู้ดาเนินการด้ านตลาดสด ซึ่งเป็ นสถานที่ ที่มีอยู่ในทุกชุมชน ใน
ทุกพื ้นที่จงั หวัด จึงต้ องมีการดาเนินการพัฒนาตลาด และเป็ นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
แผนภาพที่ 29: แผนภาพความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การเสริมสร้ างสังคม
เข้ มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

2. การเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้ อมสู่
อนาคต

3. การเสริมสร้ างความ
สงบเรี ยบร้ อยและความ
มัน่ คงภายใน

-

-

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้ วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ที่
เกี่ยวข้ องกับการตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาเว็บไซต์ E-commerce หรื อ แอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน ซึง่
เป็ นขององค์กร เพื่อช่วยขยายพื ้นที่การขายให้ กบั ชุมชน เพิ่มรายได้
ให้ กบั องค์กร และยังสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ขององค์กร และทาการตลาดให้ กบั องค์กรได้

ได้ มีการปรับปรุงข้ อจากัดต่างๆ รวมทังต้
้ องมีการพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสมดุล เพื่อให้ ทกุ
ส่วนงานช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการดาเนินยุทธศาสตร์
องค์การ จนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นองค์กรที่มีความเป็ ฯเลิศทางด้ าน
การบริหารจัดการภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มีตลาดมาตร านครอบคลุมทั่วทังประเทศและ
ขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

-

5. การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื ้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการ
ภายในองค์ กร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศร กิจ านรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ านข้ อมูล

-

4. การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
สมดุล

ขยายจานวนตลาดภายใต้ การบริหารจัดการเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัด
ละ แห่ง ในระยะเวลา ปี ข้ างหน้ า เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก
และใช้ ความเชี่ยวชาญขยายตลาดไปต่างประเทศ
สร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่น

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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4.2 วิสัยทัศน์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน จึงได้ มีการปรับวิสยั ทัศน์ให้ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น โดยมีคากล่าววิสยั ทัศน์ดงั นี ้
องค์การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่าย
ตลาดที่ได้ มาตรฐานในการกระจายและจาหน่ายสินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.3 พันธกิจ
1. ส่งเสริ มให้ ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็ น "ศูนย์ กลาง" การกระจายสินค้ าเกษตร และสินค้ า
ชุมชนของพื ้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2. เป็ นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารจัดการตลาดให้ ได้ มาตรฐาน รวมทังเป็
้ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้
3. บริหารจัดการการกระจายสินค้ าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสร้ างพันธมิตรเครื อข่าย
4. พัฒนาการบริ หารจัดการภายในให้ มีประสิทธิ ภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู่วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ
4.4 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
1. บุคลากรขององค์การตลาดสามารถขับเคลื่อนองค์การเข้ าสู่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
2. มีการนาฐานข้ อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ในการผลักดันเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้ างรายได้ แก่องค์กร
3. เสริ ม สร้ างตลาดสาขาขององค์การตลาด และตลาดชุม ชนตามท้ องถิ่ นต่า งๆ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สามารถดึงดูดผู้ซื ้อ ผู้ขาย และนักท่องเที่ยว โดยเป็ นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หาร
จัดการตลาด พร้ อมกับพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้
4. สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้ เกิดการร่วมมือ ในการพัฒนาตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ใช้ เ ครื อข่ายทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยให้ เป็ นประโยชน์ ทางด้ านข้ อมูล และ
โลจิสติกส์
5. องค์การตลาดเพิ่มช่องทางการค้ าขายทังในและต่
้
างประเทศ และเพิ่มช่องทางการค้ าขายออนไลน์
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4.5 ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
จากการศึก ษารวบรวมข้ อ มูล ทุติย ภูมิ แ ละข้ อ มูล ปฐมภู มิ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ผ่านมา สามารถประมวลผลออกมาได้ เป็ นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดระยะ 20
ปี ทังหมด
้
3 ยุทธศาสตร์ หลักด้ วยกัน ได้ แก่ (1) มี การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล (2) มีตลาดมาตรฐานทัว่ ทังประเทศและขยายความเชี
้
่ยวชาญไปต่างประเทศ
และ (3) มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.5.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศร กิจ านกรากโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
านข้ อมูล
พั นาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับตลาด ในการพั นาเศร กิจชุมชน
การจะขับเคลื่อนธุรกิ จฐานรากโดยใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ สิ่งสาคัญอันดับแรกคือความพร้ อมในการ
บริ การและนาเสนอข้ อมูลเชิงลึก ที่ต้องมีความครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพในลักษณะ Real Time ดังนัน้
สิ่งสาคัญคือ องค์การตลาดจาเป็ นต้ องพัฒนาและขยายฐานข้ อมูลให้ กว้ างและครอบคลุม เพื่อประโยชน์ใน
การให้ บริ การด้ านต่างๆ อาทิ (1) ข้ อมูลด้ านราคาสินค้ าสินค้ า สดรายวัน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อ
สินค้ า (2) ข้ อมูล ด้ านปริ มาณผลผลิ ตและความต้ องการ (Demand Matching) ที่จะช่วยผู้ประกอบการ
SME ที่ผลิ ตสินค้ าชุมชนโดยใช้ สินค้ าเกษตรเป็ นวัตถุดิบจ านวนมากและมีปัญหาในการสรรหาวัตถุดิบ
สินค้ าเกษตรในปริ มาณและคุณ ภาพที่คงที่อย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่สามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรได้
เพียงพอกับการผลิต จึงต้ องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ ม ไปจนถึงการบริ หารจัดการสินค้ าล้ นตลาด
หรื อ (3) ข้ อมูลด้ านมาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็ นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลาดับคะแนน
ตลาดทังในภาพรวม
้
และในด้ านต่างๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้ าง ความสะอาด รวมทังให้
้ การ
รั บ รองตลาดที่ ผ่ า นการประเมิ น ในการนี อ้ งค์ ก ารตลาดจะท าหน้ าที่ เ ป็ น Co-Promoter ในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลาดที่มีลาดับสูงบนเว็บไซต์เพื่อเป็ นการชักจูงให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงหันมาซื ้อสินค้ าในตลาด
ดังกล่าว ทาให้ ตลาดต่างๆ เร่ งพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นตลาดต้ นแบบที่ดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็ น
แหล่ง ท่องเที่ยวที่จ ะนารายได้ จ ากการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนเนื่องจากการท่องเที่ ยวเป็ นภาคบริ การที่นา
รายได้ หลักมาสูป่ ระเทศ
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อย่างไรก็ ตาม ในการรวบรวม และบริ หาร Big Data เพื่ อนามาวิเคราะห์ ใช้ ประโยชน์ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ จาเป็ นต้ องอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
พั นาบริการ ือขายในตลาด 4.0
ภายในช่วงแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดควรเริ่ มต้ นการให้ บริ การซื ้อขาย
สิ น ค้ าออนไลน์ โดยอาจอาศั ย ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรื อ
Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็ น E-commerce หรื อแอปพลิเคชันบน
มือถือสมาร์ ทโฟนขององค์ก รเอง เช่น การชาระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code
หรื อ E-wallet บนมื อ ถื อสมาร์ ทโฟน เป็ นต้ น ซึ่ง ระบบ E-payment จะเพิ่ม ความสะดวกต่อทัง้ ผู้บริ โภค
เจ้ าของกิจการ กล่าวคือ ช่วยลดต้ นทุนทังค่
้ าเดินทางและทาให้ ไม่เสียเวลา ทังยั
้ งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของ
เงินให้ กับธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ กับ
ชุมชน และเพิ่มรายได้ ให้ กับองค์กร ยังสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ ของ
องค์กร และทาการตลาดให้ กบั องค์กรได้ เช่นกัน
การพัฒ นา E-commerce นี ้ ยัง สามารถต่ อ ยอดไปถึ ง การเก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ใช้ ตลาด (Customer
Relation Management – CRM) โดยใช้ โปรแกรมประเภท Location Analytic ที่เริ่ มจากการ Log On Wifi
ทุกครั ง้ ที่ ผ้ ูซื อ้ สิ นค้ าเข้ ามาในบริ เ วณตลาด จึง สามารถเก็ บข้ อมูลในรายละเอี ยดถึง การซื อ้ สินค้ า อาทิ
ช่วงเวลาที่เข้ ามาในตลาด ระยะเวลาที่อยู่ในตลาด มีการจับ Heat Path ว่าลูกค้ ามีผงั รูปแบบ (Pattern) ใน
การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เริ่ มและจบตรงไหน ในขณะที่ข้อมูลจาก E-payment สามารถ
บอกได้ ถึงยอดการซื ้อในตลาด และรวมไปถึงข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วัย และรายได้ เพื่อ
นามาวิเคราะห์การบริ หารจัดการตลาดให้ ตรงตามพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสินค้ าที่จะวางขาย
การใช้ ฐานข้ อมูลสร้ างตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใช้ แอปพลิเคชันให้ เป็ นเสมือนตัวกลางใน
การจัดการ และบริ หารความต้ องการซื ้อของผู้บริ โภคและความต้ องการขายให้ ตรงกัน (Uberization) โดย
ทางองค์การตลาดจะทาหน้ าที่เป็ น Supplier และมีส่วนแบ่งรายได้ จากผลกาไรที่ผ้ ขู ายได้ รับ เนื่องจากทาง
องค์การตลาดมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของราคา ความแน่นอนของคุณภาพ และจานวนสินค้ า โดยทาง
องค์การตลาดอาจเสนอแรงจูงใจให้ มีผ้ มู าใช้ แอปพลิเคชันมากขึ ้น
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ท่ามกลางการย้ ายขัวอ
้ านาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาใน
ปั จจุบนั จะเป็ นกาลังสาคัญของความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลูกค้ า
สินค้ าเกษตรชุมชนไปยังประเทศเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะสาหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ าในปริ มาณมาก เช่น การสัง่ ซื ้อ
สินค้ าจากประเทศจีน เป็ นต้ น
4.5.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มีตลาดมาตร านครอบคลุมทั่วทังประเทศและขยายความเชี่ยวชาญ
ออกไปยังต่ างประเทศ
ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคุณภาพ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้ อง
เร่ งพัฒนาตลาดสาขาที่บริ หารจัดการเองทัง้ 3 แห่ง ให้ ได้ ม าตรฐาน และเน้ นการเป็ นตลาดต้ นแบบที่ มี
เอกลักษณ์ แล้ วจึงขยายจานวนตลาดภายใต้ การบริ หารจัดการเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แห่ง
โดยประสานกับหน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทย เช่น กรมพัฒนาชุมชน และ กรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ในระยะเวลา 20 ปี ข้ างหน้ า เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก เนื่องจากตลาดที่ประสบ
ความสาเร็ จ และมีเอกลักษณ์ จะเป็ นศูนย์รวมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ าที่สามารถขยายผล ต่อยอดการ
สร้ างอาชีพ และความเจริญขึ ้นในท้ องถิ่น เป็ นการกระตุ้นเศษฐกิจชุมชนให้ ขยายวงกว้ างออกไป ทังยั
้ งสร้ าง
รายได้ ให้ กบั องค์การตลาดได้ นอกจากนี ้ เมื่อองค์การตลาดประสบความสาเร็ จในการสร้ างตลาดมาตรฐาน
โดยเริ่ มจากการพัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ปี ) ยังสามารถเข้ าไปช่วยเสริ มสร้ างมาตรฐาน
ให้ กับตลาดชุมชน ภายใต้ กรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่รวมกันมี นบั พัน
ตลาดได้ อีกด้ วย
องค์การตลาดยังสามารถสร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่น เช่น กรมธนารักษ์ ที่มี
นโยบายการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้ เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของผู้มีรายได้
น้ อย ในการนี ้ องค์การตลาดสามารถสร้ างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทังนี
้ ้ นโยบายการ
สร้ างและขยายตลาดมาตรฐาน หรื อการเข้ าไปช่วยพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐานดังกล่าว สามารถขยายผล
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ สปป.ลาว และ บังคลาเทศ ในการเป็ นผู้ให้ ความรู้ ด้านการพัฒนาตลาดนัน้
พร้ อมกับพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ จากการบริ หารจัดการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาด อีกทัง้ องค์การ
ตลาดยังสามารถจะเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ของชุมชน (Learning Center) หรื อเป็ นศูนย์ถ่ายทอดองค์
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ความรู้ (Knowledge Sharing Center) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั ง้ ที่ ชั ด เจน และเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้
ผู้ประกอบการตลาดรายใหม่เข้ ามา และพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดหรื อของ
ประเทศ เพื่อสร้ างแรงดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็ นการ
กระตุ้นผลประกอบการของตลาดและเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากนี ้ ในระยะแรก องค์การตลาดจะประสานพันธมิ ตรกับผู้ประกอบการ Modern Trade
(แผนระยะ 5 ปี ) เพื่อจะสามารถขยายช่องทางกระจายสินค้ าชุมชนให้ เติบโตไปกับ Modern Trade และ
ตลาดกายภาพอื่นๆ ที่จะมีการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศได้ ในระยะยาว
4.5.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการภายในองค์ กร
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อกาหนด และกฎระเบียบบางประการที่ทาให้ การ
ประกอบการไม่คล่องตัว อาทิ ด้ านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณ์ที่
จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์การตลาดไปสู่วิสยั ทัศน์ในระยะยาว ที่มีข้อจากัดจากระบบอัตราค่าตอบแทน
กฎระเบียบด้ านการเดินทางไกล หรื อกฎระเบียบด้ านการประกอบการตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ ซึ่ง
ข้ อจากัดเหล่านีจ้ าเป็ นต้ องมีการแก้ ไขภายในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งเป็ นระยะยาวพอที่ องค์การตลาด
สามารถดาเนินการปรับปรุ งข้ อจากัดต่างๆ อีกทัง้ องค์การตลาดต้ องมีการพัฒนาปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ของส่ว นงานต่า งๆ อย่ า งสมดุล ไม่ว่ า จะเป็ นในส่ว นหารายได้ เช่ น การพัฒ นาธุ ร กิ จ การตลาด การ
ประชาสัม พัน ธ์ และ ส่ ว นสนับ สนุน อาทิ การบริ ห ารบุค ลากร การพัฒ นาองค์ ก ร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการเสริ มสร้ างธรรมาภิ
บาล เพื่อให้ ทุกส่วนงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ องค์การตลาด เพื่อการพัฒนาองค์การตลาดให้ ตอบสนอง
ภารกิ จ ในการเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากได้ อ ย่า งยั่ง ยื น จนเป็ น
รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการภายในเป็ นเลิศ
4.6 แผนที่ยุทธศาสตร์
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี สามารถสรุปเป็ นแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 30: แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ระยะ 20 ปี

องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ในการพั นาเศร กิจ านราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตร าน
ในการกระจายและจาหน่ ายสินค้ าเก ตร และผลิตภัณฑ์ ชุมชน
การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

การขยายตลาดมาตรฐานทั ้งใน
และต่างประเทศ

การพัฒนาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

การตอบรับกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการรักษาสุขภาพ

การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ภายใน

บุคลากรขององค์การตลาด
สามารถขับเคลื่อนองค์กรเข้ าสู่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์

มีการนาฐานข้ อมูลและทรัพยากร
ที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาด

เสริ มสร้ างตลาดสาขาและตลาดชุมชน
ท้ องถิ่นให้ ได้ มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์
โดยเป็ นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการบริ หาร
จัดการตลาด และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้

สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์
ด้ านข้ อมูลและโลจิสติกส์

เพิ่มช่องทางการค้ าขาย ทั ้งในและ
ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทาง
การค้ าขายออนไลน์

ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี มีการขับเคลื่อนเศร กิจ านรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ านข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: มีตลาดมาต านครอบคลุมทั่วทัง
ประเทศและขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการ
ภายในองค์ กร

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

• พั นาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด
ในการพั นาเศร กิจชุมชน แสดงผลข้ อมูลด้ านราคา
สินค้ าที่ขาด หรื อ ล้ นตลาด ที่มีความครบถ้ วน และเป็ น
Real Time รวมทั ้งแสดงผลอันดับตลาดมาตรฐาน
• พั นาบริ การด้ านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชันของ
ตัวเองด้ านสินค้ าชุม น

• ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มี
คุณภาพ สร้ างพันธมิตรกับหน่วยงานราชการหรื อเอกชน
อื่น ในการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ขยายตลาดมาตรฐาน
ทั ้งที่บริ หารจัดการเอง และที่ให้ คาปรึกษาตลาดชุมชนอื่น
ในประเทศ โดยเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชน รวมทั ้งเป็ นที่ปรึกษา
ให้ กบ
ั ผู้ประกอบการตลาดในต่างประเทศ

• เพื่อความเป็ นเลิศการดาเนินงานของส่ วนงานต่ าง
อย่ างสมดุล เช่นการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และ ส่วนสนับสนุน อาทิ การบริ หาร
บุคลากร การพัฒนาองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง และการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล

• ศูนย์ข้อมูลราคาสินค้ าเกษตรรายวันที่ครบถ้ วน สามารถ
แสดงผลด้ านราคาได้ อย่าง Real Time
• ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงปริ มาณผลผลิตการเกษตรที่มีความ
ต้ องการสูง ขาดตลาด หรื อ ที่ล้นตลาด ในปั จจุบนั และ
อนาคต
• ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงการจัดอันดับตลาดมาตรฐาน ทั ้งใน
ภาพรวม และในปั จจัยการประเมินด้ านต่างๆ
• องค์การตลาดมีแอปพลิเคชันของตัวเองที่เป็ นที่ร้ ูจกั และ
ยอมรับ เป็ นแอปพลิเคชันที่คนนึกถึงอันดับแรกเมื่อต้ องการซื ้อ
สินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (Application of Choice
ของสินค้ าดังกล่าว

• มีตลาดชุมชนที่ได้ มาตรฐานทัว่ ประเทศ
• องค์การตลาดเป็ นที่ปรึกษาที่ผ้ ปู ระกอบการทั ้งในและ
ต่างประเทศนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการเปิ ดตลาดใหม่
และบริ การจัดการให้ ได้ มาตรฐาน
• มีตลาดชุมชนที่อยูภ่ ายใต้ การประกอบการ หรื อภายใต้ การให้
คาปรึกษาที่ได้ รับการจัดอันดับในกลุม่ ตลาดทีด่ ีเลิศ โดย
องค์กรต่างประเทศ

ตัวชีวัดขันปลาย
ระยะ 20 ปี

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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• องค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจอันดับ 1 ในด้ านการบริ หาร
จัดการภายใน

4.7 มาตรวัดความสาเร็จ
จากยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ข้ างต้ น มาตรวัดความสาเร็จขององค์การตลาดมีดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 11: ยุทธศาสตร์ และตัวชีวัด

ยุทธศาสตร์

รายละเอียด

1. มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐาน
รากโดยการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล

พัฒนาศูนย์ข้อมูล

ตัวชีวัด
ตัวชีวัดขันต้ น (Lead Indicator)


จานวนสินค้ าที่มีดชั นีราคา



จานวนสินค้ าที่มีการแสดงข้ อมูลอุปสงค์



จานวนสินค้ าที่มีการแสดงข้ อมูลอุปทาน

ตัวชีวัดขันปลาย (Lag Indicator)


องค์การตลาดมีศนู ย์ข้อมูลราคาสินค้ าเกษตรรายวันที่ครบถ้ วน
สามารถแสดงผลด้ านราคาได้ อย่างเป็ นปั จจุบนั อยู่ตลอดเวลา
(Real Time)



ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงปริ มาณผลผลิตการเกษตรที่มีความ
ต้ องการสูง (ขาดตลาด) หรื อ ที่ล้นตลาด ในปั จจุบนั และอนาคต



ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงการจัดอันดับตลาดมาตรฐาน ทังใน
้
ภาพรวม และในปั จจัยการประเมินด้ านต่างๆ

พัฒนาตลาด 4.0

ตัวชีวัดขันต้ น (Lead Indicator)
จานวนสินค้ าขายบนแอปพลิเคชันขององค์การตลาด
 รายได้ จากการขายบนแอปพลิเคชันขององค์การตลาด
 จานวนครัง้ ของการขายจากการขายบน Application
ตัวชีวัดขันปลาย (Lag Indicator)




องค์การตลาดมีแอปพลิเคชันของตัวเองที่เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับ
เป็ นแอปพลิเคชันที่คนนึกถึงอันดับแรกเมื่อต้ องการซื ้อสินค้ า
เกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (Application of Choice ของ
สินค้ าดังกล่าว)*
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ยุทธศาสตร์

ตัวชีวัด

2. มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทัว่ ทังประเทศ
้
และขยายความเชี่ยวชาญออกไปยัง
ต่างประเทศ

ตัวชีวัดขันต้ น (Lead Indicator)
จานวนตลาดที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
 จานวนตลาดที่มี MOU กับองค์การตลาดในการให้
คาปรึกษาด้ านการพัฒนาตลาดมาตรฐาน
ตัวชีวัดขันปลาย (Lag Indicator)


มีตลาดชุมชนที่ได้ มาตรฐานทัว่ ประเทศ
 องค์การตลาดเป็ นที่ปรึ กษาที่ผ้ ป
ู ระกอบการทังในและ
้
ต่างประเทศนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการเปิ ด
ตลาดใหม่และบริ การจัดการให้ ได้ มาตรฐาน*
 มีตลาดชุมชนที่อยูภ
่ ายใต้ การประกอบการ หรื อ
ภายใต้ การให้ คาปรึกษาที่ได้ รับการจัดอันดับในกลุม่
ตลาดที่ดีเลิศ โดยองค์กรต่างประเทศ
3. มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการ ตัวชีวัดขันต้ น (Lead Indicator)
ภายในองค์กร
 จานวนรายการที่มีการแก้ ไขข้ อจากัดด้ านกฎระเบียบ
ให้ มีความคล่องตัวขึ ้น
 จานวนตลาดที่มี MOU กับองค์การตลาดในการให้
คาปรึกษาด้ านการพัฒนาตลาดมาตรฐาน
ตัวชีวัดขันปลาย (Lag Indicator)
 องค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจอันดับ 1 ในด้ านการ
บริหารจัดการภายใน **


* สามารถได้ มาจากการสารวจ (Survey)
** จากการจัดอันดับรัฐวิสาหกิจไทย
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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4.8 ความต่ อเนื่องของการวิเคราะห์ แผนวิสาหกิจ ระยะ 20 ปี
เพื่อเป็ นการสรุปความต่อเนื่องในการพัฒนายุทธศาสตร์ ของแผนวิสาหกิจ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน ตารางความเชื่อมโยง
ด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงที่มาของยุทธศาสตร์ จากประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue ใช้ ตวั ย่อ SI) การวิเคราะห์ SWOT (ใช้ ตวั ย่อ S-W-O-T) สถานการณ์ภายนอก อัน
ได้ แก่ การวิเคราะห์พลวัตโลกจาก PESTLE โลก (ใช้ ตวั ย่อ P-E1-S-T-L-E2) สถานการณ์การค้ าปลีก (Retail ใช้ ตวั ย่อ R) แผนยุทธศาสตร์ ภาครัฐ (Government ใช้ ตวั ย่อ G)
และปั จจัยภายในองค์กร (Market Organization ใช้ ตวั ย่อ MO) วิธีการอ่านตารางคือ ใน 1 ยุทธศาสตร์ มาจากประเด็นยุทธศาสตร์ ใด สะท้ อน SWOT ตัวใด และมีต้นเหตุ
จากปั จจัยภายนอก และ ภายในข้ อใด ความต่อเนื่องของแผนฯ มีดงั ต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์

1. การการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานกรากโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล
1.1. พัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ฐานข้ อมูลดัชนีราคา

ฐานข้ อมูลปริมาณผลผลิต Demand Matching และบริหารสินค้ าล้ นตลาด

ฐานข้ อมูลมาตรฐานตลาด ทังการล
้
าดับมาตรฐานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.2. พัฒนาบริ การซื ้อขายในตลาด 4.0

พัฒนาเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันด้ าน E-commerce ของตนเอง

พัฒนาการบริ หารจัดการข้ อมูล (Customer Relation Management–CRM) ของลูกค้ า E-commerce เพื่อ
บริหารจัดการสินค้ าที่จะวางขาย เพื่อบริหารจัดการสินค้ าล็อตใหญ่จากประเทศ CLMV เช่น ประเทศจีน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

SI-1

O2, O7, T4,
S3, S4

SI-1

ปั จจัย
ภายนอก
และภายใน

T, E2

O1, O3, S3, S4 T, L, E1, S, R

ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

2. การขยายตลาดมาตรฐานทังในและต่
้
างประเทศ
2.1 ขยายพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคณ
ุ ภาพ

