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บทสรุปผู้บริหาร 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของพลวตัโลก (Mega Trend) ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ สิ่งแวดล้อม ได้มีผลตอ่การวางยทุธศาสตร์ในระดบัประเทศของประเทศตา่งๆ 

ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย อีกทัง้การเปล่ียนแปลงของธุรกิจการค้าปลีก และพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ 

ล้วนสง่ผลกระทบตอ่การประกอบการขององค์การตลาด แผนวิสาหกิจองค์การตลาดฉบบันี ้ได้ถกูจดัทําขึน้

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมในฐานะเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก และ

สนับสนุนทิศทางนโยบายภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 รวมทัง้  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560–2564 ของ

กระทรวงการคลงั  

นอกเหนือจากการศึกษาสภาพแวดล้อมดงักล่าวแล้ว ในการจดัทําแผนวิสาหกิจฉบบันีย้งัมีการ

ทบทวนแบบฉบบัท่ีดีด้านการประกอบการตลาดสดทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้สภาพแวดล้อมการ

ประกอบการภายในองค์กร เพ่ือนํามาสู่การวิเคราะห์ SWOT สรุปเป็นประเด็นยทุธศาสตร์ และจดัทําแผน

วิสาหกิจในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) 

ความเช่ือมโยงของแผนวิสาหกิจฯ ฉบบันีส้ามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพตอ่ไปนี ้

1 



  

แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของแผนวิสาหกิจ 

 

Political (P) & Economic (E1)
การเปลี่ยนแปลงมหาอาํนาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศรษฐกจิเกิด
ใหม่อย่าง BRICS, N-11, CLMV ซึ่งจะ
เป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีเหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

พัฒนาศูนย์ข้อมูล 
Big Data ท่ี

เกี่ยวข้องกับ
การตลาดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน

พัฒนาบริการซือ้
ขายในตลาด 4.0

สร้างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด

มาตรฐานทัง้ในและ
ต่างประเทศ

แก้ไขกฎระเบียบท่ี
เป็นข้อจํากัดการ

ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มี
การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มี
ตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมท่ัวทัง้
ประเทศและขยาย
ความเช่ียวชาญ

ออกไปยัง
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี
ความเป็นเลิศใน
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน

องค์กร

ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี
แผนวิสาหกิจ

ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
ตลาดดัง้เดิมเป็นตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย

ยทุธศาสตร์ที่ 2 เป็น
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก (กระจายสินค้า
ชุมชนผ่านช่องทางตลาด
กายภาพต่างๆ, บริหาร
สินค้าล้นตลาด, Event 

Marketing, อาหารดิบเข้า
หน่วยราชการ, รายได้

ส่วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้าง
มาตรฐานตลาด

ต้นแบบ และเป็นศูนย์
การเรียนรู้การสร้าง

ตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้าง
องค์การตลาด 4.0

(E-commerce, ศูนย์
ข้อมูล)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ปรับปรุงการบริหาร

จัดการภายใน

พลวัตโลก

Environment (E2)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให้เกิดสินค้า
ล้นตลาด และความต้องการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข (เช่นโภคภัณฑ์ยังชีพ)

Social (S)
การขยายตัวของเมือง ทําให้กําลังซือ้
สูงขึน้ สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรักษ์  สร้างแนวโน้มความต้องการ
สินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ 
(ปลอดภัย) /บริการการแพทย์

Technological (T)
อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสื่อสารท่ี
รุดหน้า เพื่มความสามารถการซือ้ขาย
ออนไลน์ และการสร้างศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่
Legal (L)
กฎหมายคอมพิวเตอร์ป้องกนั
อาชญากรรมไซเบอร์ จะส่งเสริมความ
ม่ันใจให้ผู้บริโภคในการซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์มากขึน้

SWOT

จุดแข็ง (Strength)
– อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สามารถประสานการ
ขอใช้พืน้ท่ี และเข้าถึงข้อมลูท้องถิ่นต่างๆ ได้สะดวก
– มีอํานาจสามารถออกใบอนุญาตเปิดตลาดได้เอง
– เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถทําการค้าได้
– เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีความคล่องตัว

จุดอ่อน (Weakness)
– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในภารกจิหลักยังไม่เพยีงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา 
และการบังคับใช้กฎหมาย
– ตลาดขาดการบํารุงรักษา ทําให้มีสภาพทรุดโทรม 
– ท่ีผ่านมายังไม่เน้นการประกอบภารกิจหลักเท่าท่ีควร

อุปสรรค (Threat)
– Modern Trade และแย่งส่วนแบ่งการตลาดดัง้เดิม
– พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซือ้สินค้าชอ่งทางใหม่ๆ  
– เทคโนโลยี 4.0 ต้องใช้บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
– สภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้
เกิดความไม่แน่นอนของผลผลิตภาคเกษตร

โอกาส (Opportunity)
– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซือ้ขายสินค้าออนไลน์
– อุตสาหกรรม 4.0 ทําให้การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมลูความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสาํคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภยัสงูขึน้จากสงัคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเท่ียวไทยแข็งแกร่งและได้รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์ 
– อํานาจซือ้ของประชากรโดยรวมสูงขึน้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SI1 การสร้างตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี 

4.0

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทัง้
ในและต่างประเทศ

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภายใน

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว
หรือเชื่อมโยงกบั
แหล่งท่องเท่ียว

ท้องถิ่น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์

ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีก (R)
E-commerce และ Modern Trade 
เติบโตอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วในการตัดสินใจ
ซือ้ ส่วนแบ่งการการค้าปลกีแบบดัง้เดมิ 
ลดบทบาทลงอย่างมาก

แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ (G) มี
แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่งเสริมด้าน
การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์

สถานการณ์ภายใน (MO)
เป็นหน่วยงานภายใต้ มท. แต่บุคลากร
ท่ีมีทักษะจําเป็นไม่เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครัฐเข้มงวด
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การตลาด 

ในการวิเคราะห์พลวตัโลก การย้ายขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง จะส่งผลให้ประเทศท่ี

กําลงัพฒันาในปัจจบุนั อาทิ กลุ่ม BRICS, Next – 11, และ CLMV มีอตัราการเจริญเติบโตสงูในระยะยาว 

ซึ่งสามารถเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายในการขยายภารกิจขององค์การตลาดในระยะ 20 ปีข้างหน้า ด้าน

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีการส่ือสาร และกฎหมายด้านความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ป้องกนัอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ท่ีเข้มงวดขึน้ ล้วนสนบัสนนุความสะดวกและความมัน่ใจใน

การซือ้ขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี ้สงัคมผู้สงูอายใุนโลกและในประเทศไทย รวมทัง้กระแสการดแูลใส่ใจ

สขุภาพ ทําให้มีความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภคด้านการรักษาสขุภาพมากขึน้ เช่น บริการทางการแพทย์ 

หรือสินค้าเกษตรปลอดภยั เป็นต้น  

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มท่ีจะป รับตวัดีขึน้ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า สืบเน่ืองมาจากการฟืน้ตวัของ

ภาวะเศรษฐกิจไทย การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมไปถึงการขยายตวัของชุมชนเมืองท่ีจะช่วยเพิ่มกําลงัซือ้ของประชาชนภายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ส่วนของการค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) จะมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีการ

แขง่ขนัอยา่งรุนแรง ด้วยนโยบายทางการตลาดตา่งๆ ความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร

ท่ีรวดเร็วเพ่ือการตดัสินใจซือ้สินค้า ทําให้การค้าปลีกแบบดัง้เดมิ มีส่วนแบง่การตลาดลดลง จากร้อยละ 75 

เม่ือ 15 ปีก่อน เป็นร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้การเข้ามามีบทบาทของการค้าออนไลน์ ท่ีมี

แนวโน้มการขยายตวักว่าร้อยละ 20 ในอีก 8 ปี ข้างหน้า ทําให้องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการเป็น

พันธมิตรกับผู้ ประกอบการ Modern Trade ผู้ ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ และผู้ ประกอบการใน

ชอ่งทางอ่ืนๆ เพ่ือให้การค้าชมุชนได้เติบโตไปกบัแนวโน้มดงักล่าว อยา่งไรก็ดี การเติบโตของเทคโนโลยีทํา

ให้บคุลากรท่ีมีความสามารถในทกัษะท่ีต้องการขาดแคลน  

ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวตา่งๆ ของภาครัฐ ได้มีการสนบัสนนุการเติบโตของประเทศ

ด้วยการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศกัยภาพ หรือเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ อาทิ สินค้า

เกษตรแปรรูป โลจิสตกิส์ สินค้าดจิิทลั อตุสาหกรรมฐานความรู้ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคท่ีประเทศไทยมี

ความแข็งแกร่งเชน่ ภาคการทอ่งเท่ียว ซึง่ได้ถกูบรรจอุยูใ่น First S-Curve ใน 10 อตุสาหกรรมอนาคต  

เม่ือพิจารณาตลาดท่ีเป็นแบบฉบับท่ีดี องค์การตลาดได้ทําการคัดเลือกแบบอย่างท่ีดีในการ

ประกอบตลาดทัง้ของไทยและต่างประเทศด้วยกันทัง้หมด 4 แห่ง ได้แก่ (1) ตลาดลา โบเกเรีย เมืองบาร์

เซโลน่า ประเทศสเปน ท่ีเป็นตลาดท่ีมีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรม มีร้านอาหารท้องถ่ินบริการ
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นกัทอ่งเท่ียว (2) ตลาดสีเขียว ยเูนียน สแควร์ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเป็นตลาดภายใต้การกํากบั

ดูแลขององค์กรไม่แสวงผลกําไร เป็นพืน้ท่ีประกอบการค้าให้เกษตรกรรายย่อยท่ีขายแต่สินค้าเกษตร

ปลอดภัย มีการรีไซเคิลขยะมาทําปุ๋ ยแจกจ่ายกับกลับไปให้เกษตรกร การรับบริจาคสิ่งของ และการให้

ความรู้ด้านการเกษตร (3) ตลาด อ.ต.ก. จตจุกัร กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดของไทยท่ีติดอันดบั 4 ของ

ตลาดสดท่ีดีท่ีสุดในโลก และ (4) ตลาดไท ท่ีมีลกัษณะเป็นศนูย์การกระจายสินค้าเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ภมูิภาคอาเซียน ซึง่ทัง้ 4 ตลาดนี ้มีจดุเดน่ท่ีเหมือนกนัคือ การมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีสะดวกตอ่การเดินทางและการ

ขนส่ง การมีความผูกพันหรือความสัมพันธ์ต่อชุมชนมาเป็นเวลานาน และการมีสินค้าและบริการท่ี

หลากหลายและครบครัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การตลาด 

เน่ืองจากองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงมหาดไทย จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก

ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการท่ีกระจายตวัอยู่ตามท้องถ่ินต่างๆ ทัว่ประเทศ ในการใช้พืน้ท่ีเพ่ือเปิด

ตลาด หรือเพ่ือเก็บข้อมูลด้านสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก นอกจากนีย้ังมีอํานาจหลายประการท่ี

เอือ้อํานวยต่อการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิดตลาดได้เองโดยไม่

ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถทํา

การค้าได้ จงึมีความคลอ่งตวัในการสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 

อยา่งไรก็ดี องค์การตลาดยงัต้องพิจารณาถึงการเพิ่มทกัษะบคุลากร ในส่วนท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิ

ภารกิจ อาทิ ทกัษะทางด้านการบริหารจดัการ ด้านการตลาด ด้านการพฒันาธุรกิจ ด้านกฎหมายและการ

บงัคบัใช้สัญญา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือความสําเร็จในการประกอบภารกิจอย่างยั่งยืนใน

อนาคต ทัง้ยังต้องพิจารณาแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบท่ีเป็นข้อจํากัด โดยปรับปรุงให้เอือ้อํานวยต่อการ

ปฏิบตัภิารกิจมากย่ิงขึน้  

 ประเดน็ยุทธศาสตร์องค์การตลาด 

ทัง้นี ้หลงัจากท่ีคณะท่ีได้ศกึษาสภาพแวดล้อมภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ และสภาพแวดล้อม

ภายในขององค์การตลาด รวมทัง้ได้วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การ

ตลาด ในสว่นนีจ้ะเป็นการสรุปประเดน็ยทุธศาสตร์ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นท่ีสําคญั เพ่ือ

นํามาซึง่แนวทางในการจดัทํายทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในส่วนตอ่ไป ซึ่งประเด็น

ยทุธศาสตร์สามารถแบง่ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
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การสร้างตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 4.0: เพ่ือเป็นการตอบรับกระแสความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโลกปัจจบุนัและอตุสาหกรรมดิจิทลั องค์การตลาดใช้โอกาสจาก

ประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างศูนย์ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ราคาสินค้า ปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน 

(Demand Matching) ของสินค้าแต่ละประเภท รวมทัง้สร้างศนูย์การเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์ (E-learning) ใน

การสร้างตลาดมาตรฐานท่ีชมุชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยการพฒันามาตรฐานการประเมิน จดัอนัดบั 

และประชาสมัพนัธ์ตลาดต้นแบบผา่นส่ือออนไลน์ 

การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ: ในระยะ 20 ปีข้างหน้า องค์การตลาดจะมี

การขยายตลาดท่ีประกอบการเองไปจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศเพ่ือเป็นต้นแบบ โดยประสานพันธมิตรกับ

ภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทยตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ และเน่ืองจากประเทศ

กําลังพัฒนาในปัจจุบันจะเป็นขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจอนาคต ซึ่งรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV และ 

NEXT-11 และการรวมตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทางองค์การตลาดจึงพิจารณาการขยาย

ตลาดไปยงัประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม) และประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอ่ืนๆ ท่ี

กําลงัพฒันา เพ่ือตอ่ยอดความเช่ียวชาญในการพฒันาตลาดมาตรฐานและตอบรับกบัโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ทัง้ยงัเป็นการสร้างรายได้สว่นเพิ่มให้กบัองค์การ 

การพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่น: 

นโยบายภาครัฐในภาคส่วนต่างๆ มีการสนบัสนุนการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นภาคบริการท่ีประเทศไทยมี

ความเข้มแข็ง มีแนวโน้มในการเติบโตสูง ทัง้ยงัเป็นฐานของการสร้างรายได้ในส่วนอ่ืนๆ ในการนี ้ตลาด

ชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในท้องถ่ินและพืน้ท่ี

ใกล้เคียง เพ่ือนํารายได้จากการทอ่งเท่ียวเข้าสูช่มุชน  

การตอบรับกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสุขภาพ: จากการท่ีประเทศตา่งๆ รวมทัง้

ประเทศไทยมีการเคล่ือนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ ทําให้เกิดความ

ตระหนกัในการรักษาสขุภาพ รวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภยั  

การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน: จากการทบทวนแนวโน้มในบริบทของโลกและของแผนฯ 

ตา่งๆ ในภาครัฐ ได้มีการเน้นการสนบัสนนุนวตักรรม รวมทัง้สินค้าและบริการดิจิทลั อีกทัง้โอกาสตา่งๆ ท่ี

องค์การตลาดสามารถใช้ประโยชน์ ทําให้องค์การตลาดต้องเร่งพิจารณาการนําสมรรถนะ (Competency) 

5 



 

ท่ีจําเป็นในการประกอบการ เชน่ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ด้านการตลาดและพฒันาธุรกิจ เพ่ือ

บรรลพุนัธกิจได้อยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์ขององค์การตลาด “องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดที่ได้มาตรฐานในการกระจายและ

จําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” และเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวไป

ข้างต้น รวมถึงพนัธกิจขององค์การตลาดซึ่งประกอบไปด้วย (1) ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด

เป็น “ศนูย์กลาง” การกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนของพืน้ท่ี และเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว (2) 

เป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหารจดัการตลาดให้ได้มาตรฐาน และ (3) พฒันาการบริหารจดัการภายในให้มี

ประสิทธิภาพ จงึได้มีการพฒันายุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ดงันี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

พัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ท่ีเก่ียวข้องกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

การจะขับเคล่ือนธุรกิจฐานรากโดยใช้ฐานข้อมูลนัน้ สิ่งสําคญัอนัดบัแรกคือความพร้อมในการ

บริการและนําเสนอข้อมูลเชิงลึก มีความครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในลกัษณะ Real Time ดงันัน้ สิ่ง

สําคญัคือ องค์กรจําเป็นต้องพัฒนาและขยายฐานข้อมูลให้กว้างและครอบคลุม เพ่ือประโยชน์ในการ

ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ (1) ข้อมูลด้านราคาสินค้าสดรายวนั เพ่ือการตดัสินใจในการเลือกซือ้สินค้า (2) 

ข้อมลูด้านปริมาณผลผลิต และ ความต้องการ (Demand Matching) ท่ีจะช่วยผู้ประกอบการ SME ท่ีผลิต

สินค้าชุมชนโดยใช้สินค้าเกษตรเป็นวตัถุดิบจํานวนมากและมีปัญหาในการสรรหาวัตถดุิบสินค้าเกษตร

ปริมาณและคณุภาพท่ีคงท่ีอย่างสม่ําเสมอ แตไ่มส่ามารถสรรหาวตัถดุิบการเกษตรได้เพียงพอกบัการผลิต 

จึงต้องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ม ไปจนถึงการบริหารจัดการสินค้าล้นตลาด หรือ (3) ข้อมูลด้าน

มาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จดัลําดบัคะแนนตลาดทัง้ในภาพรวม 

และในด้านตา่งๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้าง ความสะอาด รวมทัง้ให้การรับรองตลาดท่ีผา่นการ

ประเมิน ในการนีอ้งค์การตลาดจะทําหน้าท่ีเป็น Co-promoter ในการประชาสมัพนัธ์ตลาดท่ีมีลําดบัสงูบน 

เว็บไซต์เพ่ือเป็นการชกัจูงให้ชมุชนใกล้เคียงหนัมาซือ้สินค้าในตลาดดงักล่าว ทําให้ตลาดตา่งๆ เร่งพฒันา

ตนเองเพ่ือเป็นตลาดต้นแบบท่ีดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะนํารายได้จากการ

ทอ่งเท่ียวมาสูช่มุชนเน่ืองจากการทอ่งเท่ียวเป็นภาคบริการท่ีนํารายได้หลกัมาสูป่ระเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวม และบริหาร Big Data เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ รวมทัง้

เผยแพร่ข้อมลูแก่สาธารณะ จําเป็นต้องอาศยัการลงทนุในระบบในระยะ 20 ปีข้างหน้า  

พัฒนาบริการซือ้ขายในตลาด 4.0  

ภายในช่วงแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การตลาดเร่ิมต้นการให้บริการซือ้ขาย

สินค้าออนไลน์  โดยอาจอาศัยช่องทาง ท่ี มีอยู่แ ล้ว  อาทิ  Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรือ 

Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพฒันาเว็บไซต์ท่ีเป็น E-commerce หรือแอปพลิเคชนับน

มือถือสมาร์ทโฟนขององค์กรเอง เช่น การชําระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บตัรเครดิต QR Code 

หรือ E-wallet บนมือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น E-payment จะเพิ่มความสะดวกตอ่ทัง้ผู้บริโภค เจ้าของกิจการ 

กลา่วคือ ชว่ยลดต้นทนุทัง้คา่เดนิทางและทําให้ไมเ่สียเวลา ทัง้ยงัช่วยเพิ่มการหมนุเวียนของเงินให้กบัธุรกิจ

และเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึง่ ซึง่นอกจากจะชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีการขายให้กบัชมุชน และเพิ่มรายได้

ให้กบัองค์กร ยงัสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์โครงการตา่งๆ ขององค์กร และทําการตลาด

ให้กบัองค์กรได้  

การพัฒนา E-commerce นี  ้ยังสามารถต่อยอดไปถึงการเก็บข้อมูลผู้ ใช้ตลาด (Customer 

Relation Management – CRM) โดยใช้โปรแกรมประเภท Location Analytic ท่ีเร่ิมจากการ Log On Wifi 

ทุกครัง้ท่ีผู้ ซือ้สินค้าเข้ามาในบริเวณตลาด จึงสามารถเก็บข้อมูลในรายละเอียดถึงการซือ้สินค้า อาทิ 

ชว่งเวลาท่ีเข้ามาในตลาด ระยะเวลาท่ีอยู่ในตลาด มีการจบั Heat Path ว่าลกูค้ามีผงัรูปแบบ (Pattern) ใน

การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เร่ิมและจบตรงไหน ในขณะท่ีข้อมูลจาก E-payment สามารถ

บอกได้ถึงยอดการซือ้ในตลาด และรวมไปถึงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วัย และ รายได้ เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์การบริหารจดัการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคในแตล่ะชมุชน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์

ในการบริหารจดัการสินค้าท่ีจะวางขาย 

นอกจากนี ้การใช้ฐานข้อมลูสร้างตลาด 4.0 ยงัสามารถพฒันาการใช้แอปพลิเคชนัให้เป็นเสมือน

ตัวกลางในการจัดการและบริหารความต้องการซือ้ของผู้ บริโภคและความต้องการขายให้ตรงกัน 

(Uberization) โดยทางองค์การตลาดจะทําหน้าท่ีเป็น Supplier และมีส่วนแบ่งรายได้จากผลกําไรท่ีผู้ขาย

ได้รับ เน่ืองจากทางองค์การตลาดมีความได้เปรียบในเร่ืองของราคา ความแน่นอนของคณุภาพและจํานวน

สินค้า โดยทางองค์การตลาดอาจเสนอแรงจงูใจให้มีผู้มาใช้แอปพลิเคชนัมากขึน้  
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ท่ามกลางการย้ายขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ปีข้างหน้า กลุ่มประเทศกําลงัพัฒนาใน

ปัจจบุนัจะเป็นกําลงัสําคญัของความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลกูค้า

สินค้าเกษตรชมุชนไปยงัประเทศเหลา่นีไ้ด้ โดยเฉพาะสําหรับการสัง่ซือ้ล็อตใหญ่ เชน่ ประเทศจีน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีตลาดมาตฐานครอบคลุมท่ัวทัง้ประเทศและขยายความเช่ียวชาญ

ออกไปยังต่างประเทศ  

ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพท่ีมีคุณภาพ  

ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้องเร่งพฒันา

ตลาดสาขาท่ีบริหารจดัการเองทัง้ 3 แหง่ ให้ได้มาตรฐาน และเน้นการเป็นตลาดต้นแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ แล้ว

จึงขยายจํานวนตลาดภายใต้การบริหารจดัการเองไปทัว่ประเทศ อาทิ จงัหวดัละ 1 แห่ง โดยประสานกับ

หน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมพฒันาชุมชน และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก เน่ืองจากตลาดสดท่ีประสบความสําเร็จและมีเอกลกัษณ์ จะ

เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจระดบัรากหญ้าท่ีสามารถขยายผล ต่อยอดการสร้างอาชีพและความเจริญขึน้ใน

ท้องถ่ิน เป็นการกระตุ้นเศษฐกิจชุมชนให้ขยายวงกว้างออกไป ทัง้ยังสร้างรายได้ให้กับองค์การตลาด 

นอกจากนี ้เม่ือองค์การตลาดประสบความสําเร็จในการสร้างตลาดมาตรฐานโดยเร่ิมจากการพฒันาตลาด

เกษตรปลอดภยั (แผนระยะ 5 ปี) ยงัสามารถเข้าไปช่วยเสริมสร้างมาตรฐานให้กบัตลาดชมุชน ภายใต้กรม

พฒันาชมุชน และกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีรวมกนัมีนบัพนัตลาดได้อีกด้วย  

องค์การตลาดยังสามารถสร้างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรือเอกชนอ่ืน เช่น กรมธนารักษ์ ท่ีมี

นโยบายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของผู้ มีรายได้

น้อย ในการนี ้องค์การตลาดสามารถสร้างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทัง้นี ้นโยบายการ

สร้างและขยายตลาดมาตรฐาน หรือการเข้าไปช่วยพฒันาตลาดให้ได้มาตรฐานดงักล่าว สามารถขยายผล

ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ลาวและบงัคลาเทศ ในการเป็นผู้ ให้ความรู้ด้านการพฒันาตลาด พร้อมกับ

พิจารณาส่วนแบ่งรายได้จากการบริหารจดัการพฒันาและบริหารจดัการตลาด อีกทัง้ องค์การตลาดยัง

สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Center) หรือเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(Knowledge Sharing Center) ตามวตัถุประสงค์การจดัตัง้ และเพ่ือดึงดดูให้ประกอบการตลาดรายใหม่

เข้ามาพฒันาตอ่ยอดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจงัหวดัหรือของประเทศ เพ่ือสร้างแรงดึงดดูให้
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นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเข้ามาเย่ียมชม เพ่ือเป็นการกระตุ้นผลประกอบการของตลาดและ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดัและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

นอกจากนี ้ในระยะแรก องค์การตลาดจะประสานพันธมิตรกับผู้ ประกอบการ Modern Trade 

(แผนระยะ 5 ปี) เพ่ือขยายชอ่งทางกระจายสินค้าชมุชนให้เติบโตไปกบั Modern Trade ท่ีจะมีการขยายตวั

ไปยงัตลาดตา่งประเทศได้ในระยะยาว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

เน่ืองจากองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีข้อกําหนด และ กฎระเบียบบางประการท่ีทําให้การ

ประกอบการไม่คล่องตวั อาทิ ด้านการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี

จําเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์การตลาดไปสู่วิสยัทศัน์ในระยะยาว ท่ีมีข้อจํากดัจากระบบอตัราคา่ตอบแทน 

กฎระเบียบด้านการเดินทางไกล หรือกฎระเบียบด้านการประกอบการตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้ภายใน

ระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึง่เป็นระยะยาวพอท่ีจะดําเนินการท่ีจําเป็นในการปรับปรุงข้อจํากดัตา่งๆ รวมทัง้ต้องมี

การพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆ อย่างสมดลุ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนหารายได้ เช่นการ

พฒันาธุรกิจ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และ สว่นสนบัสนนุ อาทิ การบริหารบคุลากร การพฒันาองค์กร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือให้ทุกส่วนงาน สนับสนนุยุทธศาสตร์องค์การตลาด เพ่ือการพฒันาองค์การ

ตลาดให้ตอบสนองภารกิจในการเป็นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่าง

ยัง่ยืน จนเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารจดัการภายในเป็นเลิศ 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ องค์การตลาดระยะ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ระยะ 20 ปี 

บคุลากรขององค์การตลาด

สามารถขบัเคลื่อนองค์กรเข้าสู ่

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าประสงค์ 

มีการนําฐานข้อมลูและทรัพยากร

ที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ในการผลกัดนัเศรษฐกิจฐานราก 

และสร้างรายได้แก่องค์การตลาด 

เพ่ิมชอ่งทางการค้าขาย ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ และเพ่ิมชอ่งทาง

การค้าขายออนไลน์ 

เสริมสร้างตลาดสาขาและตลาดชมุชน

ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐาน และมีเอกลกัษณ์

โดยเป็นที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในการบริหาร

จดัการตลาด และพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การตลาด 

ระยะ 20 ปี 

กลยุทธ์ 

(ยุทธศาสตร์ 

องค์การตลาด 

ระยะ 20 ปี) 

• เพื่อความเป็นเลิศการดาํเนินงานของส่วนงานต่างๆ 

อย่างสมดุล เชน่การพฒันาธุรกิจ การตลาด การ

ประชาสมัพนัธ์ และ สว่นสนบัสนนุ อาทิ การบริหาร

บคุลากร การพฒันาองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน การบริหารความ

เสี่ยง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

• ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มี

คุณภาพ สร้างพนัธมิตรกบัหน่วยงานราชการหรือเอกชน

อ่ืน ในการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ขยายตลาดมาตรฐาน

ทัง้ที่บริหารจดัการเอง และที่ให้คําปรึกษาตลาดชมุชนอ่ืน

ในประเทศ โดยเป็นศนูย์เรียนรู้ชมุชน รวมทัง้เป็นที่ปรึกษา

ให้กบัผู้ประกอบการตลาดในตา่งประเทศ 

• พัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ที่เก่ียวข้องกับการตลาด 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แสดงผลข้อมลูด้านราคา 

สินค้าที่ขาด หรือ ล้นตลาด ที่มีความครบถ้วน และเป็น 

Real Time รวมทัง้แสดงผลอนัดบัตลาดมาตรฐาน 

• พัฒนาบริการด้านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชนัของ

ตวัเองด้านสินค้าชมุฃน 

การสร้างตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 

4.0 

การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

การพฒันาตลาดชมุชนให้เป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวหรือเช่ือมโยงกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว

ท้องถ่ิน 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย 

ระยะ 20 ปี 

• มีตลาดชมุชนที่ได้มาตรฐานทัว่ประเทศ 
• องค์การตลาดเป็นที่ปรึกษาที่ผู้ประกอบการทัง้ในและ

ตา่งประเทศนึกถึงเป็นอนัดบัแรกเม่ือต้องการเปิดตลาดใหม่
และบริการจดัการให้ได้มาตรฐาน 

• มีตลาดชมุชนที่อยูภ่ายใต้การประกอบการ หรือภายใต้การให้
คําปรึกษาที่ได้รับการจดัอนัดบัในกลุม่ตลาดทีด่ีเลศิ โดย
องค์กรตา่งประเทศ 
 

• ศนูย์ข้อมลูราคาสินค้าเกษตรรายวนัที่ครบถ้วน สามารถ
แสดงผลด้านราคาได้อยา่ง Real Time 

• ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงปริมาณผลผลติการเกษตรที่มีความ
ต้องการสงู (ขาดตลาด) หรือ ทีล้่นตลาด ในปัจจบุนัและ
อนาคต 

• ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงการจดัอนัดบัตลาดมาตรฐาน ทัง้ใน
ภาพรวม และในปัจจยัการประเมินด้านตา่งๆ  

• องค์การตลาดมีแอปพลิเคชนัของตวัเองที่เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับ เป็นแอปพลิเคชนัที่คนนึกถึงอนัดบัแรกเม่ือต้องการซือ้
สินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ชมุชน (Application of Choice 
ของสินค้าดงักลา่ว) 

• องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจอนัดบั 1 ในด้านการบริหาร
จดัการภายใน  

การตอบรับกระแสอนรัุกษ์

ธรรมชาติ และการรักษาสขุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยายความเช่ียวชาญออกไปยังต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบั

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์

ด้านข้อมลูและโลจิสติกส์ 

การพฒันาการบริหารจดัการ

ภายใน 

วิสัยทศัน์ 
องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดท่ีได้มาตรฐาน 

ในการกระจายและจาํหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน   
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เพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวดงักล่าว แผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาตลาดดัง้เดมิเป็นตลาดเกษตรปลอดภัย  

การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมค้าปลีกทวีความรุนแรงมากขึน้ ทําให้ตลาดแบบดัง้เดิมถกูแย่งส่วน

แบง่ทางการตลาดไปอยา่งตอ่เน่ือง องค์การตลาดจงึมีนโยบายสร้างความแตกตา่งให้แก่ตลาด โดยการขาย

สินค้าหรือบริการท่ีเป็นสินค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) ท่ีจะสามารถทําให้ตลาดแบบ

ดัง้เดมิมีความดงึดดูให้ผู้ ต้องการสินค้าเฉพาะด้านเดนิทางมาเลือกซือ้สินค้าประเภทนีท่ี้มีความหลากหลาย

ได้ในท่ีเดียว จึงลดข้อจํากัดทางด้านทําเลท่ีตัง้ได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนีส้ินค้าเกษตรปลอดภัย มีแนวโน้ม

ความนิยมสงูขึน้ จงึมีศกัยภาพในการเตบิโต นอกจากนี ้องค์การตลาดยงัมีนโยบายท่ีจะพฒันาตลาดสาขา

ให้มีเอกลกัษณ์เพ่ือสร้างความประทบัใจให้นอกจากวตัตถปุระสงค์ในการมาซือ้สินค้าแล้ว ผู้มาตลาดยงัได้

ประสบการณ์จากการมาท่องเท่ียวอีกด้วย ทัง้นีค้วามเป็นเอกลกัษณ์ จะช่วยลดการแข่งขนัทางด้านราคา

จากผู้ประกอบการค้าปลีกสมยัใหมไ่ด้อีกสว่นหนึง่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจายสินค้าชุมชนผ่าน

ช่องทางตลาดกายภาพต่างๆ 

เพ่ือกระจายสินค้าชมุชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพตา่งๆ ทัง้ท่ีประกอบการเอง และตลาดชมุชน

อ่ืนๆ ทั่วไป หรือพืน้ท่ีขายสินค้าท่ีเปิดขึน้ไม่ประจํา โดยอาจมีการประสานกับพันธมิตร ทัง้ภาครัฐ และ

เอกชน ในการวางสินค้าชมุชน 

ส่งเสริมการกระจายสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 

แนวคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ท่ีดแูลรับผิดชอบโดยกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชมุชนให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของคนในชมุชนให้ดี

ขึน้ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้า OTOP ยงัมีข้อจํากดัในการนําสินค้าออกสู่ตลาดในวงกว้าง อาทิ แหล่งเงินทุน

ในประเทศยังไม่เอือ้อํานวยต่อผู้ ประกอบการสินค้า OTOP รวมถึงข้อจํากัดของ Modern Trade ท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การนําสินค้าเข้าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซือ้ คณุภาพสินค้า หรือ คา่ขนส่ง เป็นต้น 

องค์การตลาดจะเข้าไปเป็นกลไกในการลดข้อจํากดัในกระบวนการดงักล่าว ในการสนบัสนนุการขายสินค้า

ชุมชนในพืน้ท่ีต่างๆ เน่ืองจากผู้ผลิตอาจรวมตวักันได้ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานํา

สินค้าเข้า Modern Trade เอง ทัง้ยังเป็นการช่วยนําสินค้าท่ีหลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้ 
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นอกจากนี ้โครงการดงักล่าวยงัทําให้ช่ือเสียงขององค์การตลาด เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในบทบาทและหน้าท่ีอีก

ประการหนึง่ 

การบริหารจัดการสินค้าล้นตลาดและสร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตร 

ข้อจํากัดด้านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้องเป็นไปตามฤดกูาล ประกอบ

กับผลิตผลทางการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึน้ และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็นจํานวนมากทําให้เกิดภาวะ

สินค้าล้นตลาดและเกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา อีกทัง้ การท่ีเกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย

สินค้าได้ ส่งผลให้ขาดอํานาจต่อรอง และขาดการเช่ือมโยงสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ ซือ้ องค์การตลาด

ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้าการเกษตรใน

ระดบัท้องถ่ินให้กระจายออกนอกพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ และขยายเครือข่ายองค์การตลาดให้ครอบคลุมทัว่

ประเทศ โดยอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้า และยงัเป็นการ

ส่งเสริมด้านประชาสมัพนัธ์องค์การตลาดในฐานะตวัแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ

ไทย เสริมสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนบัสนนุการส่ง

สินค้าโภคภณัฑ์ เชน่ อาหารดบิ ขององค์การตลาดให้แก่หนว่ยงานราชการอีกด้วย 

นอกเหนือจากการกระจายสินค้าท่ีล้นตลาดไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ แล้ว องค์การตลาดยงัมีแนวนโยบาย

ในการรับซือ้สินค้าล้นตลาดของเกษตรกร โดยกําหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร 

และ ราคารับซือ้ปลายทางท่ีขายต่อผู้บริโภค เพ่ือให้มีความเหล่ือมลํา้น้อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้

ระบายสินค้าแล้ว ยงัขายได้ราคาท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีผู้บริโภค สามารถซือ้สินค้าล้นตลาดได้ในราคาท่ีลดลง 

และยงัเป็นการสร้างรายได้ให้กบัองค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ด้วย 

การปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) 

องค์การตลาดมีแนวนโยบายดําเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย

ท่ีผ่านมาได้มีการทําโครงการ คาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยออนทวัร์ 

365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ซึ่งเดิมใช้

ตวัแทน (Agent) เพียงไมก่ี่ราย ใช้ช่ือขององค์การตลาดตระเวนขออนญุาตเปิดตลาดนดัทัง้ในระดบั อําเภอ 

และ จงัหวดัตา่งๆ ทําให้ไม่สามารถควบคมุการดําเนินงาน เกิดปัญหาในการควบคมุคณุภาพ และสินค้าท่ี

นํามาขายได้อยา่งเตม็ท่ี ซึง่อาจทําให้เสียช่ือเสียงขององค์การตลาด  
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โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์การตลาดจะเป็นผู้ บริหารจัดการโครงการประเภท Event 

Marketing เอง ตัง้แต่การเลือกสถานท่ี วนัเวลา การจดัหมวดหมู่สินค้า รูปแบบการค้า แต่อาจมีการจ้าง

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน หรือสถาบนัการศึกษา เป็นผู้ รับจ้างในงานภาคปฏิบตัิ โดยองค์การตลาด

จะรับรายได้จากการเชา่แผงการค้าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก 

ซึ่งในการนี ้นอกจากจะทําให้การควบคมุดแูลงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ว ยงัเป็นการเพิ่ม

รายได้ให้แก่องค์การตลาด และยงัเป็นการพฒันาความรู้ให้แก่บคุลากรขององค์การตลาดอีกด้วย แนวทาง

ดงักลา่วนี ้อาจนํามาใช้ในโครงการ Event Marketing อ่ืนๆ ในอนาคต  

พัฒนาองค์การตลาดให้เป็นหน่วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์) ท่ีมีมาตรฐาน 

กิจกรรมหนึง่ท่ีถือเป็นแหลง่รายได้หลกันอกเหนือจากการดําเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน

ปัจจุบัน คือการดําเนินการเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ให้แก่เรือนจําและส่วนราชการต่างๆ 

โดยเฉพาะ การดําเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้าวสาร และเชือ้เพลิงให้แก่เรือนจําฯ ทณัฑสถานของกรม

ราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ และส่วนราชการอ่ืนๆ โดยในช่วงปีงบประมาณปี พ.ศ. 2515 – 2519 องค์การตลาด 

ได้ดําเนินการจดัส่งอาหารดิบ และเชือ้เพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวนีไ้ด้

ทํารายได้ให้กบัองค์การฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตามได้มีการถกูท้วงติงจากสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตัิท่ีองค์การตลาด

มีการแตง่ตัง้เอกชนให้เป็นตวัแทน (ตวัแทนชว่ง) เป็นผู้ ดําเนินการจดัหาอาหารดิบให้แก่เรือนจําทัง้หมด โดย

องค์การตลาดมีการหกัอตัราผลตอบแทนร้อยละ 3 และเม่ือมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในสิทธิพิเศษของ

องค์การตลาดดังกล่าว ทําให้องค์การตลาดต้องเข้าร่วมประกวดราคาเพ่ือเสนอราคาอาหารดิบและ

เชือ้เพลิงแขง่ขนักนักบัเอกชนและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ จึงคาดการได้ว่ารายได้จากแหล่งนีข้ององค์การตลาดจะ

ลดลงอยา่งมาก ในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนี ้ในอนาคตองค์การตลาดจึงมีแนวนโยบาย

ในการหาชอ่งทางการขยายกิจกรรมการจดัหาวสัดโุภคภณัฑ์เพิ่มเติม อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วย

ทหาร และหน่วยราชการทั่วประเทศ รวมถึงการเน้นในด้านคุณภาพอาหารและความเช่ือถือได้ในการ

ให้บริการ โดยประสานพนัธมิตรกบัตวัแทนขององค์การตลาดท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี 76 จงัหวดั 

นอกจากนี ้องค์การตลาดยงัต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนนกิจกรรมในการจดัหาวสัดโุภค

ภณัฑ์ ท่ีแตเ่ดิม ดําเนินการโดยตวัแทนช่วงขององค์การตลาดเป็นหลกั มาเป็นการจดัซือ้จดัหา (Sourcing 

and procurement) วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในราคาท่ีดีท่ีสุด รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่
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อุปทานด้วยตนเอง โดยใช้มาตรฐานอนามยั และ ความมั่นใจได้ในการไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนไปกับ

อาหาร เป็นจุดขายและสร้างความแตกต่างจากผู้ ดําเนินการจดัหาอาหารดบิอ่ืนๆ โดยหากองค์การตลาด

สามารถดําเนินงานสว่นนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ จะสง่ผลให้หนว่ยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้  

ในประเดน็ดงักลา่ว องค์การตลาดจําเป็นต้องจดัตัง้คณะทํางานขึน้มาเพ่ือศกึษาถึงความเป็นไปได้ 

การวางระบบเพ่ือรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมท่ีเพิ่มมลูคา่วตัถดุิบ อาทิ การคดัเกรด

สินค้า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็นต้น ในลําดบัถดัไป 

สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม 

รายได้หลกัท่ีสําคญัท่ีสดุตามพนัธกิจขององค์การตลาดคือรายได้จากการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบั

ตลาด โดยเฉพาะการให้เช่าแผงค้า ซึ่งในปัจจุบนั สาขาท่ีองค์การตลาดเป็นผู้บริหารเอง ประกอบด้วย 

สาขาตลิ่งชนั สาขาบางคล้า และสาขาลําพนู โดยสาขาบางคล้า มีจดุขายท่ีค่อนข้างชดัเจน คือ เป็นตลาด

สัตว์นํา้ ในขณะท่ีสาขาลําพูน มีความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้เป็นตลาดพืชผักออร์แกนิค การได้รับ

งบประมาณจากรัฐบาลมาเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดทัง้สองสาขา 

จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ค่าเช่าแผงค้าและอาคารพาณิชย์ เพ่ือสร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้แก่

องค์กรได้สว่นหนึง่ 

ในขณะท่ีสาขาตลิ่งชนัในปัจจบุนั ยงัคงไม่มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้า องค์การตลาดจึงสามารถ