ขยายจานวนตลาดภายใต้ การบริหารจัดการไปยังจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยประสานพันธมิตรกับ SI-2, SI-3, SI-4 O3, O4, O5, O6,
O7, O8 T2,
หน่วยราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้ างมาตรฐานตลาดเริ่มจากตลาดเกษตรปลอดภัย (ในแผน
S1,S2,S3, S4
ระยะ 5 ปี ) และด้ วยความเชี่ยวชาญที่สงู ขึ ้น จึงขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน

สร้ างพันธมิตรกับภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ Modern Trade ในการขยายตลาดทังในและ
้
ต่างประเทศ โดยเริ่มจากการใช้ ประโยชน์ของการขยายตัวของ Modern Trade หรื อตลาดกายภาพอื่น
นาสินค้ าชุมชนทัว่ ประเทศไปวาง (ในแผนiระยะ 5 ปี ) และอาจขยายตัวไปกับผู้ประกอบการ Modern
Trade หรื อตลาดกายภาพอื่นไปต่างประเทศ

พัฒนาตลาดมาตรฐานที่มีเอกลักษณ์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นารายได้ สชู่ มุ ชน
3. การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร
W1, W2, W3,

พัฒนาโครงสร้ างองค์กร และทักษะพนักงานให้ เหมาะสม ทังในส่
้ วนหารายได้ และส่วนสนับสนุน
W4/ T3

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

116

ปั จจัย
ภายนอก
และภายใน

E, R, S, G

MO

บทที่ 5 แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
5.1 การวิเคราะห์ PESTLE และสภาพแวดล้ อมภายนอกในปั จจุบันของประเทศไทย
5.1.1 ปั จจัยด้ านการเมือง (P-Political)
ปั จจัยทางการเมืองถือว่ามีผลต่อธุรกิจค้ าปลีกทังทางตรงและทางอ้
้
อม เนื่องจากรายได้ หลักของ
ธุรกิจค้ าปลีกมาจากการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค ดังนัน้ หากสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศมี
ความไม่มนั่ คง ย่อมส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคมีความเชื่อมัน่ ลดลงและทาให้ ผ้ บู ริ โภคลดการใช้ จ่า ยลง ซึ่งจะกระทบ
ต่อรายได้ ของธุรกิจค้ าปลีกโดยตรง
นอกจากนัน้ ด้ วยสาเหตุที่องค์การตลาดเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ปั จจัยด้ านการเมืองอย่างนโยบาย
และทิศทางการดาเนินงานของรัฐบาลชุดปั จจุบนั มีความสาคัญและมีผลต่อการดาเนินธุรกิจขององค์การ
ตลาดค่อนข้ างมาก เช่น กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดทิศทางและ
นโยบายของรัฐบาล และกลายมาเป็ นแบบแผนของยุทธศาสตร์ และทิศทางในการดาเนินงานขององค์การ
ตลาดต่อไปในอนาคต หรื อแม้ แต่นโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ ามาควบคุม Modern Trade เพื่อช่วยเหลือ
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มก็ตาม
อย่างไรก็ดี แม้ ในช่วงเวลาปั จจุบนั จะถือว่าเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปฏิรูป
ประเทศและการเริ่ ม ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่ง เป็ นรั ฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ สถานการณ์
การเมืองในปั จจุบันของประเทศไทยถือว่ ามีความมั่นคงมากขึ้นตามลาดับเมื่อเทียบกับช่ วง 3-4 ปี
ที่ผ่านมา โดยเห็นได้ จากตัวเลขการลงทุนจากต่ างประเทศที่สูงขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง และเศรษฐกิจที่
กาลังเติบโตต่ อเนื่อง 3 ปี 33 ทาให้ สามารถเชื่อมั่นได้ ว่าปั จจัยทางการเมืองจะยังไม่ ส่งผลกระทบต่ อ
ธุรกิจค้ าปลีกและการดาเนินธุรกิจขององค์ การตลาดอย่ างมีนัยสาคัญ

33

เสี ย งปฏิ รู ป ประเทศ. (2560). “อลงกรณ์ ” ห่ ว งการเมื อ งป่ วนปฏิ รู ป ประเทศสะดุ ด ยื น ยัน ประเทศดี ขึ้ น กว่ า เมื ่ อ 3 ปี ก่ อ น. สื บ ค้ น 13 กรกฎาคม 2560, จาก
http://www.reformvoice.com/th/2017/05/15/reform-216/
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5.1.2 ปั จจัยด้ านเศร กิจ (E-Economic)
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวม
หลักจากวิกฤติการเงินโลกที่หลายประเทศได้ รับผลกระทบอย่างมากในปี พ.ศ. 2551 ในปั จจุบนั
เศรษฐกิจโลกก็ยงั คงอยูใ่ นสภาวะฟื น้ ตัวด้ วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่าง
มาก และปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่ากว่าที่เคยเป็ นเช่นกัน โดยสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี ้สามารถ
เรี ยกได้ ว่าอยู่ในสภาวะ “สามต่า สองสูง ” โดย “สามต่า” อ้ างอิงถึง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่า
อัตราเงินเฟ้อต่า และอัตราดอกเบี ้ยต่า โดยตัวแปรทังสามนั
้
นอยู
้ ่ในระดับต่าต่อเนื่องเป็ นเวลานานเมื่อเทียบ
กับ ค่า เฉลี่ ย ในอดี ต ส าหรั บ “สองสูง ” หมายถึ ง ตลาดเงิ น ตลาดทุน มี ก ารผัน ผวนสู ง และผู้ที่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีการกระจุกตัวสูง หรื อ มีความเหลื่อมล ้ามากยิ่งขึ ้น34
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 เกือบร้ อยละ 70 ของประเทศในโลก มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมหลัก ถึงแม้ ว่าเศรษฐกิจของประเทศที่มีอานาจทาง
การค้ าสูงอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศจะมีการปรับฐานดีขึ ้นมาบ้ าง แต่
ยัง คงมีปัจ จัยเสี่ ยงที่ส ามารถส่ง ผลกระทบต่อการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ อี กทัง้ ยัง ต้ องเผชิ ญกับความไม่
แน่นอนจากเหตุการณ์ การถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit) และปั จ จัยทางด้ าน
การเมืองที่จะก่อให้ เกิดความผันผวนเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
ถึงแม้ วา่ เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาแบบก้ าวกระโดด แต่สาเหตุสาคัญที่ทาให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัว
ต่า คือ ผลิตภาพหรื อความสามารถในการผลิตที่ลดต่าลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปั จจัยในด้ าน ข้ อจากัดเชิง
โครงสร้ าง ข้ อจากัดด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน การกระจุกตัวของเจ้ าของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรที่เป็ นสังคมผู้สูงอายุมากขึ ้น และการลงทุนของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับต่า ซึ่งส่งผล
กระทบให้ อตั ราเงินเฟ้อคงอยู่ในระดับต่า ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถขึ ้นราคาสินค้ าได้ ตามที่คาดการณ์ไว้

34

สุดใจ ชาญชาตรี รัตน์. สานักข่าวประชาชาติธุรกิจ (2560). “3 ต่ า 2 สูง” เส้นขนานโลก 4.0 โดย นาย วิ รไท สันติ ประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้ น
27 มิถนุ ายน 2560, จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487655070
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แต่เดิม ส่งผลให้ รายได้ ของประชาชนไม่สามารถปรับเพิ่มขึ ้นได้ ตาม และทาให้ กาลังซื ้อและการบริ โภคของ
ประชาชนถูกลดทอนไปด้ วย35
ทังนี
้ ้ การที่ประเทศจีนได้ มีการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ จากที่เคยเป็ นประเทศที่เน้ นการนาเข้ า
สินค้ าเป็ นจานวนมาก ไปสู่การเป็ นผู้ผลิตเองภายในประเทศ รวมทังการลดบทบาทการลงทุ
้
นโดยไปเน้ นที่
การบริโภคและการบริการมากขึ ้น ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ ได้ ส่งผลต่อความต้ องการสินค้ าโภคภัณฑ์และกดดัน
ให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทงโลกให้
ั้
อยูใ่ นระดับต่า นอกจากนี ้ กาลังการผลิตส่วนเกินของจีนที่ ยงั มีอยู่สงู และ
ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีที่ชว่ ยทาให้ ต้นทุนในการผลิตลดต่าลง ส่งผลให้ สินค้ าอุตสาหกรรมหลายชนิด
อยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด และมีราคาลดต่าลง ยิ่งไปกว่านัน้ ด้ วยภาวะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ต่ามาเป็ นเวลานานส่งผลให้ นกั ลงทุนขาดความเชื่อมัน่ จึงชะลอการลงทุนไว้ นอกจากนี ้อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับต่าทาให้ ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศสามารถดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับต่าทัว่ โลก ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศใช้ นโยบาย
อัตราดอกเบี ้ยติดลบเพื่อกระตุ้นให้ ส ถาบันการเงินเร่ งปล่อยสินเชื่อ และเพื่อให้ ภาคเอกชนใช้ จ่ายเงินเพื่อ
การบริโภคและการลงทุนแทนที่จะฝากเงินกับธนาคาร อัตราดอกเบี ้ยในระดับที่ต่าต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
ส่งผลให้ บางประเทศต้ องประสบกับปั ญหากับดักสภาพคล่อง และเกิดการบิดเบือนโครงสร้ างระบบการเงิน
โดยในอนาคต นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนและการอัดฉี ดสภาพคล่อง (Quantitative Easing:
QE) จะยังถูกใช้ อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลก
โดยที่เงินทุนเหล่านี ้ จะไหลเข้ าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ ้น แต่ตลาดการเงิน
โลกที่มี สภาพคล่องส่วนเกินสูง จะอ่อนไหวต่อปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ จะกระทบต่อการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกมากขึ ้น ซึง่ นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากสภาวะกล้ าเสี่ยงเป็ นสภาวะกลัวเสี่ยงได้ อย่างรวดเร็ ว
และพร้ อมจะดึง เงิ น กลับ ไปลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า ในทัน ที ส่ง ผลให้ ต ลาดการเงิ น โลกมี
ความผันผวนสูง36

35

ไทยพับลิก้า. (2560). “วิ รไท สันติ ประภพ” ผูว้ ่าแบงก์ ชาติ ปลุกพลัง “Good Corporate Citizen” หยุดซื ้อเวลา หวัน่ ต้นทุนแฝงฉุดอนาคตประเทศไทย. สืบค้ น
26 มิถนุ ายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2017/05/veerathai-iod-29-5-2560/
36
ดร. วิรไท สันติประภพ. (2559). ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย. “บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในสภาวะปกติ ใหม่”. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/Gov/speechGov_%20%202Sep2016.pdf
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ทังนี
้ ้ การที่ผลประโยชน์ของการขยายตัวจากเศรษฐกิจมีการกระจุกตัวสูง หรื อมีคนเพียงส่วนน้ อยที่
ได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในโลกรู้ สึกว่า
การกระจายตัวของผลประโยชน์ที่ เกิดขึ ้นไม่ทวั่ ถึงและไม่เป็ นธรรม อันเป็ นผลให้ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนจนห่างมากขึ ้น37 ซึ่งเมื่อการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นไปอย่างไม่
ทัว่ ถึง ประชาชนหลายกลุ่มเชื่อว่าตนเองไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ จึงส่งผลให้ หลาย
ประเทศมีแนวโน้ มกีดกันทางการค้ าเพิ่มขึ ้น ซึ่งการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปที่ผ่านมา
เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจน
แผนภาพที่ 31: อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวม

ข้ อมูลจริง

ประมาณการปี 2560
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อัตราการขยายตัวทาง
เศร กิจโลก (%)
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ณ 20 ก.พ. 2560 ณ 15 พ.ค. 2560

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

37

Reuben, A. (2015). Gap between rich and poor keeps ‘growing’. Retrieved June 29, 2017, from http://www.bbc.com/news/business-32824770
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แผนภาพที่ 32: มูลค่ า GDP ประเทศไทย และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่ อปี
[พันล้ านบาท]
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(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย)

(2) สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกาลังเผชิญกับภาวะสามต่าสองสูงเช่นเดียวกัน แต่
ความรุ นแรงของปั ญหานี ้ในเศรษฐกิจไทยและในภูมิภาคอาเซียนยังไม่รุนแรงเท่ากับที่เกิดขึ ้นในเศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ มฟื ้น ตัว ดี ขึ น้ ตลอดช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา โดย GDP ในไตรมาสแรกของปี
พ.ศ. 2560 เติบโตได้ ร้อยละ 3.3 และเริ่ ม มี การขยายตัวที่ ชัดเจนขึน้ ในหลายภาคเศรษฐกิ จ อัตราการ
ว่า งงานของประเทศไทยยัง คงอยู่ใ นระดับ ต่า อัต ราเงิ น เฟ้ อเริ่ ม ปรั บ ขึน้ จากที่ เ คยติดลบต่อเนื่ อง โดย
เศรษฐกิจไทยได้ รับอานิสงส์ทงจากการกระตุ
ั้
้ นเศรษฐกิจของรัฐบาล จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้ านที่กาลังขยายตัว การปรับโครงสร้ างพื ้นฐาน และจานวนชนชันกลางที
้
่เพิ่มสูงขึ ้น
โดยแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยทัง้ ปี พ.ศ. 2560 คาดว่ า จะขยายตัว ร้ อยละ 3.3-3.8 โดยมี ปั จ จัย
สนับสนุนจาก (1) การฟื น้ ตัวของการส่งออกอันเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าและ
ราคาสินค้ าในตลาดโลก (2) การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง (3) การปรับตัวดีขึ ้น
ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร (4) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยงั สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อ เนื่อง
และ (5) การปรับตัวดีขึ ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ ทังนี
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อย
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ละ 3.6 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 3.0 และร้ อยละ 4.4 ตามลาดับ และ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.8-1.338

38

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). เศรษฐกิ จไทยไตรมาสแรกของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6670&filename=index
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ตารางที่ 12: ประมาณการเศร กิจไทยปี พ.ศ. 256039
ข้ อมูลจริ ง
GDP (ณ ราคาประจาปี : พันล้ านบาท)

ประมาณการปี 2560

ปี 2558

ปี 2559

13,672.90

14,366.60

ณ 20 ก.พ. 60 ณ 15 พ.ค. 60
15,150.50

15,228.60

รายได้ ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี ) 203,356.30 212,980.20 223,941.80 225,096.10
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)

2.90

3.20

3.0-4.0

3.3-3.8

การลงทุนรวม (CVM, %)

4.40

2.80

5.30

4.40

ภาคเอกชน

-2.20

0.40

2.50

2.00

ภาครัฐ

29.30

9.90

14.40

12.60

การบริ โภคภาคเอกชน (CVM, %)

2.20

3.10

2.80

3.00

การใช้ จ่ายภาครั ฐบาล (CVM, %)

3.00

1.70

2.60

3.20

ปริ มาณการส่ งออกสินค้ าและบริ การ (ปริ มาณ, %)

0.70

2.10

2.60

2.90

มูลค่าการส่งออกสินค้ า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)

214.10

214.10

220.30

221.80

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)

-5.60

-

2.90

3.60

อัตราการขายตัว (ปริ มาณ, %)

-1.50

0.40

1.20

1.60

-1.40

3.70

3.50

-

ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ (ปริ มาณ, %)
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)

187.20

178.40

188.20

190.80

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)

-10.60

-4.70

5.50

7.00

อัตราการขยายตัว (ปริ มาณ, %)

0.30

-2.10

2.00

3.00

ดุลการค้ า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)

26.80

35.80

32.20

31.00

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พัดล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)

32.10

46.80

39.50

38.80

8.10

11.50

9.40

8.90

ดัชนีราคาผู้บริ โภค

-0.90

0.20

1.2-2.2

0.8-1.3

GDP Deflator

0.60

1.80

1.5-2.5

1.5-2.5

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)

หมายเหตุ: ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้ าเป็ นไปตามฐานข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

39

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ข่าวเศรษฐกิ จและสังคม. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560,
จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5164
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แผนภาพที่ 33: ดัชนีชีวัดทางเศร กิจ
ข้ อมูลจริง

ประมาณการปี 2560

2555

2556

2557

2558

2559

Q1

ทัง้ ปี (f)

การขยายตัวของ GDP (%)

6.5

2.9

0.8

2.9

3.2

3.3

3.3 - 3.8

การลงทุนรวม

13.2

-2.0

-2.4

4.4

2.8

1.7

4.4

ภาคเอกชน

14.4

-2.8

-1.0

-2.2

0.4

-1.1

2.0

ภาครัฐ

8.9

1.3

-7.3

29.3

9.9

9.7

12.6

การบริโภคภาคเอกชน

6.7

0.3

0.6

2.2

3.1

3.2

3.0

มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า

3.1

-0.2

-0.3

-5.6

0.0

2.8

1.6

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-0.4

-0.6

3.8

8.1

11.5

12.3

8.9

เงินเฟ้อ

3.0

2.0

1.9

-0.9

0.2

1.3

0.8 - 1.3

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.1) การบริโภคภาคครัวเรื อน
การใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนภายในประเทศขยายตัวเร่งขึ ้นตามการใช้ จ่ายบริ โภคสินค้ าคงทนและการ
ขยายตัวของรายจ่ายภาคบริการ รวมทังการปรั
้
บตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ ภาคเกษตร โดยในไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2560 การใช้ จ่าย ภาคครัวเรื อนขยายตัวร้ อยละ 3.2 เร่งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า สอดคล้ องกับการ ขยายตัวเร่งขึ ้นของปริ มาณการจาหน่ายรถยนต์นงั่ ที่กลับมาขยายตัวในเกณฑ์
สูงร้ อยละ 38.8 จากการเปิ ดตัวรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่ นใหม่ และการขยายตัวของปริ มาณการจาหน่าย
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าอื่ นๆ ยัง คงขยายตัวต่อเนื่ อง โดยดัช นี
ภาษี มูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารยังคงที่ ปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเบนซิน แก๊ สโซฮอล์ และ
น ้ามันดีเซล ขยายตัวร้ อยละ 7.1 ร้ อยละ 3.9 และ ร้ อยละ 1.7 ตามลาดับ การปรับตัวดีขึ ้นของการใช้ จ่าย
ภาคครัวเรื อนในไตรมาสนีส้ อดคล้ องกับการปรับตัวดีขึ ้นของรายได้ ครัวเรื อนภาคเกษตร ซึ่งความเชื่อมั่น
ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 64.2 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากระดับ 61.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นสัญญาณที่ชี ้ว่าเศรษฐกิจกาลังฟื น้ ตัวได้ ดีขึ ้น และผู้บริ โภคมีกาลังในการซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น
กว่าในปี ที่ผา่ นๆ มา และเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนต่อธุรกิจค้ าปลีกในภาพรวม
2.2) การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงร้ อยละ 1.1 เป็ นผลเนื่องมาจากกาลังการผลิตส่วนเกินที่ยงั อยู่ใน
ระดับสูง และการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับเศรษฐกิจฐานราก สาหรับ
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ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (Board of Investment: BOI) ใน
ไตรมาสนี ้อยู่ที่ 62 พันล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 26 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการลดลงในมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนจีน แต่การขอรับการส่งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ
เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่ยอดการอนุมตั ิและการออกบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยยอดการอนุมตั ิ
ส่งเสริ มการลงทุนอยู่ที่ 239.6 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 119.5 ปรับตัวดีขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.2
ในไตรมาสก่อนหน้ า (เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 3) ส่วนการออกบัตรส่งเสริ ม การลงทุนอยู่ที่ 241.5
พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 85.3 ปรับตัวดีขึ ้นจากการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า และดัชนี
ความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจอยูท่ ี่ระดับ 50.8 เทียบกับระดับ 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
2.3) การจ้ างงาน
การจ้ างงานโดยรวมยังคงปรับตัวลดลง ในขณะที่อตั ราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า ในไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. 2560 การจ้ างงานรวมลดลงร้ อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้ อยละ 2.5 ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยการจ้ างงานภาคเกษตรลดลงร้ อยละ 1.4 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการ
ลดลงร้ อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานในการผลิตอ้ อยและข้ าว
ในช่วงเก็บเกี่ยว สอดคล้ องกับอัตราการจ้ างงานนอกภาคเกษตรซึ่งลดลงร้ อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบ
กับการลดลงร้ อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของการจ้ างงานภาคบริ การ โดยเฉพาะ
บริการที่พกั แรมและบริการด้ านอาหาร ที่ขยายตัวร้ อยละ 4.2 และการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานในสาขา
อุตสาหกรรม สาหรับผู้ว่างงานเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 4.6 แสนคน คิดเป็ นอัตราการ
ว่างงานร้ อยละ 1.2
2.4) ภาคต่างประเทศและการส่งออก
มูลค่าการส่งออกสินค้ าของไทยทรงตัวเป็ นปี แรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยปริ มาณสินค้ า
ส่งออกบางสินค้ ามีทิศทางปรับดีขึ ้น ขณะที่ปัจจัยถ่วงยังมาจากเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าที่ฟืน้ ตัว ค่อนข้ างช้ า
จากการซบเซาของเศรษฐกิ จโลก และปั ญหาเชิง โครงสร้ างที่ ยังมี อยู่ โดยปริ ม าณการส่งออกขยายตัว
ร้ อยละ 0.4 ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากปริมาณการส่งออกทองคาที่ขยายตัวสูงในปี นี ้ (หากไม่รวมทองคา ปริ มาณ
การส่งออกหดตัวร้ อยละ 1.3) เนื่องจากความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ ้น
ในช่วงครึ่ งแรกของปี จากความไม่แน่นอนของการดาเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศหลักและผล
ประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) และอี กส่วนหนึ่ง มาจากปริ ม าณการส่ง ออกในบางสินค้ าที่ มี
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ทิศทางปรับตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี ซึ่งสอดคล้ องกับการขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับการย้ ายฐาน
การผลิตและการขยายตลาด นอกจากนี ้ ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรัง้ จากปั ญหาเชิงโครงสร้ าง ทังจาก
้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการค้ าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ที่หนั มายกระดับการผลิต
ในประเทศ โดยเน้ นการผลิตสินค้ าที่มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น ทาให้ สามารถลดการพึง่ พาการนาเข้ าและทา
ให้ อปุ สงค์จากจีนลดลงในบางสินค้ า
2.5) ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญอื่นๆ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปที่วดั จากดัชนีราคาผู้บริ โภคของปี พ.ศ. 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2558
ที่ร้อยละ 0.20 ซึง่ ขยายตัวเพิ่มจากที่หดตัว ร้ อยละ 0.90 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปั จจัยที่ทาให้ อตั ราเงินเฟ้อเพิ่ม
สูงขึ ้นยังคงมาจากการลุงทุนของภาครัฐเป็ นส่วนมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
จะอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.8-1.3 โดยมีปัจ จัยสนับสนุนจากการฟื ้นตัวของการส่ง ออก การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐ การปรับตัวดีขึ ้นของการผลิตสินค้ าเกษตรและราคาสินค้ าเกษตร การขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยว และการปรับตัวดีขึ ้นของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ
ตารางที่ 13: อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค เทียบกับระยะเดียวกันของปี ก่ อน 40

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเทียบกับปี ก่อนหน้ า (ร้ อยละ)
2557
2558
2559
ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป (ดัชนีรวม)
1.90
-0.90
0.20
- อาหารและเครื่ องดื่ม
3.90
1.10
1.60
- หมวดอื่นๆ
0.80
-2.00
-0.60
ดัชนี

(ที่มา: สานักเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)

40

กระทรวงพาณิชย์. (2560). อัตราการเปลี ่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค ชุดทัว่ ไป. สืบค้ น 29 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/report_core1.asp?tb_index=cpig_index_country&code=93&table_name=
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อัตราดอกเบียนโยบาย
อัตราดอกเบีย้ นโยบายนัน้ ยัง คงถูกตรึ ง ไว้ ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560
เนื่องจากความต้ องการในการรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทและนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนช่วย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ ดี อีกทังยั
้ งสามารถรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการฟื น้
ตัวของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียที่ยงั คงรักษาระดับการผ่อ นคลายนโยบาย
การเงินเพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ธนาคาร
กลางสหรั ฐ ฯ ปรั บขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้ อยละ 0.25 ในเดือน มี นาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ทาให้ อัตรา
ดอกเบี ย้ นโยบายเพิ่ ม ขึน้ เป็ นร้ อยละ 0.75–1.00 ต่อ ปี และยัง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ เพิ่ ม อัต ราดอกเบี ย้
นโยบายขึ ้นอีก 2 ครัง้ ในปี นี ้ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป อังกฤษ และญี่ปนต่
ุ่ างยังคงดาเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายต่อไปโดยคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายและรักษาขนาดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินไว้ ในระดับ
เดียวกับไตรมาสก่อนหน้ า
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ตารางที่ 14: อัตราดอกเบียนโยบายของประเทศต่ าง

ณ สินงวด
สหรัฐฯ

2558

2559

ทังปี

ทังปี

2560
Q1

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 0.50-0.75 0.50-0.75 0.75-1.00 0.75-1.00

สหภาพยุโรป

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อังกฤษ

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ญี่ปนุ่

0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

ออสเตรเลีย

2.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

นิวซีแลนด์

2.50

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

รัสเซีย

11.00

10.00

9.75

10.00

10.00

9.75

9.25

จีน

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

ไต้ หวัน

1.63

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

เกาหลีใต้

1.50

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

อินเดีย

6.75

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

ฟิ ลิปปิ นส์

4.00

3.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ไทย

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

(ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีค่าเงินบาท
ค่าเงิ นบาทเฉลี่ ยทัง้ ปี พ.ศ. 2560 จะยัง คงอยู่ในช่วง 33-35 บาทต่อดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เที ยบกับ
ค่าเฉลี่ย 35.29 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 34.95 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าช้ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็ นผลจากการปรับเปลี่ยนการ
คาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ ยวกับทิศทางและความคืบหน้ าของนโยบายเศรษฐกิจที่สาคัญๆ ของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะที่เหลือของปี ค่าเงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงตามแนวโน้ มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งในกรณีฐานคาดว่าจะ
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มีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีก 2 ครัง้ ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะเป็ นปั จจัยเสริ มที่ทาให้ ดอลลาร์
สหรัฐฯ มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น และจะส่งผลดีตอ่ การส่งออกของประเทศไทย
การฟื น้ ตัวของการบริโภคภาคเอกชน อัตราการว่างงานที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า รวมทังมาตรการของ
้
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิ จของประเทศไทยยังคงเป็ นแรงสนับสนุนให้ พอจะคาดการณ์ ไ ด้ ว่าภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคในปี พ.ศ. 2560-2561 จะส่งผลในทางบวกต่ออุตสาหกรรมค้ าปลีกในภาพรวม อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้ างที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแก้ ไข และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคอุตสาหกรรมค้ าปลีกได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ของสหภาพยุโรปที่ยงั มีความไม่แน่นอน ปั จจัยทางด้ านการเมืองระหว่างประเทศ และความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาระค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นของรัฐบาลและความเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุนจากต่างประเทศ
สภาวะกับดักรายได้ ปานกลาง
กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง41 หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ประเทศหนึ่งประสบความสาเร็ จในการ
ยกระดับจากประเทศที่ยากจนมาเป็ นประเทศรายได้ ปานกลางแต่หลังจากนันกลั
้ บไม่สามารถก้ าวขึ ้นมา
เป็ นประเทศรายได้ สูง 42 โดยการจะเป็ นประเทศรายได้ สูง นัน้ รายได้ เฉลี่ ยต่อ คนต่อปี จะต้ อ งมากกว่า
12,736 เหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ เลื่ อนชัน้ เป็ นประเทศรายได้ ปานกลางระดับสูง
(Upper-middle-income) อันเป็ นผลมาจากความสาเร็ จทางเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา ความยากจนที่
ลดลงอย่างมาก ความรอบคอบในการบริ หารจัดการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีฐานะการคลังที่เข้ มแข็ง หนี ้
ภาคสาธารณะและอัตราเงินเฟ้อที่ต่า บรรยากาศการลงทุนที่เป็ นมิตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
ความหลากหลายมากขึน้ 43 และในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนไทยมีรายได้ เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,780 เหรี ยญ
สหรัฐ

41

Gill, I., Kharas, H., Bhattasali, D., Brahmbhatt, M., Datt, G., Haddad, M., Mountfield, E., Tatucu, R., & Vostroknutova, E. (2007). East Asian
renaissance: Ideas for economic growth. Washington, D.C.: World Bank.
42
Jitsuchon, S. (2012). Thailand in a middle income trap. TDRI Quarterly Review, 27(2). Retrieved October 15, 2015, from Thailand Development
Research Institute: http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/12/t5j2012-somchai.pdf
43
ธนาคารโลก. (2 กรกฎาคม 2554). ไทยเลื่อนชั้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง. สืบค้น 12 ตุลาคม 2558, จาก http://www.worldbank.org/th/news/pressrelease/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy
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World Bank ได้ แบ่งแยกประเทศตามระดับของรายได้ ประชาชาติต่อจ านวนประชากร โดยใช้
ตัวชี ้วัด GNI Per Capita (Atlas Method)44 โดยมีเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 15: ระดับรายได้ ประเทศแบ่ งตาม GNI Per Capita, Atlas Method (Current US$)

ระดับรายได้ ประเทศ พ.ศ. 2558
GNI Per Capita, Atlas Method (Current US$)
รายได้ ระดับต่า (Low-income)
น้ อยกว่า 1,045 เหรี ยญสหรัฐ
รายได้ ระดับกลาง-ล่าง (Lower-middle-income)
ระหว่าง 1,046 – 4,125 เหรี ยญสหรัฐ
รายได้ ระดับกลาง-บน (Upper-middle-income)
ระหว่าง 4,126 – 12,735 เหรี ยญสหรัฐ
รายได้ ระดับสูง (High-income)
มากกว่า 12,735 เหรี ยญสหรัฐ
(ที่มา: World Bank)

ซึ่ง จากตารางด้ านบนจะพบว่า ประเทศไทยยังห่างไกลจากการหลุดออกจากการเป็ นประเทศ
รายได้ ปานกลางอย่างมาก โดยธนาคารโลกพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ที่ติดกับดักประเทศรายได้ ปานกลางมี
ลักษณะบางประการที่คล้ ายคลึงกันเช่น อัตราการลงทุนต่า การเติบโตทางการผลิตและผลิตภาพในการ
ผลิตต่า ความไม่หลากหลายทางอุตสาหกรรม ขาดการพัฒนาขี ดความสามารถทางด้ านงานวิจัยและ
เทคโนโลยี และการขาดคุณ ภาพในตลาดแรงงาน เพื่ อเป็ นการผลั ก ดันประเทศให้ หลุ ดจากกั บดั ก
รายได้ ปานกลาง ภาครั ฐได้ มี นโยบายในการผลักดัน SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งองค์ การ
ตลาดสามารถเป็ นกลไกในการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ ประชาชนฐานรากและลดความเหลื่ อมล้าทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
5.1.3 ปั จจัยด้ านสังคมและวั นธรรม (S-Social)
(1) โครงสร้ างประชากรเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ก้าวสูส่ งั คมผู้สงู อายุ (Aging Society) แล้ ว เนื่องจากตามคาจากัดความ
แล้ ว ประเทศไทยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 10 หรื อมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี เกิน
กว่าร้ อยละ 7 ของประชากรทังประเทศ
้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรไทยได้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทาให้ ประเทศเข้ าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงวัย ตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ. 2543 44

Atlas Method คือเทคนิคในการคานวณรายได้ประชาชาติของ World Bank โดยเป็นการแทนที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วย Atlas conversion factor เพื่อลดผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเทศ (ที่มา: World Bank)
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2544 และจะเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed Aged Society) คือ มีประชากรอายุมากกว่า
60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 20 หรื อมีประชากรอายุ 65 ปี เกินกว่าร้ อยละ 14 ของประชากรทังประเทศ
้
ภายในปี
พ.ศ. 2573 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า มีเพียง 2 ประเทศเท่านันที
้ ่ก้าวสู่
สังคมผู้สงู อายุแล้ ว คือ ประเทศสิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอื่นๆ ยังมีประชากรวั ยเด็กและวัยแรงงานใน
สัดส่วนที่สงู 45
แผนภาพที่ 34: ประมาณการปิ รามิดประชากรตามช่ วงอายุของประเทศไทย

(ที่มา: World Bank)

ในปี พ.ศ. 2559 จานวนประชากรของประเทศไทยร้ อยละ 11 หรื อประมาณ 7.5 ล้ านคน มีอายุ
มากกว่า 65 ปี ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมี จานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้ านคน หรื อประมาณร้ อยละ 26.3
ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึ่ง ตามค านิ ย ามของ United Nations สัง คมผู้สูง อายุ หมายถึ ง สัง คมที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปต่อประชากรทังหมดในอั
้
ตราเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป46
นอกจากนี ้ การเพิ่ม ขึน้ ของประชากรไทยจะอยู่ในอัตราที่ช้าลง โดยในปี พ.ศ. 2565 จะเป็ นปี ที่
ประชากรไทยถึงจุดอิ่ม ตัว กล่าวคือ อัตราการเกิดจะอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอัตราการตาย หรื ออัตราการ
เพิ่มของประชากรจะใกล้ เคียงกับศูนย์ โดยประชากรไทยจะถึงจุดอิ่มตัวที่จานวนประมาณ 65 ล้ านคน ใน
ราวปี พ.ศ. 2565 โดยจานวนประชากรจะไม่เพิ่มมากหรื อน้ อยไปกว่านี ้มากนัก47 แนวโน้ มประชากรดังกล่าว
เป็ นผลมาจากภาวะเจริ ญพันธุ์ที่ลดลง และคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ ้นอันเนื่องมาจากระบบสาธารณสุขที่มี
45

Older population and health system: A profile of Thailand. (n.d.). Retrieved October 15, 2015 from World Health Organization:
http://www.who.int/ageing/projects/intra/phase_one/alc_intra1_cp_thailand.pdf
46 United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. Retrieved June 27, 2017, from
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimyLqN5JXVAhUTh7wKHQ5BAScQFg
gmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fpopulation%2Fpublications%2Fpdf%2Fageing%2FWPA2015_Re
port.pdf&usg=AFQjCNHOJPKR0fhaPP6n_-q32rwqIJxH2A
47 ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ & ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2559). ประชากรไทยในอนาคต. สืบค้ น 27 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm
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การพัฒ นาขึ น้ อย่ า งมาก โดยสัง คมผู้สูง อายุจ ะส่ ง ผลให้ ป ระชากรไทยมี อัต ราส่ ว นของภาวะพึ่ ง พิ ง
(Dependency Ratio)48 ที่สูงขึ ้นจากการมีประชากรวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้ ประชากรวัยแรงงาน 1 คน
ต้ องแบกรับภาระที่มากขึ ้นในการเลี ้ยงดูเด็กและผู้สงู อายุในประเทศ
ผลจากการก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ทาให้ รัฐบาลต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในเชิงนโยบายเพื่อ
รองรับการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุ49 โดยเฉพาะในด้ านสวัสดิการสังคม เช่น การรั กษาพยาบาล การดูแล
ผู้สงู อายุ ระบบบานาญ โครงสร้ างพื ้นฐานและระบบบริ การสาธารณะต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุในไทย ส่วนภาคเอกชนก็มีแนวโน้ มที่จะปรับตัวให้ สอดคล้ องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ประชากร ซึง่ คาดว่าจะมีการพัฒนาสินค้ าหรื อบริการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สงู อายุมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากขนาด
ตลาดในหลายประเทศยังไม่ใหญ่มาก แต่มีมลู ค่าสูง และเป็ นตลาดที่มีแนวโน้ มการเติบโตสูงในอนาคต ซึ่ง
ประเทศไทยถือว่ามีข้อได้ เปรี ยบในด้ านของการให้ บริ การด้ านสุขภาพและการท่องเที่ยว นอกจากนี ้ ข้ อมูล
จากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมยังพบว่า อุตสาหกรรมด้ านการผลิต เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรม
สินค้ าไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะเครื่ องสาอางจากสมุนไพร เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือแพทย์ และวัสดุก่อสร้ างสาหรับ
ผู้สูงอายุ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้ ากลุ่มนี ้ แต่อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั การค้ า
พืช ผักปลอดภัยของเกษตรกรรายย่อยยัง ติดด้ วยข้ อจ ากัดต่างๆ ที่ ทาให้ ไ ม่สามารถขยายการผลิตและ
การค้ าขนาดใหญ่ได้ องค์การตลาดได้ พิจารณาการพัฒนาศูนย์การกระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วย
ให้ เกษตรกรรายย่อยสามารถพัฒนาการค้ าขายในส่วนนี ้เพื่อตอบรับกับอุปสงค์ในอนาคต การก้ าวเข้ าสู่
สังคมผู้ สูงอายุ จะทาให้ อุปสงค์ สินค้ าเพื่ อสุขภาพมี แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมไปถึงอาหารเพื่ อ
สุขภาพหรื อสินค้ า เกษตรปลอดภัย ซึ่งองค์ การตลาดสามารถเข้ ามามี ส่วนช่ วยสนั บสนุนและใช้
ประโยชน์ จากโอกาสดังล่ าว

48 อัตราส่วนของภาวะพึง่ พิง (Dependency Ratio) คือ การคิดหาอัตราส่วนของ จานวนประชากรในประเทศที่อยูใ่ นภาวะพึง่ พิง หรื อ จานวนประชากรอายุต่ากว่า 19 ปี
และ จานวนประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป ต่อจานวนประชากรวัยแรงงานในประเทศ หรื อ จานวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี
49
Ageing population in Thailand. (March 27, 2014). Retrieved October 15, 2015 from Ageing Asia: http://ageingasia.org/ageing-populationthailand1/#keyfacts
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(2) ขนาดครอบครัวของประชากรมีแนวโน้ มเล็กลง
โดยในอนาคตนันขนาดครั
้
วเรื อนมีแนวโน้ มเล็กลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 คนต่อครัวเรื อน50ซึ่ง
สาเหตุหนึง่ เป็ นผลมาจากแนวโน้ มของประชากรนิยมที่จะมีลกู น้ อยลง และมีความต้ องการที่จะอยู่คนเดียว
มากขึ ้น ส่งผลให้ พฤติกรรมการใช้ จ่ายของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยครอบครัวที่มีขนาดเล็กจะไม่นิยม
การประกอบอาหารเองและมีแนวโน้ มที่จะซื ้ออาหารสาเร็ จรูปมากขึ ้น และมีการบริ โภคสินค้ าในปริ มาณที่
ลดลง ไม่เทียบเท่ากับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ วิถีชีวิตในอนาคตของผู้บริ โภคจะพึ่งพาร้ านสะดวกซื ้อ
หรื อซูเปอร์ มาร์ เก็ตใกล้ บ้านมากกว่าออกมาจับจ่ายตามตลาดสด ดังนั้น ด้ วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่
เปลี่ ย นแปลงไป องค์ ก ารตลาดจึ ง ควรมี ช่ อ งทางในการขายสิ น ค้ า มากกว่ า ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ ใ น
ปั จจุบัน
5.1.4 ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี (T-Technological)
วิวฒ
ั นาการด้ านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมค้ าปลีกและตลาดสดเป็ นอย่าง
มาก โดยเทคโนโลยีจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค และทาให้ การบริ หารจัดการธุรกิจง่ายยิ่งขึน้
โดยธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเดิมเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค เช่น การเพิ่มช่องทางการซื ้อขายออนไลน์ การมีเครื่ องซื อ้ ขายอัตโนมัติ การเพิ่ม
ช่องทางการชาระเงินด้ วยระบบบัตรเครดิต รวมทังการบริ
้
หารการจัดการจัดส่ง เป็ นต้ น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ของการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ กลไกการขับเคลื่อนจาก “โมเดลประเทศไทย 4.0”
เพื่อให้ โดยครอบคลุมมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม การเมื องและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ เศรษฐกิจถูก
ขับเคลื่อนด้ วย “นวัตกรรม” แทน “ประสิทธิภาพ” โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันและการสร้ าง
มู ล ค่ า รวมถึ ง สอดรั บ กั บ พลวั ต การเปลี่ ย นแปลงในประชาคมโลก นอกจากนี ้ นิ ย ามวิ สั ย ทั ศ น์
กระทรวงมหาดไทย ยังได้ เน้ นถึงการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็ นการพัฒนาสูอ่ นาคต อีกด้ วย
อย่างไรก็ ดี ธุ รกิ จ ตลาดสดและธุ รกิ จ ค้ าปลี กแบบดัง้ เดิม ยัง ไม่มี การนาเทคโนโลยี สมัยใหม่ม า
ประยุก ต์ ใ ช้ ม ากนัก เนื่ อ งจากเหตุผ ลหลายประการ ได้ แ ก่ ขนาดของกิ จ การที่ เ ป็ นขนาดเล็ ก และมี ผ้ ู
บริหารธุรกิจและเงินทุนจานวนน้ อย รวมทังการไม่
้
มีจดุ ประสงค์ที่แน่ชดั ในการขยายธุรกิจ ทาให้ ไม่สามารถ
50

ระบบฐานข้ อมูลด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต. (2560). โครงสร้างของครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2553 – 2558. สืบค้ น 29 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=26&template=3R1C&yeartype=M&subcatid=44
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เข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประกอบกับการที่ช่องทางการซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ได้ กลายเป็ นที่นิยมมากขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผู้บริโภคในระดับกลางถึงระดับล่าง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ลดทอนส่วนแบ่งการตลาดของ
อุตสาหกรรมค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มให้ น้อยลง
ดังนันในอนาคต
้
พฤติกรรมของผู้บริ โภคจะปรับเปลี่ยนไปใช้ ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะทา
ให้ จดุ ยืนของตลาดค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มและตลาดสดต้ องเปลี่ยนแปลงไป การที่ไม่สามารถนาเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ กบั ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม จะเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่จะส่งผลกระทบหลักต่อยอดขาย และความ
อยูร่ อดของตลาดค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม แม้ จะไม่สามารถทดแทนกันได้ อย่างสิ ้นเชิง ดังนั้น เพื่อใช้ ประโยชน์
จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ การตลาดจึงมีแนวนโยบายในการพัฒนา
ตลาด 4.0 ด้ วยการนาเทคโนโลยีมาประยุก ต์ ใช้ เพื่ อให้ สามารถกระจายสินค้ า ชุมชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.5 ปั จจัยด้ านก หมาย (L-Legal)
เนื่ อ งด้ ว ยความที่ อ งค์ ก ารตลาดเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง มี ก ารประกอบการภายใต้ ก ฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการควบคุ
้
มดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ทาให้ กฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์การตลาดค่อนข้ างขาดความยืดหยุ่น เช่น ข้ อบังคับด้ านการแข่งขันกับเอกชน รวมทังกฎระเบี
้
ยบ
ด้ านค่าตอบแทนเงินเดือนและค่าตอบแทนจูงใจ ทาให้ เป็ นข้ อจากัดในการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มี
ความสามารถตรงกับความต้ องการ เป็ นต้ น นอกจากข้ อบัง คับภายในองค์กรแล้ ว การปรับวิธีการประกวด
ราคาการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ให้ แก่เรื อนจา จากเดิมที่ใช้ เป็ นการประกวดราคาแบบกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีเพียง
4 หน่วยงานที่สามารถเข้ าร่ วมได้ เปลี่ยนเป็ นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซึ่งจะมี
หลายกลุ่มธุรกิจที่สามารถเข้ าร่ วมประกวดราคาด้ วยได้ อาจส่งผลให้ รายได้ ของการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์แก่
เรื อนจาซึง่ เป็ นรายได้ หลักขององค์การตลาดลดลงไปอย่างมาก องค์การตลาดคาดการณ์ไว้ ว่าในปี แรกที่จะ
มีการปรับใช้ วิธีการนี ้ จะทาให้ รายได้ ในส่วนนี ้ขององค์การตลาดลดลง ส่ งผลให้ องค์ การตลาดมีความ
จาเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาช่ องทางการสร้ างรายได้ อื่นๆ เพื่อให้ สามารถสร้ างรายได้ ที่เพียงพอต่ อการ
ดาเนินภารกิจ
นอกจากนี ้ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้ านกฎหมายให้ มีความครอบคลุม
คณะที่ปรึกษาได้ ทาการศึกษาผลกระทบจาก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่มีต่อองค์การตลาด โดยกฎหมายฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
6 หมวด 92 โดยมาตรา 4 แห่ง
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พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560 กาหนดให้ พระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่ใช้ บงั คับกับการ
กระทาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนที่ ดาเนินการตาม
กฎหมายหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐประโยชน์
สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้ มีสาธารณูปโภค ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
องค์ ก ารตลาด ในมาตรา 6 และมาตรา 7 เกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละอ านาจการด าเนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมทังหมายเหตุ
้
แนบท้ าย 51 จะเห็นได้ ว่า การดาเนินงานขององค์การตลาด เข้ าข่าย
ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึง คานิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. ฉบับ
ใหม่52 สถานะขององค์การตลาดในปั จจุบนั ไม่เข้ าข่ายดังกล่าว สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี ้ จึงมิได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานขององค์การตลาดในปั จจุบนั
5.1.6 ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental)
การทาตลาดสดนันเป็
้ นหนึ่งในธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่า
จะเป็ น ปั ญ หาภัย แล้ ง ปั ญ หาอุท กภัย ปั ญ หาน า้ ท่ว มขัง เป็ นระยะเวลานาน ซึ่ง ส่ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรเสียหาย รวมถึงปั ญหาสภาพอากาศและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate Change)
ซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ เกิดโรคระบาดในสัต ว์หลายชนิด เช่น โรคปากเท้ าเปื่ อยในโค กระบือ
และสุกร หรื อแม้ แต่โรคระบาดในกุ้งอย่าง โรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ซึ่งส่งผลให้
การผลิตปศุสตั ว์และประมงขาดประสิทธิภาพและทาให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพที่ไม่ได้ มาตรฐาน โดยในส่ วนนี้
องค์ การตลาดอาจเข้ าไปมีบทบาทในการช่ วยเหลือประชาชนโดยการช่ วยบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้ง
แจกจ่ ายผลผลิตทางการเกษตรต่ างๆ หรื อถุงยังชีพ และช่ วยในการบริ หารจัดการสินค้ าเกษตรที่
ขาดหรือล้ นตลาด เช่ นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ

51

เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนีค้ ือ เพื่อดาเนินการจัดให้ มีตลาดเพียงพอกับความต้ องการและปรับปรุ งส่งเสริ มตลาดที่มีอยู่แล้ วให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย มี
ระเบียบอันดี ตลอดจนการช่วยเหลือในการขนส่งโภคภัณฑ์มาสูต่ ลาด เป็ นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
52
ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรื อหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยให้ นาปั จจัยสภาพ
การแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง แล้ วแต่กรณี มาประกอบการพิจารณา ทัง้ นี ้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด
และยอดเงินขายอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วนั ออกประกาศ
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5.2 ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานขององค์ ก ารตลาดมี ค วามสอดคล้ อ งและสนับ สนุน แผนยุท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 วิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
ตลาดมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 35: กรอบยุทธศาสตร์ รั วิสาหกิจ 5 ด้ าน
น้ อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

(1) มีบทบาทที่ชดั เจนเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ
(3) มีความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน
เพื่อสร้ างความยัง่ ยืน
ในระยะยาว
(4) ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่
สอดคล้ องกับ Thailand 4.0 และ DE

(2) ลงทุนสอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์
ประเทศ

(5) มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณธรรม

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

1. มีบทบาทที่ชดั เจนเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดมีการเน้ นในหน้ าที่การเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริ มรายได้ จากการค้ าในระดับชุมชนจากหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
และจังหวัด เพื่อส่งเสริ มให้ ประเทศหลุดจากกับดัก ประเทศรายได้ ปานกลาง และเพื่อการกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน พร้ อมทังมี
้ การกระจายรายได้ ที่ดีขึ ้นและลดความเหลื่อมล ้าในฐานะการเงินของประชากร
2. ลงทุนสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ
ในแผนวิสาหกิจองค์การตลาด ได้ มีการลงทุนในตลาดต่างๆ ที่ องค์การตลาดมีการบริ หารจัดการ
เอง ในการปรับบทบาทเพื่ อเป็ นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ศูนย์การเรี ยนรู้ ฝึ กอบรม ศูนย์สาธิ ตและจัด
แสดงผลิ ตภัณ ฑ์ ศูน ย์ ก ารประชุม ศูน ย์ บ ริ ก ารเกษตรกรและผู้ป ระกอบการ (ในรู ป แบบ Co Working
136