ใช้โอกาสนี ้ปรับแนวทางในการพัฒนาและบริหารจดัการตลาดตลิ่งชัน ว่าควรเน้นการดําเนินธุรกิจใน

รูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพฒันาเป็นตลาดสําหรับการค้าส่ง

พืชผกัออร์แกนิค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือ การพฒันาเป็นตลาดริมนํา้เพ่ือการท่องเท่ียว เป็นต้น 

จากนัน้จึงทําการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบท่ีศึกษา ภายใต้กรอบ

งบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาล แล้วจึงทําการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

ทัง้นี ้การศึกษาเชิงลึกก่อนการดําเนินงานดงักล่าว จะช่วยให้องค์การตลาดสามารถกําหนดแนวทางท่ี

ชดัเจนในการพฒันา และเพิ่มโอกาสท่ีตลาดตลิ่งชนัจะประสบความสําเร็จ และกลายเป็นตลาดหลกัท่ีมีจดุ

ขายเฉพาะตวั ซึง่จะสามารถสร้างรายได้แก่องค์การตลาดในระยะยาว 

นอกจากการสร้างจดุขายท่ีชดัเจนให้กับตลาดสาขาท่ี องค์การตลาดเป็นผู้บริหารเองในปัจจุบนั 

เม่ือตลาดต่างๆ เร่ิมมีจํานวนผู้ ใช้บริการมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้จากการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีตลาดท่ีมีอยู่ ซึ่งรวมถึงคา่บริการรายวนั เช่น คา่แผงค้าในพืน้ท่ีส่วนท่ีเปิด
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เพิ่มเติมในตลาดตลิ่งชนั เช่น ในบริเวณตลาดริมนํา้ ค่าบริการท่ีจอดรถ ค่าบริการห้องนํา้ ค่าเช่าอปุกรณ์ 

และการเปิดพืน้ท่ีเพิ่มด้านหน้าตลาดบางคล้า เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาด

กายภาพ  

เน่ืองด้วยองค์การตลาดได้รับการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาตลาดตวัอย่างจากรัฐบาลใน

ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการนําองค์ความรู้ท่ีมีจากการพฒันาและปรับปรุง 

ตลาดสาขาทัง้ 3 แหง่ขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่แหล่งชมุชนอ่ืนๆ โดยการขยายองค์

ความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์การตลาด และ ยทุธศาสตร์ของชาติในมิติของการพฒันา

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างตลาดต้นแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขนัได้อย่างมัน่คงเพ่ือเป็น

รายได้หลกัท่ียัง่ยืนให้แก่ประเทศไทย  

เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐาน องค์การตลาดจะมี 3 

บทบาท คือ การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และ การวดัผล องค์การตลาดได้วางแผนการจดัตัง้ศนูย์การ

เรียนรู้ในตลาดกายภาพสาขาตา่งๆ ท่ีตลาดตลิ่งชนั ตลาดบางคล้า และ ตลาดลําพูน โดยใช้งบประมาณ

อดุหนนุท่ีจะได้มาในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือมาเป็นงบลงทนุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างองค์การตลาด 4.0  

สร้างระบบ E-commerce 

เน่ืองด้วยองค์การตลาดมีจุดแข็ง คือ เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย ทําให้มี

ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ ผลิตท่ีสําคญัในแต่ละจังหวดัได้ง่าย และเป็นกลไกท่ีสําคญัของ

กระทรวงมหาดไทยในการเช่ือมโยงข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ ซือ้ ในปัจจบุนั เน่ืองด้วยแนวโน้มของ

เทคโนโลยีและนวตักรรมทัง้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน สง่ผลให้โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทํา

ให้สามารถสืบค้น ส่งตอ่ จดัเก็บ และบริหารข้อมูลได้เป็นปริมาณมากและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม องค์การ

ตลาดยังมีจุดอ่อน คือ การขาดบุคลากรผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการตลาดออนไลน์และการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ ยังขาดการนําข้อมูลท่ีเก็บได้ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพกบัองค์กร 
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ดงันัน้ ด้วยปัจจยัท่ีได้กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น องค์การตลาดจึงพิจารณาดําเนินกลยทุธ์ สร้างระบบ 

E-commerce 4.0 ด้วยการ (1) พัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์ (Online 

Marketing) (2) เน้นการเป็นพนัธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศยัช่องทางท่ีมีอยู่แล้ว แทน

การสร้างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชําระเงิน ออนไลน์หรือโดยบตัรเครดิต และ (3) ริเร่ิมโครงการนําร่องใน

บางเขตพืน้ท่ี ก่อนขยายผลออกไปทั่วประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง

ข้อมลูผา่นทางชอ่งทางเดิมท่ีประชาชนมีความคุ้นเคย เช่น บนมือถือ หรือบนแอปพลิเคชนัไลน์ (Line) และ

ในช่วงตอ่มา (แผนระยะ 20 ปี) จึงเร่ิมสร้างแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง เพ่ือทําหน้าท่ีเป็น

ส่ือกลาง ช่องทางการส่ือสาร และรวบรวมข้อมูลระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย ซึ่งอาจขยายไปถึงผู้ ซือ้ใน

ต่างประเทศ และอาจพิจารณา Outsource ระบบโลจิสติกส์ ไปให้กับบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญให้กับ

พนัธมิตรภาครัฐ เชน่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ภาคเอกชน เชน่ Kerry เป็นต้น 

สร้างศูนย์ข้อมูล 

การสร้างศนูย์ข้อมลูมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ชว่ยให้ประชาชนทกุกลุม่สามารถเข้าถึงและรับทราบถึง

ข้อมลูท่ีสําคญั เช่น ราคาสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตทัง้ประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรือ

บนแอปพลิเคชนัไลน์ (Line) (2) ช่วยจบัคูค่วามต้องการซือ้กบัความต้องการขาย โดยเฉพาะความต้องการ

เป็นล็อตใหญ่ในทกุๆ พืน้ท่ี รวมทัง้อาจเป็นการส่งตอ่ข้อมลูความต้องการของผู้ ซือ้ในตา่งประเทศ และ (3) 

สามารถเป็นช่องทางการสร้างรายได้บางส่วน เช่น จากค่าบริการ ค่าบริหารจัดการแอปพลิเคชันให้กับ

องค์การตลาด 

ในการนี ้องค์การตลาดมีความจําเป็นต้องสร้างศูนย์ข้อมูล เพ่ือนํามาบริหารจดัการการตลาด

ออนไลน์ดงักล่าวนี ้ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ทัง้จากการสํารวจจากพนัธมิตรภาครัฐ เช่นข้อมลูจาก กรมการ

ปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์การเกษตร หรือ กระทรวงพาณิชย์ ตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ราชอาณาจกัร หรือเป็น

ราคาท่ีองค์การตลาดกําหนดขึน้เพ่ือรับซือ้ในกรณีสินค้าการเกษตรท่ีล้นตลาด และ ด้านปริมาณ (Demand 

Matching) เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME หรือ ผู้ผลิต OTOP ท่ีมีความต้องการผลิตผลทางเกษตรจํานวน

มาก และมีข้อกําหนดเง่ือนไขคณุภาพคงท่ี ยงัไม่สามารถหาสินค้าวตัถดุิบทางการเกษตรท่ีมีคณุภาพคงท่ี

ได้เพียงพอและสม่ําเสมอ เช่น การผลิตอาหารแปรรูป และ เคร่ืองสําอางจากวตัถดุิบธรรมชาติท่ีกําลงัเป็น

กระแสนิยมในต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามคําสั่งซือ้ นบัเป็นอุปสรรคในการทําการค้า

16 



 

อยา่งมาก โดยเฉพาะในกรณีการสัง่สินค้าจํานวนมากจากตา่งประเทศ ทัง้นีบ้ริการดงักล่าวยงัสามารถช่วย

ในการบริหารจดัการสินค้าท่ีล้นตลาดได้อีกด้วย 

การสร้างข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน จะสามารถช่วยทําให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรวตัถุดิบ พบกับ

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีความสามารถสงู เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมี

พืน้ฐานจากด้านเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน  

เม่ือองค์การตลาดมีแนวนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ และ

ทนัต่อเหตุการณ์มากขึน้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะปรับปรุงการดําเนินงานภายในให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ 

และ พันธกิจ ในอนาคต รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของการบริหารจัดการภายใน ทัง้ทางด้าน การ

ประชาสัมพันธ์ ทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรโดยการเร่ง

เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจําเป็นและต้องการในธุรกิจในอนาคต ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ พฒันาระบบบริหารผลงาน และสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ด้านตรวจสอบภายใน และควบคุม

ภ า ย ใ น เ พ่ื อ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ท่ี ดี  ร ว ม ทั ้ง ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  เ ป็ น ต้ น
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การประมาณการทางการเงนิ 

สําหรับรายได้ของสํานักงานใหญ่ขององค์การตลาด รายได้ในส่วนของค่าดําเนินงานข้าวสาร

อาหารดิบและอ่ืนๆ จะลดลงเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการจดัซือ้ข้าวสารอาหารดิบของเรือนจําตา่งๆ ส่งผลให้กระทบกบัผลกําไรของสํานกังานใหญ่ 

รวมทัง้รายได้ขององค์การตลาดโดยรวม ทําให้องค์การตลาดประสบภาวะขาดทนุ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ

ในการลดค่าใช้จ่าย เช่น การย้ายสํานักงานไปยังสาขาตลิ่งชัน เพ่ือลดค่าเช่าสํานักงาน รวมถึง การ

วางโครงการใหมเ่พ่ือชดเชยรายได้ในสว่นดงักลา่วท่ีหายไป 

จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) โครงการท่ีมีศกัยภาพในการ

สร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่องค์การตลาด ซึง่สามารถเร่ิมดําเนินการได้ทนัที ตามแผน ประกอบด้วย 

 โครงการนําสินค้า OTOP เข้าไปจําหนา่ยใน Modern Trade 

 โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด) 

 โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 

 โครงการท่ีปรึกษาตลาดต้นแบบ 

การประมาณการรายได้จากโครงการตา่งๆ ดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัประสบการณ์จากการดําเนินงาน

โครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันในอดีต และ การผลกัดนัการดําเนินงานโดยบคุลากรขององค์การตลาด

เป็นหลกั โครงการท่ีเป็นโครงการใหม ่โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการท่ีปรึกษาตลาด

ต้นแบบ คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามลําดับ ดังท่ีแสดง

รายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ในส่วนของสาขาต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย สาขาตลิ่งชนั สาขาบางคล้า และสาขาลําพนู ทางองค์การตลาด จะ

ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพ่ือพฒันาสิ่งอํานวยความสะดวก และปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของทัง้สามตลาดดีขึน้ โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชนั ซึ่งในปัจจบุนั ยงัไม่

มีรายได้จากคา่เชา่แผง ในขณะท่ี ตลาดลําพนู และตลาดบางคล้า การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทัง้จะส่งผลให้องค์การตลาด มีรายได้

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

รายได้จากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

โครงการนําสินค้า OTOP เข้าไปจําหน่ายใน Modern Trade

รายได้โครงการนําสินค้า OTOP จําหน่ายใน Modern Trade 2,000,000             2,500,000             2,750,000             3,025,000             3,176,250             3,335,063             

ต้นทุนโครงการนําสินค้า OTOP จําหน่ายใน Modern Trade 1,966,000             2,425,000             2,667,500             2,934,250             3,080,963             3,235,011             

รายได้สุทธิโครงการฯ 34,000                  75,000                  82,500                  90,750                  95,288                  100,052                

โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด)

มูลค่าสินค้าที่ขายได้ 500,000                550,000                605,000                665,500                732,050                805,255                

ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3) 15,000                  16,500                  18,150                  19,965                  21,962                  24,158                  

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ 485,000                533,500                586,850                645,535                710,089                781,097                

รายได้สุทธิโครงการฯ 15,000                  16,500                  18,150                  19,965                  21,962                  24,158                  

โครงการตลาดออนไลน์ 4.0

มูลค่าสินค้าที่ขายได้ 200,000                500,000                550,000                632,500                727,375                

ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3) 6,000                    15,000                  16,500                  18,975                  21,821                  

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ 2,000                    5,000                    5,500                    6,325                    7,274                    

รายได้สุทธิโครงการฯ -                        4,000                    10,000                  11,000                  12,650                  14,548                  

โครงการที่ปรึกษาตลาดต้นแบบ

รายได้จากค่าบริการที่ปรึกษา 500,000                600,000                

รายได้สุทธิโครงการฯ -                        -                        500,000                600,000                

รายได้สุทธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 49,000                  95,500                  110,650                121,715                629,899                738,757                
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มากขึน้จากการปล่อยเช่าแผงค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลกัขององค์กร โดยเม่ือพิจารณา กําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) ของแตล่ะสาขา 

เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า กําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม และคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้มดีขึน้ตามลําดบั ซึง่สะท้อนให้

เห็นถึงความจําเป็นในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ เพ่ือเข้าสูธุ่รกิจใหม่ๆ  และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาท่ีมีอยูเ่พ่ือให้สามารถ สร้างรายได้จากการ

ปลอ่ยเชา่แผงค้ามากขึน้ในระยะยาว ทดแทนรายได้จากคา่ดําเนินงานข้าวสารอาหารดบิและอ่ืนๆ ท่ีจะหายไปในปี 2561 

  

2559 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

สํานักงานใหญ่ 62,111,650             40,765,567             (35,059,215)            (35,919,053)            (31,325,472)            (31,775,616)            (32,565,773)            

สาขาตลิ่งชัน (22,074)                   (3,010,727)              (3,112,563)              (1,147,262)              (2,275,889)              1,352,148               1,056,166               

สาขาบางคล้า 2,624,229               2,275,330               2,631,521               4,791,635               5,492,041               5,407,259               5,306,656               

สาขาลําพูน (1,279,730)              (1,749,615)              (1,612,637)              (1,306,808)              (1,122,873)              (1,273,009)              (1,437,269)              

สาขาหนองม่วง 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 ภาพรวมทั้งองค์กร 75,753,278             52,431,013             (21,691,339)            (18,163,058)            (13,859,372)            (10,965,427)            (12,369,135)            
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การตลาด 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การตลาด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยเร่ิมจากพลวตัโลก (Mega Trend) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มสําคญัท่ีจะ

เกิดขึน้ในโลกท่ีทุกประเทศทั่วโลกมองเห็นร่วมกัน และนํามาใช้ในแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

รวมทัง้ประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยใช้กรอบแนวคิด PESTLE (การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี กฎ 

ระเบียบ และสิ่งแวดล้อม) วิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับองค์การตลาด และการวิเคราะห์ในระดับ

อตุสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย สถานการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต (2) 

ทําการทบทวนเอกสารด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การตลาด ซึ่ง

รวมถึง (2.1) แผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (2.2) แผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 

2560-2564) และ (2.3) แผนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยมีประเด็นหลกั 

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การวิเคราะห์ PESTLE และพลวัตโลกท่ีสาํคัญในอนาคต 

จากการรวบรวมวรรณกรรมและทบทวนแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ของโลกจาก

หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากลในสาระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ World Economic Forum (WEF) 0

1, Frost & 

Sullivan2, Roland Berger3, pwc4, KPMG5, Ernst & Young (EY) 5

6 โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นการ

เปล่ียนแปลงสําคญัตา่งๆ ของโลกในระยะยาว หรือพลวตัโลก ได้ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE ดงันี ้

1 World Economic Forum. (2015). Outlook on the Global Agenda 2015. Retrieved July 11, 2017, from http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-

2015/ 
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/corporate-

governance/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) การเปล่ียนแปลงทางการเมือง (P-Political) เช่น การเปล่ียนแปลงของมหาอํานาจทางการเมือง 

ของโลก 

2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) ประกอบด้วย การย้ายขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจ 

การเน้นสร้างเศรษฐกิจให้ยัง่ยืนจากองค์ความรู้และนวตักรรม และการเพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

3) การเปล่ียนแปลงทางสงัคม (S-Social) ประกอบด้วย สงัคมผู้สงูอาย ุการขยายตวัของเมือง และ

การเพิ่มสงูขึน้ของประชากรโลกโดยรวม 

4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (T-Technological) เช่น เทคโนโลยี 4.0 และการแพร่กระจายของ

เทคโนโลยี อย่างการใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนท่ีสร้างความนิยม และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บรโภค 

เป็นต้น 

5) การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) เช่น การออกกฎหมายใหม่ขึน้มาเพ่ือควบคมุดูแล

นวตักรรมใหม่ๆ  ในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายทางการค้าระหวา่งประเทศ 

6) การเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (E-Environmental) เช่น ภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของ

สภาพภมูิอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากร 

1.1.1 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง (P-Political) 

หากแนวโน้มในปัจจบุนัยงัดําเนินไปอย่างตอ่เน่ือง เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในกลุ่มประเทศ

มหาอํานาจแถบตะวนัตกจะเปล่ียนแปลงไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยโุรปจะสญูเสีย

สถานะและอิทธิพลทางการเมืองโลกไปให้แก่ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชีย ด้วยจํานวนประชากรท่ีมากกว่า

และขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญ่กว่า ส่งผลให้ประเทศกําลงัพฒันาหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน

แถบเอเชีย หรือแม้แต่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดอย่าง

กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ จะกลายมาเป็นมหาอํานาจใน

ระดบัโลกท่ีโดดเดน่มากขึน้ 

โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศจีนจะเป็นประเทศท่ีมีขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั ดังน้ี ในอนาคต 

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตามข้ัวอํานาจท่ีเอนเอียงไป
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ทางกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และสภาวะเศรษฐกิจท่ีกําลังก้าวหน้าของประเทศเหล่าน้ีเป็นหลัก 6

7 

ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่าน้ีจะกลายเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีเหมาะแก่การขยายธุรกิจ โดย

องค์การตลาดอาจพิจารณาการขยายช่องทางการค้าไปสู่ประเทศเหล่าน้ีด้วยเช่นกัน 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) 

(1) การย้ายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจใหม ่

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มประเทศท่ีมีจํานวนประชากรและทรัพยากรมาก

อยา่ง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ หรือ กลุ่มประเทศ “BRICS” เป็นการส่งสญัญาณการย้าย

อํานาจทางเศรษฐกิจไปยงักลุม่ประเทศดงักล่าวมากขึน้ โดยผลการสํารวจพบว่าการเติบโตของผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) ของกลุ่มประเทศ BRIC (ไม่

รวมประเทศแอฟริกาใต้) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7.9 ต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า รวมถึงการเติบโตของมลูค่า

การสง่ออกท่ีแท้จริง (Real Export) ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบั Real GDP ท่ีร้อยละ 7.8 ตอ่ปี7

8 ด้วย

เหตุนี ้จึงมีการคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตดังกล่าวจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้จํานวนมาก 

นอกจากนี ้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดชนชัน้กลางท่ีมากขึน้ ซึ่งหมายความว่า อํานาจการซือ้

ของประชากรในกลุ่มประเทศ BRICS จะมีเพิ่มสูงขึน้เป็นอย่างมากใน 13 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2573) ทําให้

เกิดอุปสงค์ต่อสินค้าโดยทั่วไปมากขึน้ และช่วยผลักดนัให้เกิดการผลิตและการจ้างงานเพิ่มขึน้ตามมา 

ดงันัน้ กลุม่ประเทศ BRICS จงึถกูคาดการณ์วา่จะเป็นผู้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกท่ีสําคญัในอนาคต 

นอกจากกลุ่มประเทศ BRICS แล้ว ยงัมี กลุ่มประเทศ Next Eleven (N-11) ซึ่งได้แก่ บงักลาเทศ 

อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่าน เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ตรุกี และเวียดนาม และกลุ่ม

ประเทศ ASEAN Five ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะเป็นกลุ่มประเทศท่ี

ช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกบักลุ่มประเทศ BRICS โดยถกูคาดการณ์ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศท่ีมี

การเติบโตสูง เป็นเป้าหมายการลงทุน และกลายเป็นเศรษฐกิจท่ีเน้นการบริโภคเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก  

7 Business Insider. ( 2016) . 4 mega-trends that could change the world by 2030. Retrieved July 14, 2017, from http://www.businessinsider.com/mega-

trends-could-change-world-by-2030-2016-7/#1-individual-empowerment-1 
8 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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ด้วยสาเหตท่ีุตลาดประเทศกําลังพฒันาเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Rapid-Growth Markets) 

สง่ผลให้กลุม่ประเทศเหลา่นี ้มีความนา่ดงึดดูและโอกาสให้กบัธุรกิจและการลงทนุเพิ่มเตมิอีกมาก แตกตา่ง

จากประเทศพฒันาแล้ว (Developed Countries) ท่ีเป็นตลาดท่ีโตเตม็ท่ีแล้ว (Mature Markets) 

ทําให้มีการประมาณการจากธนาคารโลกระบุว่าในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 13 ปีข้างหน้า 

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกําลงัพฒันาจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของ GDP ของทัง้โลก 8

9 การค้าของ

กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเหล่านีจ้ะคิดเป็นร้อยละ 37 ของการค้าโลก ซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งเป็นการค้า

ระหวา่งประเทศกําลงัพฒันาด้วยกนัเอง นอกจากนี ้ประเทศกําลงัพฒันาจะมีการไหลเข้าของเงินทนุคิดเป็น

ร้อยละ 47 ของทัง้โลก ส่งผลให้ประเทศเหล่านีจ้ะไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มประเทศท่ีทําตามนโยบายหรือกระแส

ของตลาดโลกอีกต่อไป แตจ่ะกลายมาเป็นผู้สร้างกระแสให้เกิดเป็นอุปสงค์และอุปทานใหม่ๆ ขึน้มา และ

เป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลทางการค้าระหว่างประเทศและในองค์กรระหว่างประเทศ การย้ายฐานอํานาจจึง

เป็นโอกาสให้ประเทศไทยในทุกภาคส่วนรวมท้ังองค์การตลาดในการพิจารณาการหาประโยชน์

ในการขยายธุรกจิ 

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เน่ืองจากตลาดโลกในปัจจุบนั โดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน 

ตา่งก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี ้ประเทศท่ีน่าจะเป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยคือกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้านท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 8 – 10 ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่ม CLMV และด้วย

ปัจจยัด้านภูมิศาสตร์และความใกล้ชิดทางวฒันธรรมของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดงักล่าว มากกว่า

กลุ่มประเทศอาเซียนดัง้เดิม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นคู่แข่ง

สําคญัของประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรม ทําให้กลุ่มประเทศ CLMV มีโอกาสท่ีจะเป็นเป้าหมาย

การตลาดของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมท่ีจําเป็นสําหรับการทําให้ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมในอาเซียนและเอเชียอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประเทศไทยได้รับประโยชน์ในระยะยาวอย่างยัง่ยืน คือ (1) อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ (2) 

9 KPMG International Cooperative (“KPMG International”). (2014). Future State 2030: The global megatrends shaping governments. Retrieved July 11, 

2017, from https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/03/future-state-2030.html 
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การแปรรูปสินค้าเกษตร (โดยใช้วตัถดุบิจากทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน) (3) อตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวซึ่งเก่ียวข้องกับการเดินทาง ทัง้นี ้มีข้อสังเกตว่า อุตสาหกรรมท่ีสําคัญส่วนใหญ่ นอกจาก

อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทย

ได้เปรียบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมด้านบริการ เช่น การค้าส่ง-ค้าปลีก บริการด้านการเงิน และ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมแล้วมีมลูคา่คดิเป็นมากกวา่ร้อยละ 23 ของ GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558  

(3) การเน้นสร้างเศรษฐกิจให้ยัง่ยืนจากองค์ความรู้และนวตักรรม 

ในภาวะท่ีตลาดมีแรงงานท่ีต้องการไม่เพียงพอ ทําให้ต้นทนุในการจ้างแรงงานเพิ่มสงูขึน้ สําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีเน้นแรงงาน (Labor Intensive Industry) จึงต้องหันมาสร้างนวัตกรรม และสะสมองค์

ความรู้เพ่ือผลกัดนัให้เกิดผลิตภาพสงูขึน้ เช่น การทดแทนแรงงานด้วยหุ่นยนต์หรือระบบควบคมุอตัโนมตั ิ

(Automation) ท่ีทําให้เกิดผลิตภาพท่ีสูงขึน้ และยงัเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระยะ

ยาวอีกด้วย อยา่งไรก็ดี การนํานวตักรรมตา่งๆ มาทดแทนแรงงาน ยงัมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้แรงงานท่ีมี

ทกัษะระดบัสงูท่ีสามารถเข้าใจและปฏิบตัิงานร่วมกบักบันวตักรรมดงักลา่วได้ด้วย ผู้ประกอบการในทุก

ภาคส่วนรวมถึงองค์การตลาด จึงควรมีการปรับตัวในการเสริมสร้างความสามารถบุคลากรใน

องค์กรเพ่ือการรองรับแนวโน้มดังกล่าว 

(4) การเพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

การเพิ่มขึน้ของผู้ ประกอบการธุรกิจมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ประการแรกคือ การ

เปล่ียนแปลงในสาเหตขุองผู้ ริเร่ิมประกอบการธุรกิจ จากเดิมท่ีริเร่ิมประกอบธุรกิจเพียงเพ่ือความจําเป็นใน

การดํารงชีวิตเท่านัน้ เปล่ียนมาเป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาโอกาสแทน กล่าวคือ ผู้ประกอบการ

เหลา่นีจ้ะมองเห็นโอกาสในการสร้าง และพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ ขึน้มาในตลาด โดยจะพบเห็น

ได้ชดัเจนในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากประเทศเหล่านี ้มีประชากรชนชัน้กลาง

ท่ีเพิ่มมากขึน้และมีกําลังซือ้เพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีต้นทุนต่ํา และ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทลั 9

10 สภาวการณ์เช่นน้ีมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจการซ้ือขายสินค้า

10 Ernst & Young Corporate Services Limited. (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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ออนไลน์มีการขยายตัวขึ้น การขยายตัวของประชากรชนช้ันกลางทําให้มีอํานาจซ้ือสูงขึ้น และ

สามารถเข้าถงึสินค้าออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

1.1.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคม (S-Social) 

 (1) สงัคมผู้สงูอาย ุ(Aging Society) 

ในปัจจบุนั หลายประเทศทัว่โลกเร่ิมก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุโดยคําจํากดัความคือ มีประชากรอายุ

มากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี เกินกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้

ประเทศ กลุม่ประเทศท่ีพฒันาแล้วสว่นใหญ่เร่ิมเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายตุัง้แตเ่ม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว ส่วนกลุ่มประเทศ

กําลงัพฒันามีอตัราการเพิ่มของประชากรสงูอายเุร็วมาก และเร่ิมทยอยเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุในขณะท่ีกลุ่ม

ประเทศด้อยพฒันายงัมีเวลาเตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมสงูอายอีุกประมาณ 30-40 ปี โดยสงัคมผู้สงูอายุ

นัน้มีผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีพฒันามากขึน้ และประชาชนหนัมาสนใจสขุภาพมากขึน้ ส่งผล

ให้อตัราการเสียชีวิตลดลง อีกทัง้ประชากรส่วนใหญ่แตง่งานช้าลง และมีการวางแผนครอบครัวกนัมากขึน้ 

รวมทัง้ความรู้ และเทคโนโลยี ในเร่ืองการคมุกําเนิดท่ีแพร่หลายและก้าวหน้ามากขึน้ ภาวะเจริญพนัธุ์หรือ

อตัราการเกิดจงึลดลง การมีประชากรสงูอายเุป็นสดัส่วนท่ีคอ่นข้างมาก หรือท่ีเรียกว่า “สงัคมผู้สงูอาย”ุ ทํา

ให้เกิดความท้าทายของสงัคมหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น มาตรการการเก็บภาษี การวางระบบสวัสดิการ

สงัคม ระบบเงินบําเหน็จบํานาญ และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เป็นต้น ในส่วนของประชากร 

ความต้องการด้านสาธารณูปโภค สินค้าและบริการ สําหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังเคร่ืองอุปโภค บริโภค 

เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ (ปลอดภัย อินทรีย์ หรือ Organic) และบริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มจะ

เป็นท่ีต้องการมากขึ้น นอกจากน้ี การพัฒนาโครงสร้างของตลาดให้เอ้ืออํานวยแก่ผู้สูงอายุ เช่น 

การทาํทางลาด จะเป็นสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้มาตลาด  

 (2) การขยายตวัของเมือง (Urbanization) 

ในอนาคตประชากรสว่นใหญ่จะย้ายเข้าสูเ่มืองมากขึน้ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 

จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรโลก และเศรษฐกิจเมืองใหญ่จะคิดเป็น 

ร้อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทัง้โลก ทําให้เมือง

ใหญ่กลายเป็นแหลง่รวมกิจกรรมสําคญัทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้การผลิต การค้าขาย และการลงทนุ ซึ่ง

เป็นผลมาจากแรงจูงใจต่างๆ อาทิ ความแตกต่างของค่าแรงและคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย 
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ความก้าวหน้าของระบบขนส่ง ความเป็นศูนย์กลางของประเทศ ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน และ

ระบบสาธารณูปโภค จงึทําให้ประชากรไหลเข้าเมืองอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งจะส่งผลให้มีกิจกรรมทางสงัคมและ

เศรษฐกิจในเมืองรอบๆ มากขึน้ จนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Mega city) 

อย่างไรก็ตาม การขยายตวัของเมืองใหญ่ก็นํามาซึ่งอุปสรรค และความท้าทายหลายด้านด้วยกนั 

ด้านแรกคือปัญหาความแออดัของประชากร ทัง้ประชากรไร้ท่ีอยู่อาศยั และผู้ ท่ีอยู่อาศยัในท่ีแออดัหรือเป็น

แหล่งเส่ือมโทรม ปัญหาด้านตอ่มาคือปัญหามลพิษและปัญหาสขุภาพ ปัญหาสดุท้ายคือความพร้อมด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน พลงังาน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งปัญหาเหล่านีต้้องใช้จํานวนเงินมหาศาลในการ

แก้ไขพฒันา เพ่ือให้พร้อมรับมือกบัการขยายตวัของเมืองใหญ่ และผลท่ีจะตามมา จึงเป็นประเด็นในการ

พิจารณาในส่วนของมาตรฐานตลาดชุมชนท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีจะเตบิโตขยายตัวไปพร้อมกับชุมชน  

 (3) การเพิ่มสงูขึน้ของประชากรโลกโดยรวม โดยเฉพาะประชากรชนชัน้กลาง 

สืบเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทําให้คนมีอายุขัยท่ีสูงขึน้ทําให้อัตราการตายลดลง 

จํานวนประชากรโดยรวมของโลกจงึมีมากขึน้ โดยองค์กรหลายแหง่ได้มีการคาดการณ์จํานวนประชากรโลก 

ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรของโลกจะมีประมาณ 8-9 พนัล้านคน โดยประเทศท่ีกําลงัพฒันาในแถบ

ทวีปเอเชีย ลาตนิอเมริกา และแอฟริกา จะมีอตัราการเพิ่มขึน้ของประชากรท่ีสงูกวา่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 

Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณ์ว่า จํานวนประชากรชนชัน้กลางทัว่โลก 

(รายได้เฉล่ีย 10-100 เหรียญสหรัฐต่อวนั) จะเพิ่มขึน้ในอตัราเร่งจาก 2 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 

4.9 พนัล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทัง้โลก ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งราวร้อยละ 80 ของคนชัน้

กลางท่ีเพิ่มขึน้ มาจากตลาดเกิดใหม่หรือประเทศกําลงัพฒันา ดังน้ัน ในส่วนน้ีจึงทําให้ประเทศในกลุ่ม 

BRICS และ CLMV เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีมีความน่าสนใจในการขยายช่องทางการประกอบ

ภารกิจหรือธุรกิจ 

1.1.4 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (T-Technological) 

การผลิตสินค้าเร่ิมจากการใช้แรงงานคนและสตัว์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีต้องใช้ทรัพยากรมากท่ีสุดและ

ประสิทธิภาพต่ําท่ีสดุ ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาอตุสาหกรรมของโลกก็ถกูพฒันาไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงไป

ของเทคโนโลยีและนวตักรรม การปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้แรกของโลกเกิดขึน้เม่ือมีการสร้างเคร่ืองจกัรไอนํา้
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ในปี พ.ศ. 2327 โดยถกูนํามาใช้ทดแทนพลงังานท่ีได้จากธรรมชาตใินการผลิต รวมทัง้เกิดการสร้างรถไฟซึ่ง

ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านการคมนาคมขนส่ง กระตุ้ นการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรม ด้วย

ความก้าวหน้านี ้จึงนํามาสู่การปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2413 เม่ือมีการพฒันาเคร่ืองกําเนิด

พลงังานไฟฟ้า และเปล่ียนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน และมีการใช้แนวความคิดแบบการแบง่

งานกันทํา (Division of Labor) ซึ่งเป็นการแบ่งงานกันทําตามความถนัดของแต่ละคน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งการปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้นีทํ้าให้เกิดการผลิตสินค้าครัง้ละมากๆ และมีคณุภาพท่ี

ทดัเทียมกบังานหตัถกรรม โดยมีราคาไม่แพง ทําให้ทกุคนสามารถเข้าถึงสินค้าอตุสาหกรรมได้ จนเกิดเป็น

กระแสบริโภคนิยมท่ีแพร่กระจายไปในทกุภมูิภาคของโลก10

11 

แผนภาพที่ 1: การพัฒนาอุตสาหกรรม 1.0-4.0 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์ของคณะท่ีปรึกษา) 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2512 เม่ือการพัฒนาด้านอิเลคทรอนิคส์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบ

บริหารจดัการด้านคุณภาพ การพัฒนาเคร่ืองจกัรให้มีความสามารถในด้านความเร็วและความละเอียด

11 
ปฏิวติัโลกอตุสาหกรรม พลิกโฉมหน้าการผลิต. (2558). สืบค้น 14 มกราคม 2559, จาก http://tools-article.sumipol.com/wp-

content/uploads/2015/08/INDUSTRY4.0-The-Next-Industrial-Revolution.pdf  
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แม่นยํา รวมถึงการนําเอาระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต แต่ระบบทัง้หมดนีย้งัต้อง

ได้รับการบริหารจดัการจากหน่วยควบคมุกลาง หรือ Centralization ซึ่งทําให้แตล่ะระบบยงัไม่มีอิสระภาพ

ในการประมวลผลเอง 

ในปัจจุบนั ความต้องการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้จากความต้องการในการลดต้นทุน 

และความแม่นยําในการผลิตท่ีสูง จึงทําให้มีแนวความคิดในการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ซึ่งคือการ 

บูรณาการการผลิตเข้ากับการเช่ือมต่อทางเครือข่ายทุกหน่วยของระบบการผลิต ตัง้แต่ตัววัตถุดิบ 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออุปกรณ์ ระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ ซึ่งระบบเครือข่ายนีส้ามารถส่ือสาร

และแลกเปล่ียนข้อมลูซึ่งกนัและกนัอย่างอิสระ เพ่ือการจดัการกระบวนการผลิตทัง้หมด ซึ่งระบบนีคื้อการ

เช่ือมโยงระหวา่งระบบไซเบอร์ (Cyber) และระบบกายภาพ (Physical) เข้าด้วยกนั11

12 

ในสหภาพยุโรปได้มีการกําหนดแนวทาง Factories of the Future ท่ีโรงงานจะต้องสะอาด มี

ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมท่ียั่งยืน 1 2

13 โดยมีเป้าหมายในการ

พฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในสหภาพยโุรปผ่านการพฒันาและบูรณาการ

นวัตกรรมการผลิตท่ีเช่ือมต่อระบบทัง้หลายเข้าด้วยกันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้า

อตุสาหกรรม และความยัง่ยืนของผู้ประกอบการ ตวัอย่างเช่น ในโรงงาน Bosch ในประเทศเยอรมนีมีการ

ใช้แนวความคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ในการพฒัาระบบการผลิตและการค้าขายของตนเอง คือ ชิน้ส่วนท่ี

ผลิตและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกติดด้วยบาร์โค้ด ชิป RFID และเซ็นเซอร์ท่ีตอบสนองต่อเว็บไซต์ เพ่ือ

เช่ือมโยงกบัระบบการบนัทกึและสง่ข้อมลู โดยข้อมลูการระบตํุาแหนง่เหลา่นีจ้ะถกูนํามาใช้ในการสร้างแผน

ท่ีเสมือนจริงของระบบการผลิต จากนัน้ระบบซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ และชิน้ส่วนต่างๆ จะทําการส่ือสารกัน

แบบไร้สายเพ่ือให้เกิดการประสานงานและหาจุดท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ทัง้กับระบบภายใน

บริษัทและนอกบริษัท 

ในสว่นของเทคโนโลยีการส่ือสารนัน้ การแพร่กระจายของเทคโนโลยีจะยงัคงมีตอ่เน่ืองและรวดเร็ว

มากกวา่ท่ีเคยมีมา หากประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายเทคโนโลยีจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน

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/factories-

of-the-future_en.html 
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เท่านัน้จะพบว่า ในปัจจุบนัมีผู้ ใช้ประมาณ 14 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ ใช้มากขึน้อย่างต่อเน่ือง

เฉล่ียร้อยละ 34 ต่อปี และเม่ือใช้โทรศพัท์มือถือเป็นตวัชีว้ดัในการประเมินความสําคญัของเทคโนโลยีใน

ปัจจบุนัพบว่า มีความสําคญัเป็นอย่างมากในการดํารงชีวิต และถกูคาดการณ์ว่าจะมีความสําคญัมากขึน้

อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้การเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีความรวดเร็วย่ิงขึน้ และวฏัจกัรชีวิตของนวตักรรม

หนึ่งๆ จะสัน้ลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตรวมท้ังความสําเร็จในการสร้างความนิยม

และความสะดวกสบายในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการซ้ือขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และ

แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นนวัตกรรมท่ีมาทดแทนรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบเดิมอย่างรวดเร็ว 

(Disruption) องค์การตลาดจึงควรพิจารณาหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ีใน

การพัฒนาองค์กร และขยายช่องทางการกระจายสินค้าชุมชน พร้อมกับการสร้างรายได้ 

1.1.5 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) 

ด้วยพลวัตโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคต ส่งผลให้มีสิ่งตา่งๆ เกิดขึน้ใหม่มากมาย จึงจําเป็นท่ี

จะต้องมีกฎหมายใหม่ขึน้มาเพ่ือกํากับดูแลสิ่งต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน ท่ี

จําเป็นต้องมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเข้มงวดมากย่ิงขึน้ หรือกฎหมายเพ่ือป้องกัน 

อาชาญกรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ซึง่มีอตัราการเกิดสงูมากขึน้ เน่ืองจากในสมยัก่อน คอมพิวเตอร์ยงัไม่

นิยมใช้กันเป็นท่ีแพร่หลายมากนกั ดงันัน้ในอนาคต อาจมีกฎหมายท่ีออกมาใหมเ่พ่ือกํากับดแูลนวตักรรม

ใหม่ๆ  การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้  ซึ่งจะเสริมสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบการเว็บไซต์ในการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี ้ในยุคท่ีหลายประเทศเร่ิมรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจกนัมากขึน้ อาจสง่ผลให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายทางการค้าของ

แต่ละประเทศ ให้สอดคล้อง ทันสมัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการเจรจาเปิดเสรี

การค้ามากย่ิงขึน้  

1.1.6 การเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (E-Environmental) 

 (1) สภาพภมูิอากาศเปล่ียนแปลงและภยัธรรมชาต ิ

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและนวตักรรมจะเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลด

น้อยลง อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงจาก

ฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน นํา้มนั และก๊าซ ซึง่ก๊าซเรือนกระจกดงักล่าวนัน้สะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศเป็นระยะ
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เวลานาน เม่ือมีก๊าซใหม่เพิ่มเข้ามาทําให้ปริมาณก๊าซท่ีสะสมมีมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองจึงเกิดภาวะโลกร้อน 

โดยจากปัจจบุนัจนถึงปี พ.ศ. 2573 อณุหภูมิโดยเฉล่ียของโลกถกูคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสงูขึน้ 0.5-1.5 องศา

เซลเซียส ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละเขตพืน้ท่ี ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จะก่อให้เกิดภัย

ธรรมชาติต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น วาตภัย อุทกภัย และทพุภิกขภัย ท่ีรุนแรงมากขึน้ และยงัส่งผลต่อ

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของอณุหภูมิเพียงร้อยละ 2 สามารถ

ทําให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ สูญพันธุ์ได้ถึงร้อยละ 20 ถึง 30 ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อวัตถุดิบต้นนํา้และ

วตัถดุิบอาหารได้ ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการ

เกิดอุทกภัย องค์การตลาดสามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติโดยมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน 

เช่น การแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม และภัยพิบัต ิยังอาจกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทาํให้เสียสมดุลของอุปสงค์

และอุปทานของผลิตผลซึ่งองค์การตลาดสามารถเข้าไปช่วยเหลือในส่วนน้ีได้เช่นกัน เช่น ใน

สถานการณ์ท่ีมีสินค้าขาดหรือล้นตลาด องค์การตลาดอาจพิจารณาเตรียมการช่วยเหลือ

เกษตรกร หรือชุมชน ในการจัดหาช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการ ซึ่ง

ในระยะส้ันอาจเป็นการจัดหาพ้ืนให้ท่ีสามารถขายสินค้าได้ หรือในระยะยาวอาจเป็นการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลอุปสงค์ และอุปทานในการซ้ือขายสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ เป็นต้น 

 (2) การขาดแคลนพลงังาน 

ความต้องการพลงังานและราคาพลังงานจะเพิ่มสูงขึน้ โดยท่ีนํา้มนัยังคงเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั

ท่ีสุด แต่อาจจะสูญเสียความสําคญัให้กบัพลงังานทดแทนอ่ืนๆ เช่น พลงังานท่ีได้จากแสงอาทิตย์ นํา้ ลม 

และไบโอดีเซล เป็นต้น โดยหนึ่งในประเด็นสําคญัท่ีให้ความสนใจ คือ การเปล่ียนแปลงของราคานํา้มนั ซึ่ง

คาดวา่จะมีผลกระทบตอ่หลากหลายอตุสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี กระแสการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ และกระแสการรักษาสุขภาพ ทําให้

ประเทศต่างๆ ลดการใช้ภาชนะพลาสติกลง และหันมาใช้ภาชนะท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุท่ี

นํามาใช้ใหม่ได้ (Recycle) รวมทัง้มีความนิยมในการรับประทานอาหารหรือใช้สินค้าท่ีปลอดสารพิษ 

(Organic) มากย่ิงขึน้ ซึง่แนวโน้มดงักลา่วนีมี้ความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิดขึน้ในประเทศไทยด้วยเช่นกนั1 3

14 จึง

14 สํานกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2560). ยทุธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทางการค้า ยทุธศาสตร์หลกัภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้น 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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เป็นโอกาสท่ีทุกภาคส่วนรวมท้ังประเทศไทยจะใช้โอกาสน้ีในการพิจารณาธุรกิจสินค้าเกษตร

ปลอดภัย  

 (3) การขาดแคลนอาหารและนํา้ 

จากสมมติฐานท่ีว่า เศรษฐกิจของโลกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก แต่จะยังคงขาดซึ่ง

ประสิทธิภาพในการจัดการนํา้ ในปี พ.ศ. 2573 ความต้องการนํา้ของทัง้โลกจะเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 

ร้อยละ 5315 ส่งผลให้มีอปุสงค์ของนํา้มากกวา่อุปทานถึงร้อยละ 40 ทําให้ประชากรโลกมากกว่าคร่ึงหนึ่ง

เกิดการขาดแคลนนํา้ และผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้ผลผลิตอาหารลดลงจาก

เดมิ ซึง่สวนทางกบัความต้องการอาหารท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ตามการเติบโตของประชากรโลก รวมไปถึงการแย่ง

สินค้าเกษตรเพ่ือใช้ในการผลิตพลงังาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้ โดย

ในส่วนน้ี องค์การตลาดอาจเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนโดยการช่วยบรรเทาภัย

พิบัติ รวมท้ังแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ หรือถุงยังชีพ เช่นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัย

พิบัตทิางธรรมชาต ิ

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: สรุปประเด็นพลวัตโลก (Mega Trends) ตามกรอบการวเิคราะห์ PESTLE 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์ของคณะท่ีปรึกษา) 

1.2 อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก 

อตุสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก ถือเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงตอ่การดําเนินธุรกิจของ

องค์การตลาด และมีบทบาทสําคัญในการใช้เป็นแนวทางเพ่ือพิจารณาและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วตัถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์การตลาดในปัจจุบนัและในอนาคต เพราะฉะนัน้ ในส่วนถัดไป จะ

เป็นการอธิบายถึงประเภทของธุรกิจค้าปลีกเพ่ือให้เห็นถึงลกัษณะของอุตสาหกรรมในภาพรวม ก่อนจะ

วิเคราะห์ลงไปถึงสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกในปัจจบุนั และกลยทุธ์การแข่งขนัท่ีธุรกิจค้าปลีกใช้ และใน

สว่นท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกด้วยแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต 

1.2.1 ประเภทของธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจค้าปลีกสามารถแบง่ตามสภาพธุรกิจออกเป็น 2 รูปแบบหลกัๆ ได้แก่ 

 (1) ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิ (Traditional Store) 

 

T: Technological 

 

L: Legal 

 

E: Environment 
 

P: Political E: Economic S: Social 

- การเปล่ียนแปลง
มหาอาํนาจทาง
การเมืองโลก จาก
กลุม่ประเทศ
มหาอํานาจตะวนัตก 
อยา่งสหรัฐอเมริกา
และประเทศในยโุรป 
สูป่ระเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม ่อยา่ง
ประเทศจีน หรือกลุม่
ประเทศ BRICS 

- การย้ายขัว้อาํนาจ
ทางเศรษฐกิจ จาก
การเตบิโตอยา่ง
รวดเร็วของประเทศ
กําลงัพฒันา 

- การเน้นสร้าง
เศรษฐกิจให้ย่ังยืน
จากองค์ความรู้และ
นวตักรรม 

- การเพิ่มขึน้ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
เน่ืองจากโอกาสท่ีเพิ่ม
มากขึน้ 

- ประชากรโลกเคลื่อนตวั
เข้าสูสั่งคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) 
เน่ืองจากประชากรมี
อายขุยัสงูขึน้ 

- การขยายตัวของ
เมือง (Urbanization) 
โดยมีผู้อาศยัอยู่ใน
เมืองมากถงึ 2 ใน 3 
ของประชากรโลก 

- การเพิ่มสูงขึน้ของ
ประชากรโลกโดยรวม 
โดยเฉพาะประชากรชน
ชัน้กลาง 

- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มี
การแพร่กระจายท่ี
รวดเร็ว ซึง่
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีจะมา
ทดแทนการประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบเดมิๆ 
องค์การตลาดจงึต้อง
พิจารณาถึงชอ่ง
ทางการใช้ประโยชน์
ในสว่นนี ้

 

- มีกฎหมายใหม่ๆ 
ออกมาเพ่ือรองรับ
นวตักรรม หรือการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ  
ของโลก 

 

- มีการปรับปรุง
กฎหมายทางการค้า 
เพ่ือสะดวกตอ่การ
เจรจาเปิดเสรีการค้า
มากย่ิงขึน้ 

- สภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง และ
ภยัธรรมชาตท่ีิพบ
มากขึน้ 

- การขาดแคลน
พลังงาน และ
แนวโน้มการใช้
พลงังานทดแทน 

- การขาดแคลน
อาหารและนํา้ จาก
ความต้องการท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ 
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ร้านค้าปลีกดัง้เดิมหรือร้านโชห่วยเป็นร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ียงัคงไว้ซึ่งลกัษณะ

การจําหน่ายสินค้าและบริการรูปแบบเดิม การจดัวางสินค้าไม่ทนัสมยั โดยส่วนใหญ่เป็นจะเป็นร้านห้อง

แถวท่ีมีพืน้ท่ีไม่มาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า การ

บริหารจดัการเป็นแบบครอบครัว มีการลงทุนน้อย ไม่มีระบบการจดัการท่ีเพียงพอ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดัง้เดมิจะรวมถึง หาบเร่ แผงลอย และโชหว่ยหรือร้านขายของชํา 

นอกจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแล้ว ธุรกิจท่ีสําคญัอีกประเภทหนึ่งท่ีถูกจดัเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดัง้เดิมก็คือ ธุรกิจตลาดสดท่ีอยู่ในย่านชุมชนตา่งๆ ซึ่งตลาดสดสามารถจําแนกเป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ 

(1) ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร และดําเนินกิจการเป็นประจํา (2) ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนิน

กิจการเป็นประจําอยา่งน้อยสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ และ (3) ตลาดสดท่ีไมมี่โครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการ

เป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีกําหนด หรือท่ีเรียกวา่ตลาดนดั ซึง่ตลาดสดสาขาท่ีดําเนินการโดยองค์การตลาด

โดยหลกันบัเป็นตลาดสดประเภทท่ี 1 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีมลูคา่ธุรกิจในอตัราส่วนท่ี

ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จากท่ีเคยสงูถึงร้อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2557 

และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจากการขยายตวัในอตัราท่ีสงูกวา่ของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม 1่5

16 

 (2) ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade) 

เป็นร้านค้าท่ีมีการปรับปรุงการจดัวางสินค้า การให้บริการท่ีทนัสมยั การจดัการท่ีเป็นระบบและมี

มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและลงทุนสงูเพ่ือดงึดดูให้ลกูค้ามาใช้บริการ ตลอดจนนําเทคโนโลยีด้าน

ปฏิบตักิารตา่งๆ มาใช้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบ ด้านการตลาด ซึ่งสามารถแบง่ออกได้เป็น 5 ประเภทหลกั 

ดงันี ้

  

16 พลูสขุ นิลกิจศรานนท์ & ปิยะนชุ สถาพงศ์ภกัดี. (2560). แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่. สืบค้น 26 มิถนุายน 2560, จาก 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx 

 

34 

                                                   

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx


 

ตารางที่ 1: จาํนวนร้านค้าปลกีสมัยใหม่ แบ่งตามประเภทของร้านค้า 

ประเภทร้านค้า 2556 2557 2558 

2559 

จาํนวน 
สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 

ร้านสะดวกซือ้ (Convenient Stores) 12,627 13,359 14,380 15,325 83.73 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarkets) 340 384 443 482 2.48 

ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarkets) 383 395 429 449 2.49 

ห้างสรรพสินค้า (Department Stores) 59 66 72 77 0.41 

อ่ืนๆ (Others) 1,470 1,685 1,919 2,171 10.89 

รวม 14,879 15,889 17,243 18,504 100 

(ท่ีมา: Complied by Krungsi Research) 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket / Superstore หรือ Discount Store) 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นธุรกิจค้าปลีกท่ีมีลกัษณะสําคญั คือ การมีจํานวนรายการของสินค้าอุปโภค

บริโภคจํานวนมาก ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ท่ี

หลากหลายได้ โดยไฮเปอร์มาร์เก็ตนัน้ทําหน้าท่ีเสมือนตวักลางท่ีรวบรวมตวัเลือกสินค้าอปุโภคบริโภคมาไว้

ในท่ีเดียว ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้าได้หลากหลายในการซือ้ของเพียงครัง้เดียวโดยเน้นการซือ้

สินค้าในปริมาณมาก ไฮเปอร์มาร์เก็ตเหล่านีจ้ึงไม่มุ่งเน้นการตกแตง่สถานท่ี หรือการบริการเพ่ือลดต้นทุน

ในการขายและให้สามารถรักษาระดับของราคาของสินค้าให้แข่งขันได้ดี สําหรับประเทศไทย มี

ผู้ ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่ม ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) มี  อาทิ แมคโคร (Makro) บิ๊กซี  

(Big C) และเทสโก้โลตสั (Tesco Lotus) 

ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 

ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) คือ ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีเน้นการขายอาหาร และสินค้าท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวนัให้กับลูกค้า โดยท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจประเภทนี ้มีอาทิ Tops Supermarket, 

Foodland, Home Fresh Mart และ Villa Market เป็นต้น 

ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
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ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) คือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีมีสถานท่ีประกอบการขนาด

เล็กๆ ตัง้กระจายอยู่ในชมุชนตา่งๆ ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแนน่ รวมถึงในย่านธุรกิจการค้าตา่งๆ อีกทัง้

ยงัเป็นค้าปลีกขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยม และเข้ามาทดแทนร้านค้าปลีกดัง้เดมิ เน่ืองจากมีการจดัร้านและ

การบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โดยธุรกิจประเภทนีจ้ะเน้นไปท่ีความหลากหลายของสินค้าแตไ่ม่มากเท่ากบั 2 

กลุ่มแรก และสินค้าท่ีมีราคาถูก อาทิเช่น ไอศครีม นํา้ด่ืม ขนมขบเคีย้ว อาหารสําเร็จรูป รวมไปถึง ของใช้

ประจําวันต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ครีมทาผิว โฟมล้างหน้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจประเภทนีไ้ด้มีการ

ให้บริการด้านการชําระเงินตา่งๆ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจ

นี ้ได้แก่ 7-Eleven, V Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express เป็นต้น 

ห้างสรรพสินค้า (Department Store) 

Department Store เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีสุด การตกแต่งร้านเน้นความสวยงามและมี

พนักงานบริการให้คําแนะนําเน้นขายสินค้าคุณภาพดีและสินค้าแบรนด์เนม ทัง้สินค้านําเข้าจาก

ตา่งประเทศและผลิตในประเทศ ราคาสินค้าจงึคอ่นข้างสงู โดยสินค้าจะมีตัง้แตเ่คร่ืองแตง่กายตา่งๆ รวมไป

ถึงสินค้าท่ีต้องใช้ภายในบ้าน อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการราย

ใหญ่ อาทิ Central Retail Corporation และ The Mall Group 

ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) 

Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการขาย และ การบริการท่ีรวมถึง

การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในผลิตภัณฑ์เฉพาะทางต่างๆ อาทิเช่น สินค้าท่ีเก่ียวกับด้านเวชภัณฑ์ การ

บํารุงรักษาสุขภาพ ความงาม เน้นขายสินค้าเฉพาะด้านท่ีมีคณุภาพ ราคาสูง บางร้านขายสินค้าเฉพาะ 

แบรนด์ของตนเอง ท่ีตัง้ร้าน มกัอยูใ่นห้างค้าปลีกหรือตามแหล่งชมุชนขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการหลกั เช่น 

Boots, Watsons และ Supersports เป็นต้น 

นอกจากนี ้ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ยังมีการพัฒนารูปแบบแตกย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ มากขึน้ 

อาทิ ร้านค้าเฉพาะอยา่งท่ีเน้นขายสินค้าในราคาท่ีต่ํากว่าราคาในท้องตลาด (Category Killer) และร้านค้า

ท่ีขายสินค้าราคาเดียว รวมถึงมีการขยายสาขาสู่ต่างจังหวัดเพ่ือเจาะตลาดชุมชน ทําให้ร้านค้าปลีก

สมัยใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนมากขึน้ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง แตข่ณะเดียวกนัภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงขึน้เชน่กนั 
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แผนภาพที่ 3: สรุปภาพรวมของประเภทธุรกจิค้าปลกี 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

1.2.2 สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก 

(1) สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในปัจจบุนั 

ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจค้าปลีกมีมลูคา่สงูถึง 3.6 ล้านล้านบาท หรือ คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 

25 ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 27.4 โดย

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตขึน้จากปี พ.ศ. 2559 เล็กน้อย อัตราการ

ขยายตวัจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3.217 ซึ่งธุรกิจค้าปลีกได้รับอานิสงส์จากนโยบายการใช้จ่ายภาครัฐ จาก

การลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภคและมาตรการเร่งรัดงบประมาณ ท่ีส่งผลให้การ

บริโภคของประชาชนในระดับฐานรากเพิ่มสูงขึน้ รวมถึงการการขยายตัวของการท่องเท่ียว ซึ่งเช่ือว่า

จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุธุรกิจค้าปลีกให้ขยายตวัและเตบิโตตอ่เน่ืองในปีถดัๆ ไป 

17 พลูสขุ นิลกิจศรานนท์ & ปิยะนชุ สถาพงศ์ภกัดี. (2560). แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่. สืบค้น 26 มิถนุายน 2560, จาก 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx 

 

ธุรกจิค้าปลีก
สมัยใหม่
(Modern 
Retail)

ธุรกจิค้าปลีก
แบบดัง้เดิม
(Traditional 

Retail)

- จําหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบเดิม

- ไม่มีระบบการจดัการท่ีทันสมัย

- กลุม่ลกูค้าคือผู้ ท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า

- ลกัษณะของร้านค้าแบบดัง้เดิม เชน่ โชห่วย หาบเร่

แผงลอย รวมถึง ตลาดสด ตลาดนัด

- ลกัษณะการจดัวางสินค้าและการให้บริการท่ีทนัสมยั

- มีการจดัการและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั และมีการลงทุน

เพ่ือให้ลกูค้ากลบัมาใช้ซํา้

- มีการขยายสาขาออกไปตา่งจงัหวดั และเป็นศนูย์กลาง

ของชมุชนมากขึน้

- โดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
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ถึงแม้ว่าการลงทนุของภาครัฐสามารถกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถปรับตวัดีขึน้มาบ้างในต้นปี 

พ.ศ. 2560 แต่ปัญหาหนีค้รัวเรือนท่ียงัคงสูง ส่งผลให้อํานาจการซือ้ของครัวเรือนต่ําลง 1 7

18 ในขณะเดียวกัน 

แนวโน้มหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของ SMEs จากสถาบนัการเงินมีแนวโน้ม

ท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้การปล่อยสินเช่ือทัง้ระบบหดตวัลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตวั และการ

ว่างงานเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเส่ียงในระยะยาวท่ีอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกมีอัตราการ

ขยายตวัท่ีชะลอลง และไมส่ามารถขยายตวัได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Specialty Store หรือร้านค้าปลีกท่ีขายสินค้าเฉพาะ

อย่าง และซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ในระดบั Premium และ High-End มีอตัราการเติบโตท่ีโดดเด่น

กว่าธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองยืนยันว่าในปัจจบุนั ผู้บริโภคระดบักลางถึงบน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี

กําลงัซือ้สูง เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลกัท่ีส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถขยายตวัเพิ่มขึน้ได้ ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจ

ค้าปลีกท่ีมีกลุ่มลูกค้าระดบักลางถึงล่าง เช่น ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

(Hypermarket) มีอตัราการขยายตวัท่ีชะลอลงอยา่งเห็นได้ชดั จากการแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลีกท่ีมีแนวโน้ม

รุนแรงขึน้เร่ือยๆ อันเน่ืองมาจากผู้ประกอบการต้องการท่ีจะกระตุ้นกําลงัซือ้และยอดขายให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยจะเห็นได้ทัว่ไปวา่ผู้ประกอบการจะมีรายการสง่เสริมการขายท่ีหลากหลาย อย่างการ

ลดแลกแจกแถม เชน่ ซือ้ 2 ชิน้ ในราคาท่ีถกูลง เน่ืองจากต้นทนุหลกัไมไ่ด้มาจากตวัสินค้า แตม่าจากต้นทนุ

การขาย และต้นทนุการดําเนินงานท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

ในส่วนขององค์การตลาด ธุรกิจตลาดสาขาขององค์การตลาดถือว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

ซึง่ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิมีสว่นแบง่การตลาด (Market Share) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 31 ของมลูคา่ธุรกิจ

ค้าปลีกทัง้หมด 1 8

19 แต่ในปัจจุบนั ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด และถูกลดบทบาท

ความสําคัญลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขนัสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ในการนี ้องค์การตลาดจะพิจารณาความสัมพันธ์

ทางด้านการเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการ Modern Trade และช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงในการกระจายสินค้าชุมชน  

18 ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก. (2559). ธนาคารออมสิน. รายงานสถานการณ์และแนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ประจําไตรมาส 4 ปี 2559 และแนวโนม้ 

ปี 2560. สืบค้น 28 มิถนุนายน 2560, จาก https://tinyurl.com/y7euwnxl 
19 พลูสขุ นิลกิจศรานนท์ & ปิยะนชุ สถาพงศ์ภกัดี. (2560). แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2560–2562 ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่. สืบค้น 26 มิถนุายน 2560, จาก 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx 
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 ประเภทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีส่งผลกระทบในด้านลบ และมีส่วนในการแย่งส่วนแบ่ง

การตลาดกับตลาดสดมากท่ีสุด คือ ร้านค้าประเภท ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสะดวกซือ้ โดย

ผู้ประกอบการรายใหญ่ของไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ แมคโคร เทสโก้โลตสั และบิ๊กซี ส่วนผู้ประกอบการราย

ใหญ่ของร้านค้าสะดวกซือ้ ได้แก่ กลุ่มซีพีออลล์ ซึ่งต่างก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการขยายฐานลกูค้าและแย่งส่วน

แบ่งการตลาด โดยเฉพาะการเปิดสาขาในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัมากขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจตลาดสด นอกจากนัน้ ธุรกิจค้าปลีกเหล่านีย้งัมีความได้เปรียบในเร่ืองของการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

กว่า ซึ่งส่งผลตอ่คณุภาพของการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความได้เปรียบในการเป็น One Stop 

Service ท่ีตอบโจทย์ด้านพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหมใ่นลกัษณะดงักลา่วจะมีความได้เปรียบอยู่มาก แตธุ่รกิจ

ตลาดสดเองยงัคงมีความสําคญั และมีความได้เปรียบจากจดุแข็งท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ราคาท่ีต่ํากว่าเม่ือเทียบ

กบัสินค้าประเภทเดียวกนั ซึง่หากธุรกิจตลาดสดยงัคงสามารถรักษาจดุแข็งดงักล่าวได้ ประกอบกบัการลด

ข้อด้อยด้านประสิทธิภาพของการบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้มากขึน้ และการมีระบบการ

บริหารจดัการท่ีดี ก็ยอ่มจะทําให้แนวโน้มในการรักษาสว่นแบง่การตลาดของธุรกิจตลาดสดในอตุสาหกรรม

ค้าปลีกยงัคงมีความเป็นไปได้ 

 (2) กลยทุธ์การแขง่ขนัของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจค้าปลีกมีความรุนแรงของการแขง่ขนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มีจํานวน

ผู้ประกอบการและเงินทนุท่ีเพิ่มมากมากขึน้ และมีความได้เปรียบในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัธุรกิจค้าปลีก

แบบดัง้เดมิ ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมยัใหมจ่งึเห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ผ่านการขยายฐาน

ลกูค้าสู่พืน้ท่ีตา่งๆ มากขึน้ รวมถึงการใช้กลยทุธ์ทางการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ และ

คณุภาพของสินค้า เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักับคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีมากขึน้ 

โดยมีกลยทุธ์หลกัดงันี ้

กลยุทธ์ด้านการขยายฐานลูกค้า 

ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่จะมีการเพิ่มขนาดของการประกอบการด้วยการเพิ่มจํานวนสินค้าในร้านค้า 

และจะดําเนินการในรูปของศนูย์การค้าท่ีมีขนาดใหญ่มากขึน้ ซึ่งศนูย์การค้าเหล่านีจ้ะประกอบด้วยร้าน

สรรพสินค้าและร้านขายของจํานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ 
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เดอะมอลล์ เป็นต้น อีกทัง้ยังมีบริการอ่ืนๆ เพิ่มเติมเข้ามาในศนูย์การค้าเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้าน

เสริมสวย ศนูย์ความงาม และบริการอ่ืนๆ  

นอกจากนี ้ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ยงัมีการขยายสาขากระจายครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขึน้ อนัเป็นผล

มาจากการขยายตวัของกรุงเทพฯ หรือเมืองขนาดใหญ่ในระดบัภูมิภาคตา่งๆ ซึ่งทําให้ร้านค้าจําเป็นต้องมี

ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าท่ีให้ความสะดวกและเป็นการติดตามกลุ่มลูกค้าในพืน้ท่ีเหล่านีต้ามไป

ด้วย โดยผู้ประกอบการท่ีมีการเปิดธุรกิจค้าปลีกตามพืน้ท่ีนอกตวัเมืองและตามเมืองใหญ่ๆ ของตา่งจงัหวดั

นัน้ โดยมากแล้วจะเป็นกลุม่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซือ้ ซึง่กลยทุธ์เหล่านี ้ล้วนมีวตัถปุระสงค์สําคญั 

คือ เพ่ือขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุในทกุกลุม่ผู้บริโภคและทกุพืน้ท่ี 

กลยุทธ์ด้านราคา 

ธุรกิจค้าปลีกได้ใช้กลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนัในการดงึดดูลกูค้าด้วยกลยทุธ์ด้านราคา ซึ่งทางเลือกหนึ่งท่ี

เป็นท่ีนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การใช้ระบบสมาชิก ซึ่งช่วยให้กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก

สามารถได้ผลประโยชน์ตามมามากมาย เชน่ การสะสมคะแนนไว้แลกสิ่งของหรือส่วนลดในการซือ้ของจาก

ทางร้านค้า การสะสมแสตมป์รับสว่นลดหรือแลกของรางวลัตามร้านสะดวกซือ้ รวมถึงการมีส่วนลดในเร่ือง

อ่ืนๆ เชน่ การได้สว่นลดจากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรทางการค้า ซึ่งอาจเป็นธุรกิจในเครือเดียวกนัหรือเป็น

พนัธมิตรทางการค้ากนั เป็นต้น ซึง่ระบบดงักลา่วสามารถสร้างฐานลกูค้าท่ีเหนียวแน่น  

นอกเหนือจากการสร้างความได้เปรียบด้านราคาผ่านการสมคัรระบบสมาชิกแล้ว ธุรกิจค้าปลีก

บางรายยังเน้นใช้กลยุทธ์การขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตราสินค้าท่ีเป็นของตนเอง อาทิ ตราสินค้า  

Big C ตราสินค้า Tops หรือตราสินค้า Tesco เป็นต้น ซึ่งการดําเนินกลยทุธ์ดงักล่าว ผู้ประกอบการจะ

คดัเลือกบริษัทท่ีจะมาผลิตสินค้าผา่นการประมลู เพ่ือจดัจําหน่ายสินค้าภายใต้ช่ือแบรนด์ของตนเอง ดงันัน้

ผู้ผลิตจึงต้องยอมแลกด้วยการยอมรับผลกําไรจากการขายสินค้า เพ่ือให้บริษัทผู้ผลิตมีช่องทางในการจดั

จําหน่ายผ่านแบรนด์ท่ีได้รับการยอมรับ ทําให้ท้ายท่ีสดุแล้ว สินค้าท่ีผ่านแบรนด์เหล่านีจ้ึงมีราคาท่ีถูกกว่า 

สามารถสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัด้านราคาได้ 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ Discount Store มกัจะมีการดึงดูด

ลกูค้าด้วยราคาท่ีต่ํากว่าคู่แข่ง เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าว่าสินค้าของทางร้านค้ามีราคาถูก
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ท่ีสุดผ่านการส่ือสารทางการตลาด เช่น หากลูกค้าเจอราคาถูกกว่า ทางร้านค้าจะลดราคาสินค้าให้

เทียบเทา่ และรับประกนัวา่ลกูค้าจะได้รับราคาท่ีดีท่ีสดุ เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าและการบริการ 

จากการท่ีผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายและการบริการท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ดงันัน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจค้าปลีกให้มีความรวดเร็วและมอบความสะดวกสบายท่ีมากขึน้

ให้แก่ผู้ บริโภคจึงมีความสําคัญและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง ผ่านการ

นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้โดยเน้นไปท่ีการให้บริการเสริมท่ีครบวงจร เช่น บริการ

ชําระคา่สินค้า บริการชําระคา่นํา้คา่ไฟ บริการรับ-สง่พสัด ุเป็นต้น นอกจากนี ้ทางผู้ประกอบการยงัได้มีการ

นําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการแขง่ขนั เชน่ 

1) การให้บริการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการจบัจ่ายใช้สอย

ท่ีมากขึน้ เน่ืองจากลกูค้าไมต้่องกงัวลถึงประเดน็การไมมี่เงินสดเพียงพอในการจบัจา่ยสินค้า 

2) การใช้ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: 

EDI) เช่น การใช้ระบบรหสัแท่ง หรือบาร์โค้ด (Bar Code) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคมุสินค้าคง

คลงัและการจดัซือ้ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3) การใช้ตู้หยอดเหรียญ (Vending Machine) ซึ่งมีความนิยมเพิ่มสูงขึน้ โดยจะเน้นไปท่ีความ

รวดเร็ว เปิดบริการตลอดเวลา และลดความไม่พึงพอใจในการบริการ โดยมีความเหมาะสมอย่างย่ิงกับ

สินค้าท่ีมีราคาถกูและกําไรตอ่หนว่ยต่ํา ทําให้ไมคุ่้มคา่กบัการจ้างพนกังานขาย  

4) การซือ้ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) ซึ่งกําลังได้รับความนิยมมากขึน้

เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถช่วยแก้ปัญหาสําคญัได้หลายประการ เช่น 

ในกรณีท่ีสินค้าท่ีต้องการไม่มีขายหรือสินค้าหมดในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง รวมถึงประหยัดเวลาและ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ช่องทางการออนไลน์จึงมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตอ่ทัง้ฝ่ังผู้ขายและผู้ ซือ้

เป็นอยา่งมาก เน่ืองมาจากต้นทนุท่ีต่ํากวา่การเชา่ร้านหรือเปิดหน้าร้านขาย ในขณะท่ีผู้บริโภคก็ได้รับความ

พงึพอใจจากการบริการมากกวา่ 

อย่างไรก็ดี หากองค์การตลาดสามารถนํากลยุทธ์เหล่าน้ีมาปรับใช้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อ

พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดขององค์การตลาดสามารถส่งเสริม

การกระจายสินค้าชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
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พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เช่นพัฒนาและเพิ่มพันธมิตรทางด้านผู้ประกอบการ Modern Trade หรือ

ช่องทางอ่ืนๆเพ่ือเป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนให้เติบโตไปกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ค้าปลีกในประเทศในอนาคตอันใกล้ และอาจรวมถึงการเติบโตในต่างประเทศไปกับ Modern 

Trade หรือช่องทางอ่ืนๆในระยะยาว 

แผนภาพที่ 4: สรุปภาพรวมของสถานการณ์ธุรกิจค้าปลกีในปัจจุบนั 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

1.2.3 แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต 

(1) ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต 

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัดีขึน้ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า อนัเน่ืองมาจากการฟืน้ตวัของภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ีถกูขบัเคล่ือนโดยการลงทนุ การบริโภค และการท่องเท่ียว โดยการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน

ภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมไปถึงการขยายตวัของชมุชนเมืองท่ี

จะช่วยเพิ่มกําลงัซือ้ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจยัหนนุในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก อีกทัง้

ข้อได้เปรียบของธุรกิจจากจํานวนสาขาท่ีครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ รวมถึงการท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้สินค้า 

ผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่มากขึน้ จะหนุนให้ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมกลบัมาขยายตวัดีกว่าช่วงท่ีผ่านมา 

โดยคาดว่าการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะอยู่ท่ีระดับเฉล่ีย ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ในช่วง 3 ปี

 ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ได้ขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 สดัส่วนของธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม ต่อ ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่อยู่ท่ีร้อยละ 31 

และร้อยละ 69 ตามลําดบั จากเดิมท่ีเคยสงูถึง ร้อยละ 75 ต่อ ร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2544

 Specialty Store และ Supermarket ในระดบั Premium และ High-End มีอตัราการเตบิโตโดดเด่นกว่าธุรกจิค้าปลีกประเภทอ่ืนๆเน่ืองจาก

ผู้บริโภคระดบักลางถึงบน ถือเป็นกลุ่มท่ีมีกําลงัซือ้สงู และเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลกัท่ีส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถขยายตวัเพิม่ขึน้ได้

 ธุรกจิค้าปลีกแบบดัง้เดมิ ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด และถูกลดบทบาทความสาํคัญลงไปอย่างมาก ซึง่เป็นผลมาจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง

มากขึน้ของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัสงูกว่า รวมถึงผลกระทบจากช่องทาง E-commerce เช่นกนั

25%

75% 69%

31%

พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559

ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Retail)

ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิ (Traditional Retail)

ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่

มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 

(CAGR) ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี

การขยายตวัของจาํนวนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

75%

25%

พ.ศ. 2559

สัดส่วนมูลค่าธุรกิจค้าปลีกต่อ GDP ของทัง้ประเทศ

 มลูคา่ธุรกิจค้าปลีกของไทยใน

ปี พ.ศ. 2559 อยูท่ี่ประมาณ

3.6 ล้านล้านบาท หรือคดิเป็น

ประมาณร้อยละ 25 ของ

มลูคา่ GDP ทัง้ประเทศ

 เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่เป็น

อันดับ 2 รองจากอตุสาหกรรม

การผลิต

ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน
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ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2560–2562) ซึ่งตลาดค้าปลีกจะยังคงมีการขยายตวัต่อเน่ือง แต่ในอตัราท่ีช้าลงเม่ือ

เทียบกบัในชว่ง ปี พ.ศ. 2550–2555 ท่ีสามารถขยายตวัได้กวา่ร้อยละ 820 

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกนัน้สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้การแข่งขนัจาก

ธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกนั ธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภทท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั และคูแ่ข่งรายใหม่ท่ีจะ

เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากขึน้ นอกจากนี ้อัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าออนไลน์  

(E-commerce) จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้มากขึน้ โดยคาดว่าตลาด  

E-commerce ของประเทศไทยจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 20.6 ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2568 เน่ืองจาก

ผู้บริโภคเร่ิมมีความคุ้นเคยกบัการสัง่ซือ้สินค้าผา่นชอ่งทางออนไลน์มากขึน้ จึงคาดว่าผู้ประกอบการร้านค้า

ปลีกสมยัใหม่ และแบบดัง้เดิมจะต้องเน้นใช้กลยทุธ์ด้านราคาเพ่ือรักษาส่วนแบง่ตลาด และการลดต้นทุน

การดําเนินการเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ขณะเดียวกนั ก็ต้องพฒันาธุรกิจ E-commerce ควบคู่

ไปกับการขายผ่านร้านค้า ดงันัน้ การไม่ปรับตวัเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก

และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ย่อมจะเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่ความอยู่รอดของธุรกิจ

ค้าปลีกแบบดัง้เดมิ  

 (2) พฤตกิรรมการใช้จา่ยของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมค้าปลีกท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคตแล้ว หนึ่งในการ

เปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัด คือ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการเข้ามาของ

เทคโนโลยี ท่ีมีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคมากขึน้ โดยพฤติกรรมท่ีเห็นได้ชดัมีทัง้หมด 

4 พฤตกิรรมด้วยกนั ได้แก่ 

ผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลของสินค้ามากขึน้ก่อนการตัดสินใจซือ้ เน่ืองจากการท่ีเทคโนโลยี

และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัมากขึน้ จึงทําให้ง่ายและสะดวกตอ่การค้นหาข้อมลู เช่น 

การเปรียบเทียบราคาระหวา่งร้านค้าตา่งๆ หรือการเปรียบเทียบคณุภาพโดยการหาข้อมลูของผู้ ท่ีเคยซือ้มา

ก่อน (Review) รวมถึงการเปรียบเทียบความทนัสมัยและความหลากหลายของสินค้าก่อนท่ีจะทําการ

20 พลูสขุ นิลกิจศรานนท์ & ปิยะนชุ สถาพงศ์ภกัดี. (2560). แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่. สืบค้น 26 มิถนุายน 2560, จาก 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx 
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ตดัสินใจซือ้สินค้าในแตล่ะครัง้ นอกจากนีแ้ล้ว ผู้บริโภคตัง้แตร่ะดบักลางลงมามกัจะมีการแสวงหาข้อมลูมา

ประกอบการตดัสินใจก่อนท่ีจะเลือกซือ้สินค้าเชน่เดียวกนั แตจ่ะเป็นการจบัจา่ยใช้สอยในย่านตลาดนดัหรือ

ตลาดชมุชนท่ีมีราคาถกูกวา่  

ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วมากขึน้และมีข้อจํากัดด้านเวลาในการซือ้สินค้าแต่ละครัง้ 

โดยปัญหาท่ีผู้บริโภคพบเจอจากการซือ้สินค้าคือปัญหาเร่ืองการเดินทางและท่ีจอดรถ ส่งผลให้ผู้บริโภค

นิยมท่ีจะซือ้สินค้าในร้านค้าปลีกท่ีอยูใ่นถนนสายใหม ่ในยา่นท่ีไมแ่ออดั มีพืน้ท่ีกว้างขวาง และมีท่ีจอดรถท่ี

สะดวกสบาย นอกจากนัน้ ผู้บริโภคยงัมองวา่การซือ้สินค้าตา่งๆ โดยเฉพาะสินค้าในชีวิตประจําวนัท่ีต้องซือ้

เป็นประจํานัน้เป็นภาระซึ่งทําให้เกิดเป็นความเบ่ือหน่าย ดงันัน้ ผู้บริโภคจึงคาดหวงัท่ีจะได้ของท่ีต้องการ

ครบทกุอย่างจากการไปซือ้เพียงครัง้เดียว อีกสิ่งสําคญั คือ การบริการท่ีดีและกลยทุธ์ท่ีช่วยย่นระยะเวลา

การซือ้สินค้าของผู้บริโภค ซึง่จะชว่ยสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า เชน่ การมีช่องทางดว่นจ่ายเงินสําหรับผู้ ท่ี

ซือ้สินค้าไมถึ่ง 10 ชิน้ ตามซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

ผู้บริโภคมีการซือ้สินค้าตามห้างสรรพสินค้าลดน้อยลง ผู้บริโภคหลายรายเลือกท่ีจะใช้จ่าย

ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือใช้จ่ายในช่องทางท่ีมีราคาถกูกว่า ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต้องเร่ิมปรับเปล่ียน

รูปแบบการทําธุรกิจของห้างสรรพสินค้า ให้เปรียบเสมือนสถานท่ีท่ีผู้ คนมาใช้ชีวิตหรือใช้เวลากับคนใน

ครอบครัวมากขึน้  

ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความหลากหลายของสินค้าและต้องการทางเลือกของสินค้าท่ี

ตนเองต้องการมากขึน้ โดยความต้องการของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนัมีความละเอียดซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ สืบ

เน่ืองมาจากผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงันัน้ ผู้บริโภคย่อมท่ีจะ

เลือกจบัจา่ยใช้สอยในสถานท่ีหรือชอ่งทางท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายนีไ้ด้  

จาก การวิ เคราะห์สถานก ารณ์และแนวโน้มของกา รค้า ปลีก  กา รค้า ออนไลน์  

(E-Commerce) ท่ีมีบทบาทและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ พฤติกรรม

ผู้บริโภคท่ีต้องการความรวดเร็วขึ้นจากข้อจํากัดทางด้านเวลา ครวมท้ังต้องการความหลากหลาย

ของสินค้าและช่องทางการซ้ือสินค้ามากขึ้น องค์การตลาดจึงพิจารณาการก้าวเข้าสู่การค้า

ออนไลน์ เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของช่องทางตลาดดังกล่าวในการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก  

นอกจากน้ี พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มไปการค้นหาข้อมูลของสินค้ามากขึ้นก่อนการ

ตัดสินใจซ้ือด้วยช่องทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการในด้าน
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ข้อมูลสินค้าเกษตร รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้จากความเช่ียวชาญในการพัฒนาตลาดให้ได้

มาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และส่งเสริมการปฏิบัติการตามพันธกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มพลวัตของการค้าปลีกจะช่วยให้องค์การ

ตลาดปฏิบัติการเพ่ือพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ และ

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การตลาด 4.0 จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

แผนภาพที่ 5: สรุปภาพรวมแนวโน้มของธุรกิจค้าปลกีในอนาคต 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์ของคณะท่ีปรึกษา) 

  

แนวโน้มของธุรกจิค้าปลีกในอนาคต

 คาดวา่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะขยายตัว

ต่อเน่ืองเฉล่ีย ร้อยละ 4-6 ในชว่ง 3 ปีข้างหน้า

(พ.ศ. 2560–2562)

 ธุรกิจค้าปลีกจะมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ 

ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิจะลดบทบาทลง ธุรกิจค้า

ปลีกสมยัใหมแ่ละชอ่งทางออนไลน์จะมีความสําคญั

มากขึน้

 มีอัตราการขยายตัวของร้านค้าออนไลน์ 

(E-commerce) สูง โดยคาดวา่จะขยายตวัเฉล่ีย

ร้อยละ 20.6 ตอ่ปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2568

  พฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปในอนาคต ได้แก่

1. ผู้บริโภคค้นหาข้อมลูมากขึน้ก่อนการตดัสินใจซือ้

2. ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วมากขึน้และมี

    ข้อจํากดัด้านเวลาในการซือ้สินค้าแตล่ะครัง้

3. ผู้บริโภคซือ้สินค้าตามห้างสรรพสินค้าน้อยลง

4. ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายและต้องการ

ทางเลือกของสินค้าท่ีตนเองต้องการมาก ขึน้ 

24%

สหรัฐอเมริกา

(1.32 ล้านล้าน)

15%

เยอรมนี

(0.09 ล้านล้าน)

26%

สหราชอาณาจกัร

(0.21 ล้านล้าน)

18%

จีน

(1.30 ล้านล้าน)

10%

ญ่ีปุ่ น

(0.17 ล้านล้าน)

[ภฎ�ผท:̈́ฉยบบวธ�ฟภธฦฅ]

ร้านค้าที่ไมใ่ชช่อ่งทางออนไลน์

(Non-online Retails)
ร้านค้าชอ่งทางออนไลน์

(Online Retails)

4.6%

95.4%

18.7%

81.3%

11.8

ล้านล้าน
23

ล้านล้าน

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

ออนไลน์

ไมใ่ชอ่อนไลน์

CAGR

ออนไลน์: 20.6%

ไมใ่ช่ออนไลน์: 4.7%

ทัง้หมด: 6.3%

แนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจค้าปลีกช่องทางออนไลน์ (Future of clicks in retail industry)

สัดส่วนธุรกิจค้าปลีกช่องทางออนไลน์ท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2568
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1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หลังจากได้วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมระดับมหภาคไปแล้ว ในส่วนต่อไปจะเป็นการทบทวน

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องตอ่การดําเนินธุรกิจขององค์การตลาด 

เพ่ือให้เห็นภาพรวมและทิศทางของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดยทุธศาสตร์ขององค์การตลาดตอ่ไป โดยนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ท่ีได้ทําการทบทวนประกอบ

ไปด้วย (1) แผนยทุธศาสตร์ของประเทศระยะ 20 ปี (2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) (3) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 และ (4) แผนนโยบายระดับ

กระทรวงมหาดไทยระยะ 20 ปี  

1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนภาพที่ 6: 6 ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว 

 

(ท่ีมา: คมชดัลกึ) 

แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถูกจดัทําโดยสภานิติบญัญัติแห่งชาติ มีเป้าหมาย

เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความ

เหล่ือมลํา้ในสงัคม เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐและภาคเอกชน โดยยทุธศาสตร์ชาตไิด้