Space) ศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัย โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทังบริ
้ ษัท
ประชารัฐ พัฒนาชุมชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา นักวิชาการเกษตร รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว เพื่อดึงรายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชนที่ตลาดขององค์การตลาดประกอบการ
3. มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในระยะยาว
ในบริ บ ทขององค์ ก ารตลาด หมายถึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรและสิ น ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุบัน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวจะเป็ นการลดภาระหนี ้สินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้
เพิ่ม โดยการแสวงหาความร่ วมมือกับภาครัฐเช่น กรมธนารักษ์ เพื่อขยายการลงทุนในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ร่ วมมื อกับผู้ประกอบการหรื อนักลงทุนตลาดภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อกาหนด
รูปแบบการลงทุน ร่วมทุน ให้ บริ การที่ปรึกษา ให้ บริ การวางแผน ปฏิบตั ิการ จัดการสัมปทาน หรื ออาจควบ
รวมตลาดซึ่ง จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถลดค่าใช้ จ่ายจากการเช่าที่ ได้ เป็ นอย่างมาก รวมถึง การ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการเสริ มสร้ างบทบาทการเป็ น
Co-promoter และ Marketing Arm ให้ กบั ตลาด เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางการเงินขององค์กร
4. ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ การและเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการองค์กรที่
สอดคล้ องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และ เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)
แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดได้ รวมถึง การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั สนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์กร และ การส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล ซึ่งจะเป็ นการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในโมเดลธุรกิจใหม่ และให้ ประชาชนได้ ทราบและสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
ที่สาคัญในการประกอบการตลาด เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขณะเดียวกันเป็ นการขยาย
ฐานการค้ าไปยังต่างประเทศ ผ่านระบบข้ อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณธรรม
เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์การตลาดเป็ นไปอย่างโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
จากแนวนโยบายดัง กล่า ว แผนวิ ส าหกิ จ ระยะ 5 ปี ขององค์ ก ารตลาด พ.ศ. 2561 – 2565 มี
ดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 36: แผนภาพความเชื่อมโยงกับแผนรั วิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตร์
รั วิสาหกิจ ระยะ 5 ปี

1. กาหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ ชดั เจน
เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ

2. การบริหารแผนการ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ประเทศ

3. เสริมสร้ างความ
แข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ
ความยัง่ ยืนในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นาตลาดดังเดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเก ตรปลอดภัย

4. สนับสนุนการใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0
และแผนเศรษฐกิจดิจิทลั

5. ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให้ มี
ความโปร่งใส่และมี
คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

การสร้ างเอกลักษณ์ เช่น การขายสินค้ าหรื อบริการ
สาหรับ Niche Market จะสามารถทาให้ ตลาดแบบ
ดังเดิ
้ มสามารถแข่งขันต่อไปได้

ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ให้ ทางานสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ นกลไกผลักดันเศร กิจ
านรากเพื่อกระจายสินค้ าชุมชนผ่ านช่ องทาง
ตลาดกายภาพ
กระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ ตลาดกายภาพ/ การจัดการ
สินค้ าล้ นตลาด การสร้ างมาตรฐานราคาสินค้ าเกษตร/
การปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ Event Marketing
การสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0
สร้ างระบบ การกากับดูแลด้ วยอิเล็กทรอนิกส์หรื อระบบ
ออนไลน์ / สร้ างระบบ E-Commerce / สร้ างศูนย์ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างมาตร านตลาดต้ นแบบ และ
เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ การสร้ างตลาดกายภาพ
นาองค์ความรู้ที่มีจากการพัฒนาและปรับปรุง ตลาด
สาขาทัง้ แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้ เป็ น
ประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

5.3 แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ในบริ บ ทขององค์ ก ารตลาด หมายถึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรและสิ น ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุบัน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวจะเป็ นการลดภาระหนี ้สินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้
เพิ่ม โดยการควบรวมตลาดซึ่งจะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถลดค่าใช้ จ่ายจากการเช่าที่ได้ เป็ นอย่า งมาก
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการเสริ มสร้ างบทบาท
การเป็ น Co-promoter และ Marketing Arm ให้ กับตลาด เพื่อเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งทางการเงินของ
องค์กร
5.3.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นาตลาดดังเดิมเป็ นตลาดสินค้ าเก ตรปลอดภัย
ในปั จจุบนั การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค้ าปลีกทวีความรุนแรงมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด
ขององค์การตลาดเอง เป็ นร้ านค้ าปลีก -ค้ าส่งแบบดังเดิ
้ มที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จากร้ านค้ า
ปลีกสมัยใหม่ เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อร้ านสะดวกซื ้อต่างๆ ซึ่งมี การแข่งขัน โดยการใช้ กลยุทธ์ การตลาด
ต่างๆ ในการดึงดูดลูกค้ า ทาให้ ตลาดแบบดังเดิ
้ มถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปอย่างต่อเนื่อง องค์การ
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ตลาดจึงมีนโยบายสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาด โดยการขายสินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นสินค้ าสาหรับกลุ่ม
ลูกค้ าเฉพาะ (Niche Market) ที่จะสามารถทาให้ ตลาดแบบดัง้ เดิมมีความดึงดูดให้ ผ้ ตู ้ องการสินค้ าเฉพาะ
ด้ านเดินทางมาเลือกซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ที่มีความหลากหลายได้ ในที่เดียว จึงลดข้ อจากัดทางด้ านทาเลที่ตงั ้
ได้ สว่ นหนึง่ นอกจากนี ้สินค้ าเกษตรปลอดภัย มีแนวโน้ มความนิยมสูงขึ ้น จึงมีศกั ยภาพในการเติบโต
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดให้ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้ างความประทับใจ
ให้ นอกจากวัตตถุประสงค์ในการมาซื ้อสินค้ าแล้ ว ผู้มาตลาดยังได้ ประสบการณ์จากการมาท่องเที่ยวอีก
ด้ วย ทังนี
้ ้ความเป็ นเอกลักษณ์ จะช่วยลดการแข่งขันทางด้ านราคาได้ อีกส่วนหนึง่
ทังนี
้ ้ จากการรวบรวมวรรณกรรมควบคูไ่ ปกับการทบทวนพลวัตโลก องค์การตลาดจึงได้ กาหนด
กลยุทธ์ในการสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาดแต่ละแห่ง และ กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยคานึงถึงความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 20 ปี ดังนี ้
ตลาดตลิ่งชัน
ตลาดตลิ่งชันประสบปั ญหาขาดทุนติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่สามารถสร้ างรายได้
จากค่าเช่าแผงการค้ าที่ มีอยู่ รวมถึงปั ญ หาหนีค้ ้ างชาระที่ยังไม่สามารถตามจัดเก็บได้ เนื่องจากตลาด
ตลิ่งชันมีลกั ษณะเป็ นตลาดปิ ด จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะเปิ ดเป็ นตลาดสินค้ าที่มีลกั ษณะสินค้ าเฉพาะ
ที่ผ้ ซู ื ้อจะเข้ ามาเลือกสรรสินค้ าเฉพาะด้ านได้ อย่างครบครัน องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายพัฒนาตลาด
ตลิ่งชันให้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยกรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ให้ แก่
ตลาดสาขาตลิ่งชัน โดยจะรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาตลิ่งชันให้ เป็ นตลาดมาตรฐาน ทังจะมี
้ การ
ปรับอาคารตลาดชัน้ 2 ให้ เป็ นศูนย์บริการ ศูนย์การเรี ยนรู้ พัฒนา และสร้ างผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่
สาหรับสินค้ าเกษตรปลอดภัย สินค้ าการเกษตรแปรรูป และสินค้ าวิสาหกิจชุมชนอีกด้ วย
ในส่วนของพื ้นที่ตลาดบริเวณริมน ้า จะพัฒนาให้ เป็ นสถานที่รองรับตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่
มีการเชื่อมโยงกิจกรรมที่นา่ สนใจ เข้ ากับเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของพื ้นที่บริเวณริ มน ้าตลาดตลิ่งชัน เช่น จะ
มีโครงการนาร่อง คือ โครงการเปิ ดเส้ นทางเดินเรื อท่องเที่ยวภายใต้ กรอบความคิด “ล่องเรื อไหว้ พระ สอง
นครา ตามรอยที่มา น ้าพริ กลงเรื อ” ในโครงการจะมี การเดินเรื อท่องเที่ยวในคลองมหาสวัสดิแ์ ละสถานที่
ใกล้ เคียง ไหว้ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเส้ นทางที่เป็ นการเดินเท้ าวิถีธรรมชาติ การปั่ นจักรยาน และกิจกรรม
บอกเล่าเรื่ องราวตามรอยประวัติศาสตร์ เจ้ าจอมสดับ ต้ นตาหรับ น ้าาพริ กลงเรื อ ทังนี
้ ้ ในบริ เวณริ มน ้าและ
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รอบโครงการจะมีการค้ าและบริ การ โดยเริ่ มต้ นด้ วยการเชิญชวนผู้ประกอบการค้ าริ มน ้าที่มีประสบการณ์
มาร่ วมดาเนินการ มีการจาหน่ายสินค้ า OTOP รวมทังการจ
้
าหน่ายนา้ พริ กลงเรื อ (ของแท้ ) Take Home
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ นต้ น โครงการดังกล่าวนี ้ จะเป็ นการสร้ างตลาดต้ นแบบของตลาด
ตลิ่งชัน เพื่อเสริ มสร้ างให้ ชุมชนมีความมัน่ คงเข้ มแข็ง ประชาชนมีรายได้ เพิ่ม เศรษฐกิจฐานรากได้ รับการ
พัฒนา และ มีความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน วัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการประกอบอาชีพให้ แก่ประชาชนทัง้ ในชุมชนและนอกชุมชนตลาดแล้ ว ยังเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความพร้ อมในการเป็ นสถานที่จาหน่ายสินค้ าเกษตร สินค้ าธุรกิจภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการ
บริ การ ให้ ส อดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ในการจัดตังองค์
้ การตลาด ทาให้ ตลาดตลิ่ง ชันมีมาตรฐานตามที่
หน่วยงานของรัฐกาหนด เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่กระทรวงมหาดไทยและองค์การตลาด และ
เพื่อเป็ นการใช้ สินทรัพย์ของตลาดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี ้ (1) ปรับปรุงอาคารตลาดผัก ผลไม้
ปลอดภัย และ ศูนย์ อาหารริ ม นา้ พร้ อมห้ องนา้ รวมพื น้ ที่ 896 ตารางเมตร (2) ซ่อมแซมและปรั บปรุ ง
อาคาร 6 ชัน้ (3) ซ่อมแซมและปรับปุรงภูมิทศั น์ศาลเจ้ า (4) ซ่อมแซมและปรับปรุง ประตูทางเข้ าและศาล
พระพรหม (5) ปรับปรุงห้ องน ้าสาธารณะ (6) สร้ างอาคารชันเดี
้ ยวอเนกประสงค์สาหรับกิจกรรมตลาด (7)
ปรับปรุ งภูมิทศั น์หน้ าอาคารพาณิชย์ 166 ห้ อง (8) ปรับปรุ งถนนและลานจอดรถ และ (9) งานเบ็ดเตล็ด
โดยองค์การตลาดจะนางบประมาณเงิน อุดหนุนจานวน 50.9 ล้ านบาท มาบริ หารปรับปรุ งตลาดฯ ซึ่งจะ
รวมไปถึงการปรับโครงสร้ างตลาดเพื่อควบรวมตลาดตลิ่งชันกับสานักงานใหญ่เช่นกัน เพื่อลดภาระค่าเช่า
สานักงานที่มีมูลค่าสูงมากในแต่ละปี นอกจากนี ้เป้าหมายของการพัฒนาตลาดตลิ่งชันยังเพื่อเป็ นการขอ
ต่ออายุสญ
ั ญาพื ้นที่อีก 30 ปี โดยการดาเนินการจะคานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรี ยมการ
สาหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
การแก้ ไขปั ญหาลูกหนีผู้เช่ าอาคารและกรณีพพ
ิ าทกับผู้เช่ าแผงการค้ า
องค์การตลาดยังคงต้ องแก้ ไขปั ญหาลูกหนี ้ที่เป็ นผู้เช่าอาคารพาณิชย์และที่พกั อาศัย ที่เป็ นปั ญหา
เรื อ้ รังมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องขององค์การตลาดในระยะยาวได้ องค์การ
ตลาดจึง ควรจะมี ก ารบริ ห ารจัด การปั ญ หาหนี ส้ ิ น เหล่า นี โ้ ดยเร็ ว เพื่ อ สร้ างพื น้ ฐานทางด้ านการเงิ น ที่
แข็งแกร่ งขึ ้นให้ แก่องค์กร ในการนี ้ องค์การตลาดจะใช้ มาตรการที่เข้ มงวดขึ ้นในการเก็บหนีต้ ามสัญญา
เพื่อระงับไม่ให้ เกิดหนี ้ใหม่ขึ ้นอีก
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ส่วนการหยุดประกอบการแผงการค้ าที่ตลาดตลิ่งชันเนื่องจากประเด็นพิพาทในศาลกับผู้เช่าแผง
การค้ า ที่องค์การตลาดต้ องเชิญมาประกอบการก่อนรายอื่นๆ นัน้ องค์การตลาดมีนโยบายในการเริ่ มเปิ ด
พื น้ ที่ ตลาดใหม่ เพื่ อจัดสรรผู้ค้าใหม่ที่ไ ม่เกี่ ยวข้ องกับข้ อพิพ าทในอดี ต จากนัน้ จึง นาแผงค้ าเก่าเข้ า สู่
กระบวนการคัดสรรผู้ค้ารายเก่า ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงหรื อขันตอนของกฎหมาย
้
ไม่ว่าผู้เช่าแผงรายเก่า นัน้
จะมาเข้ าร่วมหรื อไม่เพื่อให้ การประกอบการที่สาขาตลิ่งชัน ได้ ดาเนินการต่อไป
ส่วนการจะโปรโมทตลาดนัน้ อาจทาได้ ในหลายรู ปแบบ อาทิ ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร หรื อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ เส้ นทางท่องเที่ยวสายใหม่อย่างเป็ นระบบ โดยมีการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนข้ างเคียง ทากิจกรรมประชาสัม พันธ์ส่งเสริ มการบริ การร่วมกัน เปิ ดให้
ใช้ แผงการค้ าโดยไม่คิดค่าเช่าแผงในระยะแรก หรื อให้ แรงจูงใจด้ านอื่นๆ ในการชักชวนให้ ผ้ คู ้ าขาย เข้ ามา
ขายของในตลาด
ตลาดบางคล้ า
เนื่องด้ วยในปั จจุบนั คณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาเห็ นชอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื น้ ที่ 3 จั ง หวัด ได้ แ ก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิ งเทรา ให้ เป็ นพืน้ ที่ยุทธศาสตร์ และแหล่งลงทุนหลักของประเทศในการ
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศกัมพูชาและเวี ยดนาม ตามแนวเศรษฐกิจจากท่าเรื อน ้าลึก ทวาย-กรุงเทพฯแหลมฉบัง -มาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทราได้ ประกาศเป็ นเมืองเกษตรปลอดภัย องค์การตลาด
จึงมีแนวนโยบายพัฒนาตลาดสาขาบางคล้ าให้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก และ
ตลาดปลาน ้าจืดปลอดภัย เพื่อใช้ ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ การลงทุนของชาติในทาเลที่ตงของตั
ั้
วตลาด
ตามแนวโครงการ EEC
แนวนโยบายของตลาดสาขาบางคล้ าจึง จะเป็ นการพัฒนาเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและ
กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และสินค้ า OTOP ในพื ้นที่จงั หวัด
ในการนีอ้ งค์การตลาดจะยังพัฒ นาตลาดสาขาบางคล้ าเป็ นสถานที่จาหน่ายสินค้ าเกษตร สินค้ าธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริ การ ที่ เชื่ อมโยงกับภาคการท่องเที่ ยวซึ่งเป็ นการเพิ่ม ช่องทาง
การตลาดแก่ สัม มาชี พ ชุม ชนด้ า นเกษตรปลอดภัย และสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป เพื่ อ ยกระดับ รายได้ ข อง
ประชาชน เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมถึง สร้ างรายได้
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ให้ แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก ทังนี
้ ้ โครงการดังกล่าวจะเป็ นการยกระดับตลาดบาง
คล้ าให้ มี มาตรฐานตามที่ หน่วยงานของรัฐ กาหนด และสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การตลาด และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตดาเนินงานดังนี ้ (1) งานระบบสุขาภิบาล ระบบน ้า ไฟ
และ เสียงตามสาย (2) งานระบบบาบัดน ้าเสียของตลาด (3) ระบบงานห้ องเย็น 2 ห้ อง ขนาด 4x6 เมตร
(4) ปรับปรุงพื ้นที่ และงานโครงสร้ าง กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา 2,000 ตารางเมตร (5) ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารทรงไทยหน้ าตลาดและลานจอดรถ และ (6) ปรับปรุ งโครงสร้ างศูนย์จ าหน่ายสินค้ าเกษตร
ปลอดภัย รวม 3,600 ตารางเมตร โดยใช้ งบประมาณเงินอุดหนุนจานวน 41 ล้ านบาท โดยการดาเนินการ
จะคานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรี ยมการสาหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
ตลาดลาพูน
ตลาดสาขาล าพูนได้ ทาหน้ าที่ ส าคัญในการเป็ นตลาดกลางในการกระจายสินค้ าเกษตรให้ แก่
เกษตรกรและประชาชนฐานราก เพื่อให้ มีช่องทางในการซื ้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตสินค้ าเกษตร อย่างไรก็
ตาม ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ประสบปั ญหาผลผลิตราคาตกต่า และมีปัญหาด้ านระบบการตลาด
และระบบการขนส่งหรื อโลจิสติกส์ที่ไม่เอื ้ออานวย นอกจากนี ้ ตลาดลาพูนยังมีปัญหาในเรื่ องของความไม่
ชัดเจนในบทบาทหน้ าที่และขาดเอกลักษณ์ของตลาด ส่งผลให้ ผลประกอบการที่ผา่ นมายังคงขาดทุน
ดังนัน้ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้น องค์การตลาดจึงมีแนวกลยุทธ์สร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั
ตลาดลาพูน ด้ วยการปรับเปลี่ยนสถานะตลาดลาพูนให้ เป็ น “ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดให้ มี
การจัดตังตลาดสิ
้
นค้ า Green Market และ OTOP เพื่อเป็ นตลาดเชื่อมโยงสินค้ า ทาหน้ าที่ในการกระจาย
สินค้ าเกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรู ปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื ้นที่ของจังหวัดลาพูนและจังหวัด
ใกล้ เคียง เพื่อลดปั ญหาสินค้ าล้ นตลาด หรื อราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า รวมถึงเพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
เป็ นความมัน่ คง ความยัง่ ยืน และความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ในปั จจุบนั สินค้ าประเภทเกษตรอินทรี ย์
และ เกษตรปลอดภัย นัน้ ผู้ผลิตรายย่อย ไม่มี ช่องทางสาหรับการค้ าขาย เนื่องมาจากลักษณะของสินค้ าที่
เสียง่าย และการขาดสินค้ าที่จะมาป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง ต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีการบริ หารจัดการ
อย่างเป็ นระบบ และมีเงินทุนสูง ดังนี ้ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัยได้ มีการรวมตัวขึ ้นเป็ น
กลุ่มสมาชิก โดยใช้ ช่องทางของการร่ วมมือระหว่างองค์การตลาดและบริ ษัทประชารัฐ ให้ มีพื ้นที่สาหรับ
การค้ าขาย โดยใช้ ตลาดลาพูนเป็ นศูนย์ กระจายสินค้ า โดยการควบคุม คุณภาพสามารถตรวจสอบได้
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กลับไปถึง ต้ นทางการผลิ ต เนื่ องจาก ทัง้ ทางเกษตรจัง หวัดและเกษตรอาเภอ ต่างต้ องรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซื่งเป็ นข้ าราชการของกระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรที่แข็งแรงใน
จังหวัดลาพูน จึงจะเป็ นช่องทางให้ เกิดการพัฒนาตลาดได้ อย่างบูรณาการ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
พร้ อมๆ ไปกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในการหารายได้ ให้ กบั ตลาดลาพูนได้
นอกจากนี ้ ตลาดลาพูนยังจะมี การจัดทาศูนย์บริ การและพัฒนาเกษตรกร ทังในเรื
้ ่ องของการเป็ น
ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของกลุ่มเกษตร ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้สาหรับฝึ กวิชาชีพใน
การสร้ างงานและสร้ างอาชีพที่ดี รวมถึงเพื่อส่งเสริ มศักยภาพในกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะทาให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้ างชุมชน สร้ างประชากร และสร้ างคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พร้ อมทัง้ การ
จัดทาห้ องเย็น และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ มีการเก็บพืชผักในห้ องเย็นเพื่อคงความ
สด ใหม่ และสะอาด ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคหรื อลูกค้ าต่อไป ทาให้ มีต้นทุนต่า สามารถ
ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตลาดสาขาลาพูนจะใช้ งบประมาณเงินอุด หนุนจานวน 28.1 ล้ านบาท ในการปรับปรุงตลาด โดย
การดาเนินการจะคานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรี ยมการสาหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
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ปากคลองตลาดและตลาดหนองม่ วง
จากการที่องค์การตลาด มีนโยบายเปิ ดให้ เอกชนสามารถทาสัญญาสัมปทานเช่าตลาดและพื ้นที่
ขององค์การตลาดในอดีต แต่ผ้ บู ริหารองค์การตลาดมิได้ กาหนดบุคลากรหรื อหน่วยงานเพื่อทาหน้ าที่กากับ
ดูแลอย่างจริ งจัง รวมทังยั
้ งขาดกระบวนการที่มีความชัดเจน ในแง่ของการควบคุมบริ หารสัญญา ทาใ ห้
องค์การตลาดตกอยู่ในความเสี่ยงหากผู้รับสัมปทานไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัมปทานได้ ด้ วยเหตุนี ้
องค์การตลาดจึงจะเน้ นให้ มีการบริ หารและบังคับใช้ สัญญาอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ องค์การตลาดจึง มี
แนวนโยบายในการบังคับใช้ สญ
ั ญาของตลาดทัง้ 2 แห่งนี ้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ และเป็ น
ส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์ที่ทาให้ องค์การตลาดสามารถบริ หารสินทรัพย์ในปั จจุบนั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งหาก
ตลาดทัง้ 2 แห่งนี ้ยังคงกระทาผิดข้ อสัญญาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับปรุงแก้ ไข ทางองค์การตลาดจะ
พิจารณาดาเนินการตามขันตอนของกฎหมาย
้
หรื อยุติข้อสัญญาสัมปทานเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร เพื่อ
บังคับใช้ ข้อตกลงดาเนินการต่อไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี
้ ้ องค์การตลาดจะเพิ่มการจัดการเรื่ อง
กาลังคน การสนับสนุนเรื่ องกฎระเบียบการปฏิบตั งิ าน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่
5.3.2 ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นกลไกผลั ก ดัน เศร
ช่ องทางตลาดกายภาพ