กําหนดวิสยัทศัน์ไว้ คือ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตาม

1

ความม่ันคง

2

การสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน

3

การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 4

การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม
5

การสร้างการเตบิโต

บนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

6

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ม่ันคง
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อนัจะนําไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสขุ และตอบสนองต่อการบรรลุ

ซึง่ผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิต สร้างรายได้ระดบัสงู เป็นประเทศพฒันาแล้ว และ

สร้างความสขุของคนไทย สงัคมมีความมัน่คง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบ

เศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวทางการพฒันาท่ีสําคญั คือ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ

แขง่ขนั (3) การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม

กันทางสงัคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ20

21 

โดยยุทธศาสตร์ได้กําหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 ตอนสิน้สุดยทุธศาสตร์ คือ 

(1) เศรษฐกิจและสงัคมไทยมีการพฒันาอย่างมัน่คงและยัง่ยืน (2) เศรษฐกิจและสงัคมพฒันาอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเป็นธรรม มีความเหล่ือมลํา้น้อย (4) ประเทศไทยมีบทบาท

สําคญัในเวทีระดบัภูมิภาคและระดบัโลก (5) ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั 

รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม (6) ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบน

ฐานการขยายตวัของอตุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเท่ียวตลาดคณุภาพ การบริการคณุภาพ การค้าส่ง

ค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีเข้มข้น (7) คนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ มีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย 

พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 

1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทําโดย สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นบทกํากับของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กล่าวคือ วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัดงักล่าว ได้ยึดเอาเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และวิสัยทัศน์ของกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาตมิาใช้ ทําให้มีวิสยัทศัน์เดียวกัน คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมไปถึงยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ียัง่ยืน” และ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และยึดหลกัการเจริญเติบโต

21 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ. (2559). ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, จาก 

 http://122.154.22.188/newqsds/file_upload/yutthasart20ys.pdf 
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ทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํา้ ขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้

ภมูิปัญญาและนวตักรรม ซึง่แนวทางจะถกูแบง่ออกเป็น 10 ยทุธศาสตร์หลกัด้วยกนั  

ทัง้นี ้ยุทธศาสตร์ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การตลาด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี (1) การเสริมสร้างและ

พฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสําคญัในการท่ีจะพฒันาตลาดให้มีความสามารถในการสร้าง

รายได้ให้แก่องค์การตลาด ยุทธศาสตร์ท่ี (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํา้ในสงัคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการก่อตัง้องค์การตลาด ยุทธศาสตร์ท่ี (3) สร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี (4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ยทุธศาสตร์ท่ี (7) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์

เพ่ือให้ได้มาตรฐานความสะอาดของการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัในการจดัส่งสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึง

มือผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ท่ี (8) ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม ซึ่งจะ

เป็นการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เข้ามาปรับใช้เพ่ือให้องค์การตลาดสามารถคงบทบาท

ในการส่งเสริมประชาชน และเกษตรกร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของความเป็นธรรม และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี (9) การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นรากฐานสําคญัในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน21

22 

1.3.3 นโยบายของรัฐบาล 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ โดยได้กําหนดนโยบายไว้ทัง้หมด 11 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให้

รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผน่ดนิ ดําเนินการให้มีการปฏิรูปด้านตา่งๆ และส่งเสริมความสามคัคี

และความสมานฉนัท์ของคนในชาต ินอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญักบัความพอดีและความมีเหตผุล อย่างไร

ก็ตาม นโยบายทกุด้านได้เน้นถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กรปกครองตัง้แตร่ะดบัประเทศไปจนถึง

ระดบัท้องถ่ิน ซึง่นโยบายดงักลา่วสามารถสรุปสาระสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การตลาดได้ ดงันี ้

22 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ  

4 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12/สรุปสาระสําคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัแห่งชาติฉบบัท่ี12.pdf 
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1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ และเร่งขยายผลของโครงการตามแบบอยา่งท่ีพระองค์ทรงวางรากฐานไว้ 

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เน้นให้ความสําคญักับการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศ 

และรอดพ้นจากการคกุคามทกุรูปแบบ  

3. นโยบายการลดความเหล่ือมลํา้ของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เร่งสร้าง

โอกาส อาชีพ ความมัน่คงทางรายได้ให้แก่ผู้ เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทัง้ระบบมีโอกาสเรียนรู้และ

พฒันาทกัษะฝีมือในทกุระดบัอย่างมีมาตรฐาน อีกทัง้จดัสวสัดิการ คุ้มครองผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุ

สตรีและเด็ก นอกจากนี ้ยงัมีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศ

และเดก็ โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบงัคบัให้มีความเข้มงวดมากขึน้ 

4. นโยบายการศกึษาและเรียนรู้ การทะนบํุารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ปฏิรูปการศกึษาและ

การเรียนรู้ ท่ีเน้นการพฒันาศักยภาพของคนไทยได้อย่างเต็มท่ี มีการจดัระบบการประเมินสมรรถนะท่ี

สะท้อนประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและพฒันาคณุภาพผู้ เรียนเป็นสําคญั รวมทัง้จดัระบบการ

สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอก

โรงเรียน นอกจากนีย้งัได้สนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคญัในการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม 

ให้เกิดความปรองดองสมานฉนัท์ในสงัคมไทย 

5. นโยบายการยกระดบัคณุภาพบริการด้านสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชน วางรากฐานให้

ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน พฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีเน้นการป้องกันโรค 

รวมถึงสร้างกลไกการจดัการสขุภาพในระดบัเขตแทนการกระจกุตวัอยูท่ี่สว่นกลาง 

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แบ่งการดําเนินนโยบายโดยมีการ

ดําเนินนโยบายระยะสัน้ ยกตวัอยา่งเชน่ การนําเข้าโครงการการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน การลดอปุสรรคใน

การส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตวั และการพิจารณาการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอยัการศึก

ในบางพืน้ท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการชกัจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 

ขณะท่ีการดําเนินนโยบายในระยะยาว ยกตวัอย่างเช่น การประสานนโยบายการเงินและการคลังให้

สอดคล้องกันเพ่ือฟืน้เศรษฐกิจ การปฏิรูปสร้างราคาเชือ้เพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน การ

ปรับปรุงโครงสร้างภาษี การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก ทางอากาศ และ
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ทางนํา้ รวมถึงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และการส่งเสริม

วางรากฐานให้เศรษฐกิจถกูขบัเคล่ือนด้วยเศรษฐกิจดจิิทลั 

7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งขับเคล่ือนตามแผน

ความร่วมมือ เช่น แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง 6 ประเทศ 

(Greater Mekong Subregion:GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เ จ้าพระยา -แม่โขง 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy:ACMECS)  และแผนแม่บท

ความเช่ือมโยงในอาเซียนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8. นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและการ

พฒันา และนวตักรรม สนบัสนุนเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาของประเทศไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 ของ

รายได้ประชาชาติ อีกทัง้มีสดัส่วนการลงทนุระหว่างรัฐต่อเอกชนในสดัส่วน 30:70 เพ่ือเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น ด้านพลงังานสะอาด 

ระบบราง ใช้ประโยชน์จากผลการศกึษาวิจยัและพฒันา 

9. นโยบายการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน เร่งฟืน้ฟู และอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า และให้ความสําคญักบัระบบ

การบริหารจดัการด้านการบกุรุกท่ีดินของรัฐ การจดัการทรัพยากรนํา้ และการบริหารจดัการขยะ โดยมีการ

ใช้มาตรการทางกฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลมุการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริต และการได้ผลประโยชน์ท่ีทบัซ้อนในภาครัฐทกุระดบั อีกทัง้ส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทกัษ์คณุธรรม

มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ นอกจากนีเ้ปิดให้ผู้ ใช้บริการภาครัฐประเมินระดบั

ความนา่เช่ือถือของหนว่ยงานรัฐ โดยผลการประเมินจะถกูเปิดเผยตอ่ประชาชน  

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เร่งดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ี

ล้าสมยั และไมเ่ป็นธรรม รวมถึงไมส่อดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศ อีกทัง้ส่งเสริมกองทนุยตุิธรรม

เพ่ือชว่ยเหลือคนจนและผู้ ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถกูละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
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1.3.4 แผนและยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

จากการรวบรวม และศกึษานโยบายและแผนยทุธศาสตร์ในประเทศไทยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคตา่งๆ 

ทัง้ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพ่ือให้เข้าใจถึงการให้ความสําคญัของแตล่ะนโยบาย

และแผนยทุธศาสตร์ อีกทัง้ การระบสุาขาเป้าหมายยงัเป็นการรวบรวมแนวทางในการพฒันาประเทศและ

การสนบัสนุนและส่งเสริมสาขาต่างๆ ขัน้ตอนต่อมาเป็นการรวบรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตัง้แต่

ระดบัประเทศ เชน่ ยทุธศาสตร์ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และยทุธศาสตร์การปฏิรูป

ประเทศไทย และระดบัภาค เชน่ แผนการพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา และแผนพฒันาการเกษตร เป็นต้น 

ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 2: แผนและยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบาย/แผน

ยุทธศาสตร์ 

ภาคท่ี

เก่ียวข้อง 

สาขาเป้าหมาย 

คาํแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่เกษตรกรรม : ไมมี่การระบสุาขาเป้าหมายท่ีชดัเจน 

กลุม่อตุสาหกรรม : อตุสาหกรรมเทคโนโลยีขัน้สงู 

อตุสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์ อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลเทคโนโลยีขัน้สงู รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบั

ดจิิทลั 

กลุม่บริการ : ทอ่งเท่ียว การเงิน การส่ือสาร และบนัเทิง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

เป็นการสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมเพ่ือสง่เสริมให้ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ 

และยัง่ยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่เกษตร : แหลง่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภยั และเกษตรแปรรูปท่ีมีมลูคา่สงู มีคณุภาพ และมี

มาตรฐานสากล 

กลุม่อตุสาหกรรม : แหลง่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์และมี

นวตักรรมสงูท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

กลุม่บริการ : พฒันาประเทศให้เป็นศนูย์กลางด้านการขนสง่

และโลจิสตกิส์ของภมูิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 

เป็นศนูย์กลางด้านการพฒันาสขุภาพ และการบริการท่ีมี

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อย  
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นโยบาย/แผน

ยุทธศาสตร์ 

ภาคท่ี

เก่ียวข้อง 

สาขาเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

การปฏิรูปประเทศไทย 

และการปรับเปล่ียน

กลไกภาครัฐ 

(สภาปฏิรูปแห่งชาต)ิ 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่อตุสาหกรรมทางชีวภาพ : อตุสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร 

กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน : อตุสาหกรรมเกษตร

และพลงังาน 

กลุม่อตุสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ : 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

กลุม่อตุสหากรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิต : อตุสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียว สขุภาพและการแพทย์ 

กลุม่อตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สร้างมลูคา่จาก

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศ (ไมร่ะบุ

อตุสาหกรรม) 

นโยบายและแผน วทน. 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-

2564) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่เกษตรกรรม : ข้าว มนัสําปะหลงั อ้อย กุ้ ง ไก่ ปาล์ม

นํา้มนั ยางพารา 

กลุม่อตุสาหกรรมวิศวกรรม : เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิน้สว่นอปุกรณ์ 

กลุม่อตุสาหกรรมเบา : แฟชัน่ พลาสตกิและปิโตรเคมี 

ผลิตภณัฑ์ยาง 

กลุม่อตุสาหกรรมท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ: อาหารแปรรูป 

ยาและสมนุไพร 

กลุม่ธุรกิจบริการและการค้า : บริการท่องเท่ียวและสาขา

ตอ่เน่ือง โลจิสตกิส์และสาขาตอ่เน่ือง บริการก่อสร้างและ

สาขาตอ่เน่ือง 

กลุม่อตุสาหกรรมใหมท่ี่มีแนวโน้มท่ีดี : สาขาพลงังานและ

พลงังานทดแทน ระบบเนือ้หาดจิิทลัและสาขาตอ่เน่ือง และ

กลุม่เทคโนโลยีใหม ่

แผนการส่งเสริม SMEs 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-

2559) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีและนวตักรรม 

กลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กลุม่ธุรกิจการค้าปลีกและค้าสง่ 
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นโยบาย/แผน

ยุทธศาสตร์ 

ภาคท่ี

เก่ียวข้อง 

สาขาเป้าหมาย 

กลุม่ธุรกิจบริการและท่องเท่ียว 

แผนการส่งเสริม SMEs 

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-

2564) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่ Smart Farmer และวิสาหกิจชมุชน 

กลุม่อตุสาหกรรมท่ีเน้นนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

การลงทุนในระยะเวลา 

5 ปี (พ.ศ. 2556–2560) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

กลุม่โครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสตกิส์ กลุม่อตุสาหกรรม

พืน้ฐาน กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและบริการ

ด้านสิ่งแวดล้อม กลุม่อตุสาหกรรมธุรกิจบริการสนบัสนนุ

ภาคอตุสาหกรรม กลุม่เทคโนโลยีพืน้ฐานขัน้สงู 

อตุสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร อตุสาหกรรม 

Hospitality & Wellness อตุสาหกรรมยานยนต์และอปุกรณ์

ขนสง่อ่ืนๆ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

การลงทุนในระยะเวลา 

7 ปี (พ.ศ. 2558–2564) 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

และบริการ 

อตุสาหกรรมฐานความรู้ 

กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือพฒันาประเทศ 

กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 

กิจการท่ีมีระดบัเทคโนโลยี ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย สร้าง

มลูคา่เพิ่มแก่วตัถดุบิ ในประเทศ และเสริม Supply Chain 

อตุสาหกรรมสนบัสนนุท่ีใช้เทคโนโลยีไมส่งู แตย่งัสําคญัตอ่ 

Value chain 
 

จะเห็นได้วา่ นโยบายภาครัฐได้เน้นความสําคญัของการทอ่งเท่ียวในภาคบริการ เน่ืองจากเป็นภาค

ท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขนั และมีแนวโน้มในการเติบโตท่ีดี ทัง้ยงัเป็นภาคท่ีสามารถต่อ

ยอดไปยงัภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ สว่นในการสง่เสริม SMEs ได้มีการเน้นในธุรกิจค้าปลีกและการค้าสง่ 

1.3.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 

กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแผนนโยบายระดบักระทรวงท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 

ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนากระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางท่ีประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและ

พฒันาสู่อนาคตได้อย่างมัน่คงและสมดลุตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมและ
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สนับสนุนประชาชนให้มีรากฐานการดํารงชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย สังคมมีความสงบ

เรียบร้อย หนว่ยงานภาครัฐมีการบริหารจดัการท่ีดีแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้มแข็ง และพืน้ท่ีภูมิภาค

และพืน้ ท่ี เศรษฐกิจมี ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่ ง วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี

กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดขึน้มา มีดงัตอ่ไปนี ้22

23 

ตารางที่ 3: นิยามวิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย 

นิยามวิสัยทัศน์ 

รากฐานการดาํรงชีวิต 

- ดแูละประชาชนทกุชว่งชีวิตตัง้แตเ่กิดจนตาย 

- ลดความยากจน  

- เข้าถึงบริการภาครัฐ 

พัฒนาสู่อนาคต 

- พฒันาสู ่ประเทศไทย 4.0 

- สง่เสริมเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทลั 

- สง่เสริมการพฒันาภมูิภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

ม่ันคง 

- มัน่คงจากสาธารณภยั  

- มัน่คงในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

- มัน่คงในการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ  

- มัน่คงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคกุคามรูปแบบ

ใหม ่เชน่ ยาเสพตดิ แรงงานตา่งด้าว การค้ามนษุย์ เป็นต้น 

สมดุล 

- สมดลุระหวา่งคนกบัคน 

- สมดลุระหวา่งคนกบัธรรมชาต ิ

- สมดลุด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- คํานงึถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีใน

ตัวเอง ภายใต้เง่ือไขการใช้ความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมเป็น

พืน้ฐานในการตดัสินใจและการกระทํา 

(ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย) 

  

23 กระทรวงมหาดไทย. (2560). แผนงานในภารกิจหลกัของกระทรวงมหาดไทย ตามยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560, จาก 

http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/moi%20plan%2020%20years.pdf 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1: การเสริมสร้างสงัคมเข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2: การเพิ่มศกัยภาพการพฒันาสภาพแวดล้อมสูอ่นาคต 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3: การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4: การวางรากฐานการพฒันาองค์กรอยา่งสมดลุ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5: การพฒันาภมูิภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

แผนภาพที่ 7: แผนที่ความเชื่อมโยง 

 

(ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย) 

1.3.6 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564  

จากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 จดัทําโดย สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) องค์การตลาดอยู่ในส่วนขององค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

โดยยุทธศาสตร์ดงักล่าวมีความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับท่ี 12 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals:SDGs) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy:DE) โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้

ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช้

6. การปรับสมดลุและ

พฒันาระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐ

5. การสร้าง การเติบโตบน

คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม

4. การสร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและเทา่เทยีม

กนัในสงัคม

3. การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพคน

2.การสร้างความสามารถใน

การแข่งขนั
1. ความมัน่คง

ยุทธศาสตร์ ชาติ 
ระยะ 20 ปี

1. การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศกัยภาพทนุ

มนษุย์

2. การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมลํา้
ในสงัคม

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อยา่ง

ยัง่ยืน

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืน

5. การเสริมสร้างความ
มัน่คงแหง่ชาติเพ่ือการ
พฒันาประเทศสูค่วาม

มัง่คัง่และยัง่ยืน

6. การบริหารจดัการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการ
ทจุริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน

สงัคมไทย

7. การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบโลจิ
สติกส์

8. การพฒันาภาค
เมือง และ พืน้ที่

เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การเสริมสร้างสงัคมเข้มแข็งและ
พฒันาเศรษฐกิจฐานราก

2. การเพ่ิมศกัยภาพการพฒันา
สภาพแวดล้อมสูอ่นาคต

3. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คงภายใน

4. การวางรากฐานการพฒันา
องค์กรอยา่งสมดลุ

5. การพฒันาภมิูภาค เมือง และ
พืน้ที่เศรษฐกิจ
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นวตักรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริมระบบ

ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสแ่ละมีคณุธรรม 

ทัง้นี ้ตลาดจะต้องเป็นธุรกิจตลาดแนวใหม่ มุ่งเน้นไปท่ีความสําเร็จในการกระจายสินค้า มีการ

ถ่ายทอดแนวความคิดเก่ียวกับธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค รวมถึงการคัด

มาตรฐาน ความสะอาดของสินค้าและการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัในการจดัส่งสินค้าจากแหล่งผลิต

จนถึงมือผู้บริโภค โดยจะมีกรอบแนวทางในการผลกัดนัการพฒันาขององค์การตลาดภายใต้ 4 ยทุธศาสตร์

ของกระทรวงมหาดไทย ดงัต่อไปนี ้(1) การเสริมสร้างสงัคมเข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี

จดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชมุชน มีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากได้รับ

การพฒันา และผู้ ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางสงัคมเพิ่มขึน้ (2) การเพิ่มศกัยภาพการพฒันา

สภาพแวดล้อมสู่อนาคต (3) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เพ่ือให้องค์กรมีการบริหาร

จัดการท่ีดี และ (4) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้พืน้ท่ีภูมิภาคมีขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั และเมืองมีการพฒันาอยา่งเป็นมาตรฐานสูร่ะดบัสากล 

 

บทที่ 2 สภาพแวดล้อมภายในองค์การตลาด 

ในส่วนนี ้จะเป็นการศกึษาสภาพแวดล้อมภายในขององค์การตลาด โดยในส่วนแรก เพ่ือทําความ

เข้าใจถึงตวัองค์กรและการประกอบการ โดยใช้กรอบแนวคิด 7S ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บริบทต่างๆ ของ

องค์การตลาดใน 7 ด้าน คือ คณุคา่ร่วม (Shared Value) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) บคุลากร 

(Staff) ทกัษะ (Skill) ลกัษณะ (Style) และ กลยทุธ์ (Strategy) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การทบทวนภาพรวมขององค์การตลาด 

2.1.1 คุณค่าร่วม  

มีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ ท่ีเป็นพืน้ฐาน และแก่นสารขององค์การตลาด ในการกําหนด

แนวทางหลกัของการประกอบภารกิจ โดยมี วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และอํานาจในการดําเนินการ

ในปัจจบุนัดงัตอ่ไปนี ้
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วิสัยทัศน์ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและ

เครือข่ายระดบัท้องถ่ิน เพ่ือเป็นช่องทางการกระจายและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชมุชน 

พันธกิจ 

1. สง่เสริมตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้เป็น "ศนูย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทางการเกษตร 

และผลิตภณัฑ์ชมุชน 

2. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนา่ยข้าวสาร และอาหารดบิ 

3. บริหารจดัการ สง่เสริมและพฒันาบคุลากรในองค์การตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

4. พฒันาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกบัหนว่ยงานภาคีเครือขา่ย 

วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 

1. จดัสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ 

2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยูแ่ล้วให้ถกูสขุลกัษณะและทนัสมยั 

3. สง่เสริมตลาดเอกชน 

4. จดัและสง่เสริมการผลิตโภคภณัฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด 

5. จดัการขนสง่และระบบโลจิสตกิส์โภคภณัฑ์ไปสูต่ลาดให้เป็นไปโดยสะดวก 

6. จดัดําเนินการ ควบคมุและอํานวยบริการเก่ียวกบัตลาดขององค์การตลาด 

อาํนาจดาํเนินการ 

1. สร้าง ซือ้ จดัหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงาน

เก่ียวกบัเคร่ืองใช้ บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อนัเก่ียวกบัตลาด 

2. กู้ ยืมเงิน หรือให้กู้ ยืมเงิน โดยมีหลกัประกนัด้วยบคุคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินท่ีมีผู้อทุิศให้

เพ่ือสร้างตลาด และปรับปรุงตลาด การกู้ ยืมเงินถ้าเป็นจํานวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับ

อนญุาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

3. ทําการค้าและขนสง่สินค้า 

4. ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วน หรือถือหุ้ นในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตัง้หรือ

ดําเนินการตลาด 
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5. วางระเบียบในการจดัตลาดขององค์การตลาด 

6. กระทําการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ตลาด 

จากคุณลักษณะข้างต้น องค์การตคลาดสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของหน่วยงาน

ราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีกระจายตวัอยู่ตามท้องถ่ินต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนีย้งัมีอํานาจ หลาย

ประการท่ีเอือ้อํานวยตอ่การประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนญุาตการเปิดตลาดได้เอง

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี

สามารถทําการค้าได้ จงึมีความคลอ่งตวัในการสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 

นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) 

กระทรวงการคลังได้กําหนดนโยบายผู้ ถือหุ้ นภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) สําหรับ

องค์การตลาด ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการกํากบัดแูล และชีป้ระเด็นท่ีองค์การตลาดควรให้ความสําคญัและ

เร่งดําเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตวัชีว้ดัสําหรับการประเมิลผลการดําเนินงานของ 

องค์การตลาดตอ่ไป ซึง่ SOD ขององค์การตลาดมี 3 ระดบัดงันี ้

 (1) แนวนโยบายสาํหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เป็นกลไกขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศบนพืน้ฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 (2) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพิ่มศกัยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 (3) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อองค์การตลาด กําหนดทิศทางขององค์กรท่ีเหมาะสม

ตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพฒันาการบริหารจดัการทรัพย์สิน 

จากนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐ ข้างต้น เพ่ือให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้

จงึได้กําหนดหลกัการและแนวทางการดําเนินงาน ดงันี ้

หลกัการและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐ มีดงัตอ่ไปนี ้

แผนระยะสัน้ 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์กรให้ชดัเจน และสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลเพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การจดัทําแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

 พฒันาการบริหารจดัการทรัพย์สินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

แผนระยะยาว 

ดําเนินการตามแผนยทุธสาสตร์ และแผนวิสาหกิจท่ีจดัทําขึน้ ด้วยนโยบายดงักล่าว องค์การตลาด

ได้กําหนดเส้นทางการพฒันาองค์การตลาดเป็น 3 ระยะหลกัภายในปี 2561 คือ 

 ระยะท่ี 1: ปี 2554-2556 เป็นช่วงพฒันาการบริหารจดัการภายในองค์กร และ ธุรกิจ ท่ีมี

อยูเ่ดมิให้มีความเข้มแข็ง 

 ระยะท่ี 2: ปี 2556-2558 เป็นการเสริมสร้างตําแหน่งทางยทุธศาสตร์โดยการเพิ่มบทบาท

การเป็นองค์กรกลางท่ีส่งเสริมและกําหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่งเสริมการค้า

ระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายธุรกิจให้ครอบคลมุภายในประเทศ

อยา่งกว้างขวางโดยเน้นการลงทนุร่วมกบัภาคเอกชนในโครงการท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจ 

 ระยะท่ี 3: ปี 2558-2561 เป็นการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน ใน

ระยะนีจ้ะรวมถึงการพฒันาศนูย์บริหารจดัการข้อมลูราคา พร้อมทัง้ให้บริการด้านส่งเสริม

ตลาดและวิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเช่น เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์

ชมุชน 
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แผนภาพที่ 8: ภาพรวมของนโยบายผู้ถอืหุ้นภาครัฐ 

 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

             

             

เป้าประสงค์ของ

องค์การตลาด

             
- สู่การเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศ

- ปรบัปรุงตลาดสาขาท่ีมีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน/

ยกระดบัคุณภาพในการจดัส่งสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย

- สู่การเป็นองค์กรส่งเสริมตลาดชุมชน/ วิสาหกิจ ชุมชน

- กําหนด/ รบัรองมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่งเสริมการค้าใน

ระดบัท้องถ่ิน

- ลงทุนกบัภาคเอกชนในโครงการที่สอดคล้องกับพนัธกิจ

- สู่การเป็นองค์แห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน

- ให้บริการด้านการส่งเสริมตลาด/ วิสาหกิจชุมชน

แบบครบวงจร

องค์กรแห่งปัญญา
ด้านการค้าในชุมชน

2554 2556 2558 2561
พ.ศ.
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2.1.2 โครงสร้างองค์กรขององค์การตลาด 

แผนภาพที่ 9: โครงสร้างองค์การตลาด 

 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

คณะกรรมการองค์การตลาด

ผู้อาํนวยการองค์การตลาด (1)

รองผู้อาํนวยการ (1)

เลขานุการองค์การตลาด (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

นกัตรวจสอบภายใน

นกัตรวจสอบภายใน

แผนกการประชุมและยานพาหนะ

นกับริหารงานทัว่ไป

นกับริหารงานทัว่ไป

พนกังานขบัรถยนต์

แผนกประชาสัมพันธ์

นกัรปะชาสมัพนัธ์

นกัประชาสมัพนัธ์

แผนกสารสนเทศ

นกัคอมพิวเตอร์

นกัคอมพิวเตอร์

สาขาปากคลองตลาด

สาขาหนองม่วง

สาขาลาํพูน

สาขาตลิ่งชัน

สาขาบางคล้า

แผนกตลาดและ
จัดส่งสินค้า

แผนกกิจการพเิศษ

แผนกวางแผน
และงบประมาณ

แผนกตดิตาม
และประเมินผล

แผนกบริหาร
ความเส่ียง

แผนกบริหาร
บุคคล

แผนกจัดหาและ
พัสดุ

แผนกกฏหมาย

แผนกบัญชี

แผนกการเงนิ
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2.1.3 ทักษะ 

พนกังานสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นสนบัสนนุมากกวา่การบริหารจดัการ และพฒันาตลาด ทําให้บคุลากร

ภายในองค์กรยงัไมมี่ทกัษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ตลาดแตล่ะสาขาไม่สามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีต้องการ 

ในเชิงรุกได้เทา่ท่ีควร และโดยทัว่ไป ความสามารถ และความเชียวชาญยงัไม่ตรงกบัความเฉพาะเจาะจงท่ี

ต้องอาศยัความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน องค์การฯ จึงจะเน้นการพฒันาบคุลากร ให้มีทกัษะท่ีต้องการ 

หรือสรรหาจากภายนอกเพ่ือให้องค์กาฯ รสามารถพฒันาได้ตามวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ท่ีจะดําเนินไปใน

อนาคต 

2.1.4 บุคลากร 

องค์การตลาดถือว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีพนกังานจํานวน 99 คน การสรรหาและรักษาบคุลากร

ผู้ มีความเช่ียวชาญภายนอก ยงัถกูจํากดัดวัยโครงสร้างอตัราเงินเดือนท่ีไมแ่ขง่ขนัหรือจงูใจในตลาดแรงงาน 

นอกจากนี ้ระบบการบริหารผลงาน (Performnace Management) ซึงรวมถึงมาตรวัดความสําเร็จของ

บคุคล (KPI) สมรรถนะ (Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive หรือ Bonus) ยงั

ไม่เอือ้อํานวยต่อการคดัแยกระดบัผลงานของผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตัิงานท่ีโดดเดน่ ออกมาจากผู้ ท่ีมีผลการ

ปฏิบตังิานปานกลางหรือต่ํากวา่ได้ 

2.1.5 ลักษณะ 

เน่ืองจากงานส่วนหลักขององค์การตลาดเท่าท่ีผ่านมามีลักษณะเอนเอียงไปทางการร่วมมือกับ

เอกชน อาทิ การให้สมัปทานเชา่และพฒันาพืน้ท่ีตลาด พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ และท่ีพกัอาศยั การใช้ตวัแทน

ในการส่งอาหารดบิ หรือ ตวัแทน (Agent) ในการบริหารจดัการโครงการคาราวานสินค้า ซึ่งนบัเป็นการต่อ

ชว่ง (Subcontract) ซึง่เป็นลกัษณะการจ้างบคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก (Outsource) หรือการให้ตวัแทน

ประกอบการส่งอาหารดิบเข้าเรือนจํา ทําให้ไม่มีการดําเนินงานในกิจกรรมหลักเท่าท่ีควร จึงมีผลต่อการ

เสริมสร้างความชํานาญของบคุลากรในภารกิจหลกั ซึ่งสะท้อนในโครงสร้างองค์กร โครงสร้างของบคุลากร

และทกัษะท่ีหนกัไปทางส่วนงานสนบัสนนุ โดยปัจจยัเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้บทบาทการเป็นองค์กรท่ี

เช่ียวชาญทางด้านการสร้างตลาดชมุชนเป็นไปได้ช้ากวา่ท่ีควร 
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2.1.6 ระบบ 

ระบบขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีเป็นกระบวนการธุกริจหลกัขององค์การตลาดในปัจจุบนั สามารถ

จําแนกตามธุรกิจขององค์กร ดงันี ้

(1) การให้บริการเช่าพืน้ท่ี 

องค์การตลาดมีภารกิจหลักในการจัดสร้างตลาดกลางระดับท้องถ่ินให้เป็นจุดนัดพบระหว่าง 

ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ ซือ้โดยตรง โดยมีจดุมุ่งหมายในการลดผลกระทบจากกลไกราคาผ่านระบบพ่อค้าคน

กลาง และเป็นทางเลือกสําหรับประชาชนในชุมชนท่ียังเข้าไม่ถึงระบบตลาดแบบ Modern Trade และ

ให้บริการเช่าพืน้ท่ีทัง้ในส่วนท่ีพกัอาศยัในอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ โดยกระบวนการให้บริการเช่ามี

ขัน้ตอนดงันี ้

แผนภาพที่ 10: กระบวนการการให้บริการเช่าพืน้ที่ 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีสญัญาให้สิทธ์ิลงทุนเพ่ือทําการก่อสร้างโครงการตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชนั 

และหาผลประโยชน์จากการให้เชา่แผงและท่ีพกัอาศยัในอาคารตลาด และอาคารพาณิชย์ องค์การตลาดยงัคง

มีประเด็นปัญหาท่ีทําให้การดําเนินงานต้องชะงัก เน่ืองจากท่ีผ่านมาได้เกิดกรณีพิพาทกับคู่สญัญา ทัง้ยังมี

กรณีฟ้องร้องเร่ืองภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีองค์การฯได้ดําเนินการผ่องถ่ายภาระโดยการไล่เบีย้ตอ่ผู้ เช่ารายย่อย 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ตลาด/

โครงการ/อาคารพาณิชย์/

ท่ีพกั (แฟลต)

เปิดให้จองพืน้ท่ีเช่า และชําระ

เงินคา่มดัจํา
จดัทําสญัญาเช่า

องค์การตลาดรับชําระเงินคา่

เช่าและการออกเอกสารรับเงิน

ผู้ เช่าชําระคา่เช่า

องค์การตลาดบริหารจดัการ

และอํานวยความสะดวก

แก่ผู้ เช่า

ผู้ เช่าเข้าดําเนินการขาย

สินค้า
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ซึ่งในบางกรณียังมีการค้างชําระ องค์การตลาดจึงจะดําเนินการแก้ไขอย่างรัดกุมและเป็นระบบ เพ่ือให้การ

บริการจดัการตลาดสาขาตลิ่งชนัเป็นไปได้อยา่งราบร่ืนในอนาคต 

(2) การให้เอกชนเข้าร่วมทุน 

องค์การตลาดได้มีนโยบายเปิดให้เอกชนสามารถทําสญัญาสมัปทานเช่าตลาดสาขา ทําให้เป็น

การเปล่ียนบทบาทการประกอบการเอง (Operator) ในตลาดดงักล่าว เป็นการบริหารสญัญา และอํานวย

ความสะดวก (Facilitator) ในการนีอ้งค์การตลาดจะดําเนินการโดยร่วมกบัพนัธมิตรเครือข่ายในการศกึษา

แนวทาง และปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมองหาพนัธมิตรภาคเอกชนเข้าร่วม

ทุนในการดําเนินงานปรับปรุง และดําเนินการบริหารพืน้ท่ีตลาด โดยกระบวนการให้เอกชนเข้าร่วมทุนมี

ขัน้ตอนดงันี ้ 

แผนภาพที่ 11: กระบวนการการให้เอกชนเข้าร่วมทุน 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

อย่างไรก็ตาม การบริหารสัญญา อาทิ ในกรณีการร่วมทนุ และสญัญาเช่า เท่าท่ีผ่านมามีกรณี

พิพาทเกิดขึน้ จึงควรพิจารณาในการกําหนดบุคลากรหรือหน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดแูลอย่างจริงจัง 

และกําหนดกระบวนการท่ีมีความชดัเจนในแง่ของการควบคมุบริหารสญัญา เพ่ือไมใ่ห้องค์การฯ ตกอยู่ใน

ความเส่ียงหากคูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขได้  

  

โฆษณาและออกรายละเอียด

ข้อกําหนดให้เอกชนเข้าร่วม

ลงทนุในโครงการ

ผู้สนใจสง่ข้อเสนอในการเข้า

ลงทนุในโครงการ

จดัทําสญัญาเข้าร่วมลงทนุใน

โครงการ

องค์การตลาดดําเนินการออก

เอกสารรับเงิน

ผู้ รับสมัปทานชําระคา่สว่นแบ่ง

รายได้

ผู้ ได้รับสมัปทาน ดําเนินการ

ตามขัน้ตอนของสญัญา

ผู้ ได้รับการคดัเลือกเข้าพฒันา

โครงการ
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(3) การจัดจาํหน่ายเคร่ืองบริโภคและข้าวสาร 

องค์การตลาดเป็นตัวกลางจําหน่ายสินค้าประเภทข้าวสาร เคร่ืองบริโภค ให้กับหน่วย

ราชการทัว่ประเทศ อาทิ กรมราชทณัฑ์ โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยทหาร เป็นต้น โดยมีตวัแทนชมุชนและ

เอกชนเป็นผู้ลงทนุจดัสง่สินค้าและองค์การตลาดมีรายได้จากการหกัสว่นตา่ง การจดัจําหน่ายเคร่ืองบริโภค

ในอตัราร้อยละ 3 และข้าวสารกระสอบละ 25 บาท โดยกระบวนการจดัจําหนา่ยมีขัน้ตอนดงันี ้

แผนภาพที่ 12: กระบวนการจดัจาํหน่ายเคร่ืองบริโภคและข้าวสาร 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ให้มีการ

ยกเลิกสิทธิพิเศษขององค์การตลาด ในการจําหน่ายข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้กบั

สว่นราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืน

ซึง่มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

บริหารสว่นท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการ

เงินขององค์การตลาดในอนาคต องค์การตลาดจึงพิจารณาแหล่งรายได้อ่ืน เพ่ือเสริมรายได้ในส่วนนีท่ี้มี

แนวโน้มจะลดลงในอนาคต พร้อมกับปรับปรุงการประกอบการในส่วนนี ้เพ่ือเพิ่มโอกาสในการประมูล

โครงการ 

 

หน่วยราชการ

กําหนดการจดัซือ้

เคร่ืองบริโภค

องค์การตลาด

จดัทําเอกสาร

ย่ืนเสนอราคา

ผู้ซือ้ตรวจสอบเอกสาร

และกําหนดระยะเวลา

ประกวดราคา

ตวัแทนจดัสง่

เคร่ืองบริโภค

ให้กบัหนว่ยราชการ

องค์การตลาด จดัทํา

สญัญากบัตวัแทนในการ

จดัสง่เคร่ืองบริโภค

กรณีชนะการเสนอราคา

องค์การตลาด ดําเนินการ

ทําสญัญากบัหน่วยราชการผู้ซือ้

องค์การตลาด เข้าร่วมการ

เสนอราคา

ด้วยวิธีท่ีกําหนด

หน่วยราชการชําระเงินให้องค์การตลาด โดยองค์การตลาดหกัสว่นตา่ง

การค้าและชําระให้กบัตวัแทนคา่สินค้า
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(4) การจัดตลาดนัดคาราวานสินค้า 

องค์การตลาดร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนในการจดัตลาดนดัคาราวานสินค้า ซึ่งจะจดัขึน้เดือนละ  

1–4 ครัง้ โดยมีระยะเวลาการจดังานครัง้ละประมาณ 10 วนั ในพืน้ท่ีจงัหวดัในภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือ

เป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน และเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายของ

ประชาชนจากการจําหนา่ยสินค้าคณุภาพในราคายตุธิรรม โดยกระบวนการดําเนินงานมีขัน้ตอนดงันี ้

แผนภาพที่ 13: กระบวนการการจัดตลาดนัดคาราวานสนิค้า 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

ในการบริหารจดัการโครงการตลาดนดัคาราวานสินค้านี ้แตเ่ดิมองค์การตลาดได้มีการใช้ตวัแทน 

(Agent) เพียงไม่ก่ีราย โดยใช้ช่ือขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิดตลาดนดั จึงไม่ได้ควบคมุการ

ดําเนินงานเอง จงึอาจก่อให้เกิดปัญหาในการควบคมุคณุภาพ และไม่สามารถตรวจสอบสินค้าท่ีนํามาขาย

ได้อยา่งเตม็ท่ี ซึง่อาจทําให้เสียช่ือเสียงขององค์การตลาดได้ ดงันีแ้นวนโยบายในอนาคต องค์การตลาดจะ

เป็นผู้บริหารจดัการโครงการเอง อาทิ การจดัหมวดหมูส่ินค้า และรูปแบบการค้า ซึ่งในการนี ้นอกจากจะทํา

ให้การควบคมุดแูลงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์การตลาด 

และยงัเป็นการพฒันาความรู้ให้แก่บคุลากรขององค์การตลาดอีกด้วย 

นอกไปจากนี ้การเป็นรัฐวิสาหกิจ ทําให้องค์การฯ อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ ท่ี

เข้มงวดเป็นจํานวนมากท่ีไมไ่ด้นํามาควบคมุในการบริหารจดัการแบบภาคเอกชน กฎ ระเบียบ ตา่งๆ ยงัทํา

ให้มีภาระทางด้านงานเอกสาร รายงาน เป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นข้อจํากดัในการดําเนินงาน ส่งผลให้การ

ดําเนินงานขาดความคล่องตวั และในบางครัง้เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้การขบัเคล่ือนองค์กรไม่สามารถดําเนิน

ไปได้อยา่งรวดเร็ว 

 

สรรหาและจดัทําบนัทกึ

ข้อตกลงกบัพนัธมิตร

ภาคเอกชนในการจดังาน

พนัธมิตรภาคเอกชนทําการ

คดัเลือกพืน้ท่ีจดัตลาดนดัใน

ภมิูภาคตา่งๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร

บริหารสว่นท้องถ่ินเพ่ือขอใช้

พืน้ท่ีจดัตลาดนดั

ดําเนินการเปิดทําการค้าตาม

ระยะเวลาท่ีขออนญุาติใช้พืน้ท่ี

ดําเนินการประชาสมัพนัธ์การ

จดังานตลาดนดัคาราวานสินค้า

พนัธมิตรภาคเอกชนประกาศหา

ผู้ ค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการ
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2.1.7 กลยทุธ์ 

ในชว่งแผนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2556–2560 โครงการท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน

มา และสร้างรายได้อย่างมีนัยสําคญัให้กับองค์การตลาด คือ โครงการส่งสินค้าโภคภัณฑ์เข้าเรือนจํา 

อยา่งไรก็ตาม จากกฎระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะบงัคบัใช้ ทําให้องค์การตลาดต้องทําการ

ทบทวนการบริหารจัดการและมีแนวนโยบายในการประกอบการเอง และจําเป็นต้องพิจารณาการขยาย

ฐานรายได้ในสว่นอ่ืน ในขณะเดียวกนั องค์การตลาดยงัจําเป็นต้องเน้นภารกิจหลกัในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ฐานรากให้มากย่ิงขึน้  

ในด้านการประกอบภารกิจหลัก องค์การตลาดได้ปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ ในชว่งปลายของแผนฯ ได้รวมถึงผลสําเร็จในการช่วยกระจายสินค้า

ล้นตลาดให้แก่เกษตรกร ช่วยบรรเทาผู้ประสบภัยพิบตัิจากอุทกภัย ตลอดจนได้เร่ิมโครงการใหม่ เช่นนํา

สินค้าวิสาหกิจชมุชนเข้าสู ่Modern Trade ได้เป็นผลสําเร็จ 

จากแผนท่ียทุธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจฉบบัดงักล่าวด้านล่าง โครงการท่ีจดัเป็นโครงการใหม่ท่ีได้

ดําเนินการ อาทิ โครงการคาราวานสินค้า มีการขยายตวัของรายได้จาก 0.5 ล้านบาท เป็น 1.7 ล้านบาท

ในชว่งปี พ.ศ. 2556–2559 อยา่งไรก็ตาม องค์การตลาดยงัคงต้องทบทวนรูปแบบของการประกอบการของ

โครงการเพ่ือให้มีการควบคุมการบริหารจัดการ และประเภทสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ส่วน

โครงการกระจายเครือขา่ยร้านค้าชมุชน ได้มีการชะลอโครงการไป เน่ืองจากโครงการไม่ประสบความสําเร็จ

เทา่ท่ีควร โดยสาเหตเุน่ืองมาจากทัง้ทางด้านการบริหารจดัการ เอกชนท่ีทําการร่วมทนุส่งสินค้าได้ช้า สินค้า

ท่ีขายในโครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมีราคาคอ่นข้างสูง ในส่วนของการจําหน่ายสินค้าในนามองค์การ

ตลาดนัน้ ยงัไมไ่ด้มีการดําเนินการให้สมัฤทธิผล 

โครงการในอนาคต อนัได้แก่ การเปิดกิจการตลาดเคล่ือนท่ี การสร้างระบบรับรองมาตรฐานตลาด 

และการเป็นผู้ นําด้านดชันีราคาสินค้าสด ยงัไม่ได้มีการดําเนินการให้สมัฤทธิผลเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ใน 

โครงการตา่งๆ ดงักลา่วยงัอยูใ่นแนวนโยบายขององค์การตลาดท่ีจะดําเนินการตอ่ไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

โครงการรับรองมาตรฐานตลาด และ การเป็นผู้ นําด้านดชันีราคาสินค้าสด 
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แผนภาพที่ 14: แผนที่กลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจ ฉบับ พ.ศ. 2556–2560  แก้ไขตาราง 

 

 (ท่ีมา: แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2556–2560)  

2.2 สถานประกอบการและทรัพย์สินท่ีใช้ในการดาํเนินธุรกิจขององค์การตลาด 

ในปัจจุบัน องค์การตลาดมีสถานประกอบการตลาดสดรวม 5 แห่ง  ได้แก่ ตลาดสาขา

ปากคลองตลาด ตลาดสาขาหนองม่วง ตลาดสาขาลําพูน ตลาดสาขาบางคล้า และตลาดสดตลิ่งชนั โดย

ในส่วนนี ้จะเป็นการทบทวนถึงภาพรวมของตลาดแต่ละสาขา เพ่ือให้เข้าใจถึงแหล่งประกอบการสําคญั

ขององค์การตลาดมากย่ิงขึน้ เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การตลาด

ตอ่ไปได้ 

2.2.1 สาํนักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด 

ปากคลองตลาด เป็นตลาดเก่าแก่ จดัตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2496 พร้อมกบัการจดัตัง้องค์การตลาด 

เดิมตัง้อยู่บริเวณปากคลองตลาด ถนนจกัรเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บนท่ีดินขององค์การ

ตลาดพืน้ท่ี 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เป็นตลาดกลางจําหน่ายดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่ง

แผนที�กลยทุธอ์งคก์ารตลาด 

ก
าร
เง
นิ

 
ผ
ูม้
สีว่
น
เก
ี�ย
วข
อ้ง

 
ก
าร
ด
าํเ
น
นิ
งา
น

ภ
าย
ใน

 
ก
าร
เร
ยี
น
รูแ้
ล
ะ

พ
ฒั
น
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F2: เพิ�มรายได ้

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

และตน้แบบ 

C7: เปิดกจิการ 
ตลาดเคลื�อนที� 

I5: เพิ�มประสทิธภิาพการ 
บรหิารจัดการภายใน 

โครงการด ั�งเดมิ โครงการใหม ่ โครงการอนาคต 

C8: สรา้งระบบรับรอง 
มาตรฐานตลาด 

C4: เพิ�มกจิกรรม 
คาราวานสนิคา้ 

I1: บรหิารสญัญาอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ 

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

L1: พัฒนาบคุลากรเพื�อ 
สง่เสรมิองคก์าร 

L3: ใชร้ะบบบ  IT ในการ 
สนับสนุนธรุกจิ 

L2: พัฒนาและบรหิารแผนแมบ่ท 
ของหน่วยงานสนับสนุน 

I3: สรา้งภาพลักษณ์ 
ที�แข็งแกรง่ 

I8: มกีารกํากับดแูลกจิการที�ด ี

I4: พัฒนาสนิคา้และบรกิารได ้
ตรงความตอ้งการของตลาด 

F3: บรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

F1: เพิ�มความเขม้แข็งทางการเงนิ 

C9 เป็นผูนํ้าดา้น 
ดัชนรีาคาสนิคา้สด 

C2: รักษาฐาน 
บรกิารสนิคา้อปุโภค/บรโิภค 

C5: จําหน่ายสนิคา้ 
ในนาม อต. 