กิ จ านราก เพื่ อ กระจายสิน ค้ าชุ ม ชนผ่ า น

เพื่อกระจายสินค้ าชุมชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพต่างๆ ทังที
้ ่ประกอบการเอง และตลาดชุมชน
อื่นๆ ทั่วไป หรื อพืน้ ที่ ขายสินค้ าที่เปิ ดขึน้ ไม่ประจา โดยอาจมี การประสานกับพันธมิตร ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน ในการวางสินค้ าชุมชน
ส่ งเสริมการกระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ช่องทางการค้ าปลีกสมัยใหม่
แนวคิด “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ที่ดแู ลรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะสร้ างความเจริญแก่ชมุ ชนให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดี
ขึ ้น อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้ า OTOP ยังมีข้อจากัดในการนาสินค้ าออกสู่ตลาดในวงกว้ าง อาทิ แหล่งเงินทุน
ในประเทศยังไม่เอื อ้ อานวยต่อผู้ประกอบการสินค้ า OTOP รวมถึงข้ อจากัดของ Modern Trade ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการนาสินค้ าเข้ าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซื ้อ หรื อ วิธีการจัดส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยัง มี ป ระเด็น ในด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภคบางส่ว นที่ ยัง ไม่เ ชื่ อ มั่นกับสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ตในประเทศ ดัง นัน้
องค์การตลาดจึงเข้ ามาสนับสนุนให้ เกิดความคล่องตัวในการค้ า โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ใน
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การเจรจานาสินค้ าเข้ าไปวางขายใน Modern Trade ด้ วยการสั่งซื ้อสินค้ าจาก Trader OTOP ของแต่ละ
จังหวัด ช่วยลดค่าขนส่งต่อผู้ผลิต เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นผู้รวบรวมสินค้ าจากผู้ผลิตจานวนมากมา
จัดการบรรทุกขนส่งร่ วมกัน และนาสินค้ ามาจัดเก็บยังคลังสินค้ าตลิ่งชัน ประกอบกับให้ ความมั่นใจผู้ให้
บริ การ Modern Trade ด้ วยการตรวจสอบ ควบคุม ปริ มาณ และคุณภาพ จัดคืน และ/หรื อเปลี่ยนสินค้ า
ตลอดจนเรี ยกเก็บเงินจาก Modern Trade และ จ่ายเงินแก่ผ้ คู ้ าผลิตภัณฑ์ OTOP ในส่วนนี ้ องค์การตลาด
ได้ เจรจาขอลดเครดิตเทอม จาก 3 เดือนที่ให้ กับผู้ผลิตหากเป็ นการติดต่อโดยตรงกับ Modern Trade เป็ น
1 เดือน ที่ให้ กับองค์การตลาดเนื่องจากเป็ นหน่วยงานของรัฐ ทาให้ สามารถลดภาระด้ านสภาพคล่องแก่
ผู้ผ ลิ ตเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี ้ กระบวนการดัง กล่าว เป็ นการสนับสนุนการขายสิ นค้ าชุม ชนในพื น้ ที่ ต่างๆ
เนื่องจากผู้ผลิ ตอาจรวมตัวกัน ได้ ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานาสินค้ าเข้ า Modern
Trade เอง ทัง้ ยัง เป็ นการช่วยนาสินค้ าที่ หลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้ นอกจากนี ้ โครงการ
ดังกล่าวยังทาให้ ชื่อเสียงขององค์การตลาด เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นในบทบาทและหน้ าที่อีกประการหนึง่
การบริหารจัดการสินค้ าล้ นตลาดและสร้ างมาตร านราคาสินค้ าเก ตร
ข้ อจากัดด้ านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้ องเป็ นไปตามฤดูกาล ประกอบ
กับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ ้น และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็ นจานวนมากทาให้ เกิดภาวะ
สินค้ าล้ นตลาดและเกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่า อีกทัง้ การที่เ กษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย
สินค้ าได้ ส่งผลให้ ขาดอานาจต่อรอง และขาดการเชื่อมโยงสินค้ าระหว่างผู้ผลิตและผู้ ซื ้อ องค์การตลาด
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้ าการเกษตรใน
ระดับท้ องถิ่นให้ กระจายออกนอกพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ และขยายเครื อข่ายองค์การตลาดให้ ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้ า โดยเมื่อองค์การ
ตลาดได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากเครื อข่ายทัว่ ประเทศ จะทาการประชาสัมพันธ์ให้ กบั หน่วยงานราชการต่างๆ
เพื่ อ หาสถานที่ ใ นการระบายสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื อ นจ า โรงเรี ย น โรงพยาบาล ตลาดสาขาของ
องค์การตลาด สถานที่ราชการต่างๆ ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ Modern Trade ในการนี ้ นอกจากจะเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าล้ นตลาดเพื่ อพัฒ นาคุณภาพชี วิตและเสริ มสร้ างความมั่นคงในการเพิ่ม
รายได้ แก่เกษตรกรให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ แล้ ว ยังเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ชุมชนและเกษตรกรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโดยการสร้ างความร่วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทังใน
้
ภาครัฐและเอกชน ให้ มีมาตรฐานตามที่ องค์การตลาดกาหนด และยังเป็ นการส่งเสริ มด้ านประชาสัมพันธ์
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องค์การตลาดในฐานะตัวแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทย เสริ มสร้ างภาพลักษณ์
ความน่าเชื่ อถื อให้ เ ป็ นที่ ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย ซึ่ง จะช่ว ยส่ง เสริ ม สนับสนุน การส่ง สิ นค้ าโภคภัณฑ์ เช่น
อาหารดิบ ขององค์การตลาดให้ แก่หน่วยงานราชการอีกด้ วย
นอกเหนือจากการกระจายสินค้ าที่ล้นตลาดไปยังพื ้นที่ต่างๆ แล้ ว องค์การตลาดยังมีแนวนโยบาย
ในการรับซื ้อสินค้ าล้ นตลาดของเกษตรกร โดยกาหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร
และ ราคารับซือ้ ปลายทางที่ขายต่อผู้บริ โภค เพื่ อให้ มี ความเหลื่ อมล า้ น้ อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้
ระบายสินค้ าแล้ ว ยังขายได้ ราคาที่ดีขึ ้น ในขณะที่ผ้ ูบริ โภค สามารถซื ้อสินค้ าล้ นตลาดได้ ในราคาที่ลดลง
และยังเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
การปรับปรุงการดาเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing)
องค์การตลาดมีแนวนโยบายดาเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย
ที่ผ่านมาได้ มีการทาโครงการ คาราวานสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยออนทัวร์
365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมีการปรับปรุ งวิธี การดาเนินการ ซึ่งเดิมใช้
ตัวแทน (Agent) เพียงไม่กี่ราย ใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัดทังในระดั
้
บ อาเภอ
และ จังหวัดต่างๆ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ องค์การตลาดจานวน 50,000 บาท ในพืน้ ที่ระดับอาเภอ และ
100,000 บาท ในพืน้ ที่ระดับจังหวัด ทาให้ ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงาน เกิดปั ญหาในการควบคุม
คุณภาพ และสินค้ าที่นามาขายได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทาให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาด
โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์ ก ารตลาดจะเป็ นผู้ บริ ห ารจัด การโครงการประเภท Event
Marketing เอง ตังแต่
้ การเลือกสถานที่ วัน เวลา การจัดหมวดหมู่สินค้ า รู ปแบบการค้ า แต่อาจมีการจ้ าง
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน หรื อสถาบันการศึกษา เป็ นผู้รับจ้ างในงานภาคปฏิบตั ิ โดยองค์การตลาด
จะรับรายได้ จากการเช่าแผงการค้ าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก
ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทาให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่ม
รายได้ ให้ แก่องค์การตลาด และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ให้ แก่ บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย แนวทาง
ดังกล่าวนี ้ อาจนามาใช้ ในโครงการ Event Marketing อื่นๆ ในอนาคต
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พั นาองค์ การตลาดให้ เป็ นหน่ วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์ ) ที่มีมาตร าน
กิจกรรมหนึง่ ที่ถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักนอกเหนือจากการดาเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน
ปั จ จุบัน คือการดาเนินการเกี่ ยวกับการจ าหน่ายสิ นค้ าโภคภัณฑ์ ให้ แก่เรื อนจ าและส่วนราชการต่างๆ
โดยเฉพาะ การดาเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้ าวสาร และเชือ้ เพลิงให้ แก่เรื อนจาฯ ทัณฑสถานของกรม
ราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ และส่วนราชการอื่นๆ โดยในช่วงปี งบประมาณปี พ.ศ. 2515–2519 องค์การตลาด ได้
ดาเนินการจัดส่งอาหารดิบ และเชื ้อเพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี ้ได้ ทา
รายได้ ให้ กบั องค์การฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตามได้ มีการถูกท้ วงติงจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตั ิที่องค์การตลาด
มีการแต่งตังเอกชนให้
้
เป็ นตัวแทน (ตัวแทนช่วง) เป็ นผู้ดาเนินการจัดหาอาหารดิบให้ แก่เรื อนจาทังหมด
้
โดย
องค์การตลาดมีการหักอัตราผลตอบแทนร้ อยละ 3 และเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในสิทธิพิเศษของ
องค์ก ารตลาดดัง กล่า ว ท าให้ อ งค์ การตลาดต้ อ งเข้ าร่ วมประกวดราคาเพื่ อ เสนอราคาอาหารดิบและ
เชื ้อเพลิงแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จึงคาดการณ์ได้ ว่ารายได้ จากแหล่งนี ้ขององค์ การตลาด
จะลดลงอย่ า งมาก ในการรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนี ้ ในอนาคตองค์ ก ารตลาดจึ ง มี
แนวนโยบายในการหาช่องทางการขยายกิ จ กรรมการจัดหาวัสดุโภคภัณฑ์ เพิ่ม เติม อาทิเช่น โรงเรี ยน
โรงพยาบาล หน่วยทหาร และหน่วยราชการทัว่ ประเทศ โดยประสานพันธมิตรกับตัวแทนขององค์การตลาด
ที่อยูใ่ นพื ้นที่ 76 จังหวัด รวมทังการเน้
้
นในด้ านคุณภาพอาหาร และความเชื่อถือได้ ในด้ านการให้ บริการ
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังต้ องมีการปรับปรุ งรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมในการจัดหาวัสดุโภค
ภัณฑ์ ที่แต่เดิม ดาเนินการโดยตัวแทนช่วงขององค์การตลาดเป็ นหลัก มาเป็ นการจัดซื อ้ จัดหา (Sourcing
and procurement) วัตถุดิบที่มี คุณภาพตามที่ กาหนดในราคาที่ ดีที่สุด รวมถึงการบริ หารจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้ วยตนเอง โดยใช้ มาตรฐานอนามัย และความมั่นใจได้ ในการไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนไปกับ
อาหาร เป็ นจุดขายและสร้ างความแตกต่างจากผู้ดาเนินการจัดหาอาหารดิบอื่นๆ โดยหากองค์การตลาด
สามารถดาเนินงานส่วนนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ หน่วยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้
ในประเด็นดังกล่าว องค์การตลาดจาเป็ นต้ องจัดตังคณะท
้
างานขึ ้นมาเพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้
การวางระบบเพื่อรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ อาทิ การคัดเกรด
สินค้ า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็ นต้ น ในลาดับถัดไป
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สร้ างรายได้ ส่วนเพิ่ม
รายได้ หลักที่สาคัญที่สดุ ตามพันธกิจขององค์การตลาดคือรายได้ จากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาด โดยเฉพาะการให้ เช่าแผงค้ า ซึ่งในปั จจุบนั สาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย
สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลาพูน โดยสาขาบางคล้ า มีจดุ ขายที่ค่อนข้ างชัดเจน คือ เป็ นตลาด
สัต ว์ นา้ ในขณะที่ ส าขาล าพูน มี ค วามพยายามที่ จ ะส่ง เสริ ม ให้ เ ป็ นตลาดพื ช ผัก ออร์ แกนิ ค การได้ รั บ
งบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกของตลาดทังสองสาขา
้
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ ค่าเช่าแผงค้ า และอาคารพาณิชย์ เพื่อสร้ างรายได้ ที่ยั่งยืนให้ แก่
องค์กรได้ สว่ นหนึง่
ในขณะที่สาขาตลิ่งชันในปั จจุบนั ยังคงไม่มีรายได้ จากการให้ เช่าแผงค้ า องค์การตลาดจึงสามารถ
ใช้ โอกาสนี ้ ปรับแนวทางที่ในการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดตลิ่งชัน ว่าควรเน้ นการดาเนินธุรกิจใน
รู ปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและให้ ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพัฒนาเป็ นตลาดสาหรับการค้ าส่ง
พืชผักออร์ แกนิค ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล หรื อ การพัฒนาเป็ นตลาดริ มน ้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
จากนัน้ จึงทาการปรับปรุ ง ลักษณะทางกายภาพให้ มี ความสอดคล้ องกับรู ปแบบที่ศึกษา ภายใต้ กรอบ
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาล แล้ วจึงทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการรับรู้ ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การศึกษาเชิงลึกก่อนการดาเนินงานดังกล่าว จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถกาหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนา และเพิ่มโอกาสที่ตลาดตลิ่งชันจะประสบความสาเร็ จ และกลายเป็ นตลาดหลักที่มีจดุ
ขายเฉพาะตัว ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ แก่ องค์การตลาดในระยะยาว
นอกจากการสร้ างจุดขายที่ชัดเจนให้ กับตลาดสาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเองในปั จจุบนั
เมื่อตลาดต่างๆ เริ่ มมีจานวนผู้ใช้ บริ การมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้ จากการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ในพื ้นที่ตลาดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงค่าบริ การรายวัน เช่น ค่าแผงค้ าในพื ้นที่ส่วนที่เปิ ด
เพิ่มเติมในตลาดตลิ่งชันเช่นในบริเวณตลาดริมน ้า ค่าบริการที่จอดรถ ค่าบริการห้ องน ้า ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
การเปิ ดให้ เช่าพื ้นที่เพิ่มด้ านหน้ าตลาดบางคล้ า เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ รายได้ ส่วนอื่นๆ จะมาจากโครงการอื่นๆ อาทิ รายได้ จากคาราวานสินค้ าที่องค์การ
ตลาดจะเปลี่ยนจากวิธีการเก็บค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากตัวแทนที่ขอรับสิทธิ์จากองค์การตลาด มาเป็ นการ
เก็บค่าเช่าแผงค้ าเอง แต่อาจมีการจ้ างหน่วยงาน หรื อ Organizer ดาเนินการด้ านภาคปฏิบตั ิ และจัดทีม
ตรวจการจ้ างเพื่อควบคุมคุณภาพ ซึง่ จะทาให้ รายได้ จากโครงการนี ้เพิ่มมากขึ ้นจากเดิม รายได้ จากการช่วย
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ระบายสินค้ าล้ นตลาด รายได้ จากการค้ าสินค้ าออนไลน์ รวมทัง้ การทา Demand Matching และรายได้
จากการนาสินค้ า OTOP เข้ าสูต่ ลาด Modern Trade เป็ นต้ น
ส่วนในระยะยาว องค์การตลาดสามารถที่จะใช้ ความรู้ความชานาญ จากการพัฒนาตลาดตลิ่งชัน
และตลาดอื่นๆที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารมาให้ บริ การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ทู ี่มีความต้ องการพัฒนาตลาด
แต่ไ ม่มี ความรู้ ความช านาญ โดยองค์ การตลาดสามารถสร้ างรายได้ จ ากค่าบริ ก ารที่ ปรึ กษา และค่า
Loyalty fee รวมทัง้ ช่วยเป็ นที่ปรึ กษาหรื อรับจ้ างบริ หาร ในการบริ หารจัดการตลาดเมื่ อเปิ ดตลาด และ
จัดเก็บส่วนแบ่งรายได้ ของโครงการที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่อีกส่วนหนึง่
5.3.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างมาตร านตลาดต้ นแบบและเป็ นศู นย์ การเรี ยนรู้ การสร้ างตลาด
กายภาพ
เนื่องด้ วยองค์การตลาดได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตลาดตัวอย่างจากรัฐบาล ใน
ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการนาองค์ความรู้ ที่มีจ ากการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
ตลาดสาขาทัง้ 3 แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้ เป็ นประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ โดยการขยายองค์
ความรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาด และ ยุทธศาสตร์ ของชาติในมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อเป็ นแบบอย่างที่ ดีใ นการสร้ างตลาดต้ นแบบ โดยมี จุดมุ่ง หมายในการส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้ มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้ อย่างมัน่ คง เพื่อเป็ น
รายได้ หลักที่ยงั่ ยืนให้ แก่ประเทศไทย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการส่งเสริ มพัฒนาตลาดชุมชนให้ ได้ มาตรฐาน องค์การตลาด
จะมี 3 บทบาท ดังนี ้
สร้ างองค์ ความรู้


สร้ างองค์ความรู้ ด้ วยการกาหนดขอบข่ายงาน (Framework) ในการจัดการตลาดที่ได้ มาตรฐาน



สร้ างคูม่ ือในการสร้ างตลาดให้ ได้ มาตรฐาน

เผยแพร่


โดยเริ่ มจากการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตลาด ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด
รู ปแบบธุ รกิ จ โดยการเก็ บเป็ นค่าที่ปรึ กษา ค่ารั บจ้ างบริ หาร และสามารถพัฒ นาเป็ นการเก็ บ
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Loyalty fee ให้ แก่ องค์การตลาด ตลอดจน มีการแบ่งปั นรายได้ เนื่องจากองค์การตลาดจะช่วย
เป็ นพี่เลี ้ยงในภาคปฏิบตั เิ มื่อเปิ ดตลาด เป็ นต้ น


สื่ อการเรี ยนรู้ อาจเป็ นลัก ษณะออนไลน์ (E-learning) อาทิ VDO และ Interactive Media หรื อ
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ อาทิ Skilllane.com Facebook และ GDN (Google Display Network) ที่ เ ป็ น
Banner ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็ นต้ น

วัดผล


สร้ างเกณฑ์ในการประเมินความพร้ อมของตลาดชุมชนนันๆ
้



สร้ างแบบทดสอบในการวัดผลของตลาดชุมชนดัง กล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการของตลาด
ต้ นแบบ ซึ่งจะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง ผลการประเมิ นก่อนการพัฒนาเรี ยนรู้ และผลการ
ประเมินการพัฒนา
ทังนี
้ ้ องค์การตลาดได้ วางแผนการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ในตลาดกายภาพสาขาต่างๆ ที่ตลาดตลิ่ง

ชัน ตลาดบางคล้ า และ ตลาดลาพูน โดยใช้ งบประมาณอุดหนุนที่จะได้ มาใน ปี พ.ศ. 2560 เพื่อมาเป็ นงบ
ลงทุน
5.3.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0
สร้ างระบบ E-commerce
เนื่ องด้ วยองค์การตลาดมี จุดแข็ง คือ เป็ นหน่วยงานสัง กัดภายใต้ ก ระทรวงมหาดไทย ท าให้ มี
ความสามารถในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลผู้ผลิตที่สาคัญในแต่ละจังหวัดได้ ง่าย และเป็ นกลไกที่สาคัญของ
กระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงข้ อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื ้อ ในปั จจุบนั เนื่อ งด้ วยแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทังอิ
้ นเทอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟน ส่งผลให้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้ สามารถสืบค้ น ส่งต่อ จัดเก็บ และบริ หารข้ อมูลได้ เป็ นปริ มาณมาก และรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม องค์การ
ตลาดยัง มีจุดอ่อน คือ การขาดบุคลากรผู้มี ความเชี่ ยวชาญในด้ านการตลาดออนไลน์ และการพัฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบกับ ยัง ขาดการน าข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ แ ละประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และประสิทธิภาพกับองค์กร
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ดังนัน้ ด้ วยปั จจัยที่ได้ กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น องค์การตลาดจึงพิจารณาดาเนินกลยุทธ์ สร้ างระบบ
E-commerce 4.0 ด้ ว ยการ (1) พัฒ นาบุค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) (2) เน้ นการเป็ นพันธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่แล้ ว แทน
การสร้ างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชาระเงิน ออนไลน์หรื อโดยบัตรเครดิต และ (3) ริ เริ่ มโครงการนาร่องใน
กรุ งเทพและปริ มณฑลก่อนขยายผลออกไปทัว่ ประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้ นไปที่การมีส่วนร่วมและการ
เข้ าถึงข้ อมูลผ่านทางช่องทางเดิมที่ประชาชนมีความคุ้นเคย เช่น บนโทรศัพท์ มือถื อ หรื อบนแอปพลิเค
ชันไลน์ (Line) และในช่วงต่อมา (แผนระยะ 20 ปี ) จึงเริ่ มสร้ างแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเป็ นของตนเอง
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลาง ช่องทางการสื่อสาร และรวบรวมข้ อมูลระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งอาจขยายไปถึง
ผู้ซือ้ ในต่างประเทศ และอาจพิจ ารณา Outsource ระบบโลจิสติกส์ ไปให้ กับบริ ษัทที่ มีความเชี่ยวชาญ
ให้ กบั พันธมิตรภาครัฐ เช่น ไปรษณีย์ไทย หรื อ ภาคเอกชน เช่น เช่น Kerry เป็ นต้ น
แผนภาพที่ 37: Business Model การขายสินค้ าชุมชนบนช่ องทางออนไลน์

Input
สินค้ าชุมชน
ให้ อต เป็ นหน่วยงานกลางในการ
- ตรวจสอบ Supplier
- บริหารอุปสงค์ อุปทาน
ภาครั
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมพัฒนาชุมชน
- ตลาดบางคล้ า
- ตลาดลาพูน
ภาคเอกชน
- ชุมชนรากหญ้ า
- เกษตรกร
- ผู้ประกอบการรายย่อย

Process
การตลาดแลประชาสัมพันธ์
- สื่อการตลาดออนไลน์
- โ ษณาผ่าน Facebook
- บริษัทโ ษณา
Web Portal
ค้ าส่ง: Alibaba, Thaitrade
ค้ าปลีก: Lazada, Shopee
การจ่ ายเงิน
Web Portal เป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ า
และส่งส่วนแบ่งรายได้ ให้ แก่ อต
โดยตรง
สินค้ าคงคลัง
-ระบบ Web Portal จะบอกจานวน
และทางเว็บจะส่งคนมารับของ
โดยตรงจากผู้ขายเลย ดังนัน้ อต จึง
ไม่ต้องมีสินค้ าคงคลังในช่วงแรก

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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Output
การจัดส่ ง
Web Portal จะเป็ นผู้จดั ส่ง
โดยประสานงานกับผู้ให้ บริการ
Logistics รายอื่นๆ