C6 สรา้งความพงึพอใจ 
ใหผู้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง 

I2: สรา้งพันธมติรทางธรุกจิ 
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มุ่งเน้นไปท่ีการค้าส่ง ผกั ผลไม้ และดอกไม้สด ปัจจุบนัได้ร่วมกับเอกชนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา

ตลาดปากคลองตลาดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยยงัคงเอกลกัษณ์

และวิถีชมุชนไว้เพ่ือเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  

ตลาดสาขาปากคลองตลาดมีรูปแบบการดําเนินงานในลกัษณะท่ีให้เอกชนเข้ามาเช่าพืน้ท่ีเพ่ือ

บริหารตลาด ทําให้องค์การตลาดมีรายได้จากการปล่อยเช่าพืน้ท่ีท่ีคงท่ีตลอดระยะเวลาการทําสญัญา โดย

ในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้จากค่าเช่าท่ีดินกว่า 13.60 ล้านบาท และมีกําไรอยู่ท่ี 10.28 ล้าน

บาท 

ตารางที่ 4: รายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ปากคลองตลาด 

รายการสินทรัพย์ หน่วย จาํนวน 

ท่ีดนิ  5 ไร่ 3 งาน 1 ตร.ว. 

อาคารตลาดชัน้ 3 หลงั 2 

อาคารตลาดชัน้เดียว หลงั 3 

อาคารตลาด 2 ชัน้ ชายนํา้ หลงั 2 

อาคารตลาด 3 ชัน้ ชายนํา้ หลงั 1 

ทา่เรือขนถ่ายสินค้า ทา่ 1 

ถนนและลานจอดรถภายในตลาด   

ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ   

 หมายเหต:ุ ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การตลาด 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

2.2.2 สาํนักงานตลาดสาขาหนองม่วง 

ตลาดสาขาหนองม่วง ตัง้อยู่ท่ี ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จังหวดัลพบุรี บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ 2 

งาน 45 ตารางวา เร่ิมดําเนินการตัง้แต่ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวตัถุประสงค์การจดัตัง้ขึน้เพ่ือ

จดัหาสถานท่ีให้เกษตรกรมีสถานท่ีจําหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่ง

สินค้าท่ีจดัจําหนา่ยจะเป็นสินค้าจําพวก ผกั ผลไม้ อาหารสด และ อาหารแห้ง 
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 ในปัจจุบนั ตลาดกลางเกษตรกรสาขาหนองม่วงจะดําเนินการโดยการให้เอกชนเข้ามาเช่าพืน้ท่ี

เพ่ือบริหารตลาด โดยในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี รวมทัง้สิน้ 8 แสน 5 หม่ืน

บาท และจะมีกําไรอยูท่ี่ประมาณ 0.5 ล้านบาท 

ตารางที่ 5: รายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ตลาดสาขาหนองม่วง 

รายการสินทรัพย์ หน่วย จาํนวน 

ท่ีดนิ  4 ไร่ 2 งาน  

อาคารตลาดชัน้เดียว หลงั 1 

แผงตลาด/สถานท่ีให้เชา่ประกอบการค้าแบบถาวร แผง 228 

แผงตลาดชัว่คราว แผง 58 

อาคารสํานกังานสามชัน้ หลงั 1 

หมายเหต:ุ ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การตลาด (ได้รับบริจาคโดยมีเง่ือนไขให้ใช้งานเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรมการตลาดเทา่นัน้) 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

2.2.3 สาํนักงานตลาดสาขาลาํพูน 

ตลาดสาขาลําพูน ตัง้อยู่ท่ี ถนนเชียงใหม่–ลําพูน ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน เป็น

ตลาดท่ีดําเนินการโดยองค์การตลาด มีจดุประสงค์ในการจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตลาดกลางเกษตรกรแห่งเมือง

ลําพูน มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีพืน้ท่ีในการนําสินค้าออกมาขาย และเป็นเสมือนจุดศนูย์รวม ซือ้ ขาย และ

กระจายผลผลิตสู่จงัหวดัใกล้เคียง โดยตลาดกลางเกษตรกรเมืองลําพนูมีรายได้จากการส่งอาหารดิบ และ

ค่าเช่าแผงของพ่อค้าและแม่ค้า และสินค้าท่ีทางตลาดจดัจําหน่ายเป็นส่วนมากจะเป็นสินค้าจําพวก ผกั 

ผลไม้ และอาหารแห้ง 

ทัง้นี ้จดุเดน่ของตลาดลําพนู คือ การมีตลาดโต้รุ่งท่ีเปิดในชว่งค่ํา โดยจะมีร้านอาหาร และร้านขาย

นํา้ผลไม้ต่างๆ บริการสําหรับผู้มาเดินตลาด นอกจากนี ้จดุดงึดดูอีกจดุหนึ่งของตลาดแห่งนี ้คือ โครงการ

ประชารัฐท่ีร่วมมือกบัทางองค์การตลาด โดยจะมีการจดัแสดงการละเล่นของเด็กชาวเขา และจะมีการนํา

ผกัผลไม้หายากหรือสินค้าโอท็อปมาจดัแสดงและจําหน่าย จึงทําให้ตลาดกลางแห่งนีย้งัมีผู้คนแวะเวียนมา

อยา่งตอ่เน่ือง  

อย่างไรก็ตาม ตลาดลําพูนยงัไม่มีแผนการท่ีจะสรรหาผู้ จดัการท่ีมีศกัยภาพในการบริหารตลาด

อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ยงัคงมีแผงการค้าว่างอยู่เป็นจํานวนหนึ่ง ซึ่งรายรับจากสองทางหลกัท่ีตลาด
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แห่งนีมี้ ไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเส่ือมราคา และค่าสาธารณูปโภคได้ทัง้หมด 

สง่ผลให้ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสาขาลําพนูขาดทนุเป็นจํานวนเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท 

ตารางที่ 6: รายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ตลาดสาขาลาํพูน 

รายการสินทรัพย์ หน่วย จาํนวน 

ท่ีดนิ ไร่ 3 

อาคารตลาด 2 ชัน้ หลงั 1 

แผงตลาดชัน้ลา่ง แผง 136 

แผงตลาดชัน้บน แผง 75 

ห้องอเนกประสงค์ ห้อง 1 

อาคารตลาดชัน้เดียว หลงั 2 

แผงตลาด/สถานท่ีให้เชา่เพ่ือประกอบการค้า หลงั 1 

แผงตลาด แผง 106 

บ้านพกั   

ถนน/ลานจอดรถ/สขุาตลาด   

หมายเหต:ุ กรรมสิทธ์ิในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

2.2.4 สาํนักงานตลาดสาขาบางคล้า 

ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัตัง้และเปิดดําเนินการเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2536 บนท่ีดินขององค์การตลาด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 304 ประกอบกิจการเป็นตลาดกลาง

ซือ้ขายสัตว์นํา้ภาคตะวันออก (สัตว์นํา้จืด) เพ่ือให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนําสัตว์นํา้มา

จําหน่ายให้แก่ผู้ ซือ้ได้โดยตรง ทําให้ต้นทุนในการขนส่งจากการนําสัตว์นํา้เข้ามาจําหน่ายในบริเวณ

กรุงเทพฯ ลดลง เน่ืองจากทัง้เกษตรกรและผู้ ซือ้ไมจํ่าเป็นต้องเดนิทางไกล ประหยดัรายจ่ายและเวลา โดยมี

ผลผลิตเข้ามาจําหนา่ยในตลาดสาขาบางคล้าเฉล่ียประมาณวนัละกวา่ 100 ตนั 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านกลิ่นและความสะอาดยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องมีการดแูละอย่างใกล้ชิด 

และสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีปัญหาเร่ืองความสะอาด และสขุอนามยั ในปี พ.ศ. 2559 รายได้จากคา่เช่าแผง 

ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และรายได้อ่ืนๆ ของทางตลาดบางคล้าอยู่ ท่ีประมาณ 6 ล้านบาท แต่ใน
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ขณะเดียวกนั ด้วยคา่เส่ือมราคาท่ีมีมลูคา่สงูถึงร้อยละ 64 ของรายได้ทัง้หมด สง่ผลให้เม่ือนํามาคํานวณกบั

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้หมด ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้าจงึมียอดขาดทนุจํานวน 1.1 ล้านบาท 

ตารางที่ 7: รายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ตลาดสาขาบางคล้า 

รายการสินทรัพย์ หน่วย จาํนวน 

ท่ีดนิ ไร่ 15 

อาคารตลาดชัน้เดียว หลงั 3 

แผงทําการค้า แผง 236 

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 30 ห้อง หลงั 1 

อาคารพาณิชย์ชัน้เดียว จํานวน 79 ห้อง หลงั 1 

อาคารทรงไทย (ทลูเกล้าถวาย 2 หลงั) หลงั 11 

ระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ   

หมายเหต:ุ ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การตลาด 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

2.2.5 สาํนักงานตลาดสดตล่ิงชัน 

ตลาดสาขาตลิ่งชนั ตัง้อยูบ่นถนนสวนผกั ริมคลองมหาสวสัดิ์ แขวงตลิ่งชนั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 

เร่ิมดําเนินการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 โดยการให้เอกชนเข้าร่วมทนุในการก่อสร้างอาคารตลาดและอาคาร

พาณิชย์ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมธนารักษ์ ตลาดตลิ่งชัน มีรายได้ทัง้หมดจาก 3 ทาง 

ได้แก่ (1) คา่เชา่แผงการค้า (2) คา่เชา่อาคาร์พาณิชย์/ คา่เชา่แฟลต และ (3) คา่เชา่พืน้ท่ี 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน แผงการค้าของทางตลาดมีผู้ เช่าเพียงแค่ 6 ราย ในขณะท่ีมี

ความสามารถในการรองรับแผงการค้าได้ 2,140 แผงการค้า ซึง่สาเหตหุลกัของการท่ีไม่สามารถดงึดดูผู้ เช่า

ได้ มาจากการท่ีมีตลาดในลักษณะเดียวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจํานวน 2 แห่ง และภูมิทศัน์ของ

ตลาดหรือลกัษณะของตลาดในเชิงกายภาพไม่มีการปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ จึงทําให้ตลาดดทูรุดโทรม 

สกปรก และไมถ่กูสขุลกัษณะ ผู้คนจึงไม่สนใจตลาดแห่งนี ้ทัง้ๆ ท่ีพืน้ท่ีในบริเวณดงักล่าวมีผู้คนสญัจรผ่าน

ไปมาจํานวนมากในแตล่ะวนั ส่งผลให้ตลาดสดตลิ่งชนัเหลือรายได้หลกัเพียงแคจ่ากคา่เช่าอาคารพาณิชย์

และคา่เชา่แฟลต 
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โดยในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสดตลิ่งชันมีรายได้รวมอยู่ท่ี 6.7 ล้านบาท แต่ด้วยค่าเช่าท่ีดินของ 

ราชพัสดุซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของรายได้ท่ีทางตลาดสดตลิ่งชันสามารถสร้างได้ จึงทําให้ 

ตลาดสดตลิ่งชนัมีผลประกอบการขาดทนุสงูถึง 2.1 ล้านบาท เน่ืองมาจากต้นทนุจากคา่เช่าท่ีดิน คา่ใช้จ่าย

พนกังาน คา่เส่ือมราคา และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

ตารางที่ 8: รายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ตลาดสดตลิ่งชัน 

รายการสินทรัพย์ หน่วย จาํนวน 

ท่ีดนิ ไร่ 21 ไร่ 3 งาน 

อาคารตลาด 6 ชัน้ หลงั 1 

ชัน้ท่ี 1 แผงการค้า แผง 940 

ชัน้ท่ี 2 แผงการค้า แผง 889 

ชัน้ท่ี 3 สํานกังานองค์การตลาดสาขาตลิ่งชนั/ลานจอดรถ   

ชัน้ท่ี 4 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) ห้อง 98* 

ชัน้ท่ี 5 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) ห้อง 98* 

ชัน้ท่ี 6 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) ห้อง 98* 

อาคารตลาดชัน้เดียว หลงั 1 

แผงการค้า แผง 273 

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ ห้อง 166** 

ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ   

ทา่เรือริมคลองมหาสวสัดิ ์   

หมายเหต ุ:กรรมสิทธ์ิในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ 

 *เป็นกรรมสิทธ์ิ ขององค์การตลาด รวมแล้ว 99 ห้อง จากทัง้หมด 294 ห้อง โดยอีก 195 ห้องเป็นของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ลงทนุในการก่อสร้าง  

** เป็นกรรมสิทธ์ิ ขององค์การตลาด รวมแล้ว 11 ห้อง จากทัง้หมด 166 ห้อง โดยอีก 155 ห้องเป็นของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้  งทนุในการก่อสร้าง 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 
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แผนภาพที่ 15: สรุปภาพรวมตลาดสาขาขององค์การตลาด 

 

(ท่ีมา: การรวบรวมและวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

  

ลักษณะ 

การดาํเนินงาน 

ผลประกอบการสุทธิ 

ปี พ.ศ. 2559 

วัตถุประสงค์ 

การจัดตัง้ และ 

ประเภทของสินค้า 

ปากคลองตลาด 

ถนนจกัรเพชร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ตัง้ 

ถนนพหลโยธิน 

อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ 
ถนนสวนผกั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร 

อําเภอบางคล้า 

จงัหวดัฉะเฉิงเทรา 

ถนนเชียงใหม ่– ลาํพนู 

อําเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 

ประเด็นสาํคัญ 

• บรูณะตลาดเก่า 

• ให้มีศนูย์กลาง 

ตลาดดอกไม้แหง่ใหม ่

• จดัหาสถานท่ีให้

เกษตรกรมีสถานท่ี

จําหนา่ยสนิค้าและ

ผลติผลทางการเกษตร 

N/A 

• เป็นตลาดกลางซือ้ขาย

สตัว์นํา้จืดภาคตะวนัออก 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ

นําสตัว์นํา้มาจําหนา่ยได้

โดยตรงตอ่ผู้ซือ้  

• เป็นตลาดกลางให้

เกษตรกรนําสนิค้า

เกษตรออกมาขาย 

• เป็นจดุศนูย์รวม ซือ้ 

ขาย แลกเปลีย่น สนิค้า 

ให้เอกชนเชา่ดําเนินงาน ดําเนินงานโดยองค์การตลาด ดําเนินงานโดยองค์การตลาด ดําเนินงานโดยองค์การตลาด 

+ เป็นศนูย์รวมดอกไม้ 

ทัง้ไทยและตา่งประเทศ 

+ มีการให้บริการจดัช่อดอกไม้ 

มาลยั และการแปรรูปดอกไม้ 

+ เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

+ บริการพืน้ท่ีจอดรถฟรี 

2,000 คนั 

+ ทกุวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ มีการ

จําหนา่ยสนิค้าราคาถกูให้กบั

ประชาชน 

+ มีการบริหารจดัการท่ีเป็น

ระบบ 

+ รายได้หลกัมาจากการ

ให้เชา่อาคารพาณิชย์และ

แฟลต 

- ลกัษณะทางกายภาพ

ของตลาดมีความทรุด

โทรม สกปรก ไมถ่กู

สขุลกัษณะ  

+ เป็นตลาดกลางสตัว์นํา้จืดท่ี

สาํคญัของภาคตะวนัออก 

- มีปัญหาเร่ืองระบบการกําจดันํา้

เสยี ทําให้ถกูร้องเรียน 

- ตลาดมคีา่เสือ่มราคาสงู คิด

เป็นร้อยละ 64 ของรายได้

ทัง้หมด  

+ มีตลาดนดัและตลาดโต้รุ่ง 

+ ร้านอาหารบริการสาํหรับผู้

มาเดินตลาด 

+ มีโครงการประชารัฐ 

โดยจะมีการจดัแสดง 

การละเลน่ และมีวางจําหนา่ย

สนิค้าโอท็อป 

11.8 ล้านบาท 

ให้เอกชนเชา่ดําเนินงาน 

0.5 ล้านบาท (1.6) ล้านบาท (1.1) ล้านบาท (2.1) ล้านบาท 

ตลาดหนองม่วง ตลาดลาํพูน ตลาดบางคล้า ตลาดตลิ่งชัน 
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2.3 การวิเคราะห์ผลประกอบการและแนวโน้ม  

เม่ือพิจารณาผลประกอบการท่ีผ่านมา 5 ปี พบว่า ในภาพรวม องค์การตลาดมีอตัราการเติบโต

เฉล่ียสะสมตอ่ปี (CAGR) ของผลกําไรจากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 60 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีกําไรสทุธิ

คดิเป็นจํานวนเงิน 63.99 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากคา่ดําเนินงานอาหารดบิ ข้าวสาร และเชือ้เพลิง  

แผนภาพที่ 16: ผลประกอบการองค์การตลาดปี พ.ศ. 2555-2559 

 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

ยอดขายจากค่าอาหารดิบ ข้าวสาร และเชือ้เพลิง ท่ีผ่านมาในระยะ 5 ปี มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย

สะสมร้อยละ 30.65 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าอยู่ท่ี 3,248.93 ล้านบาท เน่ืองจากการบริหาร

จดัการท่ีดีขององค์การตลาด ทําให้มีตวัแทนในการส่งสินค้าโภคภณัฑ์เข้าสู่เรือนจําเพิ่มมากขึน้ จาก 30 

แห่งในปี พ.ศ. 2555 เป็น 50 แห่งในปี พ.ศ. 2559 อีกทัง้ยงัมีการส่งถุงยงัชีพให้แก่ผู้ประสบภัยนํา้ท่วมใน

ช่วงเวลาดงักล่าวให้กบั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เม่ือหกัค่าใช้จ่ายให้กับ

ตวัแทนส่งสินค้าโภคภณัฑ์ เหลือเป็นรายได้สทุธิท่ีร้อยละ 3 คิดเป็นมลูค่า 97.6 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการพิจารณาทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยยกเลิก

สิทธิพิเศษขององค์การตลาด ในการจําหน่ายข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้กับส่วน

ราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี

กฎหมายระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
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รวมรายได้ รวมคา่ใช้จา่ยดําเนินงาน กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสื่อมราคา( EBITDA ) กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ
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บริหารส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจะส่งผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน

ขององค์การตลาดในอนาคต  

นอกจากรายได้ในสว่นของคา่ดําเนินงานข้าวสารอาหารดบิและอ่ืนๆ รายได้ท่ีมีสดัส่วนรองลงมาคือ 

รายได้คา่เช่าท่ีดินตลาดสาขาปากคลองตลาดประมาณ 13.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ส่วนรายได้

คา่เชา่แผงและรายได้คา่เช่าและผลประโยชน์ อยู่ท่ี 3.59 ล้านบาท และ 3.46 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 2.69 และ 2.59 ของรายได้ทัง้หมด ตามลําดบั ซึ่งอยู่ในสดัส่วนต่ํากว่ารายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารท่ี

ร้อยละ 3.57 

ในส่วนของรายได้จากค่าจดังานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมท่ีร้อย

ละ 24.09 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากมีการลดกิจกรรมทางด้านนีล้งตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การตลาด เน่ืองจากองค์การ

ตลาดยังไม่มีอัตรากําลังเพียงพอท่ีจะเข้าไปบริหารจดัการการควบคุมคุณภาพสินค้าท่ีนํามาขายเองได้ 

อย่างไรก็ดี องค์การตลาดมีแนวนโยบายท่ีจะปรับปรุงการดําเนินการและแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวใน

อนาคต 

ตารางที่ 9: รายได้ขององค์การตลาดแบ่งตามประเภทที่มาปี พ.ศ. 2559  แก้ไข 

ประเภทรายได้ จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) สัดส่วน 

รายได้คา่ดําเนินงานข้าวสารอาหารดบิและอ่ืนๆ 97,601,759 73.16% 

รายได้คา่เชา่ท่ีดนิตลาดสาขาปากคลองตลาด 13,603,824 10.20% 

รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 4,760,336 3.57% 

รายได้คา่เชา่แผง 3,590,170 2.69% 

รายได้คา่เชา่อาคารพาณิชย์ 3,515,900 2.64% 

รายได้คา่เชา่และผลประโยชน์ 3,458,632 2.59% 

รายได้คา่เชา่แฟลต 3,070,230 2.30% 

รายได้คา่จดังานมหกรรมผลิตภณัฑ์ชมุชน 1,660,000 1.24% 

อ่ืนๆ  1,596,535 1.20% 

รายได้คา่ธรรมเนียม 545,891 0.41% 

รวม 133,403,277 100.00% 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

76 



 

เม่ือพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือ ค่าใช้จ่ายพนกังาน ซึ่งอยู่ท่ี 

33.33 ล้านบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.78 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด รองลงมาคือ คา่เส่ือมราคาและค่าตดั

จําหน่ายท่ี 11.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.19 และ คา่ใช้จ่ายค่าเช่าสํานกังาน จํานวน 6.22 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 8.93 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

แผนภาพที่ 17: สัดส่วนค่าใช้จ่ายขององค์การตลาดแบ่งตามประเภทปี พ.ศ. 2559    แก้ไข 

ประเภทรายได้ จาํนวนเงนิ สัดส่วน 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 33,325,967 47.87% 

อ่ืนๆ 8,151,956 11.71% 

คา่เชา่สํานกังาน 6,219,180 8.93% 

คา่เส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3,814,371 5.48% 

คา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 3,622,157 5.20% 

คา่เชา่ท่ีดนิ 3,066,737 4.40% 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 2,812,939 4.04% 

คา่ตดัจําหนา่ย 2,616,927 3.76% 

คา่เส่ือมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 1,404,280 2.02% 

คา่ภาษีโรงเรือน 1,335,116 1.92% 

คา่ไฟฟ้า 1,168,095 1.68% 

คา่ใช้จา่ยรถยนต์ 514,340 0.74% 

คา่เส่ือมราคายานพาหนะ 512,294 0.74% 

หนีส้งสยัจะสญู 468,300 0.67% 

คา่โทรศพัท์ ไปรษณีย์ โทรเลข 349,815 0.50% 

คา่นํา้ประปา 237,555 0.34% 

รวม 69,620,027 100.00% 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 
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แผนภาพที่ 18: รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ละสาขาปี พ.ศ. 2555-2559 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  

 

  

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 
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แผนภาพที่ 19: รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ละสาขาปี พ.ศ. 2559 

 

(ท่ีมา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด) 

สําหรับภาพรวมของการดําเนินงานในแต่ละสาขา พบว่า สาขาท่ียงัมีการขาดทุน ยงัเป็นสาขาท่ี

องค์การตลาด เป็นผู้บริหารเอง ประกอบด้วย สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้า และสาขาลําพูน โดยมีการ

ขาดทนุท่ี 2.10 ล้านบาท 1.14 ล้านบาท และ 1.58 ล้านบาทตามลําดบั อยา่งไรก็ดี หากไม่คิดคา่เส่ือมราคา 

สาขาท่ีมีกําไรจากการดําเนินงาน คือ ตลาดบางคล้า ส่วนสาขาท่ียงัมีการขาดทนุก่อนหกัคา่เส่ือมราคา จะ

ประกอบด้วย สาขาตลิ่งชัน และสาขาลําพูน ผลประกอบการและแนวโน้มในอนาคตของตลาดสาขามี

ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ตลาดตล่ิงชัน 

ในปัจจบุนั ตลาดสาขาตลิ่งชนั มีราคาคา่เช่าอาคารพาณิชย์และคา่เช่าแฟลตท่ีต่ํามาก ท่ีเดือนละ 

870 บาท เม่ือเทียบกับราคาตลาด และเม่ือเทียบกบัคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ในขณะท่ีปัจจุบนัไม่มีรายได้คา่เช่า

แผงและรายได้ตลาดชัน้เดียว แต่มีค่าใช้จ่ายหลักๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรปีละ 3.4 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ค่าเช่าท่ีราชพสัดปีุละ 3.4 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาปีละ 2 ล้าน เป็นการปรับปรุง

ซ่อมแซมต่างๆ ในตลาด (อย่างไรก็ดี การปรับปรุงมีแนวโน้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต) ค่า

103.91 

0.85 
5.89 6.67 

1.39 

14.69 

47.39 

0.56 
7.03 8.77 

2.97 2.90 

56.52 

0.29 (1.14) (2.10) (1.58)

11.80 

สาํนักงานใหญ่ สาขาหนองม่วง สาขาบางคล้า สาขาตลิ่งชัน สาขาลาํพูน สาขาปากคลองตลาด

รวมรายได้ รวมค่าใช้จ่าย กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

[ล้านบาท]
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สาธารณูปโภคปีละ 1.5 ล้านบาท ท่ีเหลือจากหกัจากผู้ เช่าแล้ว ทางองค์การตลาดต้องชําระเองเน่ืองจาก

เก็บในราคาท่ีต่ํากว่าเอกชน นอกจากนี ้ยงัมีค่าภาษีโรงเรือนปีละ 4.2 ล้าน ซึ่งเป็นขององค์การตลาดเอง 

1.2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท เป็นของผู้ เช่า แต่ไม่สามารถเก็บคา่ภาษีโรงเรือนจากผู้ เช่าจึงต้องตัง้เป็นค่า

เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ จํานวน 45 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2560 สาขาตลิ่งชันจะขาดทุน

น้อยลงเน่ืองจากมีการจดัเก็บหนีภ้าษีโรงเรือนค้างชําระได้เพิ่มมากขึน้ 

ในปลายปี พ.ศ. 2560 ตลาดตลิ่งชันจะได้รับเงินอุดหนุน จํานวน 50.9 ล้านบาท โดยจะนํามา

ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน ทัง้ในส่วนของตลาดริมนํา้เพ่ือการค้าและเช่ือมโยง

กับการท่องเท่ียว การปรับปรุงบริเวณพืน้ท่ีหน้าตลาด พร้อมทัง้การปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เป็นลกัษณะ

ตลาดขายส่งเพ่ือเป็นศนูย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยักรุงเทพมหานคร ทัง้นีเ้น่ืองจากตลาดตลิงชนัมี

ลกัษณะเป็นตลาดปิด จงึมีความเหมาะสมกว่าท่ีจะเปิดเป็นตลาดสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ท่ีผู้ ซือ้จะเข้ามา

เลือกสรรสินค้าเฉพาะด้านได้อยา่งครบครัน องค์การตลาดมีแนวโน้มท่ีจะปรับปรุงและเปิดดําเนินการตลาด

ตลิ่งชนัตามท่ีขัน้ตอนทางกฎหมายเอือ้อํานวย โดยคาดว่าไม่น่าจะขดัแย้งกบัในกรณีพิพาทชัน้ศาลกบัผู้ เช่า

แผงเก่าท่ีมีอยู ่

2.3.2 ตลาดบางคล้า 

ในสว่นของตลาดบางคล้า มีการเตบิโตของรายได้รวมในอตัราเฉล่ียสะสมท่ีร้อยละ 10.93 ตอ่ปี คิด

เป็นรายได้จํานวน 5.89 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีผลขาดทนุ 1.14 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 แตถ้่า

หากพิจารณาจากผลกําไรก่อนหกัคา่เส่ือมราคาจะพบวา่ ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ตลาดบางคล้าประกอบการ

โดยมีผลกําไรก่อนหกัคา่เส่ือมราคา โดยมี ผลกําไรก่อนหกัคา่เส่ือมราคาท่ี 2.62 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 

อยา่งไรก็ดี ด้วยคา่ใช้จา่ยพนกังานท่ีลดลงเน่ืองจากจํานวนพนกังานท่ีลดลงในปี พ.ศ. 2560 นี ้มีแนวโน้มท่ี

จะสง่ผลให้ตลาดบางคล้ามีผลประกอบการกําไรหลงัหกัคา่เส่ือมราคาเป็นครัง้แรก  

ในปลายปี พ.ศ. 2560 นี ้ตลาดบางคล้าจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นจํานวน 40 ล้านบาท โดยมี

โครงการจะสร้างศนูย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยัภาคตะวนัออก เน่ืองจากปัจจบุนัภาคตะวนัออกนําเข้า

ผักผลไม้ต่างถ่ินจานวนมาก เพ่ือให้มีความหลากหลายของสินค้าและเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้บริโภค มีแหล่งซือ้ท่ีสําคญัขนาดใหญ่ไม่ก่ีแหล่งและจําเป็นต้องผ่านเส้นทางหลกัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และอยู่นอกเขตอิทธิพลของตลาดกลางค้าสง่ ซึ่งสามารถสร้างตลาดกลางค้าส่งขนาดเล็กเป็นการสร้างจุด
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รับส่งขนถ่ายสินค้า (Hub) และรองรับการเติบโตของนิคมอตุสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง และเป็นจดุพกัรถ

ของนกัเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งมีจํานวนมาก ท่ีสามารถใช้พืน้ท่ีขององค์การตลาดสาขาบางคล้า หลงัมีการ

พฒันาแล้ว  

2.3.3 ตลาดลาํพูน 

สว่นตลาดลําพนูมีราคาคา่เช่าแผงต่ํากว่าท้องตลาดและมีแผงว่างอยู่จํานวนหนึ่ง ในขณะท่ีรายได้

คา่เช่าตลาดนดัวนัพธุและวนัเสาร์ ตารางเมตรละ 10 บาท ก่อให้เกิดรายได้ตอ่ปีรวม ปีละ 1.12 ล้านบาท 

ซึ่งค่าเช่าอยู่ในระดับต่ํา และอาจจะเป็นช่องว่างในการทุจริตได้ง่าย เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายหลัก 

ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายบคุลากร 1.9 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มีเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี คา่เส่ือมราคาปี

ละประมาณ 3 แสนบาท จากการปรับปรุงซ่อมแซมตลาด ค่าสาธารณูปโภคปีละประมาณ 2 แสนบาท ซึ่ง

เป็นคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือทางองค์การตลาดต้องชําระเองหลงัจากหกัจากผู้ เช่าแล้ว เน่ืองจากเก็บในราคาท่ี

ต่ํากวา่เอกชน คา่เชา่ท่ีราชพสัดปีุละ 121,277 บาท คา่ภาษีโรงเรือนปีละ 48,600 บาท ซึ่งปัจจบุนัไมไ่ด้เก็บ

คา่ภาษีจากผู้ เช่าแผง อย่างไรก็ตาม เม่ือองค์การตลาดได้รับเงินสนบัสนุนจํานวน 28 ล้านบาท ในปลายปี 

พ.ศ. 2560 จะทําการปรับปรุงตลาดลําพนูให้เป็น “ศนูย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจดัให้มี ให้มีการ

จดัตัง้ตลาดสินค้า Green Market และ OTOP เพ่ือเป็นตลาดเช่ือมโยงสินค้า ทําหน้าท่ีในการกระจายสินค้า

เกษตรปลอดภยัและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ท่ีของจงัหวดัลําพนูและจงัหวดัใกล้เคียง 

2.3.4 ปากคลองตลาด และ ตลาดหนองม่วง 

สาขาปากคลองตลาดมีรายได้จากคา่เช่าและผลประโยชน์จากการท่ีให้บริษัทเอกชนทําการบริหาร

จดัการ เป็นจํานวน 13.60 ล้านบาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2585 ทําให้ตลาดนีมี้ผล

กําไรท่ีคอ่นข้างคงท่ี ในส่วนของตลาดหนองม่วง ท่ีมีการให้เอกชนเข้ามาบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกัน 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 โดยมีรายได้คา่เช่าแผง ปีละ 1,059,200 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี พ.ศ. 2569 

จากคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรของตลาดหนองม่วงท่ีลดลง ส่งผลให้การประมาณการผลกําไรในปี พ.ศ. 2560 

อยูท่ี่ 419,174 บาท และเน่ืองจากตลาดนีจ้ะไม่มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานในอนาคต จึงคาดการณ์ได้ว่า

ตลาดหนองม่วงจะมีผลประกอบการทีมีกําไรประมาณ ปีละประมาณ 1 ล้านบาทตลอดระยะเวลาในแผน

วิสาหกิจ 5 ปีนี ้(พ.ศ. 2561-2565) 

81 



 

ในการบริหารสัญญาดังกล่าว องค์การตลาดได้ดําเนินการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดําเนินงาน

เป็นไปตามสัญญา โดยองค์การตลาดได้ดําเนินการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและบริหาร

สัญญาท่ีองค์การตลาดมีกับภาคเอกชนทุกราย โดยจะให้ความสําคัญแก่กลุ่มธุรกิจท่ีเช่าช่วง หรือรับ

สัมปทานจากองค์การตลาดโดยกําชับไปยังแผนกบริหารตลาดสาขาท่ีอยู่ในเง่ือนไขการเช่าช่วงหรือให้

สัมปทานเอกชนบริหาร ดําเนินการกํากับและบริหารสัญญาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

ทางด้านการบริหารความเส่ียงนัน้ องค์การตลาดจะจดัทํารายการสญัญาท่ีมีความเส่ียงทัง้หมดขององค์การ

ตลาด และจดักลุ่มสญัญาออกเป็น 3 ระดบั คือ ความเส่ียงระดบัสงู ความเส่ียงระดบัปานกลาง และความ

เส่ียงระดบัต่ํา โดยคํานงึถึงโอกาสและความนา่จะเป็นท่ีองค์การตลาดจะได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย

จากคูส่ญัญาและจดัทําแผนปฏิบตักิารเพ่ือการกํากบัดแูลสญัญาอยา่งใกล้ชิด 

เม่ือพิจารณาจากฐานะทางการเงินปี พ.ศ. 2559 พบว่าองค์การตลาดมีสินทรัพย์หมุนเวียนส่วน

ใหญ่เป็นลูกหนีก้ารค้าสุทธิ มูลค่า 1,417.23 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี ้

การค้า 1,472.67 ล้านบาท โดยลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าในส่วนนีเ้กิดจากธุรกิจการดําเนินงาน

ข้าวสารอาหารดบิและอ่ืนๆ ดงันัน้ หากกิจกรรมในส่วนนีล้ดลง ย่อมจะส่งผลให้ตวัเลขทัง้ลกูหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 

นอกเหนือจากรายการข้างต้น สดัสว่นของสินทรัพย์อ่ืนๆ ประกอบด้วย เงินลงทนุ 232.57 ล้านบาท 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 48.95 ล้านบาท ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 27.62 ล้านบาท ในขณะท่ีรายการ

หนีส้ินท่ีเป็นสดัส่วนสําคญั คือ รายได้แผ่นดินค้างนําส่ง จํานวน 83.19 ล้านบาท ซึ่งจะมีการคิดคํานวณ

ตามผลประกอบการโดยคดิท่ีร้อยละ 55 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีประกอบการจ่ายโบนสัแก่พนกังาน เม่ือใช้

ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2559 พบว่า องค์การตลาดมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ท่ี ร้อยละ 

100.20% แต่มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เพียงร้อยละ 3.68% จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า มี

ฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งอยู่ในระดบัดี แต่ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการใช้ทรัพย์สินท่ี

คอ่นข้างต่ํา 
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2.4 การวิเคราะห์การบริหารจัดการภายใน 

2.4.1 ด้านบุคลากร 

ในด้านการบริหารจดัการภายในองค์กรนัน้ องค์การตลาดถือว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีพนกังาน

จํานวน 99 คน โดยพนกังานสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นสนบัสนนุมากกวา่ด้านการบริหารจดัการ และพฒันาตลาด 

ทําทให้บุคลากรภายในองค์กรไม่มีความคิดในเชิงธุรกิจส่งผลให้ตลาดแตล่ะสาขาไม่สามารถพฒันาไปใน

ทิศทางท่ีต้องการ และโดยทัว่ไป ความสามารถ และความเช่ียวชาญยงัไม่ตรงกบัความเฉพาะเจาะจงท่ีต้อง

อาศยัความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน การสรรหาและรักษาบุคลากรผู้ มีความเช่ียวชาญภายนอก ยงัถูก

จํากัดดวัยโครงสร้างอตัราเงินเดือนท่ีไม่แข่งขนัหรือจูงใจในตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ระบบการบริหาร

ผลงาน (Performnace Management) ซึ่งรวมถึงมาตรวัดความสําเร็จของบุคคล (KPI) สมรรถนะ 

(Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจงูใจ (Incentive หรือ Bonus) ยงัไม่เอือ้อํานวยต่อการคดั

แยกระดบัผลงานของผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตังิานท่ีโดดเดน่ ออกมาจากผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตังิานปานกลางได้ 

2.4.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บคุลากรภายในองค์กร ยงัขาดความรู้เชิงลกึในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี และความเข้าใจเก่ียวกบั

ประโยชน์ของการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ทําให้การถ่ายทอดนโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กรยงัมีข้อจํากดั นอกจากนี ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนัยงัไม่ได้รับการพฒันา

ให้ถกูนํามาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทําให้พนกังานปฏิบตัิการต้องนําข้อมลูจากระบบมาใส่ในโปรแกรมด้วย