ในกระบวนการขายสินค้ าวิสาหกิจชุมชนบนช่องทางออนไลน์ นี ้ ทางองค์การตลาดจะประสานงาน
นาสินค้ าชุมชนจากทังหน่
้ วยงานภาครัฐ เช่น จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน
เช่น จาก Modern Trade ต่างๆ เพื่ อขายบนช่องทางออนไลน์ โดยองค์การตลาดจะนาสินค้ าชุม ชนไป
วางขายบนเว็ บ ไซต์ ช่อ งทางออนไลน์ ต่า งๆ (Web Portal) ทัง้ เว็ บ ไซต์ ที่ ซื อ้ ขายในลัก ษณะค้ า ส่ง อย่า ง
Alibaba.com หรื อ Thaitrade.com และเว็ บ ไซต์ ที่ ซื อ้ ขายในลัก ษณะค้ า ปลี ก อย่ า ง Lazada.com หรื อ
Shopee.com โดยองค์การตลาดจะช่วยทาการตลาดให้ กับสินค้ าชุมชน ควบคูไ่ ปกับการทาการตลาดของ
เว็ บ ไซต์ ดัง กล่า ว เมื่ อ สิ น ค้ า ถูก สั่ง ซื อ้ ผู้ป ระกอบการเว็ บ ไซต์ จ ะส่ง ข้ อ มูล ให้ กับ องค์ ก ารตลาดซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานกลางและเจ้ าของสินค้ าเพื่อทาการส่งมอบสินค้ า (Delivery) ให้ กับลูกค้ า ผู้ซื ้อสินค้ าจะจ่ายเงิน
ออนไลน์บนระบบของเจ้ าของเว็บไซต์ และองค์การตลาดจะเป็ นผู้รับเงินจากการขายจากเจ้ าของเว็บไซต์
ก่อนจะหักส่วนแบ่ง รายได้ แล้ วจึงนาเงินส่วนที่เหลือส่งคืนให้ กับเจ้ าของสินค้ า ด้ วยวิธีการนี ้ (Dropship
Model) องค์การตลาดจึง ไม่ต้องรั บผิดชอบในสินค้ าคงคลัง คลังสินค้ า การจัดส่ง และระบบการรับเงิ น
ออนไลน์
สร้ างศูนย์ ข้อมูล
การสร้ างศูนย์ข้อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยให้ ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและรับทราบถึง
ข้ อมูลที่สาคัญ เช่น ราคาสินค้ าเกษตรจากแหล่งผลิตทังประเทศ
้
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรื อ
บนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) (2) ช่วยจับคูค่ วามต้ องการซื ้อกับความต้ องการขาย โดยเฉพาะความต้ องการ
เป็ นล็อตใหญ่ในทุกๆ พืน้ ที่ รวมทังอาจเป็
้
นการส่งต่อข้ อมูลความต้ องการของผู้ซื ้อในต่างประเทศ และ (3)
สามารถเป็ นช่องทางการสร้ างรายได้ บางส่วน เช่น จากค่าบริ การ ค่าบริ หารจัดการแอปพลิเคชันให้ กับ
องค์การตลาด นัน้
ในการนี ้ องค์การตลาดมี ความจาเป็ นต้ องสร้ างศูนย์ข้อมูล เพื่ อนามาบริ หารจัดการการตลาด
ออนไลน์ดงั กล่าวนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านราคา ทังจากการส
้
ารวจจากพันธมิตรภาครัฐ เช่นข้ อมูลจาก กรมการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สหกรณ์การเกษตร หรื อ กระทรวงพาณิชย์ ตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ราชอาณาจักร หรื อเป็ น
ราคาที่ อ งค์ ก ารตลาดก าหนดขึ น้ เพื่ อ รั บ ซื อ้ ในกรณี สิ น ค้ า การเกษตรที่ ล้ น ตลาด และ ด้ า นปริ ม าณ
(Demand Matching) เนื่ องจากผู้ประกอบการ SME หรื อ ผู้ผลิต OTOP ที่ มี ความต้ องการผลิตผลทาง
เกษตรจานวนมาก และมีข้อกาหนดเงื่อนไขคุณภาพคงที่ ยังไม่สามารถหาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี
คุณ ภาพคงที่ ไ ด้ เ พี ย งพอ และ สม่ าเสมอ เช่น การผลิต อาหารแปรรู ป และ เครื่ องส าอางจากวัต ถุดิบ
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ธรรมชาติที่กาลังเป็ นกระแสนิยมในต่างประเทศ ทาให้ ไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ตามคาสัง่ ซื ้อ นับเป็ นอุปสรรค
ในการทาการค้ าอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณี ที่มีคาสัง่ ซื ้อสินค้ าจานวนมากจากต่างประเทศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริการดังกล่าวยังสามารถช่วยในการบริ หารจัดการสินค้ าที่ล้นตลาดได้ อีกด้ วย
โดยในกระบวนการสร้ างศูนย์ข้อมูลจะประกอบไปด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ (1) ขันตอน
้
Input ซึ่ง
คือ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้ อมูล (Data Collection) จะเป็ นการรวบรวมฐานข้ อมูลที่จาเป็ นจากหน่วยงาน
ต่างๆ และจากการเก็บรวบรวมจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น จากเกษตรจังหวัด หรื อจากกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นต้ น แล้ วจึงนามาสู่ ขันตอนการท
้
าความสะอาดข้ อมูล (Data
Cleansing) โดยจะเป็ นการจัดการเรี ยบเรี ยงข้ อมูลให้ อยู่ในความเรี ยบร้ อย (2) ขัน้ ตอน Process ซึ่งคือ
ขันตอน
้
Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็ นการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และบริ หาร
จัด การเพื่ อ เตรี ย มตัว น าไปใช้ ป ระโยชน์ และขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล (Data Improvement / Data
Adjustment) ซึ่ง คื อ การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ให้ แ สดงผลลัพ ธ์ ที่ทัน สมัย เป็ นปั จ จุบัน และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ทันที พร้ อมทัง้ ขับเคลื่อนเป้าหมายให้ ชัดเจนขึน้ ทุกๆ เดือน และ (3) ขัน้ ตอน Output ซึ่งคือ
ขัน้ ตอน Data Commercialization เป็ นการสร้ าง Product หรื อ Business Model ในการนาข้ อมูลไปใช้
หรื อขายข้ อมูล เช่น ขายรายงานข้ อมูล (Report) ขายวิธีการสร้ างตลาดตัวอย่าง หรื อการสร้ างตารางจัด
อันดับ Rating ตลาด เป็ นต้ น
การสร้ างข้ อมูลด้ าน อุปสงค์ และอุปทาน จะสามารถช่วยทาให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าเกษตรวัตถุดิบ พบกับ
ผู้ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถสูง เนื่องจากเป็ นประเทศที่มี
พื ้นฐานจากด้ านเกษตรกรรม
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ขันตอนโดยคร่
้
าวของกระบวนการในระบบศูนย์ข้อมูลมีดงั ต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 38: กระบวนการของระบบศูนย์ ข้อมูล

Input

Process

รวบรวมข้ อมูลเพื่อพั นาเป็ น
านข้ อมูล (Data Collection)
- ดัชนีราคา
- ข้ อมูลอุปสงค์ อุปทาน
- มาตรฐานตลาด

การปรั บปรุ งข้ อมูล Data
Improvement / Data Adjustment)
การปรับปรุงข้ อมูลให้ แสดงผลลัพธ์ที่
ทันสมัย เป็ นปั จจุบนั และสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที

การเก็บข้ อมูล Data
Collection
- กรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
- กรมพัฒนาชุมชน
- ตลาดสาขา

การทา Data Science และการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และบริหาร
จัดการเพื่อเตรี ยมตัวนาไปใช้
ประโยชน์

Output

Data Commercialization
การสร้ าง Product หรื อ
Business Model ในการนา
ข้ อมูลไปใช้ หรื อขายข้ อมูล เช่น
ขายรายงานข้ อมูล Report)
ขายวิธีการสร้ างตลาดตัวอย่าง
หรื อการสร้ างตารางจัดอันดับ
Rating ตลาด เป็ นต้ น

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
โดยในกระบวนการสร้ างศูนย์ข้อมูลจะประกอบไปด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ (1) ขันตอน
้
Input ซึ่ง
คือ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้ อมูล (Data Collection) จะเป็ นการรวบรวมฐานข้ อมูลที่จาเป็ นจากหน่วยงาน
ต่างๆ และจากการเก็ บรวบรวมจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ โดยตรง หรื อหน่วยงานภาครัฐ เช่น จากเกษตร
จังหวัด หรื อจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นต้ น โดยลักษณะข้ อมูลอาจเป็ นใน
ด้ าน ราคา ปริ มาณผลผลิต หรื อ มาตรฐานตลาด แล้ วแต่กรณี แล้ วจึงนามาสู่ขนตอนการท
ั้
าความสะอาด
ข้ อ มูล (Data Cleansing) โดยจะเป็ นการจัด การเรี ย บเรี ยงข้ อ มูล ให้ อยู่ใ นความเรี ย บร้ อย (2) ขัน้ ตอน
Process ซึ่ ง คื อ ขัน้ ตอน Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็ นการน าข้ อมู ล มา
วิ เ คราะห์ แ ละบริ ห ารจัด การเพื่ อ เตรี ย มตัว น าไปใช้ ป ระโยชน์ และขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล (Data
Improvement / Data Adjustment) ซึ่งคือ การปรับปรุ งข้ อมูลให้ แสดงผลลัพธ์ ที่ทนั สมัย เป็ นปั จจุบนั และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที พร้ อมทังขั
้ บเคลื่อนเป้าหมายให้ ชดั เจนขึ ้นทุกๆ เดือน และ (3) ขันตอน
้
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Output ซึ่งคือ ขันตอน
้
Data Commercialization เป็ นการสร้ าง Product หรื อ Business Model ในการนา
ข้ อมูลไปใช้ หรื อขายข้ อมูล เช่น ขายรายงานข้ อมูล (Report) ขายวิธีการสร้ างตลาดตัวอย่าง หรื อการสร้ าง
ตารางจัดอันดับ Rating ตลาด เป็ นต้ น โดยในบางส่วนอาจเป็ นการเผยแพร่ โดยไม่คิด มูลค่าเพื่อเป็ นการ
บริการสาธารณะ
5.3.5 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
เมื่อองค์การตลาดมีแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินการให้ มีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อเหตุการณ์ มากขึ ้น จึงมีความจาเป็ นที่จะปรับปรุ งการดาเนินงานภายในให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และ พันธกิจ ในอนาคต รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของการบริหารจัดการภายใน จึงมีดงั ต่อไปนี ้
บทบาทการปฏิบัตหิ น้ าที่ และการพั นาตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการขององค์การตลาดจะจัดมีการดาเนินงานตามมาตรฐานบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ในบทบาทการปฏิบตั หิ น้ าที่ และการพัฒนาตนเอง ในด้ านต่างๆ ซึง่ รวมถึง
1) ด้ านบทบาทการปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึง่ รวมถึง


การกาหนดให้ มีแผนการดาเนินงานระยะสันหรื
้ อแผนประจาปี และแผนการดาเนินงานระยะ

ยาวหรื อแผนวิสาหกิจเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชดั เจน


การจัดให้ มีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาคัญโดยเฉพาะในเรื่ อง การบริ หาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


การดูแลติดตามผลการดาเนินงานทังระยะสั
้
นและระยะยาวให้
้
เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยจัด

ให้ มีระบบการรายงานผลการดาเนินงาน ทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ ครบถ้ วน มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจ


บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริ หารสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ โดยจัดให้ มี ระบบการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารสูงสุดและผู้บริ หาร
ระดับสูงภายในองค์กร


การประชุมคณะกรรมการควรกาหนดการประชุมและวาระประชุมไว้ ล่วงหน้ า โดยจัดให้ มี

การประชุมทุกเดือนหรื อตามความเหมาะสมและมีการจัดกลไกสาหรับวาระที่มีความซับซ้ อน
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เพื่อให้ มีเวลาในการพิจารณา และดูแลให้ มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอและได้ รับ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมภายในเวลาที่สมควร โดยเฉพาะวาระเรื่ องที่สาคัญต้ องมีหลักฐาน
แสดงว่า คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนันอย่
้ างเพียงพอ ทังนี
้ ้ กรรมการควรเข้ า
ประชุมคณะกรรมการหรื ออนุกรรมการต่างๆ อย่างสม่าเสมอและมีสว่ นร่วมในการประชุม


การเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นกลไกส าคัญที่ ทาให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสี ย สามารถใช้ เป็ นช่องทางในการ

ติดตาม การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะผู้บริ หารได้ โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยต้ องมีความ
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์


การส่งเสริ มให้ องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้ รัฐวิสาหกิจ
มีการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
2) ด้ านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ซึง่ รวมถึง


การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) เพื่ อ หาประเด็ น ส าคัญ ที่

กรรมการควรจะปรับปรุงแก้ ไข และนาไปสูก่ ารดาเนินการแก้ ไขประเด็นสาคัญเหล่านัน้


การส่งเสริ มความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อ

องค์กร และการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ดียิ่งขึ ้น
การประชาสัมพันธ์
การมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นรากฐานในการพัฒนาและดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน องค์การตลาดได้ มีการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีและมีการสร้ างการยอมรับจากสัง คมอย่างต่อเนื่ องโดยเผยแพร่ ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ ขององค์การตลาดจะเป็ นใน
รู ปแบบการเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ซึ่งเป็ นการประชาสัมพันธ์ ลกั ษณะแบบงานประจา ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา ยังขาดการวางแผน
ระยะยาว ส่งผลให้ ประชาชนไม่ตระหนักถึงบทบาทขององค์การตลาด ภารกิจ และวัตถุประสงค์การก่อตัง้
ดัง นัน้ องค์ก ารตลาดจึง มี แ นวนโยบายด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ คื อ (1) พัฒ นาการบริ ห ารจัด การการ
ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรเอง (2) ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้ องค์กรและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี สร้ างการรับรู้ ถึงบทบาทและหน้ าที่ขององค์กร รวมถึง สร้ าง
เครื อข่ายความเชื่อมโยงของประชาชน ผู้ซื ้อ ผู้ขาย และ เกษตรกรทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ขององค์การตลาด และประชาชนทัว่ ไป รับรู้ เข้ าใจ พึงพอใจ เชื่อมัน่ ตลอดจนให้ ความร่วมมือ และ
ให้ การสนับสนุน องค์การตลาดในทุกด้ าน อันเป็ นการสร้ างศักยภาพในการบริ หารงานรวมทังการแข่
้
งขันใน
เชิงธุรกิจ ได้ เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันจาเป็ นต้ องดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนด้ านการตลาดด้ วย
ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการรายได้ ขององค์การตลาด
การบริหารบุคคลและพั นาองค์ กร
การพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะ (Competency) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่
จาเป็ นในธุรกิจ เป็ นรากฐานที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ ไปสู่วิสยั ทัศน์ และพัฒนาองค์การต่อไปได้
อย่างยัง่ ยืน ในปั จจุบนั พนักงานส่วนใหญ่ภายในองค์การตลาดอยู่ในส่วนสนับสนุนมากกว่าด้ านการบริ หาร
จัดการ การพัฒนาตลาด การพัฒนาธุรกิจ ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการบริ หารจัดการที่สาคัญมักใช้ ตวั แทน
หรื อทาสัญญาเช่าให้ เอกชนมาบริ หารเป็ นหลัก ส่งผลให้ บุคลากรภายในองค์กรไม่มีทักษะในเชิงธุ รกิ จ
ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรขององค์การตลาดให้ มีความรู้ทางด้ านวิชาการ ประสบการณ์ และทักษะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกับขอบข่ายงาน ประกอบกับการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรให้ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ จะมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการยกระดับองค์กรไปสู่มิติใหม่ที่ทนั ต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ ดี
ยิ่งขึ ้น องค์การตลาดจึงจะพิจารณาแนวนโยบายการบริ หารบุคลากรและพัฒนาองค์กรดังนี ้
(1) เร่งเสริมสร้ างสมรรถนะที่จาเป็ นและต้ องการในธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจทาได้ ด้วยการฝึ กอบรม
พนักงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อสรรหามาจากภายนอก โดยเริ่ มจากการเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานระดับ
ปฏิ บัติการมี ความรู้ และทักษะพื น้ ฐานของแต่ละตาแหน่ง และขยายผลไปถึง การพัฒ นาให้ บุคลกรใน
องค์การ มีความรู้ ความสามารถที่จาเป็ นสาหรับอนาคตขององค์การ อาทิ ความรู้ และทักษะทางด้ านการ
บริหารจัดการทัว่ ไป การบริหารจัดการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การพัฒ นาตลาด 4.0 รวมทัง้ ศูน ย์ ข้ อ มูล และการเรี ย นรู้ โดยน ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับภารกิจในวันข้ างหน้ าตามแผนวิสาหกิจนี ้
(2) ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรให้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ คือให้ มีหน่วยงานที่จาเป็ นต่อการรองรับการ
ประกอบการตามยุทธศาสตร์ ในอนาคต อาทิ การจัดตัง้ สายงานที่เกี่ ยวกับการพัฒนาธุรกิ จ โดยมี รอง
ผู้อานวยการจานวน 1 อัตรา และ ผู้ ่วยผู้อานวยการจานวน 2 อัตรา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ และการบริ หาร
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จัดการในภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ด้ วยกฎระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมายจัดตัง้ รวมทัง้ ปรับปรุ ง ระบบจัดการ
ภายในที่ ยัง ขาดความยื ดหยุ่น และไม่มี การปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยที่ เปลี่ ยนไป ซึ่ง อาจส่ง ผลให้
บุคลากรภายในองค์กรขาดแรงจูงใจในการทางาน
(3) สร้ างระบบ Fast Track (High Performance and Potential System – HPPS) โดยการพัฒนา
ระบบบริหารผลงาน (Performance Mangement System) ที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ผ ลิ ต ภาพ (Productivity) ที่ สูง ขึ น้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ บุค ลากรเกิ ด ก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั งิ าน และในท้ ายที่สดุ จะกลายมาเป็ นการสร้ างรากฐานวัฒนธรรมการทางานที่ดีให้ แก่องค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปั จจุบนั องค์การตลาดยังขาดองค์ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขอบเขตประโยชน์ของการบริ หาร
จัดการสารสนเทศ ทาให้ การถ่ายทอดนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรยังมีข้อจากัด นอกจากนี ้
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในปั จ จุบนั ยังไม่ได้ รับการพัฒ นาให้ ถูกนามาใช้ ไ ด้ อย่างเต็มรู ปแบบ ทาให้
พนักงานปฏิบตั กิ ารต้ องนาข้ อมูลจากระบบมาใส่ในโปรแกรมโดยพนักงานอีกครัง้ จึงจะสามารถใช้ ข้อมูลได้
ซึง่ ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั งิ าน
เนื่ อ งจากในแผนวิ ส าหกิ จ ขององค์ ก ารตลาดฉบับ นี ต้ ้ อ งอาศัย การขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ หารงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทังต้
้ องเตรี ยมการในการให้ บริ การภายนอก
องค์การในอนาคต เช่น บริ หารจัดการตลาด สร้ างศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ รวมทังการก้
้
าวเข้ าไปสู่ตลาด
ออนไลน์ จึงจาเป็ นต้ องส่งเสริมทักษะบุคลากรทางด้ านนี ้ในองค์การฯ โดยเร่งด่วน นอกจากนี ้องค์การตลาด
ยังต้ องเริ่ มวางแผนในการสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการเอื ้ออานวยต่อ
ภารกิจต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
องค์ ก ารตลาด จึง มี แ นวนโยบายในการ (1) สร้ างการตระหนัก รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ (2) พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ มีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย และ
เพียงพอต่อการใช้ งาน กล่าวคือมีการยกระดับโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น (3)
พัฒนากาลังคนด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพ ศักยภาพ และปริ มาณที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานด้ าน
เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อให้ บริ การสังคมและประชาชน (4) ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
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ต้ นทุนการดาเนินงาน และเพื่อนาไปสู่การสร้ างโอกาสทางการค้ าผ่านเทคโนโลยี ดิจิทลั ให้ กับองค์กรและ
ประชาชน และ (5) ให้ การส่งเสริม และสนับสนุนนวัติกรรมใหม่ๆ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการดาเนินงานของหน่วยงานโดยมุ่งเน้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ การประชาชนอย่างเท่า
เทียม ทุกภาคส่วนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากบริการต่างๆ ขององค์กรได้
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ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อให้ คาแนะนาปรึ กษา โดยมีจุดประสงค์
ของการตรวจสอบเพื่อ (1) ช่วยเหลือ ส่งเสริ ม และ สนับสนุน องค์การตลาดให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่วางไว้ (2) สร้ างความเข้ าใจและ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวม สร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กับองค์กร (3) มีการกาหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สาคัญนาไปสู่ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ภายใต้ การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ
ตลาด และ (4) สร้ างความมั่นใจในด้ า นความโปร่ ง ใสของข้ อมูลทางการเงิ น การบริ หารงานและการ
ดาเนินการที่สาคัญมีความถูกต้ อง ซึง่ หน่วยงานด้ านการควบคุมภายในมีความสาคัญอย่างมากในการเป็ น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และควบคุมให้ แนวทางการปฏิบตั ิ งานขององค์กรเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ ที่ได้ วางไว้ ดังนัน้ แนวนโยบายด้ านการตรวจสอบจึงรวมถึง (1) การให้ หน่วยงานต่างๆ มีการ
หารื อร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นที่คาดหวังจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูง เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (2) พิจารณาและ
ประเมิ น การควบคุม ของหน่ว ยงานภายในองค์ ก ร กับ ความเสี่ ย งนัน้ ๆ และมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ภายหลังกิจ กรรมการควบคุม หากพบว่ากิ จกรรมหรื อกระบวนการงานใด มีความเสี่ยงที่ยัง เหลื ออยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก ต้ องนามาจัดลาดับความสาคัญและบรรจุไว้ ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผน
ตรวจสอบประจ าปี และ (3) นาแผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุทธ์ มาใช้ ปฏิ บัติอย่า งเคร่ ง ครั ด และมี การ
ติดตาม/สอบทาน และรายงานการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการและคณะกรรมตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
ควบคุมภายใน
องค์การตลาดมีจดั การควบคุมภายในขึ ้นเพื่อ (1) เสริ มสร้ างประสิทธิภาพของการดาเนินงาน มี
การใช้ ทรั พยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) สร้ างความน่าเชื่อถือของการรายงาน
ทางการเงิน ทัง้ การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ ภายในและภายนอกหน่วยงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
โปร่ งใส (3) ให้ การปฏิบตั ิงานต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง และ (4) เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจในการควบคุมภายใน
หน่วยงานทุกระดับขององค์การตลาด ซึ่งการมีหน่วยงานควบคุมภายในที่มีศกั ยภาพจะเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าองค์กรจะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดอย่างเหมาะสม อย่างไรก็
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ตาม ในแง่ของการปฏิบตั ิจริ งนัน้ การดาเนินการอาจไม่สามารถสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างสมบูรณ์
ตามที่ ตงั ้ ใจไว้ เนื่ องจากข้ อจากัด ทางด้ านโอกาสในการเกิ ดข้ อผิด พลาดของจากบุคลากร และ การที่
ผู้บริ หารหลี กเลี่ ยงขัน้ ตอนของระบบการควบคุม ภายในหรื อใช้ อานาจในทางที่ ผิด องค์การตลาดจึง มี
แนวนโยบายจัดทาการควบคุมภายในให้ สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ประกอบไปด้ วยความซื่อสัตย์
และจริ ยธรรม อาทิ การสร้ างความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมแก่บคุ ลากรทุกคน มีการ
ประเมินความเสี่ยงของทุกส่วนงานทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานผู้บริ หารแต่ละ
ระดับและกาหนดขอบเขตหน้ าที่และวงเงินอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึง การควบคุม
จะต้ องมีการมอบหน้ าที่ให้ แต่ละบุคคลอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและคานอานาจ
ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล
บริหารความเสี่ยง
การบริ หารงาน หรื อ พัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ วางไว้ จาเป็ นต้ องมีการประชุมหารื อในที่
ประชุมผู้บริ หาร เพื่อกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ ากับ
กลยุทธ์องค์กร โดยการนาผลการบริหารความเสี่ยงหรื อการคาดการณ์ความเสี่ยงทีมีความน่าจะเป็ นในการ
ทาให้ กลยุทธ์ไม่สามารถประสบผลสาเร็ จ มาเป็ นส่วนในการตัดสินใจในการปฏิบตั ิและการลงทุนที่สาคัญ
อีกทัง้ ต้ องมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริ หารความเสี่ยงทุกปั จจัย เสี่ยง รวมถึงมีการบริ หารความ
เสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กรในส่วนที่กระทบต่อพันธกิจหลักขององค์การตลาด ดังนัน้ องค์การตลาดจึงมี
แนวนโยบายคือ (1) ให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงแก่บุคลากรภายใน
องค์กร และ (2) พัฒนาความรู้ และความสามารถของบุ คลากรที่เกี่ ยวข้ องในการวิเคราะห์ และ บริ หาร
จัดการปั จจัยเสี่ยงในขัน้ สูง เพื่อพัฒนาเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะใน
กระบวนการดาเนินงานที่สาคัญดังที่กล่าวไปข้ างต้ น ซึ่งหากองค์การตลาดมีความเข้ าใจและดาเนินการใน
ประเด็นดังกล่าวได้ จะสามารถสร้ างศักยภาพการวิเคราะห์ หรื อ การต่อยอดแนวความคิดในเชิงบริ หารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธรรมาภิบาล
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์การตลาดจะต้ องอยู่ภายใต้ หลักธรรมภิบาล ถูกต้ องตาม ระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎหมาย มีการตรวจสอบและควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริ ตคอรัป ชัน่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
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นโยบายรัฐบาลว่าด้ วยเรื่ องของการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งการทุจริ ตในหน่วยงานของรัฐเป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง และ เป็ นประเด็นปั ญหาทางสังคม ในหลากหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน
ดังนัน้ องค์การตลาดจึงต้ องมีการป้องกัน ปลูกฝั งค่านิยมและจิตสานึกให้ แก่บคุ ลากรภายในองค์กรทุกคน
ให้ ตระหนึกถึงความรุ นแรงของปั ญหาดังกล่าว ซึ่งจะต้ องมีการนาเสนอนโยบายว่าด้ วยการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น มี ก ารก าหนดบทลงโทษที่ รุ น แรง และ สร้ างค่ า นิ ย มให้ ปราศจากการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บคุ ลใดบุคคลหนึง่
5.3.6 บทสรุป
เนื่องจากรายได้ จากการส่งอาหารดิบเข้ าเรื อนจาจะลดลง ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี นี ้ การ
ทดแทนรายได้ จะมาจากการปรับปรุงตลาดสาขา รวมทังธุ
้ รกิจ ใหม่ อาทิ โครงการกระจายสินค้ าวิสาหกิจ
ชุม ชนสู่ตลาดกายภาพต่างๆ โครงการบริ หารจัดการสินค้ าล้ นตลาด โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ
โครงการที่ปรึกษาตลาดต้ นแบบ โดยมีประมาณการทางการเงินในหัวข้ อที่ 5.7
โครงการที่ อยู่ในขันปรั
้ บปรุ งจากแผนวิสาหกิจฉบับก่อน คือโครงการคาราวานสินค้ า ซึ่งได้ ขยาย
ขอบเขตออกไปเป็ นการทาตลาดกิจกรรม (Event Marketing) ที่มีความหมายครอบคลุมมากขึน้ ซึ่งอาจ
พัฒ นาเป็ นโครงการย่อยอื่ นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ ดี ในการทาตลาดกิ จกรรมนี ้ องค์การตลาดจะเป็ น
ผู้บริ หารจัดการ เพื่ อควบคุม คุณ ภาพการจัดการตลาดตลอดจนตัวสินค้ า อี กโครงการหนึ่ง ที่ ต้องมีการ
ปรับปรุ งเพิ่มเติม คือโครงการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่องค์การตลาดจะเข้ าไป
บริหารจัดการเองเช่นกัน โดยการเน้ นที่คณ
ุ ภาพ และอนามัยของอาหารที่ไม่มีสิ่งปลอมปน
ส่วนโครงการที่ไม่อยูใ่ นแผนนี ้ เนื่องจากมีการชะลอโครงการไป คือ โครงการชุมชนยิ ้ม โดยมีสาเหตุ
จากประเด็นต่างๆ ทัง้ ทางด้ านการบริ หารจัดการ เอกชนที่ ทาการร่ วมทุนส่ง สินค้ าได้ ช้า สินค้ าที่ขายใน
โครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมีราคาค่อนข้ างสูง เมื่อการประกอบการไม่ประสบความสาเร็ จ จึงทาให้
องค์การตลาดไม่สามารถเก็บค่าบริหารจัดการได้
เนื ้อหาของแผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี ้ สามารถสรุปได้ ตามแผนภาพต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 39: แผนภาพสรุ ปเนือหาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี
พลวัตโลก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี

แผนวิสาหกิจ
ระยะ 5 ปี

Political (P) & Economic (E1)

การเปลี่ยนแปลงมหาอานาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศร กิจเกิด
ใหม่ อย่ าง BRICS, N-11, CLMV ่งจะ
เป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่เหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

Social (S)

การขยายตัวของเมือง ทาให้ กาลัง อื
สูงขน สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรัก ์ สร้ างแนวโน้ มความต้ องการ
สินค้ าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ
ปลอดภัย /บริการการแพทย์

Technological (T)

อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีส่ อื สารที่
รุดหน้ า เพื่มความสามารถการ อขาย
ื
ออนไลน์ และการสร้ างศูนย์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่

Legal (L)

ก หมายคอมพิวเตอร์ ป้องกัน
อาชญากรรมไ เบอร์ จะส่ งเสริมความ
มั่นใจให้ ผ้บู ริโภคในการ อขายสิ
ื
นค้ า
ออนไลน์ มากขน

Environment (E2)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทาให้ เกิดสินค้ า
ล้ นตลาด และความต้ องการบาบัดทุก ข์
บารุงสุข เช่ นโภคภัณฑ์ ยังชีพ

สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีก (R)

E-commerce และ Modern Trade
เติบโตอย่ างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พ ติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้ องการ
ข้ อมูลข่ าวสารที่รวดเร็วในการตัดสินใจ
อื ส่ วนแบ่ งการการค้ าปลีกแบบดังเดิม
ลดบทบาทลงอย่ างมาก

แผนยุทธศาสตร์ ภาครั (G) มี

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่ งเสริมด้าน
การท่ องเที่ยว และโลจิสติก ส์

สถานการณ์ ภายใน (MO)
เป็ นหน่ วยงานภายใต้ มท แต่ บุคลากร
ที่มีทัก ะจาเป็ นไม่ เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครั เข้ มงวด

จุดแข็ง Strength)

– อยู่ภายใต้ กระทรวงมหาดไทย สามารถประสานการ
ขอใช้ พื ้นที่ และเข้ าถึงข้ อมูลท้ องถิ่นต่างๆ ได้ สะดวก
– มีอานาจสามารถออกใบอนุญาตเปิ ดตลาดได้ เอง
– เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทาการค้ าได้
– เป็ นหน่วยงานขนาดเล็ก มีความคล่องตัว

จุดอ่ อน Weakness)

SI1 การสร้ างตลาด
โดยใช้ เทคโนโลยี

– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรที่เชี่ยวชาญในภารกิจหลักยังไม่เพียงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา
และการบังคับใช้ กฎหมาย
– ตลาดขาดการบารุงรักษา ทาให้ มีสภาพทรุดโทรม
– ที่ผ่านมายังไม่เน้ นการประกอบภารกิจหลักเท่าที่ควร

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทั ้ง
ในและต่างประเทศ

โอกาส (Opportunity)

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว
หรือเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์
– อุตสาหกรรม ทาให้ การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและเข้ าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสาคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็ นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้ องการสินค้ าเกษตรปลอดภัยสูงขึ ้นจากสังคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและได้ รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์
– อานาจซื ้อของประชากรโดยรวมสูงขึ ้น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

อุปสรรค Threat)

– Modern Trade และแย่งส่วนแบ่งการตลาดดั ้งเดิม
– พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื ้อสินค้ าช่องทางใหม่ๆ
– เทคโนโลยี 4.0 ต้ องใช้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
– สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้
เกิดความไม่แน่นอนของผลผลิตภาคเกษตร

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายใน

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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พั นาศูนย์ ข้อมูล
Big Data ที่
เกี่ยวข้ องกับ
การตลาดในการ
พั นาเศร กิจ
ชุมชน

พั นาบริการ อื
ขายในตลาด

สร้ างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด
มาตร านทังในและ
ต่ างประเทศ

แก้ ไขก ระเบียบที่
เป็ นข้ อจากัดการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นา
ตลาดดังเดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเก ตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มี
การขับเคลื่อน
เศร กิจ านราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
านข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มี
ตลาดมาตร าน
ครอบคลุมทั่วทัง
ประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญ
ออกไปยัง
ต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มี
ความเป็ นเลิศใน
ด้ านการบริหาร
จัดการภายใน
องค์ กร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ น
กลไกผลักดันเศร กิจ
านราก กระจายสินค้ า
ชุมชนผ่ านช่ องทางตลาด
กายภาพต่ าง , บริหาร
สินค้ าล้ นตลาด, Event
Marketing, อาหารดิบเข้ า
หน่ วยราชการ, รายได้
ส่ วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ าง
มาตร านตลาด
ต้ นแบบ และเป็ นศูนย์
การเรียนรู้การสร้ าง
ตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ าง
องค์ การตลาด 4.0
(E-commerce, ศูนย์
ข้ อมูล)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายใน

5.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนวิส าหกิ จ ที่ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ เป็ นแผนที่ ยุทธศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์เชิ ง
กลยุทธ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
F1: สร้ างประโยชน์สงู สุดจากสินทรัพย์
F2: บริหารต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
C1: พัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย
C2: ส่งเสริมการค้ าให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น
C3: เสริมสร้ างความรู้ชมุ ชน
C4: สร้ างมาตรฐานตลาดกายภาพต้ นแบบ
C5: สร้ างตลาด 4.0
I1: บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
I2: พัฒนาศูนย์ข้อมูล
I3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
I4: สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
I5: มีบรรษัทภิบาลที่ดี
L1: พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความยัง่ ยืน
L2: เสริมสร้ างการพัฒนาองค์กร
L3: สร้ างความสามารถด้ าน IT ในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ
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แผนภาพที่ 40: แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 5 ปี

การเงิน

F : สร้ างประโยชน์ สงู สุดจากสินทรัพย์

การเรี ยนรู้ และพั นา

การดาเนิ นงาน
ภายใน

ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้ อง

โครงการตลาดดังเดิม

F : บริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย

เป็ นกลไกผลักดันเศร กิจ านราก

C1: พัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย

สร้ างมาตร านตลาด

C2: ส่งเสริ มการค้ า
ให้ กับชุมชนท้ องถิ่ น

C : สร้ างมาตรฐาน
ตลาดกายภาพต้ นแบบ

C : เสริ มสร้ าง
ความรู้ชมุ ชน
C : สร้ างตลาด 4.0

I1: บริ หารสัญญาอย่าง
มี ประสิทธิ ภาพ

I2: พัฒนาศูนย์ ข้อมูล

I4: สร้ างพันธมิ ตรทางธุรกิ จ

L1: พัฒนาบุคลากรเพื่ อ
ส่งเสริ มความยั่งยื น

I3: เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการภายใน

I : มี บรรษัทภิ บาลที่ ดี

L2: เสริ มสร้ างการ
พัฒนาองค์กร

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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L3: สร้ างความสามารถด้ าน IT
ในการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิ จ

5.5 มาตรวัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีวัด

F1: สร้ างประโยชน์สงู สุดจาก 1. กาไร (ขาดทุน) จากการ
สินทรัพย์ (สูตรคานวณ
ดาเนินงานตลาด ก่อนหักค่าเสือ่ ม
ตามข้ อตกลงฯ)
ราคา รายจ่ายตัดบัญชีและ

2561

เป้าหมาย
2563

2562

2564

แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์

2565

> -2

> 0.5 ล้ าน

> 1.5

> 4.5

> 4.5 ล้ าน

ล้ าน

บาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

บาท

บาท

ทางการเงินจากเป้าหมาย (Variance
Analysis) รายเดือนเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
ได้ ทนั ท่วงที พร้ อมออกมาตรการการ

องค์การตลาดดาเนินการเอง)

แก้ ไขให้ ทนั ท่วงที: ทายังไง มีตรง I3

ภาพรวม (บาท)

> -35

> -45 ล้ าน > 40 ล้ าน

ล้ าน

> -30

> -30 ล้ าน

บาท

บาท

ล้ านบาท

บาท

170

185

166

146

144

-2

-4

-6

-8

-10

บาท
3. ค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ต่อรายได้ จาก
การดาเนินงานทังหมด
้
(ร้ อยละ)
4. ประสิทธิภาพในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
C1: พัฒนาตลาดเกษตร
ปลอดภัย

การจัดทารายงานความคลาดเคลือ่ น

ดอกเบี ้ยจ่าย (เฉพาะตลาดที่
2. กาไรสุทธิขององค์การตลาดใน

F2: บริ หารต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ย



5. ความสาเร็จในการดาเนินงาน 3
ตลาดสาขา

พัฒนา

พัฒนา

มีอตั ราผู้

แผน

โครงสร้ าง

เช่าแผง > รวม > 23 ความพึง

สาเร็ จ

เสร็ จสมบูรณ์

ร้ อยละ 80 ล้ านบาท
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มีรายได้

ผลสารวจ
พอใจผู้ใช้

และ L2 ด้ วย

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีวัด

2561

เป้าหมาย
2563

2562

2564

ตามแผน

แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์

2565
ตลาดคือ พึง
พอใจ

C2: ส่งเสริ มการค้ าให้ กบั
ชุมชนท้ องถิ่น

6. จานวนครัง้ ในการช่วยเกษตรกร

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



ระบายสินค้ าล้ นตลาด (ครัง้ )
7. รายได้ จากการช่วยเหลือเกษตรกร

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0



ระบายสินค้ า (บาท)
8. ยอดขายสินค้ า OTOP ทีอ่ งค์การ
ตลาดนาไปวางขายตาม Modern



Trade
9. รายได้ จาก Event Marketing เช่น

พัฒนาแผนช่วยเหลือสินค้ าล้ นตลาด
อาทิ พันธมิตรที่เข้ าร่วมในแต่ละขันตอน
้
พัฒนาแผนการนาสินค้ า OTOP เข้ า
Modern Trade อาทิ พันธมิตรด้ าน
ผู้ประกอบการ (อาทิ Tesco Lotus, Big
C, Makro, ฯลฯ)
พัฒนาแผนกาลังบุคลากรที่ปฏิบตั ิการ
โครงการ และรายชื่อ Organizer

> 5 > 1 ล้ านบาท

คาราวานสินค้ าที่องค์การตลาด

แสน

บริ หารจัดการเอง และ/หรื อ โดย

บาท

> 1.1

> 1.2

> 1.3 ล้ าน

ล้ านบาท

ล้ านบาท

บาท

15

20

25

การจ้ างหน่วยงานอื่นช่วยจัดการ
โดยองค์การตลาดรับค่าเช่าแผง
เอง (บาท)
C3: เสริ มสร้ างความรู้ชมุ ชน

10. จานวนตลาดชุมชน ตลาดเอกชน

5

10

ตลาดของ พช. หรื อ สถ. องค์การ
ตลาดฯ ที่เข้ าไปให้ คาปรึกษาด้ าน
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พัฒนาแผนการให้ คาปรึ กษาแก่ตลาด
พช. และ/หรื อ สถ.

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีวัด

2561

เป้าหมาย
2563

2562

2564

แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์

2565

การบริ หารจัดการตลาด (ตลาด)
C4: สร้ างมาตรฐานตลาด
กายภาพต้ นแบบ

11. มีการสร้ างเกณฑ์ในการประเมิน

มี

-

-

-

-



1

2

3

4

5



15

30

60

120

150



<3

<3

<3

<3

<3



80

80

80

80

80



>=115

>=115

>=140

>=140

>=140



ตลาดชุมชน (มี/ไม่มี)
12. จานวนตลาดในการบริ หารจัดการ
ขององค์การตลาดฯ ผ่านเกณฑ์

พั ฒ นาเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ตลาด
ชุมชน
พัฒ นาแผนปรั บ ปรุ ง ตลาดทัง้ 3 แห่ ง
และปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ ตามเกณฑ์

ที่ตงั ้ (ตลาด)
C5: สร้ างตลาด 4.0

13. จานวนสินค้ าที่ขายออนไลน์ การ
ขายบนช่องทางออนไลน์ โดย

ประสานงานกับ ผู้ใ ห้ บริ ก ารออนไลน์
และพันธมิตรในด้ านโลจิสติกส์

อาศัยช่องทางที่มีอยูแ่ ล้ ว (SKU)
I1: บริ หารสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

14. จานวนครัง้ ที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ทาตาม
สัญญาและไม่มีการปรับปรุงแก้ ไข

กาหนดเวลาแก้ ไขในกรณีที่มีการละเมิด
สัญญา

ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ครัง้ )
I2: พัฒนาศูนย์ข้อมูล

15. ร้ อยละของความสาเร็จตาม
แผนการโครงการพัฒนาศูนย์
จัดเก็บข้ อมูล (ร้ อยละ)

I3: เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ หารจัดการภายใน

16. สัดส่วนรายได้ ตอ่ ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน (ร้ อยละ)
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พัฒ นาแผนโครงการพัฒ นาศู น ย์ จั ด
เก็บข้ อมูลพร้ อมกรอบเวลาและกาหนด
ร้ อยละของความสาเร็ จของโครงการใน
แต่ละขันตอน
้
จัดทารายงานความคลาดเคลื่อ นทาง
การเงิ นจา กเป้ าหมาย ( Variance
Analysis)

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีวัด

I4: สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ

17. จานวนบันทึกข้ อตกลง (Synergy)

2561

เป้าหมาย
2563

2562
5

5

2564

แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์

2565

5

5

5



หรื อจานวนโครงการทางธุรกิจที่

พั ฒ นาแผนพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ดาเนินการร่วมกัน (ครัง้ )
I5: มีธรรมาภิบาลที่ดี

18. ร้ อยละของความสาเร็จในการนา
แผนธรรมาภิบาลที่วางไว้ มา

8

80

80

80

80



8

80

80

80

80



พัฒนาแผนบริ หารบุคคล

8

80

80

80

80



พัฒนาแผนพัฒนาองค์การตลาด

8

80

80

80

80



พัฒนาแผนระบบ IT

0

สร้ างแผนพัฒนาระบบการก ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดี

ปฏิบตั ิ
L1: พัฒนาบุคลากรเพือ่
ส่งเสริ มความยัง่ ยืน

19. ร้ อยละของความสาเร็จในการนา
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริ ม

0

ความยัง่ ยืนที่วางไว้ มาปฏิบตั ิ
L2: เสริ มสร้ างการพัฒนา
องค์กร

20. ร้ อยละของความสาเร็จในการนา
แผนการเสริ มสร้ างการพัฒนา

0

องค์กรทีว่ างไว้ มาปฏิบตั ิ
L3: สร้ างความสามารถด้ าน
IT ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริ มธุรกิจ

21. ร้ อยละของความสาเร็จในการนา
แผนการสร้ างความสามารถด้ าน

0

IT ในการสนับสนุนและส่งเสริ ม
ธุรกิจที่วางไว้ มาปฏิบตั ิ
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5.6 แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี
แผนภาพที่ 41: แผนที่ความเชื่อมโยงแผนระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี ขององค์ การตลาด
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พั นาตลาดดังเดิมเป็ นตลาดสินค้ า
เก ตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อน
เศร กิจ านรากโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ านข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ นกลไกผลักดันเศร กิจ านราก
เพื่อกระจายสินค้ าชุมชนผ่ านช่ องทางตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มีตลาดมาตร าน
ครอบคลุมทั่วทังประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างมาตร านตลาดต้ นแบบ และเป็ น
ศูนย์ การเรี ยนรู้ การสร้ างตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ าน
การบริหารจัดการ
ภายในองค์ กร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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5.7 การประมาณการทางการเงิน
5.7.1 การประมาณการผลการดาเนินงานรายสาขา
สาหรับรายได้ ของส านักงานใหญ่ ขององค์การตลาด รายได้ ในส่วนของค่าดาเนินงานข้ าวสาร
อาหารดิบและอื่นๆ จะลดลงเป็ นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อข้ าวสารอาหารดิบของเรื อนจาต่างๆ ส่ง ผลให้ กระทบกับผลกาไรของสานักงานใหญ่
รวมทังรายได้
้
ขององค์การตลาดโดยรวม ทาให้ องค์การตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการ
ในการลดค่าใช้ จ่า ย เช่น การย้ า ยส านักงานไปยัง สาขาตลิ่ง ชัน เพื่ อลดค่าเช่า ส านัก งาน รวมถึง การ
วางโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้ ในส่วนดังกล่าวที่หายไป
จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565 โครงการที่มีศกั ยภาพในการสร้ าง
รายได้ ในระยะยาวให้ แก่องค์การตลาด ซึง่ สามารถเริ่มดาเนินการได้ ทนั ที ตามแผน ประกอบด้ วย
 โครงการนาสินค้ า OTOP เข้ าไปจาหน่ายใน Modern Trade
 โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
 โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
 โครงการที่ปรึกษาตลาดต้ นแบบ
การดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ข้ างต้ น สามารถใช้ บคุ ลากรขององค์การตลาดที่มีอยู่เดิมโดยไม่
จาเป็ นต้ องจัดจ้ างบุคลากรเพิ่มเติม เนื่องจากกิจกรรมจากการดาเนินงานข้ า วสารอาหารดิบมีแนวโน้ มที่จะ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาในด้ านการลงทุน โครงการทัง้ หมดไม่จาเป็ นต้ องมีการ
ลงทุน เพิ่ ม เติม ยกตัว อย่า งเช่น โครงการตลาดออนไลน์ 4. 0 สามารถใช้ Platform ตลาดออนไลน์ ข อง
ภาคเอกชนที่มีอยู่แล้ วในการดาเนินการ ในขณะที่โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ า
ล้ นตลาด) หากมีการบริ หารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ ไม่จาเป็ นต้ องลงทุนสร้ างคลัง สินค้ า
หรื อเก็บสินค้ าคงเหลือใดๆ อีกทังสามารถใช้
้
บริการพันธมิตรที่เป็ นบริษัทเอกชนในการดาเนินงานขนส่ง โดย
องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาพรวม หรื อถ้ าหากมีความจาเป็ นต้ องใช้ คลังสินค้ า
องค์การตลาดก็สามารถใช้ พื ้นที่ของตลาดตลิ่งชันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อดาเนินการตามโครงการดังกล่าวได้
การประมาณการรายได้ จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่มีลักษณะใกล้ เคียงกันในอดีต และการผลักดัน การดาเนินงานโดยของบุคลากรขององค์การ
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ตลาดเป็ นหลัก โครงการที่เป็ นโครงการใหม่ โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการที่ปรึกษา
ตลาดต้ นแบบ คาดว่าจะมีรายได้ เข้ ามาตังแต่
้ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามลาดับ ดังที่แสดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 16: สมมติ านรายได้ จากโครงการใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายได้ จากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
หน่วย : บาท
2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

โครงการนาสินค้ า OTOP เข้ าไปจาหน่ ายใน Modern Trade
รายได้ โครงการนาสินค้ า OTOP จาหน่ายใน Modern Trade

2,000,000

2,500,000

2,750,000

3,025,000

3,176,250

3,335,063

ต้ นทุนโครงการนาสินค้ า OTOP จาหน่ายใน Modern Trade

1,966,000

2,425,000

2,667,500

2,934,250

3,080,963

3,235,011

34,000

75,000

82,500

90,750

95,288

100,052

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050

805,255

รายได้ สทุ ธิโครงการฯ
โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
มูลค่าสินค้ าทีข่ ายได้
ส่วนแบ่งรายได้ ขององค์การตลาด (ร้ อยละ 3)
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานโครงการฯ
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

485,000

533,500

586,850

645,535

710,089

781,097

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

200,000

500,000

550,000

632,500

727,375

6,000

15,000

16,500

18,975

21,821

2,000

5,000

5,500

6,325

7,274

4,000

10,000

11,000

12,650

14,548

500,000

600,000

500,000

600,000

629,899

738,757

โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
มูลค่าสินค้ าทีข่ ายได้
ส่วนแบ่งรายได้ ขององค์การตลาด (ร้ อยละ 3)
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานโครงการฯ
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ

-

โครงการที่ปรึ กษาตลาดต้ นแบบ
รายได้ จากค่าบริการทีป่ รึกษา
รายได้ สทุ ธิโครงการฯ

-

รายได้ สทุ ธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

49,000

95,500

110,650

121,715

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา ประกอบกับการหารื อกับคณะทางานขององค์การตลาด)

ในส่วนของสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การบริหารงานขององค์การตลาด ซึง่ ประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลาพูน ทางองค์การตลาด จะ
ได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ตารางที่ 17: รายละเอียดงบประมาณสาหรับแต่ ละโครงการ

โครงการ

ปี ที่ลงทุน

มูลค่ า

โครงการศูนย์ กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก
งานระบบสุขาภิบาล ระบบน ้าไฟและเสียงตามสาย

2561

3,682,800

งานระบบบาบัดน ้าเสียของตลาด

2561

3,818,500

ระบบงานห้ องเย็น 2 ห้ อง ขนาด 4x6 เมตร

2561

642,000

ปรับพื ้นทีแ่ ละงานโครงสร้ าง กลุม่ ธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา

2561

8,652,100

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์อาคารทรงไทยหน้ าตลาดและลานจอดรถ

2561

4,210,400

ปรับปรุงโครงสร้ างศูนย์จาหน่ายสินค้ าเกษตรปลอดภัย

2561

20,038,700

รวมมูลค่ า

41,044,500

โครงการศูนย์ กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยกรุ งเทพมหานคร
อาคารริมน ้า คสล. สูง 2 ชั ้น

2561

13,040,000

ปรับปรุงอาคาร 6 ชั ้น

2561

22,345,000

ปรับปรุงศาลเจ้ าและซุ้มศาลเจ้ า

2561

1,468,000

ปรับปรุงประตูทางเข้ าและศาลพระพรหม

2561

2,448,000

ปรับปรุงห้ องน ้าสาธารณะ

2561

2,896,000

สร้ างอาคารชั ้นเดียวอเนกประสงค์สาหรับกิจกรรมตลาด

2561

4,279,000

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์

2561

4,395,000

รวมมูลค่ า

50,871,000

โครงการพัฒนาปรั บปรุ งตลาดสาขาลาพูนให้ เป็ นศูนย์ ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
งานปรับปรุงอาคารศาลาและภูมทิ ศั น์

2561

964,057

งานป้ายและปรังปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ

2561

1,724,353

งานปรับปรุงอาคารตลาดมหาดไทย

2561

9,759,104

งานปรังปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบตลาดมหาดไทย

2561

7,321,160

งานปรับปรุงอาคารปฏิบตั ิการตกแต่งผัก

2561

3,629,830

งานระบบน ้าดีและระบบบาบัดน ้าเสีย

2561

3,009,578

งานครุภณ
ั ฑ์อาคาร

2561

1,667,328

รวมมูลค่ า

28,075,410
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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การลงทุนภายใต้ กรอบงบประมาณดัง กล่า ว จะเป็ นการพัฒ นาสิ่ง อ านวยความสะดวก และ
ปรับปรุงให้ สภาพแวดล้ อมของทังสามตลาดดี
้
ขึ ้น โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชัน ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีรายได้ จาก
ค่าเช่าแผง โดยอาจใช้ นโยบายเปิ ดให้ ใช้ แผงการค้ าดัง กล่าวโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายเป็ นเวลา 1 และ 2 ปี
สาหรับพื ้นที่ในส่วนของตลาดนัด และพื ้นที่ตลาดชันล่
้ าง ตามลาดับ เพื่อให้ ผ้ คู ้ าเข้ ามาจับจองจนเต็มพื ้นที่
และสร้ างบรรยากาศการค้ าที่คกึ คัก
ในขณะที่ ตลาดลาพูน และตลาดบางคล้ า การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวก
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึ ้นค่าเช่าแผงได้ ในระยะยาว โดยเมื่อพิจารณา กาไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี
ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของแต่ละสาขา เป็ นดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 18: กาไรก่ อน ดอกเบีย ภา ี ค่ าเสื่อม และค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ของแต่ ละสาขา
2559