มืออีกครัง้จงึสามารถใช้ข้อมลูได้ อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดได้นําระบบตา่งๆ เช่น MIS EIS และ ICT มา

ใช้เพ่ือสนบัสนนุงานด้านบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน เก็บข้อมลูด้านบริหารบคุคล และได้มีการ

สํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทัง้ภายใน และภายนอก 

2.4.3 ด้านการบริหารความเส่ียง 

มีการประชุมหารือในท่ีประชุมผู้ บริหาร เพ่ือกําหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ในการ

เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับกลยุทธ์องค์กร โดยการนําผลการบริหารความเส่ียงหรือการ

คาดการณ์ความเส่ียงท่ีนา่จะเกิดขึน้ในอนาคตมาเป็นสว่นในการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร

และการลงทนุท่ีสําคญั และได้ดําเนินการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริหารความเส่ียงทกุปัจจยัเส่ียง 
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และได้มีการบริหารความเส่ียงเพ่ือสร้างมลูคา่ตอ่องค์กรในส่วนท่ีกระทบตอ่พนัธกิจหลกัขององค์การตลาด 

อาทิ การสร้างรายได้ตลาดสาขาท่ีองค์การตลาดดําเนินการเอง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ขององค์การ

ตลาด อยา่งไรก็ดี องค์การตลาดยงัควรพฒันาความรู้ความสามารถบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความเข้าใจใน

การบริหารจัดการความเส่ียงในขัน้สูง เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงต่างๆ อย่างบูรณาการ 

โดยเฉพาะในกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคญัไมว่า่จะเป็น (1) การเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากบักล

ยทุธ์องค์กรและการลงทนุท่ีสําคญั (2) การบริหารความเส่ียงเพ่ือสร้างมลูคา่ตอ่องค์กร และ (3) การบริหาร

ความเส่ียงเพ่ือแสวงหาโอกาสของธุรกิจ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจและดําเนินการจริงในประเด็น

ดังกล่าว จะสามารถสร้างศักยภาพการวิเคราะห์/การต่อยอดแนวความคิดในเชิงบริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.4.4 ด้านการควบคุมภายใน 

องค์การตลาด โดยแผนกตรวจสอบภายใน ได้จัดมีการจัดประชุมร่วมหารือกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายนอกปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรับทราบถึงความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน และประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาของการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ บริหาร ได้พิจารณาการวางนโยบายเชิงรุกท่ีเก่ียวกับการ

ควบคมุภายใน เพ่ือสนบัสนนุความเพียงพอของการควบคมุภายใน 
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2.5 สรุปรายงานการสัมภาษณ์ความคิดเหน็ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การตลาด 

หลงัจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุลากรขององค์กรทัง้หมด 5 ทา่น ได้แก่ 

1. คณุภาณพุล รัตนกาญจนภทัร       ผู้ อํานวยการองค์การตลาด 

2. คณุวิทยา ทรัพย์เย็น        หวัหน้าแผนกวางแผนและงบประมาณ 

3. คณุ สพุรรณี อญัชลิพงศ์     นกับริหารตลาด ระดบั 8 

4. คณุ ภทัรยทุธ กรรณศตู     ผู้จดัการตลาดสาขาตลิ่งชนั 

5. คณุ ชยัพงษ์ ภพูนัใบ      หวัหน้าแผนกกฎหมาย 

 

 จงึสามารถสรุปประเดน็สําคญัท่ีคาดว่าจะสง่ผลกระทบตอ่องค์การตลาดได้ ดงันี ้

ประเดน็ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร  

 บคุลากรภายในองค์กรยงัขาดทกัษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ตลาดแตล่ะสาขาไม่สามารถพฒันาไปใน

ทิศทางท่ีต้องการ 

 ความคลุมเครือของตัวบทกฎหมายการปฏิบัติงาน และระบบการปรับระดับค่าตอบแทนของ

พนักงาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรไม่มีแรงจูงใจและขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน ส่งผลให้

บคุลากรในองค์กรไมอ่ยากทํางาน และเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีฝังรากลกึ 

 มีงานเอกสารจํานวนมาก ส่งผลให้ผู้จดัการตลาดสาขาต้องใช้เวลาทํางานด้านเอกสารไปมากกว่า 

ร้อยละ 80 ของเวลาทัง้หมด ซึ่งจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ร้อยละ 20 ท่ีจะได้ใช้ไปกับการพัฒนา

ตลาดให้ดีย่ิงขึน้ 

ประเดน็ปัญหาด้านตลาด 

 ตลาดท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การตลาดยังไม่ผ่านการประเมินให้เป็นตลาดกลาง

มาตรฐาน เป็นผลมาจากการท่ีตลาดแตล่ะแห่งได้เปิดทําการมาเป็นเวลาหลายสิบปี และไม่ได้มี

การลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานอย่างจริงจงั ทําให้ตลาดแต่ละแห่งดู เก่า ทรุดโทรม และไม่

สะอาด 

 ตลาดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารขององค์การตลาด 3 แห่งได้แก่ ตลาดบางคล้า ตลาดกลางเกษตรกร

ตลิ่งชนั และ ตลาดกลางเกษตรกรลําพนู มีผลการดําเนินงานขาดทุนทัง้ 3 แห่ง โดยเฉพาะตลาด

สาขาตลิ่งชนั ท่ีเปรียบเสมือนตลาดท่ีตายแล้ว กล่าวคือ มีผู้ ค้าอยู่เพียงไม่ก่ีราย และไม่มีผู้ ซือ้สนใจ

จะเข้าไปจบัจา่ยใช้สอย 
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ประเดน็ปัญหาท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานขององค์การตลาด 

 การเปล่ียนรูปแบบการประกวดราคาการส่งอาหารดิบและสินค้าโภคภณัฑ์แก่หน่วยงานราชการ ท่ี

จะเปล่ียนจากการประกวดราคาแบบพิเศษไปเป็นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง

องค์การตลาดได้คาดการณ์ไว้ว่าจะทําให้องค์การตลาดสูญเสียรายได้ในส่วนนีไ้ปมากถึง 

ร้อยละ 95 

 พฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะเน้นไปท่ีความสะดวกสบายและการบริการท่ีดีกว่า

มากขึน้ มากกวา่ท่ีจะให้ความสําคญัในเร่ืองของราคา ซึง่ตลาดออนไลน์และตลาดค้าปลีกสมยัใหม่

จะเข้ามาลดทอนสว่นแบง่ทางการตลาดของธุรกิจตลาดมากขึน้ และทําให้ในอนาคตตลาดสดแบบ

ดัง้เดมิไมส่ามารถแขง่ขนัได้และสญูเสียบทบาทในธุรกิจค้าปลีกไป 

ประเดน็สาํคัญท่ีองค์การตลาดต้องการพัฒนาในระยะสัน้ 

 ต้องการท่ีจะพฒันาบคุลากรให้มีความคดิในเชิงธุรกิจมากย่ิงขึน้เพ่ือให้รองรับแผนงานในอนาคตท่ี

จะเกิดขึน้ และปรับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน

บุคลากรให้ ทํางานมากย่ิงขึ น้  ซึ่ งอาจจะทํานโยบาย “Fast Track” สําหรับบุคลากร ท่ี มี

ความสามารถในการทํางานท่ีโดดเดน่ให้ได้รับการเล่ือนขัน้ท่ีเร็วกวา่ 

 ต้องการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างตลาดเชิงกายภาพเพ่ือแก้ปัญหาสภาพตลาดท่ีดเูก่า 

ทรุดโทรมและสกปรกเพ่ือให้ได้มาตรฐานโดยเร็วท่ีสดุ และยกระดบัให้ตลาดกลายเป็นตลาดกลาง

หรือเป็นตลาดต้นแบบ พร้อมทัง้สร้างการรับรู้ถึงตลาดแต่ละแห่งของประชาชน ด้วยการ

ประชาสมัพนัธ์ การทําการตลาด หรือ การจดัรายการสง่เสริมการขาย (Promotion) ตา่งๆ  

 เปล่ียนการขาดทุนของตลาดแต่ละแห่งให้เป็นกําไร และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เพ่ือมา

ทดแทนรายได้ท่ีคาดว่าจะหายไปจากการเปล่ียนรูปแบบการประกวดราคาเพ่ือส่งอาหารดิบ และ 

สินค้าโภคภณัฑ์แก่เรือนจํา 

ประเดน็สาํคัญท่ีองค์การตลาดต้องการพัฒนาในระยะยาว 

 ต้องการท่ีจะพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือนํามาใช้ในการสนบัสนุนธุรกิจและช่วย

ประหยดัเวลาในการทํางาน 

 สร้างระบบโลจิสตกิส์ท่ีตอบสนองตอ่ภารกิจขององค์กร 
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 พฒันาตลาดให้ก้าวไปสูโ่ลกดจิิทลัมากย่ิงขึน้ เพ่ือสง่เสริมแนวความคิดขององค์การตลาด 4.0 และ 

ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างรูปแบบการทําธุรกิจ ซึ่งจะมีการนําเทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตมาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดชอ่งทางการสร้างรายได้ท่ีมากขึน้ และเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

และประชาชนให้สามารถกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้มากย่ิงขึน้ 

 ปรับบทบาทขององค์การตลาดให้เป็น Co-promoter ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล ให้คําแนะนํา 

และตรวจเช็คสภาพตลาด รวบรวมผลการประเมินตลาดแต่ละแห่งจากหลายๆ หน่วยงาน เพ่ือ

นํามาจดัทําอนัดบัท่ีบง่ชีถึ้งประสิทธิภาพของตลาดแตล่ะแห่ง โดยมีจดุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม และเกิดการพัฒนาตลาดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งใน

ขณะเดียวกนัก็จะเป็นเสมือน “Marketing Arm” ให้กบัตลาดแตล่ะแหง่ 
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บทที่ 3 ประเดน็ยุทธศาสตร์องค์การตลาด 

3.1 การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การตลาด  

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ด้านเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ

สิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นพลวตัโลก การศกึษาตลาดค้าปลีกในประเทศไทย แผนยทุธศาสตร์ภาครัฐ รวมทัง้ศกึษา

ตวัอย่างตลาดสดท่ีเป็นแบบฉบบัท่ีดีทัง้ในและต่างประเทศ และสภาพแวดล้อมภายในขององค์การตลาด 

สามารถสรุป จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ขององค์การตลาด ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางที่ 10: การวิเคราะห์ SWOT ขององค์การตลาด 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 – อยูภ่ายใต้กระทรวงมหาดไทยท่ีมีเครือข่ายทัว่

ประเทศ สามารถประสานขอใช้พืน้ท่ีในการกระจาย

สินค้า หรือ เข้าถึงข้อมลูท้องถ่ินตา่งๆ ได้สะดวก 

S2 – เป็นหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ อาทิเชน่ 

ความสามารถในการออกใบอนญุาตการเปิดตลาด

ได้เองโดยไมต้่องผา่นกระบวนการของหนว่ยงาน

ด้านการปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 

S3 – เป็นหนว่ยงานภาครัฐท่ีสามารถทําการค้าได้ 

จงึมีความคล่องตวัในการสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก 

S4 – เป็นหนว่ยงานขนาดเล็กมีความคลอ่งตวั

สามารถปรับเปล่ียนบทบาททิศทางให้สอดคล้องกบั

ภาวะของการเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย 

 

W1 – กฎ ระเบียบภาครัฐมีความเข้มงวด ทําให้การ

ประกอบภารกิจขององค์การฯ ไมค่ลอ่งตวัเหมือน

ภาคเอกชน 

W2 – บคุลากรท่ีมีทกัษะและความเช่ียวชาญท่ี

จําเป็นท่ีจําเป็นตอ่การประกอบภารกิจหลกัยงัมีไม่

เพียงพอ 

W3 – ขาดการควบคมุอยา่งรัดกมุและเป็นระบบใน

การบริหารสญัญา และการบงัคบัใช้กฎหมาย ทําให้

เกิดกรณีพิพาทท่ีจะทําให้การประกอบภารกิจสะดดุ

ลง 

W4 – ตลาดสาขาบางแหง่ขาดการบรูณะทําให้มี

สภาพเก่าและทรุดโทรม  

W5 – ยงัไมเ่น้นในภารประกอบภารกิจหลกัด้วย

องค์การฯ เองเทา่ท่ีควร ทําให้เกิดปัญหาด้านการ

ควบคมุดแูล และการสร้างความเช่ียวชาญ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 – ความก้าวหน้าทางนวตักรรม อตุสาหกรรม 

4.0 ตลอดจนความเข้มงวดขึน้ในกฎระเบียบด้าน

ความมัน่คงทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายด้านการ

ป้องกนัอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) เป็น

การสนบัสนนุการซือ้ขายสินค้าออนไลน์เน่ืองจาก

สร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภค  

O2 – อตุสาหกรรม 4.0 สง่เสริมเทคโนโลยีด้านการ

ส่ือสาร ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั ทําให้การจดัเก็บ และ

ประมวลผลในฐานข้อมลูขนาดใหญ่ รวมทัง้การ

เผยแพร่ข้อมลูและความรู้สร้างภมูิปัญญาตา่งๆ 

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเข้าถึงได้โดยง่ายในทกุภาค

สว่น 

O3 – เอเชียและอาเซียนจะเป็นภมูิภาคสําคญัท่ีมี

บทบาทในเศรษฐกิจโลก ซึง่จะทําให้ประเทศไทยมี

โอกาสอนัดีทางการค้าจากความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจในภมูิภาค 

O4 – Modern Trade มีโอกาสเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง

ในอนาคต สามารถเป็นคูค้่าหรือพนัธมิตรของ

องค์การตลาดท่ีทําหน้าท่ีเป็นหว่งโซเ่ช่ือมตอ่ในการ

กระจายสินค้าชมุชน 

O5 – สงัคมผู้สงูอาย ุกระแสรักสขุภาพ และอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสให้กบัสินค้าอปุโภคและ

บริโภค อาทิ สนิค้าเกษตรปลอดภยั (Organic) 

O6 – การเติบโตของภาคการทอ่งเท่ียวและการ

สนบัสนนุการท่องเท่ียวจากภาครัฐในแผน

ยทุธศาสตร์ระยะยาวตา่งๆ เป็นโอกาสในการดงึดดู

นกัทอ่งเท่ียวและนํารายได้จากการทอ่งเท่ียวเข้าสู่

T1 – ธุรกิจค้าปลีกมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการแขง่ขนัและกลยทุธ์ทาง

การค้าของ Modern Trade ท่ีเข้ามาแยง่สว่นแบง่

การตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิ 

T2 – พฤตกิรรมการบริโภคของประชาชน

เปล่ียนแปลงจากการเลือกซือ้สินค้าตามตลาดสด

เป็นการเลือกซือ้สินค้าจาก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซือ้ หรือชอ่งทางออนไลน์มากขึน้ 

T3 – แนวโน้มโลกไปทางเศรษฐกิจออนไลน์และ

เศรษฐกิจฐานความรู้ ทําให้มีความจําเป็นในการใช้

บคุลากรท่ีมีทกัษะสงู ซึง่จะทําให้บคุลากรในสว่นนี ้

ขาดแคลน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจบุนัของ

องค์การตลาด 

T4 – สภาพภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว และความไมแ่นน่อนของผลผลิตภาคเกษตร 

อาจทําให้เสียสมดลุระหวา่งอปุสงค์ และอปุทาน จงึ

ผลตอ่เน่ืองมายงัตลาด ซึง่เป็นชอ่งทางการกระจาย

สินค้า องค์การตลาดจงึสามารถเข้ามาชว่ยบริหาร

จดัการเชน่ในกรณีล้นตลาด หรือถงุยงัชีพ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ชมุชนโดยมีตลาดท่ีได้มาตรฐานและมีเอกลกัษณ์ 

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีเช่ีอมโยงกบัแหลง่ท่องเท่ียว

ท้องถ่ินใกล้เคียง 

O7 – การสง่เสริมแผนฯ ระยะยาวตา่งๆ ของภาครัฐ

ในอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นโอกาสอนัดีท่ีสง่

สง่เสริมอตุสาหกรรมค้าปลีก ทัง้ในสว่นของตลาด

สด และตลาดออนไลน์ 

O8 – การขยายตวัของเขตเมืองและชนชัน้กลางทํา

ให้อํานาจซือ้โดยรวมสงูขึน้ 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การตลาด 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทัง้ในและตา่งประเทศ และสภาพแวดล้อมภายใน

ขององค์การตลาด รวมทัง้ได้วิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ขององค์การตลาดแล้ว 

ในสว่นนีจ้ะเป็นการสรุปประเด็นยทุธศาสตร์ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นท่ีสําคญั เพ่ือนํามา

ซึง่แนวทางในการจดัทํายทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี ในสว่นตอ่ไปนี ้ 

3.2.1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 4.0 

เพ่ือเป็นการตอบรับกระแสความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโลก

ปัจจุบัน และอุตสาหกรรมดิจิทัล องค์การตลาดใช้โอกาสจากประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวในการ

พฒันาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน สร้างศนูย์ข้อมลูทางการตลาด 

อาทิ ราคาสินค้า ปริมาณของอปุสงค์ และอปุทาน (Demand Matching) ของสินค้าแตล่ะประเภท รวมทัง้

สร้างศูนย์การเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์ (E-Learning) ในการสร้างตลาดมาตรฐานท่ีชุมชนสามารถเข้าถึงได้

โดยง่าย โดยการพฒันามาตรฐานการประเมิน จดัอนัดบั และประชาสมัพนัธ์ตลาดต้นแบบผา่นส่ือออนไลน์ 
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3.2.2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ 

ในระยะ 20 ปีข้างหน้า องค์การตลาดจะมีการขยายตลาดท่ีประกอบการเองไปจงัหวดัต่างๆ ทั่ว

ประเทศเพ่ือเป็นต้นแบบ โดยประสานพนัธมิตรกับภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทย

ตามพืน้ท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ และเน่ืองจากประเทศกําลงัพฒันาในปัจจุบนัจะเป็นขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจ

อนาคต ซึ่งรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม) และ NEXT-11 และการ

รวมตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน องค์การตลาดจึงพิจารณาการขยายตลาดไปยงัประเทศ 

CLMV และประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอ่ืนท่ีกําลงัพฒันา เพ่ือต่อยอดความเช่ียวชาญในการพฒันาตลาด

มาตรฐาน และตอบรับกบัโอกาสทางเศรษฐกิจ ทัง้ยงัเป็นการสร้างรายได้สว่นเพิ่มให้กบัองค์การ 

3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเช่ือมโยงกับ

แหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่น 

นโยบายภาครัฐในภาคส่วนตา่งๆ มีการสนบัสนนุการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นภาคบริการท่ีประเทศ

ไทยมีความเข้มแข็ง มีแนวโน้มในการเติบโตสูง ทัง้ยงัเป็นฐานของการสร้างรายได้ในส่วนอ่ืนๆ ในการนี ้

ตลาดชุมชน สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในท้องถ่ินและ

พืน้ท่ีใกล้เคียง เพ่ือนํารายได้จากการทอ่งเท่ียวเข้าสูช่มุชน  

3.2.4 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การตอบรับกระแสอนุรักษ์ธรรมชาต ิและการรักษาสุขภาพ 

จากการท่ีประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศไทยมีการเคล่ือนตวัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุประกอบกบักระแส

อนรัุกษ์ธรรมชาต ิทําให้เกิดความตระหนกัในการรักษาสขุภาพ รวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภยั  

3.2.5 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน 

จากการทบทวนแนวโน้มในบริบทของโลกและของแผนฯ ต่างๆ ในภาครัฐ ได้มีการเน้นการ

สนบัสนนุนวตักรรม รวมทัง้สินค้าและบริการดจิิทลั อีกทัง้โอกาสตา่งๆ ท่ีองค์การตลาดสามารถใช้ประโยชน์ 

ทําให้องค์การตลาดต้องเร่งพิจารณาการนําสมรรถนะ (Competency) ท่ีจําเป็นในการประกอบการ เช่น

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ด้านการตลาดและพฒันาธุรกิจ เพ่ือบรรลพุนัธกิจได้อยา่งยัง่ยืน 
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์องค์การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

4.1 ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 

เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การตลาดมีความสอดคล้อง และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี ขององค์การตลาดจึงได้กําหนดให้มีความ

เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ทัง้ 5 ในแผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การเสริมสร้างสงัคมเข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากโดยเอือ้อํานวยให้ชมุชนมีสมัมาชีพท่ียัง่ยืน 

โดยการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาตลาดท่ีมีคุณภาพ ทัง้ทางกายภาพ และช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความเช่ือมโยงกับบริบทของยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู และการขยายตลาดกายภาพคณุภาพทัว่ประเทศขององค์การตลาด 

(2) การเพิ่มศกัยภาพการพฒันาสภาพแวดล้อมสูอ่นาคต 

หนึ่งในกลยุทธ์สําคญัของยุทธศาสตร์ดงักล่าว คือ การพฒันาตลาดให้ได้มาตรฐาน มีการจดัการ

สภาพแวดล้อมท่ีดี รวมทัง้บริหารจดัการสินทรัพย์ให้เกิดความคุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนีใ้น

ยุทธศาสตร์การขยายตลาดกายภาพคุณภาพทั่วประเทศยังมีแนวทางในการขยายตลาดมาตรฐานท่ีมี

คณุภาพไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ทัง้ท่ีเป็นตลาดใหม่ และการปรับปรุงตลาดชุมชน ของกรมพฒันา

ชุมชน และกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน อีกทัง้ยุทธศาสตร์ในการพฒันาตลาด 4.0 ยังสามารถช่วยลด

ต้นทนุคา่เดนิทาง และเพิ่มการหมนุเวียนของปริมาณเงินให้กบัธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน 

ในบริบทดงักลา่ว ความมัน่คงภายในรวมไปถึงการมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทัง้ในระดบัจลุภาค 

และมหภาค ลดความเหล่ือมลํา้ทางรายได้และสงัคมโดยการกระจายรายได้สู่ชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการช่วย

ลดปัญหาชมุชน อาทิปัญหาด้านยาเสพตดิ และอาชญากรรม  

(4) การวางรากฐานการพฒันาองค์กรอยา่งสมดลุ 

องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการพฒันาการบริหารจดัการภายในโดยเน้นการบริหารจัดการ

ตลาดมากขึน้ ในขณะท่ีพฒันาส่วนสนบัสนนุต่างๆ ทัง้ในส่วนของการหารายได้ เช่น ด้านการตลาด และ
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สว่นสนบัสนนุ เชน่ การบริหารบคุลากรและพฒันาองค์กร และสว่นควบคมุกํากบัดแูล ตามยทุธศาสตร์ด้าน

การพฒันาประสิทธิภาพภายในองค์กร  

(5) การพฒันาภมูิภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

ในยุทธศาสตร์ดงักล่าว ได้ระบถึุงกลยทุธ์การพฒันาระบบเมืองศนูย์กลางความเจริญ เพ่ือมุ่งไปสู่

ความเป็นเมืองนา่อยู ่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและ

เมือง ดงันัน้ องค์การตลาด ในฐานะท่ีเป็นผู้ ดําเนินการด้านตลาดสด ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีอยู่ในทกุชมุชน ใน

ทกุพืน้ท่ีจงัหวดั จงึต้องมีการดําเนินการพฒันาตลาด และเป็นกลไกในการผลกัดนัเศรษฐกิจฐานราก 

แผนภาพที่ 20: แผนภาพความเชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตลาดมาตรฐานครอบคลุมทั่วทัง้ประเทศและ
ขยายความเช่ียวชาญออกไปยังต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

1. การเสริมสร้างสงัคม
เข้มแข็งและพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก 

2. การเพิ่มศกัยภาพการ
พฒันาสภาพแวดล้อมสู่

อนาคต 

3. การเสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและความ

มัน่คงภายใน 

4. การวางรากฐานการ
พฒันาองค์กรอยา่ง

สมดลุ 

5. การพฒันาภมูิภาค 
เมือง และพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 

- ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพฒันาศนูย์ข้อมลู Big Data ท่ี
เก่ียวข้องกบัการตลาด ในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 

- พฒันาเว็บไซต์ E-commerce หรือ แอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน ซึง่
เป็นขององค์กร เพ่ือชว่ยขยายพืน้ท่ีการขายให้กบัชมุชน เพิ่มรายได้
ให้กบัองค์กร และยงัสามารถใช้เป็นชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์
โครงการตา่งๆ ขององค์กร และทําการตลาดให้กบัองค์กรได้ 

- ได้มีการปรับปรุงข้อจํากดัตา่งๆ รวมทัง้ต้องมีการพฒันาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสว่นงานตา่งๆ ภายในองค์กรอยา่งสมดลุ เพ่ือให้ทกุ
สว่นงานชว่ยกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินยทุธศาสตร์
องค์การ จนได้รับการยอมรับวา่เป็นองค์กรท่ีมีความเป็ฯเลิศทางด้าน
การบริหารจดัการภายใน 

- ขยายจํานวนตลาดภายใต้การบริหารจดัการเองไปทัว่ประเทศ อาทิ จงัหวดั
ละ 1 แหง่ ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก
และใช้ความเช่ียวชาญขยายตลาดไปตา่งประเทศ 

- สร้างพนัธมิตรกบัหนว่ยราชการหรือเอกชนอ่ืน 
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4.2 วิสัยทัศน์ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน จึงได้มีการปรับวิสยัทศัน์ให้มีความชดัเจนมาก

ย่ิงขึน้ โดยมีคํากลา่ววิสยัทศัน์ดงันี ้

องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่าย

ตลาดท่ีได้มาตรฐานในการกระจายและจําหนา่ยสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ชมุชน 

4.3 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็น "ศูนย์กลาง" การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้า

ชมุชนของพืน้ท่ี และเช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียว  

2. เป็นผู้ เช่ียวชาญและท่ีปรึกษาด้านการบริหารจดัการตลาดให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้เป็นศนูย์กลาง

การเรียนรู้  

3. บริหารจดัการการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยรวมถึงการสร้างพนัธมิตรเครือขา่ย 

4. พฒันาการบริหารจดัการภายในให้มีประสิทธิภาพเพ่ือขับเคล่ือนองค์การตลาดสู่วิสยัทัศน์ และ

พนัธกิจ 

4.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. บคุลากรขององค์การตลาดสามารถขบัเคล่ือนองค์การเข้าสู ่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์  

2. มีการนําฐานข้อมลูและทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลกัดนัเศรษฐกิจฐาน

ราก และสร้างรายได้แก่องค์กร 

3. เสริมสร้างตลาดสาขาขององค์การตลาด และตลาดชุมชนตามท้องถ่ินต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 

สามารถดงึดดูผู้ ซือ้ ผู้ ขาย และนกัท่องเท่ียว โดยเป็นท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร

จดัการตลาด พร้อมกบัพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 

4. สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัภาครัฐและเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดการร่วมมือในการพฒันาตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง ใช้เครือข่ายทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประโยชน์ทางด้านข้อมูล และ 

โลจสิตกิส์  

5. องค์การตลาดเพิ่มชอ่งทางการค้าขายทัง้ในและตา่งประเทศ และเพิ่มชอ่งทางการค้าขายออนไลน์ 
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4.5 ยุทธศาสตร์องค์การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

วิเคราะห์ข้อมลูในส่วนท่ีผ่านมา สามารถประมวลผลออกมาได้เป็นยทุธศาสตร์ขององค์การตลาดระยะ 20 

ปี ทัง้หมด 3 ยุทธศาสตร์หลกัด้วยกัน ได้แก่ (1) มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข้อมูล (2) มีตลาดมาตรฐานทัว่ทัง้ประเทศและขยายความเช่ียวชาญไปต่างประเทศ 

และ (3) มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานกรากโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

พัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ท่ีเก่ียวข้องกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

การจะขับเคล่ือนธุรกิจฐานรากโดยใช้ฐานข้อมูลนัน้ สิ่งสําคญัอนัดบัแรกคือความพร้อมในการ

บริการและนําเสนอข้อมูลเชิงลึก ท่ีต้องมีความครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในลกัษณะ Real Time ดงันัน้ 

สิ่งสําคญัคือ องค์การตลาดจําเป็นต้องพฒันาและขยายฐานข้อมลูให้กว้างและครอบคลมุ เพ่ือประโยชน์ใน

การให้บริการด้านตา่งๆ อาทิ (1) ข้อมูลด้านราคาสินค้าสินค้าสดรายวนั เพ่ือการตดัสินใจในการเลือกซือ้

สินค้า (2) ข้อมูลด้านปริมาณผลผลิตและความต้องการ (Demand Matching) ท่ีจะช่วยผู้ประกอบการ 

SME ท่ีผลิตสินค้าชุมชนโดยใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบจํานวนมากและมีปัญหาในการสรรหาวัตถุดิบ

สินค้าเกษตรในปริมาณและคุณภาพท่ีคงท่ีอย่างสม่ําเสมอ แต่ไม่สามารถสรรหาวตัถุดิบการเกษตรได้

เพียงพอกับการผลิต จึงต้องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ม ไปจนถึงการบริหารจัดการสินค้าล้นตลาด 

หรือ (3) ข้อมลูด้านมาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จดัลําดบัคะแนน

ตลาดทัง้ในภาพรวม และในด้านต่างๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้าง ความสะอาด รวมทัง้ให้การ

รับรองตลาดท่ีผ่านการประเมิน ในการนีอ้งค์การตลาดจะทําหน้าท่ี เ ป็น Co-Promoter ในการ

ประชาสมัพนัธ์ตลาดท่ีมีลําดบัสงูบนเว็บไซต์เพ่ือเป็นการชกัจงูให้ชมุชนใกล้เคียงหนัมาซือ้สินค้าในตลาด

ดงักล่าว ทําให้ตลาดต่างๆ เร่งพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นตลาดต้นแบบท่ีดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะนํารายได้จากการท่องเท่ียวมาสู่ชุมชนเน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นภาคบริการท่ีนํา

รายได้หลกัมาสูป่ระเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวม และบริหาร Big Data เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ รวมทัง้

เผยแพร่ข้อมลูแก่สาธารณะ จําเป็นต้องอาศยัการลงทนุในระบบในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

พัฒนาบริการซือ้ขายในตลาด 4.0  

ภายในช่วงแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดควรเร่ิมต้นการให้บริการซือ้ขาย

สินค้าออนไลน์  โดยอาจอาศัยช่องทาง ท่ี มีอยู่แ ล้ว  อาทิ  Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรือ 

Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพฒันาเว็บไซต์ท่ีเป็น E-commerce หรือแอปพลิเคชนับน

มือถือสมาร์ทโฟนขององค์กรเอง เช่น การชําระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บตัรเครดิต QR Code 

หรือ E-wallet บนมือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ซึ่งระบบ E-payment จะเพิ่มความสะดวกต่อทัง้ผู้ บริโภค 

เจ้าของกิจการ กลา่วคือ ชว่ยลดต้นทนุทัง้คา่เดนิทางและทําให้ไมเ่สียเวลา ทัง้ยงัช่วยเพิ่มการหมนุเวียนของ

เงินให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับ

ชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์โครงการต่างๆ ของ

องค์กร และทําการตลาดให้กบัองค์กรได้เชน่กนั 

การพัฒนา E-commerce นี  ้ยังสามารถต่อยอดไปถึงการเก็บข้อมูลผู้ ใช้ตลาด (Customer 

Relation Management – CRM) โดยใช้โปรแกรมประเภท Location Analytic ท่ีเร่ิมจากการ Log On Wifi 

ทุกครัง้ท่ีผู้ ซือ้สินค้าเข้ามาในบริเวณตลาด จึงสามารถเก็บข้อมูลในรายละเอียดถึงการซือ้สินค้า อาทิ 

ชว่งเวลาท่ีเข้ามาในตลาด ระยะเวลาท่ีอยู่ในตลาด มีการจบั Heat Path ว่าลกูค้ามีผงัรูปแบบ (Pattern) ใน

การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เร่ิมและจบตรงไหน ในขณะท่ีข้อมูลจาก E-payment สามารถ

บอกได้ถึงยอดการซือ้ในตลาด และรวมไปถึงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วยั และรายได้ เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์การบริหารจดัการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคในแตล่ะชมุชน เพ่ือประโยชน์ในการ

บริหารจดัการสินค้าท่ีจะวางขาย 

การใช้ฐานข้อมลูสร้างตลาด 4.0 ยงัสามารถพฒันาการใช้แอปพลิเคชนัให้เป็นเสมือนตวักลางใน

การจดัการ และบริหารความต้องการซือ้ของผู้บริโภคและความต้องการขายให้ตรงกนั (Uberization) โดย

ทางองค์การตลาดจะทําหน้าท่ีเป็น Supplier และมีส่วนแบง่รายได้จากผลกําไรท่ีผู้ขายได้รับ เน่ืองจากทาง

องค์การตลาดมีความได้เปรียบในเร่ืองของราคา ความแน่นอนของคณุภาพ และจํานวนสินค้า โดยทาง

องค์การตลาดอาจเสนอแรงจงูใจให้มีผู้มาใช้แอปพลิเคชนัมากขึน้  
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ท่ามกลางการย้ายขัว้อํานาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ข้างหน้า กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาใน

ปัจจบุนัจะเป็นกําลงัสําคญัของความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลกูค้า

สินค้าเกษตรชมุชนไปยงัประเทศเหลา่นีไ้ด้ โดยเฉพาะสําหรับการสัง่ซือ้สินค้าในปริมาณมาก เช่น การสัง่ซือ้

สินค้าจากประเทศจีน เป็นต้น 

4.5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีตลาดมาตรฐานครอบคลุมท่ัวทัง้ประเทศและขยายความเช่ียวชาญ

ออกไปยังต่างประเทศ  

ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพท่ีมีคุณภาพ  

ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้อง

เร่งพัฒนาตลาดสาขาท่ีบริหารจัดการเองทัง้ 3 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน และเน้นการเป็นตลาดต้นแบบท่ีมี

เอกลกัษณ์ แล้วจึงขยายจํานวนตลาดภายใต้การบริหารจดัการเองไปทัว่ประเทศ อาทิ จงัหวดัละ 1 แห่ง 

โดยประสานกบัหนว่ยงานราชการกระทรวงมหาดไทย เชน่ กรมพฒันาชมุชน และ กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก เน่ืองจากตลาดท่ีประสบ

ความสําเร็จ และมีเอกลักษณ์ จะเป็นศนูย์รวมเศรษฐกิจระดบัรากหญ้าท่ีสามารถขยายผล ต่อยอดการ

สร้างอาชีพ และความเจริญขึน้ในท้องถ่ิน เป็นการกระตุ้นเศษฐกิจชมุชนให้ขยายวงกว้างออกไป ทัง้ยงัสร้าง

รายได้ให้กบัองค์การตลาดได้ นอกจากนี ้เม่ือองค์การตลาดประสบความสําเร็จในการสร้างตลาดมาตรฐาน

โดยเร่ิมจากการพฒันาตลาดเกษตรปลอดภยั (แผนระยะ 5 ปี) ยงัสามารถเข้าไปช่วยเสริมสร้างมาตรฐาน

ให้กับตลาดชุมชน ภายใต้กรมพฒันาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีรวมกันมีนบัพนั

ตลาดได้อีกด้วย  

องค์การตลาดยังสามารถสร้างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรือเอกชนอ่ืน เช่น กรมธนารักษ์ ท่ีมี

นโยบายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของผู้ มีรายได้

น้อย ในการนี ้องค์การตลาดสามารถสร้างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทัง้นี ้นโยบายการ

สร้างและขยายตลาดมาตรฐาน หรือการเข้าไปช่วยพฒันาตลาดให้ได้มาตรฐานดงักล่าว สามารถขยายผล

ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป.ลาว และ บงัคลาเทศ ในการเป็นผู้ ให้ความรู้ด้านการพฒันาตลาดนัน้ 

พร้อมกับพิจารณาส่วนแบ่งรายได้จากการบริหารจดัการพัฒนาและบริหารจดัการตลาด อีกทัง้ องค์การ

ตลาดยังสามารถจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Center) หรือเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์
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ความ รู้  (Knowledge Sharing Center)  ตามวัตถุประสงค์การจัดตั ง้ ท่ีชัด เจน และเ พ่ือดึงดูดใ ห้

ผู้ประกอบการตลาดรายใหมเ่ข้ามา และพฒันาตอ่ยอดให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของจงัหวดัหรือของ

ประเทศ เพ่ือสร้างแรงดึงดดูให้นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเย่ียมชม เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นผลประกอบการของตลาดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดัและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

นอกจากนี ้ในระยะแรก องค์การตลาดจะประสานพันธมิตรกับผู้ ประกอบการ Modern Trade 

(แผนระยะ 5 ปี) เพ่ือจะสามารถขยายช่องทางกระจายสินค้าชุมชนให้เติบโตไปกับ Modern Trade และ

ตลาดกายภาพอ่ืนๆ ท่ีจะมีการขยายตวัไปยงัตลาดตา่งประเทศได้ในระยะยาว  

4.5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

 เน่ืองจากองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีข้อกําหนด และกฎระเบียบบางประการท่ีทําให้การ

ประกอบการไม่คล่องตวั อาทิ ด้านการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี

จําเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์การตลาดไปสู่วิสยัทศัน์ในระยะยาว ท่ีมีข้อจํากดัจากระบบอตัราคา่ตอบแทน 

กฎระเบียบด้านการเดินทางไกล หรือกฎระเบียบด้านการประกอบการตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ ซึ่ง

ข้อจํากัดเหล่านีจํ้าเป็นต้องมีการแก้ไขภายในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นระยะยาวพอท่ีองค์การตลาด

สามารถดําเนินการปรับปรุงข้อจํากดัตา่งๆ อีกทัง้ องค์การตลาดต้องมีการพฒันาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของส่วนงานต่างๆ อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนหารายได้ เช่นการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การ

ประชาสัมพันธ์ และ ส่วนสนับสนุน อาทิ การบริหารบุคลากร การพัฒนาองค์กร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการเสริมสร้างธรรมาภิ

บาล เพ่ือให้ทุกส่วนงาน สนบัสนุนยุทธศาสตร์องค์การตลาด เพ่ือการพฒันาองค์การตลาดให้ตอบสนอง

ภารกิจในการเป็นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน จนเป็น

รัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารจดัการภายในเป็นเลิศ 

4.6 แผนท่ียุทธศาสตร์ 

รายละเอียดของยทุธศาสตร์ ระยะ 20 ปี สามารถสรุปเป็นแผนท่ียทุธศาสตร์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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   แผนภาพที่ 21: แผนที่ยุทธศาสตร์องค์การตลาดระยะ 20 ปี 

 

(ท่ีมา: การวิเคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ระยะ 20 ปี 

บคุลากรขององค์การตลาด

สามารถขบัเคลื่อนองค์กรเข้าสู ่

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าประสงค์ 

มีการนําฐานข้อมลูและทรัพยากร

ที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ในการผลกัดนัเศรษฐกิจฐานราก 

และสร้างรายได้แก่องค์การตลาด 

เพ่ิมชอ่งทางการค้าขาย ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ และเพ่ิมชอ่งทาง

การค้าขายออนไลน์ 

เสริมสร้างตลาดสาขาและตลาดชมุชน

ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐาน และมีเอกลกัษณ์

โดยเป็นที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในการบริหาร

จดัการตลาด และพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การตลาด 

ระยะ 20 ปี 

กลยุทธ์ 

(ยุทธศาสตร์ 

องค์การตลาด 

ระยะ 20 ปี) 

• เพื่อความเป็นเลิศการดาํเนินงานของส่วนงานต่างๆ 

อย่างสมดุล เชน่การพฒันาธุรกิจ การตลาด การ

ประชาสมัพนัธ์ และ สว่นสนบัสนนุ อาทิ การบริหาร

บคุลากร การพฒันาองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน การบริหารความ

เสี่ยง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

• ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มี

คุณภาพ สร้างพนัธมิตรกบัหน่วยงานราชการหรือเอกชน

อ่ืน ในการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ขยายตลาดมาตรฐาน

ทัง้ที่บริหารจดัการเอง และที่ให้คําปรึกษาตลาดชมุชนอ่ืน

ในประเทศ โดยเป็นศนูย์เรียนรู้ชมุชน รวมทัง้เป็นที่ปรึกษา

ให้กบัผู้ประกอบการตลาดในตา่งประเทศ 

• พัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ที่เก่ียวข้องกับการตลาด 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แสดงผลข้อมลูด้านราคา 

สินค้าที่ขาด หรือ ล้นตลาด ที่มีความครบถ้วน และเป็น 

Real Time รวมทัง้แสดงผลอนัดบัตลาดมาตรฐาน 

• พัฒนาบริการด้านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชนัของ

ตวัเองด้านสินค้าชมุฃน 

การสร้างตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 

4.0 

การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

การพฒันาตลาดชมุชนให้เป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวหรือเช่ือมโยงกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว

ท้องถ่ิน 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย 

ระยะ 20 ปี 

• มีตลาดชมุชนที่ได้มาตรฐานทัว่ประเทศ 
• องค์การตลาดเป็นที่ปรึกษาที่ผู้ประกอบการทัง้ในและ

ตา่งประเทศนึกถึงเป็นอนัดบัแรกเม่ือต้องการเปิดตลาดใหม่
และบริการจดัการให้ได้มาตรฐาน 

• มีตลาดชมุชนที่อยูภ่ายใต้การประกอบการ หรือภายใต้การให้
คําปรึกษาที่ได้รับการจดัอนัดบัในกลุม่ตลาดทีด่ีเลศิ โดย
องค์กรตา่งประเทศ 
 

• ศนูย์ข้อมลูราคาสินค้าเกษตรรายวนัที่ครบถ้วน สามารถ
แสดงผลด้านราคาได้อยา่ง Real Time 

• ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงปริมาณผลผลติการเกษตรที่มีความ
ต้องการสงู (ขาดตลาด) หรือ ทีล้่นตลาด ในปัจจบุนัและ
อนาคต 

• ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงการจดัอนัดบัตลาดมาตรฐาน ทัง้ใน
ภาพรวม และในปัจจยัการประเมินด้านตา่งๆ  

• องค์การตลาดมีแอปพลิเคชนัของตวัเองที่เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับ เป็นแอปพลิเคชนัที่คนนึกถึงอนัดบัแรกเม่ือต้องการซือ้
สินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ชมุชน (Application of Choice 
ของสินค้าดงักลา่ว) 

• องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจอนัดบั 1 ในด้านการบริหาร
จดัการภายใน  

การตอบรับกระแสอนรัุกษ์

ธรรมชาติ และการรักษาสขุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยายความเช่ียวชาญออกไปยังต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบั

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์

ด้านข้อมลูและโลจิสติกส์ 

การพฒันาการบริหารจดัการ

ภายใน 

วิสัยทศัน์ 
องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดท่ีได้มาตรฐาน 

ในการกระจายและจาํหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน   
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4.7 มาตรวัดความสาํเร็จ 

จากยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี ข้างต้น มาตรวดัความสําเร็จขององค์การตลาดมีดงัตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 11: ยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด ตัวชีวั้ด 

1. มีการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจฐาน

รากโดยการใช้

ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ฐานข้อมลู 

พฒันาศนูย์ข้อมลู ตัวชีวั้ดขัน้ต้น (Lead Indicator)  

 จํานวนสินค้าท่ีมีดชันีราคา 

 จํานวนสินค้าท่ีมีการแสดงข้อมลูอปุสงค์ 

 จํานวนสินค้าท่ีมีการแสดงข้อมลูอปุทาน 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย (Lag Indicator) 

 องค์การตลาดมีศนูย์ข้อมลูราคาสินค้าเกษตรรายวนัท่ีครบถ้วน 

สามารถแสดงผลด้านราคาได้อย่างเป็นปัจจบุนัอยู่ตลอดเวลา 

(Real Time) 

 ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงปริมาณผลผลิตการเกษตรท่ีมีความ

ต้องการสงู (ขาดตลาด) หรือ ท่ีล้นตลาด ในปัจจบุนัและอนาคต 

 ศนูย์ข้อมลูสามารถแสดงการจดัอนัดบัตลาดมาตรฐาน ทัง้ใน

ภาพรวม และในปัจจยัการประเมินด้านตา่งๆ  

พฒันาตลาด 4.0 ตัวชีวั้ดขัน้ต้น (Lead Indicator)  

 จํานวนสินค้าขายบนแอปพลิเคชนัขององค์การตลาด 

 รายได้จากการขายบนแอปพลิเคชนัขององค์การตลาด 

 จํานวนครัง้ของการขายจากการขายบน Application 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย (Lag Indicator) 

 องค์การตลาดมีแอปพลิเคชนัของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ 

เป็นแอปพลิเคชนัท่ีคนนึกถึงอนัดบัแรกเม่ือต้องการซือ้สินค้า

เกษตร และผลิตภณัฑ์ชมุชน (Application of Choice ของ

สินค้าดงักลา่ว)* 
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ยุทธศาสตร์  ตัวชีวั้ด 

2. มีตลาดมาตฐานครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ

และขยายความเช่ียวชาญออกไปยงั

ตา่งประเทศ 

ตัวชีวั้ดขัน้ต้น (Lead Indicator)  

 จํานวนตลาดท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน 

 จํานวนตลาดท่ีมี MOU กบัองค์การตลาดในการให้

คําปรึกษาด้านการพฒันาตลาดมาตรฐาน 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย (Lag Indicator) 

 มีตลาดชมุชนท่ีได้มาตรฐานทัว่ประเทศ 

 องค์การตลาดเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้ประกอบการทัง้ในและ

ตา่งประเทศนกึถึงเป็นอนัดบัแรกเม่ือต้องการเปิด

ตลาดใหมแ่ละบริการจดัการให้ได้มาตรฐาน* 

 มีตลาดชมุชนท่ีอยูภ่ายใต้การประกอบการ หรือ

ภายใต้การให้คําปรึกษาท่ีได้รับการจดัอนัดบัในกลุม่

ตลาดท่ีดีเลิศ โดยองค์กรตา่งประเทศ 

3. มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการ

ภายในองค์กร 

 

ตัวชีวั้ดขัน้ต้น (Lead Indicator)  

 จํานวนรายการท่ีมีการแก้ไขข้อจํากดัด้านกฎระเบียบ

ให้มีความคลอ่งตวัขึน้ 

 จํานวนตลาดท่ีมี MOU กบัองค์การตลาดในการให้

คําปรึกษาด้านการพฒันาตลาดมาตรฐาน 

ตัวชีวั้ดขัน้ปลาย (Lag Indicator) 

 องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจอนัดบั 1 ในด้านการ

บริหารจดัการภายใน ** 

* สามารถได้มาจากการสาํรวจ (Survey) 

** จากการจดัอนัดบัรัฐวิสาหกิจไทย 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 
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4.8 ความต่อเน่ืองของการวิเคราะห์แผนวิสาหกิจ ระยะ 20 ปี 

 เพ่ือเป็นการสรุปความตอ่เน่ืองในการพฒันายทุธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน ตารางความเช่ือมโยง

ด้านลา่งแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของยทุธศาสตร์ จากประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issue ใช้ตวัย่อ SI) การวิเคราะห์ SWOT (ใช้ตวัย่อ S-W-O-T) สถานการณ์ภายนอก อนั

ได้แก่ การวิเคราะห์พลวตัโลกจาก PESTLE โลก (ใช้ตวัยอ่ P-E1-S-T-L-E2) สถานการณ์การค้าปลีก (Retail ใช้ตวัยอ่ R) แผนยทุธศาสตร์ภาครัฐ (Government ใช้ตวัย่อ G) 

และปัจจยัภายในองค์กร (Market Organization ใช้ตวัยอ่ MO) วิธีการอา่นตารางคือ ใน 1 ยทุธศาสตร์ มาจากประเด็นยทุธศาสตร์ใด สะท้อน SWOT ตวัใด และมีต้นเหตุ

จากปัจจยัภายนอก และ ภายในข้อใด ความตอ่เน่ืองของแผนฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

SWOT ปัจจัย

ภายนอก

และภายใน 

1. การการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานกรากโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู 

1.1. พฒันาศนูย์ข้อมลู Big Data ท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาดในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 

 ฐานข้อมลูดชันีราคา 

 ฐานข้อมลูปริมาณผลผลิต Demand Matching และบริหารสินค้าล้นตลาด 

 ฐานข้อมลูมาตรฐานตลาด ทัง้การลําดบัมาตรฐานและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

SI-1 O2, O7, T4, 
S3, S4 

T, E2 

1.2. พฒันาบริการซือ้ขายในตลาด 4.0 

 พฒันาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัด้าน E-commerce ของตนเอง 

 พฒันาการบริหารจดัการข้อมลู (Customer Relation Management–CRM) ของลกูค้า E-commerce เพ่ือ

บริหารจดัการสินค้าท่ีจะวางขาย เพ่ือบริหารจดัการสินค้าล็อตใหญ่จากประเทศ CLMV เชน่ ประเทศจีน 

SI-1 O1, O3, S3, S4 T, L, E1, S, R 
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ยุทธศาสตร์ ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

SWOT ปัจจัย

ภายนอก

และภายใน 

2. การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ในและตา่งประเทศ 

2.1 ขยายพนัธมิตรในการขยายตลาดกายภาพท่ีมีคณุภาพ 

 ขยายจํานวนตลาดภายใต้การบริหารจดัการไปยงัจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยประสานพนัธมิตรกบั

หนว่ยราชการของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสร้างมาตรฐานตลาดเร่ิมจากตลาดเกษตรปลอดภยั (ในแผน

ระยะ 5 ปี) และด้วยความเช่ียวชาญท่ีสงูขึน้ จงึขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน 

 สร้างพนัธมิตรกบัภาครัฐและเอกชน เชน่ ผู้ประกอบการ Modern Trade ในการขยายตลาดทัง้ในและ

ตา่งประเทศ โดยเร่ิมจากการใช้ประโยชน์ของการขยายตวัของ Modern Trade หรือตลาดกายภาพอ่ืน 

นําสินค้าชมุชนทัว่ประเทศไปวาง (ในแผนiระยะ 5 ปี) และอาจขยายตวัไปกบัผู้ประกอบการ Modern 

Trade หรือตลาดกายภาพอ่ืนไปตา่งประเทศ 

 พฒันาตลาดมาตรฐานท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีนํารายได้สูช่มุชน 

SI-2, SI-3, SI-4 O3, O4, O5, O6, 
O7, O8 T2, 

S1,S2,S3, S4 

E, R, S, G  

3. การพฒันาประสิทธิภาพภายในองค์กร 

 พฒันาโครงสร้างองค์กร และทกัษะพนกังานให้เหมาะสม ทัง้ในสว่นหารายได้ และสว่นสนบัสนนุ  W1, W2, W3, 
W4/ T3 

MO 

 (ท่ีมา: การวิเคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา)  
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บทที่ 5 แผนวสิาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

5.1 การวิเคราะห์ PESTLE และสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันของประเทศไทย 

5.1.1 ปัจจัยด้านการเมือง (P-Political) 

ปัจจยัทางการเมืองถือว่ามีผลต่อธุรกิจค้าปลีกทัง้ทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากรายได้หลกัของ

ธุรกิจค้าปลีกมาจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ดงันัน้ หากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมี

ความไมม่ัน่คง ยอ่มสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่ลดลงและทําให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ซึ่งจะกระทบ

ตอ่รายได้ของธุรกิจค้าปลีกโดยตรง  

นอกจากนัน้ ด้วยสาเหตท่ีุองค์การตลาดเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ปัจจยัด้านการเมืองอย่างนโยบาย

และทิศทางการดําเนินงานของรัฐบาลชดุปัจจบุนั มีความสําคญัและมีผลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์การ

ตลาดค่อนข้างมาก เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งจะเป็นตวักําหนดทิศทางและ

นโยบายของรัฐบาล และกลายมาเป็นแบบแผนของยทุธศาสตร์และทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ

ตลาดต่อไปในอนาคต หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาลท่ีจะเข้ามาควบคมุ Modern Trade เพ่ือช่วยเหลือ

ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิก็ตาม 

อย่างไรก็ดี แม้ในช่วงเวลาปัจจบุนัจะถือว่าเป็นช่วงเปล่ียนผ่าน เน่ืองจากอยู่ในช่วงของการปฏิรูป

ประเทศและการเร่ิมประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่สถานการณ์

การเมืองในปัจจุบันของประเทศไทยถือว่ามีความม่ันคงมากขึ้นตามลําดับเม่ือเทียบกับช่วง 3-4 ปี

ท่ีผ่านมา โดยเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเศรษฐกิจท่ี

กําลังเตบิโตต่อเน่ือง 3 ปี23

24 ทาํให้สามารถเช่ือม่ันได้ว่าปัจจัยทางการเมืองจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจค้าปลีกและการดาํเนินธุรกิจขององค์การตลาดอย่างมีนัยสําคัญ 

 

24 เสียงปฏิรูปประเทศ. (2560). “อลงกรณ์” ห่วงการเมืองป่วนปฏิรูปประเทศสะดุด ยืนยันประเทศดีข้ึนกว่าเม่ือ 3 ปีก่อน. สืบค้น 13 กรกฎาคม 2560, จาก 

http://www.reformvoice.com/th/2017/05/15/reform-216/ 
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5.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E-Economic) 

 (1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวม 

หลกัจากวิกฤติการเงินโลกท่ีหลายประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากในปี พ.ศ. 2551 ในปัจจุบนั 

เศรษฐกิจโลกก็ยงัคงอยูใ่นสภาวะฟืน้ตวัด้วยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีต่ํากว่าคา่เฉล่ียในอดีตอย่าง

มาก และปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่ํากว่าท่ีเคยเป็นเช่นกัน โดยสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนีส้ามารถ

เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะ “สามต่ํา สองสูง” โดย “สามต่ํา” อ้างอิงถึง อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ํา 

อตัราเงินเฟ้อต่ํา และอตัราดอกเบีย้ต่ํา โดยตวัแปรทัง้สามนัน้อยูใ่นระดบัต่ําตอ่เน่ืองเป็นเวลานานเม่ือเทียบ

กับค่าเฉล่ียในอดีต สําหรับ “สองสูง” หมายถึง  ตลาดเงินตลาดทุนมีการผันผวนสูง และผู้ ท่ีได้รับ

ผลประโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกมีการกระจกุตวัสงู หรือ มีความเหล่ือมลํา้มากย่ิงขึน้24

25 

ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 เกือบร้อยละ 70 ของประเทศในโลก มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ต่ํากวา่คา่เฉล่ียในอดีต โดยเฉพาะประเทศอตุสาหกรรมหลกั ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอํานาจทาง

การค้าสงูอยา่งเชน่สหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยโุรปบางประเทศจะมีการปรับฐานดีขึน้มาบ้าง แต่

ยังคงมีปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการฟื้นตวัของเศรษฐกิจ อีกทัง้ยังต้องเผชิญกับความไม่

แน่นอนจากเหตุการณ์การถอนตัวของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยุโรป (Brexit) และปัจจัยทางด้าน

การเมืองท่ีจะก่อให้เกิดความผนัผวนเพิ่มมากย่ิงขึน้ 

ถึงแม้วา่เทคโนโลยีจะมีการพฒันาแบบก้าวกระโดด แตส่าเหตสํุาคญัท่ีทําให้เศรษฐกิจโลกขยายตวั

ต่ํา คือ ผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิตท่ีลดต่ําลง ซึ่งมีสาเหตมุาจากปัจจยัในด้าน ข้อจํากัดเชิง

โครงสร้าง ข้อจํากัดด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การกระจุกตวัของเจ้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรท่ีเป็นสงัคมผู้สูงอายุมากขึน้ และการลงทุนของภาคเอกชนท่ีอยู่ในระดบัต่ํา ซึ่งส่งผล

กระทบให้อตัราเงินเฟ้อคงอยู่ในระดบัต่ํา ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถขึน้ราคาสินค้าได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้

25 สดุใจ ชาญชาตรีรัตน์. สํานักข่าวประชาชาติธุรกิจ (2560). “3 ต่ํา 2 สูง” เส้นขนานโลก 4.0 โดย นาย วิรไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้น  

27 มิถนุายน 2560, จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487655070 
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แตเ่ดมิ สง่ผลให้รายได้ของประชาชนไม่สามารถปรับเพิ่มขึน้ได้ตาม และทําให้กําลงัซือ้และการบริโภคของ

ประชาชนถกูลดทอนไปด้วย25

26 

ทัง้นี ้การท่ีประเทศจีนได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จากท่ีเคยเป็นประเทศท่ีเน้นการนําเข้า

สินค้าเป็นจํานวนมาก ไปสู่การเป็นผู้ผลิตเองภายในประเทศ รวมทัง้การลดบทบาทการลงทนุโดยไปเน้นท่ี

การบริโภคและการบริการมากขึน้ ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ได้ส่งผลตอ่ความต้องการสินค้าโภคภณัฑ์และกดดนั

ให้ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ทัง้โลกให้อยูใ่นระดบัต่ํา นอกจากนี ้กําลงัการผลิตส่วนเกินของจีนท่ียงัมีอยู่สงู และ

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีชว่ยทําให้ต้นทนุในการผลิตลดต่ําลง ส่งผลให้สินค้าอตุสาหกรรมหลายชนิด

อยูใ่นสภาวะล้นตลาด และมีราคาลดต่ําลง ย่ิงไปกวา่นัน้ ด้วยภาวะท่ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบั

ต่ํามาเป็นเวลานานสง่ผลให้นกัลงทนุขาดความเช่ือมัน่จงึชะลอการลงทนุไว้ นอกจากนีอ้ตัราเงินเฟ้อท่ีอยู่ใน

ระดบัต่ําทําให้ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศสามารถดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้อตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต่ําทัว่โลก ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศใช้นโยบาย

อตัราดอกเบีย้ติดลบเพ่ือกระตุ้นให้สถาบนัการเงินเร่งปล่อยสินเช่ือ และเพ่ือให้ภาคเอกชนใช้จ่ายเงินเพ่ือ

การบริโภคและการลงทนุแทนท่ีจะฝากเงินกบัธนาคาร อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีต่ําตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน

สง่ผลให้บางประเทศต้องประสบกบัปัญหากบัดกัสภาพคล่อง และเกิดการบดิเบือนโครงสร้างระบบการเงิน 

โดยในอนาคต นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนและการอดัฉีดสภาพคล่อง (Quantitative Easing: 

QE) จะยงัถกูใช้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือฟืน้ฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลก 

โดยท่ีเงินทุนเหล่านี ้จะไหลเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ แต่ตลาดการเงิน

โลกท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกินสูง จะอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีจะกระทบต่อการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกิจโลกมากขึน้ ซึง่นกัลงทนุสามารถเปล่ียนจากสภาวะกล้าเส่ียงเป็นสภาวะกลวัเส่ียงได้อยา่งรวดเร็ว 

และพร้อมจะดึงเงินกลับไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต่ําในทันที ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกมี 

ความผนัผวนสงู26

27 

26 ไทยพบัลิก้า. (2560). “วิรไท สนัติประภพ” ผูว่้าแบงก์ชาติ ปลกุพลงั “Good Corporate Citizen” หยดุซ้ือเวลา หวัน่ต้นทนุแฝงฉดุอนาคตประเทศไทย. สืบค้น  

26 มิถนุายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2017/05/veerathai-iod-29-5-2560/ 
27 ดร. วิรไท สนัติประภพ. (2559). ผู้วา่การธนาคารแห่งประเทศไทย. “บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในสภาวะปกติใหม่”. สืบค้น 28 มิถนุายน 2560, จาก 

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/Gov/speechGov_%20%202Sep2016.pdf 
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ทัง้นี ้การท่ีผลประโยชน์ของการขยายตวัจากเศรษฐกิจมีการกระจกุตวัสงู หรือมีคนเพียงส่วนน้อยท่ี

ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีผ่านมา ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ในโลกรู้สึกว่า

การกระจายตวัของผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ไม่ทัว่ถึงและไม่เป็นธรรม อนัเป็นผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกบั

คนจนห่างมากขึน้ 2 7

28 ซึ่งเม่ือการกระจายผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างไม่

ทัว่ถึง ประชาชนหลายกลุ่มเช่ือว่าตนเองไม่สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตของตนเองได้ จึงส่งผลให้หลาย

ประเทศมีแนวโน้มกีดกนัทางการค้าเพิ่มขึน้ ซึ่งการถอนตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรปท่ีผ่านมา

เป็นตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัเจน 

แผนภาพท่ี 22: อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาพรวม 

 ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2560 

2555 2556 2557 2558 2559 ณ 20 ก.พ. 2560 ณ 15 พ.ค. 2560 

อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจโลก (%) 

3.3 3.0 3.2 3.2 3.1 3.3 3.3 

สหรัฐอเมริกา 2.2 1.9 2.4 2.6 1.6 2.2 2.2 

สหภาพยุโรป -0.6 -0.5 0.9 1.9 1.7 1.6 1.6 

ญ่ีปุ่น 2.0 1.5 0.0 1.2 1.0 1.2 1.2 

จีน 7.8 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 6.6 

ไทย 6.5 2.9 0.8 2.9 3.2 3.3 3.3 

อัตราการขยายตัวปริมาณ

การค้าโลก (%) 

 3.0 3.4 2.8 2.6 3.6 3.6 

 (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต)ิ 

28 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 23: มูลค่า GDP ประเทศไทย และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 

 

 (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 (2) สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจบุนั 

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกําลงัเผชิญกบัภาวะสามต่ําสองสงูเช่นเดียวกนั แต่

ความรุนแรงของปัญหานีใ้นเศรษฐกิจไทยและในภูมิภาคอาเซียนยงัไม่รุนแรงเท่ากบัท่ีเกิดขึน้ในเศรษฐกิจ

โลก เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึน้ตลอดช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดย GDP ในไตรมาสแรกของปี  

พ.ศ. 2560 เติบโตได้ร้อยละ 3.3 และเร่ิมมีการขยายตัวท่ีชัดเจนขึน้ในหลายภาคเศรษฐกิจ อัตราการ

ว่างงานของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ํา อัตราเงินเฟ้อเร่ิมปรับขึน้จากท่ีเคยติดลบต่อเน่ือง โดย

เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์ทัง้จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

เพ่ือนบ้านท่ีกําลงัขยายตวั การปรับโครงสร้างพืน้ฐาน และจํานวนชนชัน้กลางท่ีเพิ่มสงูขึน้  

โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทัง้ปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3-3.8 โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุจาก (1) การฟืน้ตวัของการส่งออกอนัเน่ืองมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าและ

ราคาสินค้าในตลาดโลก (2) การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทนุภาครัฐท่ีอยู่ในระดบัสงู (3) การปรับตวัดีขึน้

ของภาคอตุสาหกรรมเกษตร (4) การขยายตวัของภาคการท่องเท่ียวท่ียงัสนบัสนนุเศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ือง 

และ (5) การปรับตวัดีขึน้ของตลาดรถยนต์ในประเทศ ทัง้นี ้คาดว่ามลูคา่การส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อย

7,841 
8,493 

9,076 9,042 

10,105 
10,540 

11,375 

12,910 13,132 
13,673 

14,367 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

  

มลูคา่ของ GDP 

[พนัล้านบาท] 
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ละ 3.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 3.0 และร้อยละ 4.4 ตามลําดบั และ

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นชว่งร้อยละ 0.8-1.329 

29 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2560). เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560. สืบค้น 28 มิถนุายน 2560, จาก 

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6670&filename=index 
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ตารางที่ 12: ประมาณการเศรษฐกจิไทยปี พ.ศ. 256030 

 

หมายเหต:ุ ตวัเลขการสง่ออกและการนําเข้าเป็นไปตามฐานข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 

30 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2560). ข่าวเศรษฐกิจและสงัคม. สืบค้น 28 มิถนุายน 2560,  

จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5164 

 

ปี 2558 ปี 2559 ณ 20 ก.พ. 60 ณ 15 พ.ค. 60

GDP (ณ ราคาประจําปี : พันล้านบาท ) 13,672.90   14,366.60   15,150.50   15,228.60   

รายได้ต่อหัว (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          

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 2.20            3.10            2.80            3.00            

การใช้จ่ายภาครัฐบาล (CVM, %) 3.00            1.70            2.60            3.20            

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 0.70            2.10            2.60            2.90            

มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) 214.10        214.10        220.30        221.80        

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %) -5.60 -              2.90            3.60            

อัตราการขายตัว (ปริมาณ, %) -1.50 0.40            1.20            1.60            

ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -              -1.40 3.70            3.50            

มูลค่าการนําเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) 187.20        178.40        188.20        190.80        

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %) -10.60 -4.70 5.50            7.00            

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %) 0.30            -2.10 2.00            3.00            

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) 26.80          35.80          32.20          31.00          

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พัดล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) 32.10          46.80          39.50          38.80          

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 8.10            11.50          9.40            8.90            

เงินเฟ้อ (%)

ดัชนีราคาผู้บริโภค -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

ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2560
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แผนภาพที่ 24: ดัชนีชีว้ดัทางเศรษฐกิจ 

 

 (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต)ิ 

2.1) การบริโภคภาคครัวเรือน 

การใช้จา่ยภาคครัวเรือนภายในประเทศขยายตวัเร่งขึน้ตามการใช้จ่ายบริโภคสินค้าคงทนและการ

ขยายตวัของรายจา่ยภาคบริการ รวมทัง้การปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตร โดยในไตรมาสแรกของ

ปี พ.ศ. 2560 การใช้จ่าย ภาคครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.5 ในไตรมาส

ก่อนหน้า สอดคล้องกบัการ ขยายตวัเร่งขึน้ของปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นัง่ ท่ีกลบัมาขยายตวัในเกณฑ์

สูงร้อยละ 38.8 จากการเปิดตวัรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นใหม่ และการขยายตวัของปริมาณการจําหน่าย

รถจักรยานยนต์ร้อยละ 4.4 ในขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอ่ืนๆ ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง โดยดัชนี

ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารยังคงท่ี ปริมาณการจําหน่ายนํา้มนัเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ

นํา้มนัดีเซล ขยายตวัร้อยละ 7.1 ร้อยละ 3.9 และ ร้อยละ 1.7 ตามลําดบั การปรับตวัดีขึน้ของการใช้จ่าย

ภาคครัวเรือนในไตรมาสนีส้อดคล้องกับการปรับตวัดีขึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ซึ่งความเช่ือมั่น

ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 64.2 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากระดบั 61.9 ในไตรมาส

ก่อนหน้า ซึ่งเป็นสญัญาณท่ีชีว้่าเศรษฐกิจกําลงัฟืน้ตวัได้ดีขึน้ และผู้บริโภคมีกําลงัในการซือ้ท่ีเพิ่มมากขึน้

กวา่ในปีท่ีผา่นๆ มา และเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุตอ่ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม  

2.2) การลงทนุภาคเอกชน 

 การลงทุนภาคเอกชนหดตวัลงร้อยละ 1.1 เป็นผลเน่ืองมาจากกําลงัการผลิตส่วนเกินท่ียงัอยู่ใน

ระดบัสงู และการลดลงของแรงขบัเคล่ือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัเศรษฐกิจฐานราก สําหรับ

2555 2556 2557 2558 2559 Q1 ทั้งปี (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

มูลค่าการส่งออกสินค้า 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

ประมาณการปี 2560ข้อมูลจริง
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ยอดการขอรับการสง่เสริมการลงทนุผา่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (Board of Investment: BOI) ใน

ไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 62 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 โดยมีสาเหตสํุาคญัมาจากการลดลงในมูลค่าการขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนจีน แต่การขอรับการส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ 

เพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ียอดการอนมุตัิและการออกบตัรส่งเสริมการลงทนุเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง โดยยอดการอนมุตัิ

ส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 239.6 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 119.5 ปรับตวัดีขึน้จากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.2 

ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3) ส่วนการออกบตัรส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 241.5 

พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 85.3 ปรับตวัดีขึน้จากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 50.8 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า  

2.3) การจ้างงาน 

 การจ้างงานโดยรวมยงัคงปรับตวัลดลง ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่ํา ในไตรมาส

แรกของปี พ.ศ. 2560 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.6 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.5 ใน

ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.4 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการ

ลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานในการผลิตอ้อยและข้าว

ในชว่งเก็บเก่ียว สอดคล้องกบัอตัราการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งลดลงร้อยละ 0.3 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบ

กบัการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานภาคบริการ โดยเฉพาะ

บริการท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ท่ีขยายตวัร้อยละ 4.2 และการปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานในสาขา

อตุสาหกรรม สําหรับผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 4.6 แสนคน คิดเป็นอตัราการ

วา่งงานร้อยละ 1.2 

2.4) ภาคตา่งประเทศและการสง่ออก 

มลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยทรงตวัเป็นปีแรกหลงัจากหดตวัตอ่เน่ืองมา 3 ปี โดยปริมาณสินค้า

ส่งออกบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึน้ ขณะท่ีปัจจยัถ่วงยงัมาจากเศรษฐกิจประเทศคูค้่าท่ีฟืน้ตวัค่อนข้างช้า 

จากการซบเซาของเศรษฐกิจโลก และปัญหาเชิงโครงสร้างท่ียังมีอยู่ โดยปริมาณการส่งออกขยายตัว 

ร้อยละ 0.4 สว่นหนึง่เป็นผลจากปริมาณการสง่ออกทองคําท่ีขยายตวัสงูในปีนี ้(หากไม่รวมทองคํา ปริมาณ 

การส่งออกหดตวัร้อยละ 1.3) เน่ืองจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึน้

ในช่วงคร่ึงแรกของปีจากความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศหลกัและผล

ประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) และอีกส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการส่งออกในบางสินค้าท่ีมี
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ทิศทางปรับตวัดีขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี ซึ่งสอดคล้องกับการขยายกําลงัการผลิตเพ่ือรองรับการย้ายฐาน

การผลิตและการขยายตลาด นอกจากนี ้ภาคการสง่ออกไทยยงัคงถกูฉดุรัง้จากปัญหาเชิงโครงสร้าง ทัง้จาก

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการค้าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ท่ีหนัมายกระดบัการผลิต

ในประเทศ โดยเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีความซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ ทําให้สามารถลดการพึง่พาการนําเข้าและทํา

ให้อปุสงค์จากจีนลดลงในบางสินค้า  

2.5) ดชันีเศรษฐกิจท่ีสําคญัอ่ืนๆ 

อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไป 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปท่ีวดัจากดชันีราคาผู้บริโภคของปี พ.ศ. 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2558 

ท่ีร้อยละ 0.20 ซึง่ขยายตวัเพิ่มจากท่ีหดตวั ร้อยละ 0.90 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจยัท่ีทําให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่ม

สงูขึน้ยงัคงมาจากการลงุทนุของภาครัฐเป็นสว่นมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์วา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป

จะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.8-1.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตวัของการส่งออก การขยายตวัของการ

ลงทนุภาครัฐ การปรับตวัดีขึน้ของการผลิตสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตร การขยายตวัของภาคการ

ทอ่งเท่ียว และการปรับตวัดีขึน้ของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ 

ตารางที่ 13: อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของดชันีราคาผู้บริโภค เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 31 

ดชันี 
อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีเทียบกบัปีก่อนหน้า (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (ดชันีรวม) 1.90 -0.90 0.20 

- อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.90 1.10 1.60 

- หมวดอ่ืนๆ 0.80 -2.00 -0.60 

(ท่ีมา: สาํนกัเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

  

31 กระทรวงพาณิชย์. (2560). อตัราการเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค ชดุทัว่ไป. สืบค้น 29 มิถนุายน 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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อัตราดอกเบีย้นโยบาย 

อัตราดอกเบีย้นโยบายนัน้ยังคงถูกตรึงไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปีในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากความต้องการในการรักษาอตัราการแลกเปล่ียนเงินบาทและนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนช่วย

สนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้ดี อีกทัง้ยงัสามารถรองรับความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการฟืน้

ตวัของเศรษฐกิจโลก เชน่เดียวกบัธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียท่ียงัคงรักษาระดบัการผ่อนคลายนโยบาย

การเงินเพ่ือสนบัสนุนการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีธนาคาร

กลางสหรัฐฯ ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 0.25 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งทําให้อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 0.75–1.00 ต่อปี และยังมีแนวโน้มท่ีจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ 

นโยบายขึน้อีก 2 ครัง้ในปีนี ้ขณะท่ีธนาคารกลางยโุรป องักฤษ และญ่ีปุ่ นตา่งยงัคงดําเนินนโยบายการเงิน

ผ่อนคลายต่อไปโดยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายและรักษาขนาดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินไว้ในระดบั 

เดียวกบัไตรมาสก่อนหน้า 
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ตารางที่ 14: อัตราดอกเบีย้นโยบายของประเทศต่างๆ 

ณ สิน้งวด 
2558 2559 2560 

ทัง้ปี ทัง้ปี Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

สหรัฐฯ 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 

สหภาพยโุรป 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

องักฤษ 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

ญ่ีปุ่ น 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 

ไต้หวนั 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 

ฟิลิปปินส์ 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 

 (ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

อัตราแลกเปล่ียนและดัชนีค่าเงนิบาท 

ค่าเงินบาทเฉล่ียทัง้ปี พ.ศ. 2560 จะยังคงอยู่ในช่วง 33-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ

คา่เฉล่ีย 35.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 

เฉล่ียอยูท่ี่ 34.95 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ออ่นคา่ช้ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเป็นผลจากการปรับเปล่ียนการ

คาดการณ์ของนักลงทุนเก่ียวกับทิศทางและความคืบหน้าของนโยบายเศรษฐกิจท่ีสําคญัๆ ของสหรัฐฯ 

อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะท่ีเหลือของปี ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามแนวโน้มการขยายตวัของ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งในกรณีฐานคาดว่าจะ
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มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอีก 2 ครัง้ ในช่วงท่ีเหลือของปี ซึ่งจะเป็นปัจจยัเสริมท่ีทําให้ดอลลาร์

สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ และจะสง่ผลดีตอ่การสง่ออกของประเทศไทย 

การฟืน้ตวัของการบริโภคภาคเอกชน อตัราการว่างงานท่ียงัคงอยู่ในระดบัต่ํา รวมทัง้มาตรการของ

รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงเป็นแรงสนับสนุนให้พอจะคาดการณ์ได้ว่าภาวะ

เศรษฐกิจมหภาคในปี พ.ศ. 2560-2561 จะส่งผลในทางบวกตอ่อตุสาหกรรมค้าปลีกในภาพรวม อย่างไรก็

ตาม ปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข และยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ภาคอตุสาหกรรมค้าปลีกได้ โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก

ของสหภาพยุโรปท่ียงัมีความไม่แน่นอน ปัจจยัทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ และความเส่ียงจากภัย

พิบตัทิางธรรมชาต ิซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ภาระคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ของรัฐบาลและความเช่ือมัน่ของ

นกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

สภาวะกับดักรายได้ปานกลาง 

 กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง31

32 หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีประเทศหนึ่งประสบความสําเร็จในการ

ยกระดบัจากประเทศท่ียากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางแต่หลงัจากนัน้กลบัไม่สามารถก้าวขึน้มา

เป็นประเทศรายได้สูง 3 2

33 โดยการจะเป็นประเทศรายได้สูงนัน้ รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีจะต้องมากกว่า 

12,736 เหรียญสหรัฐ ซึ่งปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เล่ือนชัน้เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง 

(Upper-middle-income) อนัเป็นผลมาจากความสําเร็จทางเศรษฐกิจของไทยท่ีผ่านมา ความยากจนท่ี

ลดลงอย่างมาก ความรอบคอบในการบริหารจดัการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีฐานะการคลงัท่ีเข้มแข็ง หนี ้

ภาคสาธารณะและอตัราเงินเฟ้อท่ีต่ํา บรรยากาศการลงทุนท่ีเป็นมิตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมี

ความหลากหลายมากขึน้ 3 3

34 และในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนไทยมีรายได้เฉล่ียต่อคนอยู่ท่ี 5,780 เหรียญ

สหรัฐ  

32 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. 
33 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 
34 ธนาคารโลก. (2 กรกฎาคม 2554). ไทยเลื่อนชั้นเปนประเทศรายไดปานกลางระดับสูง. สืบคน 12 ตุลาคม 2558, จาก http://www.worldbank.org/th/news/press-

release/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy 
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World Bank ได้แบ่งแยกประเทศตามระดับของรายได้ประชาชาติต่อจํานวนประชากร โดยใช้

ตวัชีว้ดั GNI Per Capita (Atlas Method)34

35 โดยมีเกณฑ์ตามตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 15: ระดับรายได้ประเทศแบ่งตาม GNI Per Capita, Atlas Method (Current US$) 

ระดับรายได้ประเทศ พ.ศ. 2558  GNI Per Capita, Atlas Method (Current US$) 

รายได้ระดบัต่ํา (Low-income) น้อยกวา่ 1,045 เหรียญสหรัฐ 

รายได้ระดบักลาง-ลา่ง (Lower-middle-income) ระหวา่ง 1,046 – 4,125 เหรียญสหรัฐ 

รายได้ระดบักลาง-บน (Upper-middle-income) ระหวา่ง 4,126 – 12,735 เหรียญสหรัฐ 

รายได้ระดบัสงู (High-income) มากกวา่ 12,735 เหรียญสหรัฐ 

 (ท่ีมา: World Bank) 

ซึ่งจากตารางด้านบนจะพบว่า ประเทศไทยยังห่างไกลจากการหลุดออกจากการเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางอยา่งมาก โดยธนาคารโลกพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ท่ีติดกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางมี

ลกัษณะบางประการท่ีคล้ายคลึงกันเช่น อตัราการลงทุนต่ํา การเติบโตทางการผลิตและผลิตภาพในการ

ผลิตต่ํา ความไม่หลากหลายทางอุตสาหกรรม ขาดการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านงานวิจยัและ

เทคโนโลยี และการขาดคุณภาพในตลาดแรงงาน เพ่ือเป็นการผลักดันประเทศให้หลุดจากกับดัก

รายได้ปานกลาง ภาครัฐได้มีนโยบายในการผลักดัน SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งองค์การ

ตลาดสามารถเป็นกลไกในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนฐานรากและลดความเหล่ือมลํ้าทาง

เศรษฐกิจของชุมชน 

5.1.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (S-Social)  

 (1) โครงสร้างประชากรเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ

ในปัจจบุนั ประเทศไทยได้ก้าวสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ(Aging Society) แล้ว เน่ืองจากตามคําจํากดัความ

แล้ว ประเทศไทยมีประชากรอายมุากกว่า 60 ปี เกินกวา่ร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายมุากกวา่ 65 ปี เกิน

กว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยได้เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว

ในช่วง 3 - 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา ทําให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวยั ตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ. 2543 - 

35 Atlas Method คือเทคนิคในการคํานวณรายไดประชาชาติของ World Bank โดยเปนการแทนที่อัตราแลกเปลี่ยนดวย Atlas conversion factor เพ่ือลดผลกระทบของความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการเปรียบเทียบรายไดแตละประเทศ (ที่มา: World Bank) 
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2544 และจะเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed Aged Society) คือ มีประชากรอายุมากกว่า 

60 ปีเกินกว่าร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีเกินกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทัง้ประเทศ ภายในปี 

พ.ศ. 2573 ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า มีเพียง 2 ประเทศเท่านัน้ท่ีก้าวสู่

สงัคมผู้สงูอายแุล้ว คือ ประเทศสิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอ่ืนๆ ยงัมีประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานใน

สดัสว่นท่ีสงู35

36 

แผนภาพที่ 25: ประมาณการปิรามิดประชากรตามช่วงอายุของประเทศไทย 

 

 (ท่ีมา: World Bank) 

ในปี พ.ศ. 2559 จํานวนประชากรของประเทศไทยร้อยละ 11 หรือประมาณ 7.5 ล้านคน มีอายุ

มากกว่า 65 ปี ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีจํานวนผู้สงูอาย ุ17.6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 26.3 

ของประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งตามคํานิยามของ United Nations สังคมผู้ สูงอายุ หมายถึง สังคมท่ีมี

ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปตอ่ประชากรทัง้หมดในอตัราเทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป36

37 

นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของประชากรไทยจะอยู่ในอัตราท่ีช้าลง โดยในปี พ.ศ. 2565 จะเป็นปีท่ี

ประชากรไทยถึงจุดอ่ิมตวั กล่าวคือ อตัราการเกิดจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัอตัราการตาย หรืออตัราการ

เพิ่มของประชากรจะใกล้เคียงกบัศนูย์ โดยประชากรไทยจะถึงจุดอ่ิมตวัท่ีจํานวนประมาณ 65 ล้านคน ใน

ราวปี พ.ศ. 2565 โดยจํานวนประชากรจะไม่เพิ่มมากหรือน้อยไปกว่านีม้ากนัก 3 7

38 แนวโน้มประชากร

ดังกล่าวเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ ท่ีลดลง และคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึน้อันเน่ืองมาจากระบบ

36 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 

37 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 

38 ปัทมา วา่พฒันวงศ์ & ปราโมทย์ ประสาทกลุ. (2559). ประชากรไทยในอนาคต. สืบค้น 27 มิถนุายน 2560, จาก  

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm 
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สาธารณสขุท่ีมีการพฒันาขึน้อย่างมาก โดยสงัคมผู้สูงอายจุะส่งผลให้ประชากรไทยมีอตัราส่วนของภาวะ

พึง่พิง (Dependency Ratio)38

39 ท่ีสงูขึน้จากการมีประชากรวยัแรงงานลดลง ส่งผลให้ประชากรวยัแรงงาน 1 

คน ต้องแบกรับภาระท่ีมากขึน้ในการเลีย้งดเูด็กและผู้สงูอายใุนประเทศ 

ผลจากการก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ ทําให้รัฐบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายเพ่ือ

รองรับการเติบโตของกลุ่มผู้สงูอายุ3 9 40 โดยเฉพาะในด้านสวสัดิการสงัคม เชน่ การรักษาพยาบาล การดแูล

ผู้สงูอาย ุระบบบํานาญ โครงสร้างพืน้ฐานและระบบบริการสาธารณะตา่งๆ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายใุนไทย สว่นภาคเอกชนก็มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัให้สอดคล้องกบัทิศทางการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากร ซึง่คาดวา่จะมีการพฒันาสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบโจทย์กลุ่มผู้สงูอายมุากย่ิงขึน้ เน่ืองจากขนาด

ตลาดในหลายประเทศยงัไม่ใหญ่มาก แตมี่มลูคา่สงู และเป็นตลาดท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสงูในอนาคต ซึ่ง

ประเทศไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบในด้านของการให้บริการด้านสขุภาพและการท่องเท่ียว นอกจากนี ้ข้อมูล

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยงัพบว่า อุตสาหกรรมด้านการผลิต เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ อุตสาหกรรม

สินค้าไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางจากสมนุไพร เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือแพทย์ และวสัดกุ่อสร้างสําหรับ

ผู้สูงอายุ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มนี ้แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัการค้า

พืชผักปลอดภัยของเกษตรกรรายย่อยยังติดด้วยข้อจํากัดต่างๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถขยายการผลิตและ

การค้าขนาดใหญ่ได้ องค์การตลาดได้พิจารณาการพฒันาศนูย์การกระจายสินค้าเกษตรปลอดภยั เพ่ือช่วย