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

62,111,650

40,765,567

(35,059,215)

(35,919,053)

(31,325,472)

(31,775,616)

(32,565,773)

(22,074)

(3,010,727)

(3,112,563)

(1,147,262)

(2,275,889)

1,352,148

1,056,166

สาขาบางคล้ า

2,624,229

2,275,330

2,631,521

4,791,635

5,492,041

5,407,259

5,306,656

สาขาลาพูน

(1,279,730)

(1,749,615)

(1,612,637)

(1,306,808)

(1,122,873)

(1,273,009)

(1,437,269)

620,976

535,692

1,031,937

1,031,238

1,031,238

1,031,238

1,031,238

สาขาปากคลองตลาด

11,907,828

13,614,765

14,429,619

14,387,192

14,341,583

14,292,553

14,239,847

EBITDA ภาพรวมทัง้ องค์ กร

75,753,278

52,431,013

(21,691,339)

(18,163,058)

(13,859,372)

(10,965,427)

(12,369,135)

สานั กงานใหญ่
สาขาตลิ่งชัน

สาขาหนองม่ วง

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กาไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้ มดีขึ ้นตามลาดับ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นถึงความจาเป็ นในการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพื่อเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถสร้ างรายได้ มากขึ ้นใน
ระยะยาว ทดแทนรายได้ สุทธิ จากค่าดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ที่จะหายไปในปี พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของงบกาไรขาดทุนของแต่ละสาขา เป็ น
ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 19: การประมาณการงบกาไรขาดทุนของตลาดแต่ ละสาขาในอนาคต
งบกาไรขาดทุน
สานักงานใหญ่

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้
รายได้ สทุ ธิคา่ ดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ
รายได้ จากโครงการต่างๆ

97,476,188.79
-

94,370,929.80

9,804,120.17

10,697,644.12

11,680,520.46

12,761,684.44

13,950,964.81

49,000.00

95,500.00

110,650.00

121,715.00

629,899.00

738,757.03

รายได้ คา่ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

1,660,000.00

220,000.00

500,000.00

1,000,000.00

1,100,000.00

1,210,000.00

1,331,000.00

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

4,736,037.69

4,178,561.75

4,178,561.75

4,178,561.75

4,178,561.75

4,178,561.75

4,178,561.75

9,328.00

13,682.46

14,084.61

14,024.50

14,024.50

14,024.50

14,024.50

อื่นๆ

25,533.00

69,539.20

72,489.07

72,489.07

72,489.07

72,489.07

72,489.07

รวมรายได้

103,907,087.48

98,901,713.21

14,664,755.60

16,073,369.44

17,167,310.78

18,866,658.76

20,285,797.16

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2,812,938.73

6,058,690.00

6,455,800.00

6,635,980.00

6,834,178.00

7,052,195.80

7,103,242.60

ค่าใช้ จ่ายพนักงาน

24,611,242.22

28,109,417.89

30,680,227.84

32,734,936.56

29,037,099.77

30,968,573.88

33,044,908.55

2,910,813.66

2,899,847.01

2,899,847.01

4,747,847.01

4,747,847.01

1,848,000.00

1,848,000.00

512,294.07

480,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

2,171,805.29

2,173,608.60

2,173,840.98

605,617.18

ค่าไฟฟ้า

561,638.67

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

266,125.45

266,266.56

292,893.22

322,182.54

322,182.54

322,182.54

322,182.54

ค่าเช่าสานักงาน

6,219,180.00

6,200,000.00

ค่าใช้ จ่ายรถยนต์

433,127.53

417,079.50

420,271.31

429,473.05

429,473.05

429,473.05

429,473.05

6,891,184.65

16,507,713.08

11,297,799.18

11,292,870.84

11,292,870.84

11,292,870.84

11,374,784.40

รวมค่าใช้ จ่าย

47,390,350.27

63,689,601.65

55,257,658.54

57,805,886.19

53,700,630.21

52,950,275.11

55,159,570.15

กาไรสุทธิ

56,516,737.21

35,212,111.56

(40,592,902.94)

(41,732,516.75)

(36,533,319.43)

(34,083,616.35)

(34,873,772.99)

รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์

ค่าใช้ จ่าย

ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือเครื่องใช้
ค่าเสือ่ มราคายานพาหนะ
ค่าตัดจาหน่าย

อื่นๆ

-
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งบกาไรขาดทุน
สาขาตลิง่ ชัน

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

960,000.00

4,860,000.00

4,860,000.00

รายได้
รายได้ คา่ เช่าแผง

-

-

-

-

รายได้ คา่ เช่าอาคารพาณิชย์

2,389,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

2,389,200.00

รายได้ คา่ เช่าแฟลต

3,070,230.00

3,070,230.00

3,070,230.00

3,070,230.00

3,070,230.00

3,070,230.00

3,070,230.00

7,153.95

6,311.86

6,311.86

6,311.86

6,311.86

6,311.86

6,311.86

รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์

770,251.56

1,129,817.36

1,163,024.77

1,158,061.36

1,158,061.36

1,158,061.36

1,158,061.36

รายได้ คา่ ธรรมเนียม

434,136.34

442,096.43

442,096.43

442,096.43

442,096.43

442,096.43

442,096.43

อื่นๆ

26.17

71.27

74.30

74.30

74.30

74.30

74.30

รวมรายได้

6,670,998.02

7,037,726.92

7,070,937.36

7,065,973.95

8,025,973.95

11,925,973.95

11,925,973.95

3,465,410.30

3,957,974.38

4,319,959.82

4,609,275.12

4,088,597.55

4,360,560.67

4,652,921.03

ค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

396,940.09

395,730.31

395,730.31

5,482,830.31

5,482,830.31

5,482,830.31

5,482,830.31

ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือเครื่องใช้

671,356.66

668,827.29

668,827.29

668,827.29

668,827.29

ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

566,711.55

566,843.52

510,049.65

510,049.65

510,049.65

ค่าตัดจาหน่าย

445,121.80

445,491.40

445,539.02

124,124.12

2,945,460.00

2,945,463.34

2,945,463.34

336,158.97

2,945,463.34

2,945,463.34

2,945,463.34

52,238.53

53,665.35

53,665.35

303,665.35

303,665.35

303,665.35

303,665.35

96,000.00

96,000.00

96,000.00

96,000.00

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน

ค่าเช่าทีด่ ิน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน ้าประปา
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

-

-

-

140,469.62
-

-

32,791.13

32,808.52

36,089.37

39,698.31

39,698.31

39,698.31

39,698.31

ค่าภาษีโรงเรือน

1,176,620.19

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

หนี ้สงสัยจะสูญ

(1,299,823.78)

(1,387,812.18)

(1,387,812.18)

(1,387,812.18)

(1,387,812.18)

(1,387,812.18)

(1,387,812.18)

15,710.11

15,128.03

15,243.80

15,577.56

15,577.56

15,577.56

15,577.56

304,665.96

729,822.01

499,486.66

499,268.78

499,268.78

499,268.78

502,890.26

รวมค่าใช้ จ่าย

8,773,202.54

12,125,346.42

12,203,646.89

14,999,067.72

16,963,570.40

16,197,126.21

16,352,638.42

กาไรสุทธิ

(2,102,204.52)

(5,087,619.50)

(5,132,709.53)

(7,933,093.77)

(8,937,596.45)

(4,271,152.26)

(4,426,664.47)

ค่าใช้ จ่ายรถยนต์
อื่นๆ
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งบกาไรขาดทุน
สาขาบางคล้ า

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้ คา่ เช่าแผง

2,072,320.00

2,383,168.00

2,383,168.00

3,583,168.00

4,000,643.20

4,063,643.20

4,129,793.20

รายได้ คา่ เช่าอาคารพาณิชย์

1,126,700.00

1,126,700.00

1,126,700.00

1,126,700.00

1,126,700.00

1,126,700.00

1,126,700.00

8,686.88

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

2,223,605.00

2,223,605.00

2,223,605.00

3,343,155.88

3,343,155.88

3,343,155.88

3,343,155.88

อื่นๆ

462,216.42

1,258,847.85

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

รวมรายได้

5,893,528.30

6,999,985.20

7,053,385.75

9,372,936.63

9,790,411.83

9,853,411.83

9,919,561.83

1,883,066.59

2,150,720.60

2,347,419.59

2,504,630.40

2,221,699.82

2,369,481.65

2,528,347.12

ค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

885,346.99

882,648.66

882,648.66

4,987,098.66

4,987,098.66

4,987,098.66

4,987,098.66

ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือเครื่องใช้

196,069.57

195,330.87

195,330.87

195,330.87

195,330.87

2,681,853.35

2,682,477.88

2,413,711.81

2,413,711.81

2,413,711.81

664,745.44

ค่าไฟฟ้า

217,043.45

222,971.67

222,971.67

222,971.67

222,971.67

222,971.67

222,971.67

ค่าน ้าประปา

209,486.80

220,461.72

220,461.72

220,461.72

220,461.72

220,461.72

220,461.72

20,350.19

20,360.98

22,397.08

24,636.79

24,636.79

24,636.79

24,636.79

ค่าภาษีโรงเรือน

109,895.95

345,709.99

345,709.99

345,709.99

345,709.99

345,709.99

345,709.99

หนี ้สงสัยจะสูญ

144,175.09

153,934.67

153,934.67

153,934.67

153,934.67

153,934.67

153,934.67

ค่าใช้ จ่ายรถยนต์

21,698.33

20,894.37

21,054.27

21,515.25

21,515.25

21,515.25

21,515.25

663,582.92

1,589,601.35

1,087,915.50

1,087,440.92

1,087,440.92

1,087,440.92

1,095,328.75

รวมค่าใช้ จ่าย

7,032,569.23

8,485,112.77

7,913,555.83

12,177,442.75

11,894,512.17

10,097,996.76

9,600,004.61

กาไรสุทธิ

(1,139,040.93)

(1,485,127.57)

(860,170.08)

(2,804,506.12)

(2,104,100.35)

(244,584.93)

319,557.21

รายได้

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน

ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

อื่นๆ
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งบกาไรขาดทุน
สาขาลาพูน

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้
รายได้ สทุ ธิคา่ ดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ

125,570.45

121,570.20

12,629.83

13,780.88

15,047.04

16,439.81

17,971.87

รายได้ คา่ เช่าแผง

668,250.00

668,250.00

911,250.00

1,275,750.00

1,275,750.00

1,275,750.00

1,275,750.00

1,253.52

1,105.97

1,105.97

1,105.97

1,105.97

1,105.97

1,105.97

รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์

455,447.47

668,057.66

687,693.11

684,758.26

684,758.26

684,758.26

684,758.26

รายได้ คา่ ธรรมเนียม

111,754.50

113,803.57

113,803.57

113,803.57

113,803.57

113,803.57

113,803.57

อื่นๆ

26,883.00

73,215.93

76,321.77

76,321.77

76,321.77

76,321.77

76,321.77

รวมรายได้

1,389,158.94

1,646,003.34

1,802,804.24

2,165,520.45

2,166,786.60

2,168,179.38

2,169,711.43

1,930,814.06

2,205,254.77

2,406,941.30

2,568,138.38

2,278,033.75

2,429,562.77

2,592,456.47

13,362.20

13,321.48

13,321.48

2,820,862.51

2,820,862.51

2,820,862.51

2,820,862.51

ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

289,791.01

289,858.49

260,816.64

260,816.64

260,816.64

71,829.90

ค่าเช่าทีด่ ิน

121,276.52

121,276.66

121,276.66

13,841.03

121,276.66

121,276.66

121,276.66

ค่าไฟฟ้า

192,434.09

197,690.14

197,690.14

197,690.14

197,690.14

197,690.14

197,690.14

ค่าน ้าประปา

26,655.42

28,051.89

28,051.89

28,051.89

28,051.89

28,051.89

28,051.89

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

21,529.18

21,540.60

23,694.66

26,064.12

26,064.12

26,064.12

26,064.12

ค่าภาษีโรงเรือน

48,599.99

152,885.55

152,885.55

152,885.55

152,885.55

152,885.55

152,885.55

หนี ้สงสัยจะสูญ

39,949.00

42,653.25

42,653.25

42,653.25

42,653.25

42,653.25

42,653.25

ค่าใช้ จ่ายรถยนต์

43,803.73

42,180.74

42,503.53

43,434.14

43,434.14

43,434.14

43,434.14

243,827.41

584,084.32

399,744.49

399,570.12

399,570.12

399,570.12

402,468.42

รวมค่าใช้ จ่าย

2,972,042.61

3,698,797.87

3,689,579.58

6,554,007.76

6,371,338.76

6,333,881.04

6,427,843.14

กาไรสุทธิ

(1,582,883.67)

(2,052,794.54)

(1,886,775.34)

(4,388,487.31)

(4,204,552.16)

(4,165,701.66)

(4,258,131.71)

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

อื่นๆ

180

-

งบกาไรขาดทุน
สาขาหนองม่วง

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,061.56

936.60

936.60

936.60

936.60

936.60

936.60

1,060,261.56

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

383,487.36

437,995.22

46,236.08

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

7,705.10

7,676.07

7,676.07

7,676.07

7,676.07

62,732.53

62,747.14

56,460.30

56,460.30

56,460.30

15,549.38

ค่าไฟฟ้า

7,368.38

7,569.64

ค่าน ้าประปา

1,412.40

1,486.40

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

6,345.14

6,348.50

6,983.35

7,681.69

7,681.69

7,681.69

7,681.69

หนี ้สงสัยจะสูญ

19,871.29

21,216.43

21,216.43

21,216.43

21,216.43

21,216.43

21,216.43

อื่นๆ

20,801.00

49,828.43

รวมค่าใช้ จ่าย

555,959.28

640,962.99

138,431.32

139,129.65

139,129.65

90,542.66

74,993.28

กาไรสุทธิ

504,302.28

419,173.61

921,705.29

921,006.95

921,006.95

969,593.94

985,143.32

รายได้
รายได้ คา่ เช่าแผง
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง
ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือเครื่องใช้
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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งบกาไรขาดทุน
สาขาปากคลองตลาด

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

6,142.49

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

อื่นๆ

1,081,875.92

2,946,492.41

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

รวมรายได้

14,691,842.41

16,555,735.87

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

1,051,946.32

1,201,467.14

565,692.00

608,118.90

653,727.82

702,757.40

755,464.21

ค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

62,394.56

62,204.40

62,204.40

62,204.40

62,204.40

62,204.40

62,204.40

ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือเครื่องใช้

28,425.86

28,318.76

28,318.76

28,318.76

28,318.76

ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

21,068.06

21,072.97

18,961.60

18,961.60

18,961.60

5,222.10

2,673.42

2,674.84

15,408.00

15,408.00

15,408.00

15,408.00

15,408.00

1,564,128.00

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

27,894.50

66,820.79

2,895,902.81

3,052,566.72

2,360,592.59

2,403,019.49

2,448,628.41

2,455,599.73

2,503,084.44

11,795,939.60

13,503,169.15

14,320,134.01

14,277,707.11

14,232,098.19

14,225,126.87

14,177,642.16

รายได้ คา่ เช่าทีด่ ินตลาดสาขาปากคลองตลาด

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน

ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข
หนี ้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรสุทธิ

-

-

137,372.09

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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5.7.2 การประมาณการงบการเงิน
จากการประมาณการงบกาไรขาดทุนข้ างต้ นของแต่ละตลาด การประมาณการงบการเงินเป็ นรายปี งบประมาณ โดยมีการประมาณการใน 3 ส่วนหลักคือ งบ
กาไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 20: การประมาณการงบการเงินองค์การตลาด
องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท
2559

2560

97,601,759

94,492,500

รายได้ คา่ เช่าแผง

3,590,170

รายได้ คา่ เช่าอาคารพาณิชย์
รายได้ คา่ เช่าแฟลต

รายได้
รายได้ สทุ ธิคา่ ดาเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ

รายได้ จากโครงการต่างๆ

2562F

2563F

2564F

2565F

9,816,750

10,711,425

11,695,568

12,778,124

13,968,937

4,110,618

4,353,618

5,918,118

7,295,593

11,258,593

11,324,743

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

49,000

95,500

110,650

121,715

629,899

738,757

-

2561F

รายได้ คา่ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

1,660,000

220,000

500,000

1,000,000

1,100,000

1,210,000

1,331,000

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

4,760,336

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

รายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์

3,458,632

4,035,162

4,088,407

5,200,000

5,200,000

5,200,000

5,200,000

545,891

555,900

555,900

555,900

555,900

555,900

555,900

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

1,596,535

4,348,167

4,532,617

4,532,617

4,532,617

4,532,617

4,532,617

52,418,664

54,891,346

60,555,087

62,041,908

รายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ คา่ เช่าทีด่ ินตลาดสาขาปากคลองตลาด
รายได้ อื่น
รายได้ จากงบประมาณ
รวมรายได้

120,277,469
133,403,277

132,201,301
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168,610,215

องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท
2559
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

2,812,939

6,058,690

6,455,800

6,635,980

6,834,178

7,052,196

7,103,243

ค่าใช้ จ่ายพนักงาน

33,325,967

38,062,830

40,320,241

43,025,099

38,279,159

40,830,936

43,574,097

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

11,970,028

11,922,100

11,539,380

23,496,832

22,767,091

16,604,907

15,707,091

ค่าเช่าทีด่ ิน

3,066,737

3,066,740

3,066,740

350,000

3,066,740

3,066,740

3,066,740

ค่าสาธารณูปโภค

1,755,464

1,658,876

1,697,285

2,081,491

2,081,491

2,081,491

2,081,491

ค่าภาษีโรงเรือน

1,335,116

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

15,353,776

26,723,153

14,284,019

14,289,151

14,289,151

14,289,151

14,385,472

รวมค่าใช้ จ่าย

69,620,027

91,692,388

81,563,465

94,078,554

91,517,810

88,125,422

90,118,134

กาไรสาหรั บปี

63,783,250

40,508,913

87,046,750

(41,659,890)

(36,626,463)

(27,570,334)

(28,076,226)

(1,753,454)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

62,029,796

38,758,913

85,296,750

(43,409,890)

(38,376,463)

(29,320,334)

(29,826,226)

ค่าใช้ จ่ายอื่น

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
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องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
รายได้ ค้างรับ

2559

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

127,916,358

-

-

-

-

-

-

-

1,309,423,584

1,278,116,433

131,882,270

143,901,703

157,123,080

171,666,594

187,664,459

7,342,424

7,166,873

739,513

806,910

881,047

962,598

1,052,304

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้น

-

-

-

-

-

-

-

สินค้ าคงเหลือ

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

1,417,237,714

1,336,549,701

407,024,177

367,473,403

312,593,389

314,995,207

317,436,707

232,571,049

232,571,049

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

48,953,459

45,330,459

42,070,459

38,810,459

35,550,459

34,652,642

34,652,642

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

27,622,862

21,942,862

16,282,862

10,622,862

4,962,862

3,102,862

1,242,862

5,968,221

3,349,121

729,741

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทไี่ ด้ มาตามงบลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,470,910

124,623,819

110,776,728

96,929,637

83,082,546

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

318,379,460
1,735,617,174

306,457,360
1,643,007,061

200,817,841
607,842,018

177,321,009
544,794,412

154,553,918
467,147,307

137,949,010
452,944,217

122,241,919
439,678,627
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องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
2559
หนี ส้ นิ และส่ วนของทุน
หนี ส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า

2560

1,272,667,611 1,192,885,233.17

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

119,288,523

131,217,376

144,339,113

158,773,025

174,650,327

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

28,868,016

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

รายได้ แผ่นดินค้ างนาส่ง

91,459,730

76,489,632

88,777,504

61,347,602

8,271,890

8,271,890

8,271,890

เงินประกันสัญญา

31,589,273

31,589,273

31,589,273

31,589,273

31,589,273

31,589,273

31,589,273

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

1,831,666

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,426,416,296

1,332,464,138

271,155,301

255,654,251

215,700,276

230,134,188

246,011,490

14,460,000

9,640,000

4,820,000

7,762,308

1,940,577

ค่าข้ าวสารอาหารดิบรอการจ่าย

27,157,711

27,157,711

27,157,711

27,157,711

27,157,711

27,157,711

27,157,711

รายได้ สทิ ธิลงทุนพัฒนาก่อสร้ างรอการรับรู้

26,073,404

25,006,737

23,940,071

22,873,404

21,806,737

20,740,071

19,673,404

6,228,568

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

81,681,991
1,508,098,287

69,945,025
1,402,409,163

62,117,782
333,273,083

56,231,115
311,885,366

55,164,448
270,864,724

54,097,782
284,231,969

53,031,115
299,042,605

รวมหนี ส้ นิ หมุนเวียน
หนี ส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
ค่าชดใช้ ผดิ สัญญา SME BANK
เจ้ าหนี ้ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี ส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนี ส้ นิ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
2559
ส่ วนของทุน
ทุนประเดิม

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

ยังไม่ได้ จดั สรร

202,726,362

215,805,373

249,776,411

208,116,521

171,490,058

143,919,723

115,843,497

รวมส่ วนของทุน
รวมหนี ส้ นิ และส่ วนของทุน

227,518,887
1,735,617,174

240,597,898
1,643,007,061

274,568,936
607,842,018

232,909,046
544,794,412

196,282,583
467,147,307

168,712,248
452,944,217

140,636,022
439,678,627

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว :
สารองธรรมดา
สารองเพื่อการขยายงาน
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องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
2559

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

63,783,250

40,508,913

87,046,750

(41,659,890)

(36,626,463)

(27,570,334)

(28,076,226)

ค่าเสือ่ มราคา

9,353,101

9,303,000

8,920,000

22,767,091

22,767,091

16,604,907

15,707,091

ค่าตัดจาหน่าย

2,616,927

2,619,100

2,619,380

729,741

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
รายการปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน

สิทธิการใช้ ทรี่ าชพัสดุตดั จ่าย

106,529

หนี ้สงสัยจะสูญ

468,300

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดอกเบี ้ยรับ

(4,760,336)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน

71,567,771

52,431,013
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98,586,130

(18,163,058)

(13,859,372)

(10,965,427)

(12,369,135)

องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
2559

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ า

126,874,440

31,307,151

1,146,234,163

(12,019,433)

(13,221,376)

(14,543,514)

(15,997,865)

รายได้ ค้างรับ

5,027,531

175,551

6,427,360

(67,397)

(74,137)

(81,551)

(89,706)

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

-

-

-

78,336

-

-

-

-

-

-

-

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า

(129,285,172)

(79,782,378)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(4,856,550)

1,131,984

เงินประกันสัญญา

794,165

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

452,335

(331,666)

ค่าชดใช้ ผดิ สัญญา SME BANK

(4,820,000)

(4,820,000)

(4,820,000)

เจ้ าหนี ้ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

(8,880,692)

(5,821,731)

(1,940,577)

(137,372)

(1,066,667)

(1,066,667)

68,620

(28,568)

รายได้ สทิ ธิลงทุนพัฒนาก่อสร้ างรอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปี กอ่ น
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

-

(1,073,596,710)

11,928,852

13,121,738

14,433,911

15,877,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,820,000)
(1,066,667)
-

(1,066,667)
-

(1,066,667)
-

(1,066,667)
-

300,235
57,183,647

(6,805,310)
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169,823,700

(24,207,702)

(15,099,815)

(12,223,247)

(13,646,071)

องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป

2560

2561F

210,732,194

-

(227,571,049)

-

-

-

เงินสดจ่ายในการซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(5,021,866)

ดอกเบี ้ยรับ

1,419,977

เงินสดจ่ายตามงบลงทุน

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

-

2562F
-

232,571,049
-

2563F

2564F

2565F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(138,470,910)

-

-

-

-

-

94,100,139

-

-

-

-

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(20,440,744)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินนาส่งคลัง

(38,100,000)

(42,400,000)

(40,787,840)

(27,429,902)

(53,075,713)

-

-

(38,100,000)

(42,400,000)

(40,787,840)

(27,429,902)

(53,075,713)

-

-

(1,357,097)

(49,205,310)

223,135,999

(51,637,604)

(68,175,528)

(12,223,247)

(13,646,071)

101,025,216

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

127,916,358

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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