ให้เกษตรกรรายย่อยสามารถพฒันาการค้าขายในส่วนนีเ้พ่ือตอบรับกับอุปสงค์ในอนาคต การก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ จะทําให้อุปสงค์สินค้าเพ่ือสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมไปถึงอาหารเพ่ือ

สุขภาพหรือสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งองค์การตลาดสามารถเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนและใช้

ประโยชน์จากโอกาสดังล่าว 

  

39 อตัราสว่นของภาวะพึง่พิง (Dependency Ratio) คือ การคิดหาอตัราสว่นของ จํานวนประชากรในประเทศท่ีอยูใ่นภาวะพึง่พิง หรือ จํานวนประชากรอายต่ํุากวา่ 19 ปี 

และ จํานวนประชากรท่ีมีอายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป ต่อจํานวนประชากรวยัแรงงานในประเทศ หรือ จํานวนประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-60 ปี 
40 Ageing population in Thailand. (March 27, 2014). Retrieved October 15, 2015 from Ageing Asia: http://ageingasia.org/ageing-population-

thailand1/#keyfacts 
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 (2) ขนาดครอบครัวของประชากรมีแนวโน้มเล็กลง 

โดยในอนาคตนัน้ขนาดครัวเรือนมีแนวโน้มเล็กลง โดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3 คนตอ่ครัวเรือน 4 0

41ซึ่ง

สาเหตหุนึง่เป็นผลมาจากแนวโน้มของประชากรนิยมท่ีจะมีลกูน้อยลง และมีความต้องการท่ีจะอยู่คนเดียว

มากขึน้ สง่ผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเปล่ียนแปลงไป โดยครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กจะไม่นิยม

การประกอบอาหารเองและมีแนวโน้มท่ีจะซือ้อาหารสําเร็จรูปมากขึน้ และมีการบริโภคสินค้าในปริมาณท่ี

ลดลง ไม่เทียบเท่ากบัครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ ทําให้วิถีชีวิตในอนาคตของผู้บริโภคจะพึ่งพาร้านสะดวกซือ้

หรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านมากกว่าออกมาจบัจ่ายตามตลาดสด ดังน้ัน ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป องค์การตลาดจึงควรมีช่องทางในการขายสินค้ามากกว่าช่องทางท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

5.1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T-Technological)  

วิวฒันาการด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมค้าปลีกและตลาดสดเป็นอย่าง

มาก โดยเทคโนโลยีจะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และทําให้การบริหารจดัการธุรกิจง่ายย่ิงขึน้ 

โดยธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ได้มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเดิมเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่ผู้บริโภค เช่น การเพิ่มช่องทางการซือ้ขายออนไลน์ การมีเคร่ืองซือ้ขายอตัโนมตัิ การเพิ่ม

ชอ่งทางการชําระเงินด้วยระบบบตัรเครดิต รวมทัง้การบริหารการจดัการจดัส่ง เป็นต้น สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

(สปช.) ได้กําหนดวิสยัทศัน์ของการปฏิรูปประเทศ โดยใช้กลไกการขบัเคล่ือนจาก “โมเดลประเทศไทย 4.0” 

เพ่ือให้โดยครอบคลมุมิตทิางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เศรษฐกิจถกู

ขบัเคล่ือนด้วย “นวตักรรม” แทน “ประสิทธิภาพ” โดยมุ่งเน้นให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนัและการสร้าง

มูลค่า รวมถึงสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลก นอกจากนี  ้ นิยามวิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทย ยงัได้เน้นถึงการการพฒันาประเทศไทย 4.0 เป็นการพฒันาสูอ่นาคต อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี ธุรกิจตลาดสดและธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมยังไม่มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้มากนัก เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ขนาดของกิจการท่ีเป็นขนาดเล็กและมีผู้

บริหารธุรกิจและเงินทนุจํานวนน้อย รวมทัง้การไม่มีจดุประสงค์ท่ีแน่ชดัในการขยายธุรกิจ ทําให้ไม่สามารถ

41 ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต. (2560). โครงสร้างของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2553 – 2558. สืบค้น 29 มิถนุายน 2560, จาก 

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=26&template=3R1C&yeartype=M&subcatid=44 
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เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประกอบกบัการท่ีช่องทางการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ได้กลายเป็นท่ีนิยมมากขึน้

อยา่งตอ่เน่ืองในกลุม่ผู้บริโภคในระดบักลางถึงระดบัล่าง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีลดทอนส่วนแบง่การตลาดของ

อตุสาหกรรมค้าปลีกแบบดัง้เดมิให้น้อยลง 

ดงันัน้ในอนาคต พฤติกรรมของผู้บริโภคจะปรับเปล่ียนไปใช้ช่องทางออนไลน์มากย่ิงขึน้ ซึ่งจะทํา

ให้จดุยืนของตลาดค้าปลีกแบบดัง้เดิมและตลาดสดต้องเปล่ียนแปลงไป การท่ีไม่สามารถนําเทคโนโลยีมา

ปรับใช้กบัธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม จะเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีจะส่งผลกระทบหลกัตอ่ยอดขาย และความ

อยูร่อดของตลาดค้าปลีกแบบดัง้เดมิ แม้จะไมส่ามารถทดแทนกนัได้อย่างสิน้เชิง ดังน้ัน เพ่ือใช้ประโยชน์

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายในการพัฒนา

ตลาด 4.0 ด้วยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถกระจายสินค้าชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.1.5 ปัจจัยด้านกฎหมาย (L-Legal)  

เน่ืองด้วยความท่ีองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีการประกอบการภายใต้กฎหมายของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การควบคมุดแูลโดยกระทรวงมหาดไทย ทําให้กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ 

ขององค์การตลาดคอ่นข้างขาดความยืดหยุ่น เช่น ข้อบงัคบัด้านการแข่งขนักบัเอกชน รวมทัง้กฎระเบียบ

ด้านค่าตอบแทนเงินเดือนและค่าตอบแทนจูงใจ ทําให้เป็นข้อจํากัดในการสรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมี

ความสามารถตรงกบัความต้องการ เป็นต้น นอกจากข้อบงัคบัภายในองค์กรแล้ว การปรับวิธีการประกวด

ราคาการส่งสินค้าโภคภณัฑ์ให้แก่เรือนจํา จากเดิมท่ีใช้เป็นการประกวดราคาแบบกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีเพียง 

4 หน่วยงานท่ีสามารถเข้าร่วมได้ เปล่ียนเป็นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซึ่งจะมี

หลายกลุ่มธุรกิจท่ีสามารถเข้าร่วมประกวดราคาด้วยได้ อาจส่งผลให้รายได้ของการส่งสินค้าโภคภัณฑ์แก่

เรือนจําซึง่เป็นรายได้หลกัขององค์การตลาดลดลงไปอย่างมาก องค์การตลาดคาดการณ์ไว้ว่าในปีแรกท่ีจะ

มีการปรับใช้วิธีการนี ้จะทําให้รายได้ในส่วนนีข้ององค์การตลาดลดลง ส่งผลให้องค์การตลาดมีความ

จําเป็นต้องเร่งพัฒนาช่องทางการสร้างรายได้อ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท่ีเพียงพอต่อการ

ดาํเนินภารกิจ 

นอกจากนี ้เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านกฎหมายให้มีความครอบคลุม 

คณะท่ีปรึกษาได้ทําการศกึษาผลกระทบจาก พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 2560 ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ใน

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 ท่ีมีต่อองค์การตลาด โดยกฎหมายฉบบันีมี้ทัง้หมด 6 หมวด 92 โดยมาตรา 4 แห่ง

121 



 

พระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2560 กําหนดให้พระราชบญัญัติดงักล่าวไม่ใช้บงัคบักับการ

กระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนท่ีดําเนินการตาม

กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐประโยชน์

สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจดัให้มีสาธารณูปโภค ซึ่งเม่ือพิจารณาจาก พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้

องค์การตลาด ในมาตรา 6 และมาตรา 7 เก่ียวกับวัตถุประสงค์และอํานาจการดําเนินกิจการตาม

วตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมทัง้หมายเหตแุนบท้าย 4 1

42 จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานขององค์การตลาด เข้าข่าย

ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ฉบบัใหม ่

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาถึง คํานิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. ฉบบั

ใหม่ 4 2

43 สถานะขององค์การตลาดในปัจจบุนัไม่เข้าข่ายดงักล่าว สาระสําคญัของกฎหมายฉบบันี ้จึงมิได้

ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงานขององค์การตลาดในปัจจบุนั 

5.1.6 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (E-Environmental)  

การทําตลาดสดนัน้เป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า

จะเป็น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ปัญหานํา้ท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทาง

การเกษตรเสียหาย รวมถึงปัญหาสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Climate Change) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลให้เกิดโรคระบาดในสตัว์หลายชนิด เช่น โรคปากเท้าเป่ือยในโค กระบือ 

และสุกร หรือแม้แต่โรคระบาดในกุ้ งอย่าง โรคกุ้ งตายดว่น (Early Mortality Syndrome: EMS) ซึ่งส่งผลให้

การผลิตปศสุตัว์และประมงขาดประสิทธิภาพและทําให้ผลผลิตมีคณุภาพท่ีไม่ได้มาตรฐาน โดยในส่วนน้ี 

องค์การตลาดอาจเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนโดยการช่วยบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ัง

แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ หรือถุงยังชีพ และช่วยในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ี

ขาดหรือล้นตลาด เช่นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

 

42 เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันีคื้อ เพ่ือดําเนินการจัดให้มีตลาดเพียงพอกับความต้องการและปรับปรุงส่งเสริมตลาดท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นท่ีเรียบร้อย มี

ระเบียบอนัดี ตลอดจนการช่วยเหลือในการขนสง่โภคภณัฑ์มาสูต่ลาด เป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชน 
43 ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึง่มีสว่นแบง่ตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยให้นําปัจจัยสภาพ

การแขง่ขนัของตลาดอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง แล้วแต่กรณี มาประกอบการพิจารณา ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด

และยอดเงินขายอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ภายในระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัออกประกาศ 
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5.2 ความเช่ือมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การตลาดมีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 วิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ

ตลาดมีความเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

แผนภาพที่ 26: กรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิ 5 ด้าน 

 

(ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 

1. มีบทบาทท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาต ิ 

แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดมีการเน้นในหน้าท่ีการเป็นกลไกของกระทรวงมหาดไทย ในการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมรายได้จากการค้าในระดบัชุมชนจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 

และจังหวดั เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศหลุดจากกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง และเพ่ือการกินดีอยู่ดีของ

ประชาชน พร้อมทัง้มีการกระจายรายได้ท่ีดีขึน้และลดความเหล่ือมลํา้ในฐานะการเงินของประชากร 

2. ลงทนุสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ประเทศ 

ในแผนวิสาหกิจองค์การตลาด ได้มีการลงทุนในตลาดตา่งๆ ท่ีองค์การตลาดมีการบริหารจดัการ

เอง ในการปรับบทบาทเพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ศนูย์การเรียนรู้ฝึกอบรม ศนูย์สาธิตและจัด

แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์การประชุม ศูนย์บริการเกษตรกรและผู้ ประกอบการ (ในรูปแบบ Co Working 

(1) มีบทบาทท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ

(4) ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กรท่ี

สอดคล้องกบั Thailand 4.0 และ DE

(2) ลงทนุสอดคล้องกบั
แผนยทุธศาสตร์

ประเทศ

(3) มีความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน 

เพ่ือสร้างความยัง่ยืน
ในระยะยาว

น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

(5) มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคณุธรรม
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Space) ศนูย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีการเช่ือมโยงกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้บริษัท 

ประชารัฐ พฒันาชมุชน สถาบนัการเงิน สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการเกษตร รวมไปถึงมีการเช่ือมโยงภาค

การทอ่งเท่ียว เพ่ือดงึรายได้จากการทอ่งเท่ียวเข้าสูช่มุชนท่ีตลาดขององค์การตลาดประกอบการ 

3. มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในระยะยาว  

ในบริบทขององค์การตลาด หมายถึง การบริหารทรัพยากรและสินทรัพย์ในปัจจุบันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ยทุธศาสตร์ดงักล่าวจะเป็นการลดภาระหนีส้ินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้

เพิ่ม โดยการแสวงหาความร่วมมือกบัภาครัฐเช่น กรมธนารักษ์ เพ่ือขยายการลงทุนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ

ร่วมมือกับผู้ ประกอบการหรือนักลงทุนตลาดภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือกําหนด

รูปแบบการลงทนุ ร่วมทนุ ให้บริการท่ีปรึกษา ให้บริการวางแผน ปฏิบตัิการ จดัการสมัปทาน หรืออาจควบ

รวมตลาดซึ่งจะช่วยให้องค์การตลาดสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าท่ีได้เป็นอย่างมาก รวมถึงการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล และการเสริมสร้างบทบาทการเป็น 

Co-promoter และ Marketing Arm ให้กบัตลาด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินขององค์กร 

4. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรท่ี

สอดคล้องกบันโยบาย ประเทศไทย 4.0 และ เศรษฐกิจดจิิทลั (Digital Economy) 

แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดได้รวมถึง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัสนบัสนนุการดําเนินงาน

ขององค์กร และ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู ซึ่งจะเป็นการนํา

เทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในโมเดลธุรกิจใหม ่และให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลู

ท่ีสําคญัในการประกอบการตลาด เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ขณะเดียวกันเป็นการขยาย

ฐานการค้าไปยงัตา่งประเทศ ผา่นระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคณุธรรม 

เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การตลาดเป็นไปอยา่งโปร่งใส และป้องกนัการทจุริต 

จากแนวนโยบายดังกล่าว แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ขององค์การตลาด พ.ศ. 2561 – 2565 มี

ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพที่ 27: แผนภาพความเชื่อมโยงกบัแผนรัฐวสิาหกิจ 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

5.3 แผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ในบริบทขององค์การตลาด หมายถึง การบริหารทรัพยากรและสินทรัพย์ในปัจจุบันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ยทุธศาสตร์ดงักล่าวจะเป็นการลดภาระหนีส้ินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้

เพิ่ม โดยการควบรวมตลาดซึ่งจะช่วยให้องค์การตลาดสามารถลดคา่ใช้จ่ายจากการเช่าท่ีได้เป็นอย่างมาก 

รวมถึงการสง่เสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู และการเสริมสร้างบทบาท

การเป็น Co-promoter และ Marketing Arm ให้กับตลาด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของ

องค์กร 

5.3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาตลาดดัง้เดมิเป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ในปัจจบุนั การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมค้าปลีกทวีความรุนแรงมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยตลาด

ขององค์การตลาดเอง เป็นร้านค้าปลีก-ค้าส่งแบบดัง้เดิมท่ีต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรง จากร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซือ้ต่างๆ ซึ่งมีการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์การตลาด

ตา่งๆ ในการดึงดดูลกูค้า ทําให้ตลาดแบบดัง้เดิมถกูแย่งส่วนแบง่ทางการตลาดไปอย่างตอ่เน่ือง องค์การ

5. สง่เสริมระบบ 

ธรรมาภิบาลให้มี

ความโปร่งใสแ่ละมี

คณุธรรม 

4. สนบัสนนุการใช้นวตักรรม

และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 

และแผนเศรษฐกิจดจิิทลั 

2. การบริหารแผนการ

ลงทนุให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ประเทศ 

1. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชดัเจน

เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาต ิ

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาตลาดดัง้เดมิเป็นตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจ 
ฐานรากเพ่ือกระจายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง

ตลาดกายภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบ และ
เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาดกายภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างองค์การตลาด 4.0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน 
การสร้างเอกลกัษณ์ เชน่ การขายสินค้าหรือบริการ
สําหรับ Niche Market จะสามารถทําให้ตลาดแบบ
ดัง้เดมิสามารถแขง่ขนัตอ่ไปได้ 

กระจายสินค้าชมุชนเข้าสู ่ตลาดกายภาพ/ การจดัการ
สินค้าล้นตลาด/ การสร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตร/ 
การปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ Event Marketing/ 
การสร้างรายได้สว่นเพิ่ม 

นําองค์ความรู้ท่ีมีจากการพฒันาและปรับปรุง ตลาด
สาขาทัง้ 3 แหง่ขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์แก่แหลง่ชมุชนอ่ืนๆ 

สร้างระบบ การกํากบัดแูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ออนไลน์ / สร้างระบบ E-Commerce / สร้างศนูย์ข้อมลู 

ปรับปรุงการดําเนินงานของหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กร
ให้ทํางานสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 

3. เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือ

ความยัง่ยืนในระยะยาว 
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ตลาดจึงมีนโยบายสร้างความแตกต่างให้แก่ตลาด โดยการขายสินค้าหรือบริการท่ีเป็นสินค้าสําหรับกลุ่ม

ลกูค้าเฉพาะ (Niche Market) ท่ีจะสามารถทําให้ตลาดแบบดัง้เดิมมีความดงึดดูให้ผู้ ต้องการสินค้าเฉพาะ

ด้านเดนิทางมาเลือกซือ้สินค้าประเภทนีท่ี้มีความหลากหลายได้ในท่ีเดียว จึงลดข้อจํากดัทางด้านทําเลท่ีตัง้

ได้สว่นหนึง่ นอกจากนีส้ินค้าเกษตรปลอดภยั มีแนวโน้มความนิยมสงูขึน้ จงึมีศกัยภาพในการเตบิโต  

นอกจากนี ้องค์การตลาดยงัมีนโยบายท่ีจะพฒันาตลาดให้มีเอกลกัษณ์เพ่ือสร้างความประทบัใจ

ให้นอกจากวตัตถุประสงค์ในการมาซือ้สินค้าแล้ว ผู้มาตลาดยังได้ประสบการณ์จากการมาท่องเท่ียวอีก

ด้วย ทัง้นีค้วามเป็นเอกลกัษณ์ จะชว่ยลดการแขง่ขนัทางด้านราคาได้อีกสว่นหนึง่ 

ทัง้นี ้จากการรวบรวมวรรณกรรมควบคูไ่ปกบัการทบทวนพลวตัโลก องค์การตลาดจงึได้กําหนด 

กลยทุธ์ในการสร้างความแตกตา่งให้แก่ตลาดแตล่ะแหง่ และ กลยทุธ์ในการเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โดยคํานงึถึงความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 20 ปี ดงันี ้

ตลาดตล่ิงชัน 

ตลาดตลิ่งชนัประสบปัญหาขาดทนุติดตอ่กันเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากไม่สามารถสร้างรายได้

จากค่าเช่าแผงการค้าท่ีมีอยู่ รวมถึงปัญหาหนีค้้างชําระท่ียังไม่สามารถตามจดัเก็บได้ เน่ืองจากตลาด 

ตลิ่งชนัมีลกัษณะเป็นตลาดปิด จึงมีความเหมาะสมกว่าท่ีจะเปิดเป็นตลาดสินค้าท่ีมีลกัษณะสินค้าเฉพาะ 

ท่ีผู้ ซือ้จะเข้ามาเลือกสรรสินค้าเฉพาะด้านได้อย่างครบครัน องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายพฒันาตลาด

ตลิ่งชนัให้เป็นศนูย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้แก่

ตลาดสาขาตลิ่งชนั โดยจะรวมถึงการพฒันาปรับปรุงตลาดสาขาตลิ่งชนัให้เป็นตลาดมาตรฐาน ทัง้จะมีการ

ปรับอาคารตลาดชัน้ 2 ให้เป็นศนูย์บริการ ศนูย์การเรียนรู้ พฒันา และสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม ่

สําหรับสินค้าเกษตรปลอดภยั สินค้าการเกษตรแปรรูป และสินค้าวิสาหกิจชมุชนอีกด้วย 

ในสว่นของพืน้ท่ีตลาดบริเวณริมนํา้ จะพฒันาให้เป็นสถานท่ีรองรับตลาดท่องเท่ียวเชิงบรูณาการท่ี

มีการเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีนา่สนใจ เข้ากบัเร่ืองราวประวตัศิาสตร์ของพืน้ท่ีบริเวณริมนํา้ตลาดตลิ่งชนั เช่น จะ

มีโครงการนําร่อง คือ โครงการเปิดเส้นทางเดินเรือท่องเท่ียวภายใต้กรอบความคิด “ล่องเรือไหว้พระ สอง

นครา ตามรอยท่ีมา นํา้พริกลงเรือ” ในโครงการจะมี การเดินเรือท่องเท่ียวในคลองมหาสวสัดิ์และสถานท่ี

ใกล้เคียง ไหว้พระและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในเส้นทางท่ีเป็นการเดินเท้าวิถีธรรมชาติ การป่ันจกัรยาน และกิจกรรม

บอกเล่าเร่ืองราวตามรอยประวตัิศาสตร์เจ้าจอมสดบั ต้นตําหรับนํา้าพริกลงเรือ ทัง้นี ้ในบริเวณริมนํา้และ
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รอบโครงการจะมีการค้าและบริการ โดยเร่ิมต้นด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการค้าริมนํา้ท่ีมีประสบการณ์

มาร่วมดําเนินการ มีการจําหน่ายสินค้า OTOP รวมทัง้การจําหน่ายนํา้พริกลงเรือ (ของแท้) Take Home 

โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เป็นต้น โครงการดงักล่าวนี ้จะเป็นการสร้างตลาดต้นแบบของตลาด

ตลิ่งชนั เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนมีความมัน่คงเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่ม เศรษฐกิจฐานรากได้รับการ

พฒันา และ มีความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน วตัถุประสงค์ของโครงการนอกจากเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนตลาดแล้ว ยงัเป็นการเสริมสร้าง

ความพร้อมในการเป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าธุรกิจภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการ

บริการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้องค์การตลาด ทําให้ตลาดตลิ่งชันมีมาตรฐานตามท่ี

หนว่ยงานของรัฐกําหนด เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่กระทรวงมหาดไทยและองค์การตลาด และ

เพ่ือเป็นการใช้สินทรัพย์ของตลาดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตการดําเนินงาน ดงันี ้(1) ปรับปรุงอาคารตลาดผกั ผลไม้ 

ปลอดภัย และ ศูนย์อาหารริมนํา้ พร้อมห้องนํา้ รวมพืน้ท่ี 896 ตารางเมตร (2) ซ่อมแซมและปรับปรุง 

อาคาร 6 ชัน้ (3) ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทศัน์ศาลเจ้า (4) ซ่อมแซมและปรับปรุง ประตทูางเข้าและศาล

พระพรหม (5) ปรับปรุงห้องนํา้สาธารณะ (6) สร้างอาคารชัน้เดียวอเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมตลาด (7) 

ปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าอาคารพาณิชย์ 166 ห้อง (8) ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ และ (9) งานเบ็ดเตล็ด 

โดยองค์การตลาดจะนํางบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 50.9 ล้านบาท มาบริหารปรับปรุงตลาดฯ ซึ่งจะ

รวมไปถึงการปรับโครงสร้างตลาดเพ่ือควบรวมตลาดตลิ่งชนักบัสํานกังานใหญ่เช่นกนั เพ่ือลดภาระคา่เช่า

สํานกังานท่ีมีมูลค่าสูงมากในแต่ละปี นอกจากนีเ้ป้าหมายของการพฒันาตลาดตลิ่งชนัยงัเพ่ือเป็นการขอ

ต่ออายุสญัญาพืน้ท่ีอีก 30 ปี โดยการดําเนินการจะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพ่ือเตรียมการ

สําหรับการรองรับผู้สงูอายดุ้วย 

การแก้ไขปัญหาลูกหนีผู้้เช่าอาคารและกรณีพพิาทกับผู้เช่าแผงการค้า  

องค์การตลาดยงัคงต้องแก้ไขปัญหาลกูหนีท่ี้เป็นผู้ เช่าอาคารพาณิชย์และท่ีพกัอาศยั ท่ีเป็นปัญหา

เรือ้รังมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องขององค์การตลาดในระยะยาวได้ องค์การ

ตลาดจึงควรจะมีการบริหารจัดการปัญหาหนีส้ินเหล่านีโ้ดยเร็ว เพ่ือสร้างพืน้ฐานทางด้านการเงินท่ี

แข็งแกร่งขึน้ให้แก่องค์กร ในการนี ้องค์การตลาดจะใช้มาตรการท่ีเข้มงวดขึน้ในการเก็บหนีต้ามสัญญา 

เพ่ือระงบัไมใ่ห้เกิดหนีใ้หมข่ึน้อีก  
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ส่วนการหยุดประกอบการแผงการค้าท่ีตลาดตลิ่งชนัเน่ืองจากประเด็นพิพาทในศาลกับผู้ เช่าแผง

การค้า ท่ีองค์การตลาดต้องเชิญมาประกอบการก่อนรายอ่ืนๆ นัน้ องค์การตลาดมีนโยบายในการเร่ิมเปิด

พืน้ท่ีตลาดใหม่ เพ่ือจัดสรรผู้ ค้าใหม่ท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อพิพาทในอดีต จากนัน้ จึงนําแผงค้าเก่าเข้าสู่

กระบวนการคดัสรรผู้ ค้ารายเก่า ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือขัน้ตอนของกฎหมาย ไม่ว่าผู้ เช่าแผงรายเก่านัน้ 

จะมาเข้าร่วมหรือไมเ่พ่ือให้การประกอบการท่ีสาขาตลิ่งชนั ได้ดําเนินการตอ่ไป  

ส่วนการจะโปรโมทตลาดนัน้ อาจทําได้ในหลายรูปแบบ อาทิ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หรือการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประชาสมัพนัธ์เส้นทางท่องเท่ียวสายใหม่อย่างเป็นระบบ โดยมีการเช่ือมโยง

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ชมุชนข้างเคียง ทํากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการบริการร่วมกนั เปิดให้

ใช้แผงการค้าโดยไม่คิดค่าเช่าแผงในระยะแรก หรือให้แรงจงูใจด้านอ่ืนๆ ในการชกัชวนให้ผู้ ค้าขาย เข้ามา

ขายของในตลาด 

ตลาดบางคล้า 

เน่ืองด้วยในปัจจุบนัคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซึ่งครอบคลุมพืน้ ท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพืน้ท่ียุทธศาสตร์และแหล่งลงทุนหลักของประเทศในการ

เช่ือมโยงการลงทนุกบัประเทศกมัพชูาและเวียดนาม ตามแนวเศรษฐกิจจากท่าเรือนํา้ลึก ทวาย-กรุงเทพฯ-

แหลมฉบัง-มาบตาพุด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ประกอบกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทราได้ประกาศเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย องค์การตลาด 

จงึมีแนวนโยบายพฒันาตลาดสาขาบางคล้าให้เป็นศนูย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยัภาคตะวนัออก และ

ตลาดปลานํา้จืดปลอดภัย เพ่ือใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์การลงทุนของชาติในทําเลท่ีตัง้ของตวัตลาด

ตามแนวโครงการ EEC 

แนวนโยบายของตลาดสาขาบางคล้าจึงจะเป็นการพฒันาเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงและ

กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยัและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และสินค้า OTOP ในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ในการนีอ้งค์การตลาดจะยังพัฒนาตลาดสาขาบางคล้าเป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าธุรกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริการ ท่ีเช่ือมโยงกับภาคการท่องเท่ียวซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทาง

การตลาดแก่สัมมาชีพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือยกระดับรายได้ของ

ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมถึง สร้างรายได้
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ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวนัออก ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวจะเป็นการยกระดบัตลาดบาง

คล้าให้มีมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา สว่นราชการ ภาคเอกชน องค์การตลาด และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตดําเนินงานดงันี ้(1) งานระบบสุขาภิบาล ระบบนํา้ ไฟ 

และ เสียงตามสาย (2) งานระบบบําบดันํา้เสียของตลาด (3) ระบบงานห้องเย็น 2 ห้อง ขนาด 4x6 เมตร 

(4) ปรับปรุงพืน้ท่ี และงานโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา 2,000 ตารางเมตร (5) ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์อาคารทรงไทยหน้าตลาดและลานจอดรถ และ (6) ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตร

ปลอดภยั รวม 3,600 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณเงินอดุหนุนจํานวน 41 ล้านบาท โดยการดําเนินการ

จะคํานงึถึงความสะดวก และปลอดภยั เพ่ือเตรียมการสําหรับการรองรับผู้สงูอายดุ้วย 

ตลาดลาํพูน 

ตลาดสาขาลําพูนได้ทําหน้าท่ีสําคญัในการเป็นตลาดกลางในการกระจายสินค้าเกษตรให้แก่

เกษตรกรและประชาชนฐานราก เพ่ือให้มีช่องทางในการซือ้ขายแลกเปล่ียนผลผลิตสินค้าเกษตร อย่างไรก็

ตาม ท่ีผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ํา และมีปัญหาด้านระบบการตลาด

และระบบการขนส่งหรือโลจิสตกิส์ท่ีไม่เอือ้อํานวย นอกจากนี ้ตลาดลําพนูยงัมีปัญหาในเร่ืองของความไม่

ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีและขาดเอกลกัษณ์ของตลาด สง่ผลให้ผลประกอบการท่ีผา่นมายงัคงขาดทนุ 

ดงันัน้ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ องค์การตลาดจึงมีแนวกลยทุธ์สร้างเอกลกัษณ์ให้กบั

ตลาดลําพนู ด้วยการปรับเปล่ียนสถานะตลาดลําพนูให้เป็น “ศนูย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจดัให้มี 

การจดัตัง้ตลาดสินค้า Green Market และ OTOP เพ่ือเป็นตลาดเช่ือมโยงสินค้า ทําหน้าท่ีในการกระจาย

สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ท่ีของจงัหวดัลําพูนและจงัหวดั

ใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา รวมถึงเพ่ือส่งเสริมให้เกิด

เป็นความมัน่คง ความยัง่ยืน และความปลอดภยัทางด้านอาหาร ในปัจจุบนัสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ 

และ เกษตรปลอดภยั นัน้ ผู้ผลิตรายย่อย ไม่มีช่องทางสําหรับการค้าขาย เน่ืองมาจากลกัษณะของสินค้าท่ี

เสียง่าย และการขาดสินค้าท่ีจะมาป้อนตลาดอย่างตอ่เน่ือง ตา่งจากผู้ผลิตรายใหญ่ ท่ีมีการบริหารจดัการ

อย่างเป็นระบบ และมีเงินทุนสูง ดงันี ้กลุ่มเกษตรกรผู้ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มีการรวมตวัขึน้เป็น

กลุ่มสมาชิก โดยใช้ช่องทางของการร่วมมือระหว่างองค์การตลาดและบริษัทประชารัฐ ให้มีพืน้ท่ีสําหรับ

การค้าขาย โดยใช้ตลาดลําพูนเป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยการควบคุมคณุภาพสามารถตรวจสอบได้
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กลับไปถึงต้นทางการผลิต เน่ืองจาก ทัง้ทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ ต่างต้องรายงานต่อผู้ ว่า

ราชการจงัหวดั ซ่ืงเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ดงันัน้ การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรท่ีแข็งแรงใน

จงัหวดัลําพูน จึงจะเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาตลาดได้อย่างบูรณาการ สนบัสนุนเศรษฐกิจฐานราก 

พร้อมๆ ไปกบัโอกาสในการตอ่ยอดธุรกิจในการหารายได้ให้กบัตลาดลําพนูได้  

นอกจากนี ้ตลาดลําพนูยงัจะมีการจดัทําศนูย์บริการและพฒันาเกษตรกร ทัง้ในเร่ืองของการเป็น 

ศนูย์กลางการประชมุสมัมนาของกลุ่มเกษตร ศนูย์ฝึกวิชาชีพ เพ่ือเป็นศนูย์การเรียนรู้สําหรับฝึกวิชาชีพใน

การสร้างงานและสร้างอาชีพท่ีดี รวมถึงเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพในกลุ่มจงัหวดั ซึ่งจะทําให้เกิดการพฒันา

คุณภาพชีวิต สร้างชุมชน สร้างประชากร และสร้างคนท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พร้อมทัง้การ

จดัทําห้องเย็น และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสตกิส์ เพ่ือให้มีการเก็บพืชผกัในห้องเย็นเพ่ือคงความ

สด ใหม่ และสะอาด ก่อนท่ีจะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลกูค้าตอ่ไป ทําให้มีต้นทนุต่ํา สามารถ

ก่อให้เกิดมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ตลาดสาขาลําพนูจะใช้งบประมาณเงินอุดหนนุจํานวน 28.1 ล้านบาท ในการปรับปรุงตลาด โดย

การดําเนินการจะคํานงึถึงความสะดวก และปลอดภยั เพ่ือเตรียมการสําหรับการรองรับผู้สงูอายดุ้วย 
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ปากคลองตลาดและตลาดหนองม่วง 

จากการท่ีองค์การตลาด มีนโยบายเปิดให้เอกชนสามารถทําสญัญาสมัปทานเช่าตลาดและพืน้ท่ี

ขององค์การตลาดในอดีต แตผู่้บริหารองค์การตลาดมิได้กําหนดบคุลากรหรือหน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบั

ดแูลอย่างจริงจงั รวมทัง้ยงัขาดกระบวนการท่ีมีความชัดเจน ในแง่ของการควบคมุบริหารสญัญา ทําให้

องค์การตลาดตกอยูใ่นความเส่ียงหากผู้ รับสมัปทานไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขสมัปทานได้ ด้วยเหตนีุ ้

องค์การตลาดจึงจะเน้นให้มีการบริหารและบังคบัใช้สัญญาอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ องค์การตลาดจึงมี

แนวนโยบายในการบงัคบัใช้สญัญาของตลาดทัง้ 2 แห่งนีอ้ย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษาผลประโยชน์ และเป็น

สว่นหนึง่ในกลยทุธ์ท่ีทําให้องค์การตลาดสามารถบริหารสินทรัพย์ในปัจจบุนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งหาก

ตลาดทัง้ 2 แห่งนีย้งัคงกระทําผิดข้อสญัญาอย่างตอ่เน่ืองและไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ทางองค์การตลาดจะ

พิจารณาดําเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย หรือยตุิข้อสญัญาสมัปทานเป็นการชัว่คราว หรือถาวร เพ่ือ

บงัคบัใช้ข้อตกลงดําเนินการต่อไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้นี ้องค์การตลาดจะเพิ่มการจัดการเร่ือง

กําลงัคน การสนบัสนนุเร่ืองกฎระเบียบการปฏิบตังิาน และความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัหิน้าท่ี  

5.3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจายสินค้าชุมชนผ่าน

ช่องทางตลาดกายภาพ  

เพ่ือกระจายสินค้าชมุชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพตา่งๆ ทัง้ท่ีประกอบการเอง และตลาดชมุชน

อ่ืนๆ ทั่วไป หรือพืน้ท่ีขายสินค้าท่ีเปิดขึน้ไม่ประจํา โดยอาจมีการประสานกับพันธมิตร ทัง้ภาครัฐ และ

เอกชน ในการวางสินค้าชมุชน 

ส่งเสริมการกระจายสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 

แนวคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ท่ีดแูลรับผิดชอบโดยกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชมุชนให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของคนในชมุชนให้ดี

ขึน้ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้า OTOP ยงัมีข้อจํากดัในการนําสินค้าออกสู่ตลาดในวงกว้าง อาทิ แหล่งเงินทุน

ในประเทศยังไม่เอือ้อํานวยต่อผู้ ประกอบการสินค้า OTOP รวมถึงข้อจํากัดของ Modern Trade ท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การนําสินค้าเข้าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซือ้ หรือ วิธีการจดัส่ง เป็นต้น นอกจากนี ้

ยังมีประเด็นในด้านพฤติกรรมของผู้ บริโภคบางส่วนท่ียังไม่เช่ือมั่นกับสินค้าท่ีผลิตในประเทศ ดังนัน้ 

องค์การตลาดจึงเข้ามาสนบัสนุนให้เกิดความคล่องตวัในการค้า โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ใน
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การเจรจานําสินค้าเข้าไปวางขายใน Modern Trade ด้วยการสั่งซือ้สินค้าจาก Trader OTOP ของแต่ละ

จงัหวดั ช่วยลดค่าขนส่งต่อผู้ผลิต เน่ืองจากองค์การตลาดเป็นผู้ รวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตจํานวนมากมา

จดัการบรรทุกขนส่งร่วมกัน และนําสินค้ามาจดัเก็บยงัคลงัสินค้าตลิ่งชนั ประกอบกับให้ความมั่นใจผู้ ให้

บริการ Modern Trade ด้วยการตรวจสอบ ควบคมุ ปริมาณ และคณุภาพ จัดคืน และ/หรือเปล่ียนสินค้า 

ตลอดจนเรียกเก็บเงินจาก Modern Trade และ จ่ายเงินแก่ผู้ ค้าผลิตภณัฑ์ OTOP ในส่วนนี ้องค์การตลาด

ได้เจรจาขอลดเครดิตเทอม จาก 3 เดือนท่ีให้กับผู้ผลิตหากเป็นการติดตอ่โดยตรงกับ Modern Trade เป็น 

1 เดือน ท่ีให้กับองค์การตลาดเน่ืองจากเป็นหน่วยงานของรัฐ ทําให้สามารถลดภาระด้านสภาพคล่องแก่

ผู้ ผลิตเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้กระบวนการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการขายสินค้าชุมชนในพืน้ท่ีต่างๆ 

เน่ืองจากผู้ผลิตอาจรวมตวักันได้ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานําสินค้าเข้า Modern 

Trade เอง ทัง้ยังเป็นการช่วยนําสินค้าท่ีหลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้ นอกจากนี ้โครงการ

ดงักลา่วยงัทําให้ช่ือเสียงขององค์การตลาด เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในบทบาทและหน้าท่ีอีกประการหนึง่ 

การบริหารจัดการสินค้าล้นตลาดและสร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตร 

ข้อจํากัดด้านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้องเป็นไปตามฤดกูาล ประกอบ

กับผลิตผลทางการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึน้ และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็นจํานวนมากทําให้เกิดภาวะ

สินค้าล้นตลาดและเกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา อีกทัง้ การท่ีเกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย

สินค้าได้ ส่งผลให้ขาดอํานาจต่อรอง และขาดการเช่ือมโยงสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ ซือ้ องค์การตลาด

ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้าการเกษตรใน

ระดบัท้องถ่ินให้กระจายออกนอกพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ และขยายเครือข่ายองค์การตลาดให้ครอบคลุมทัว่

ประเทศ โดยอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้า โดยเม่ือองค์การ

ตลาดได้รับข้อมลูข่าวสารจากเครือข่ายทัว่ประเทศ จะทําการประชาสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงานราชการตา่งๆ 

เพ่ือหาสถานท่ีในการระบายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เรือนจํา โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสาขาของ 

องค์การตลาด สถานท่ีราชการตา่งๆ ทัว่ประเทศ รวมทัง้ Modern Trade ในการนี ้นอกจากจะเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าล้นตลาดเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการเพิ่ม

รายได้แก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุให้

ชมุชนและเกษตรกรมีสว่นร่วมในการพฒันาโดยการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ใน

ภาครัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐานตามท่ีองค์การตลาดกําหนด และยงัเป็นการส่งเสริมด้านประชาสมัพนัธ์
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องค์การตลาดในฐานะตวัแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทย เสริมสร้างภาพลกัษณ์

ความน่าเช่ือถือให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการส่งสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น 

อาหารดบิ ขององค์การตลาดให้แก่หนว่ยงานราชการอีกด้วย 

นอกเหนือจากการกระจายสินค้าท่ีล้นตลาดไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ แล้ว องค์การตลาดยงัมีแนวนโยบาย

ในการรับซือ้สินค้าล้นตลาดของเกษตรกร โดยกําหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร 

และ ราคารับซือ้ปลายทางท่ีขายต่อผู้บริโภค เพ่ือให้มีความเหล่ือมลํา้น้อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้

ระบายสินค้าแล้ว ยงัขายได้ราคาท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีผู้บริโภค สามารถซือ้สินค้าล้นตลาดได้ในราคาท่ีลดลง 

และยงัเป็นการสร้างรายได้ให้กบัองค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ด้วย 

การปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) 

องค์การตลาดมีแนวนโยบายดําเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย

ท่ีผ่านมาได้มีการทําโครงการ คาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยออนทวัร์ 

365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ซึ่งเดิมใช้

ตวัแทน (Agent) เพียงไมก่ี่ราย ใช้ช่ือขององค์การตลาดตระเวนขออนญุาตเปิดตลาดนดัทัง้ในระดบั อําเภอ 

และ จังหวัดต่างๆ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้องค์การตลาดจํานวน 50,000 บาท ในพืน้ท่ีระดบัอําเภอ และ 

100,000 บาท ในพืน้ท่ีระดบัจังหวัด ทําให้ ไม่สามารถควบคมุการดําเนินงาน เกิดปัญหาในการควบคุม

คณุภาพ และสินค้าท่ีนํามาขายได้อยา่งเตม็ท่ี ซึง่อาจทําให้เสียช่ือเสียงขององค์การตลาด  

โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์การตลาดจะเป็นผู้ บริหารจัดการโครงการประเภท Event 

Marketing เอง ตัง้แต่การเลือกสถานท่ี วันเวลา การจดัหมวดหมู่สินค้า รูปแบบการค้า แต่อาจมีการจ้าง

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน หรือสถาบนัการศึกษา เป็นผู้ รับจ้างในงานภาคปฏิบตัิ โดยองค์การตลาด

จะรับรายได้จากการเชา่แผงการค้าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก 

ซึ่งในการนี ้นอกจากจะทําให้การควบคมุดแูลงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ว ยงัเป็นการเพิ่ม

รายได้ให้แก่องค์การตลาด และยงัเป็นการพฒันาความรู้ให้แก่บคุลากรขององค์การตลาดอีกด้วย แนวทาง

ดงักลา่วนี ้อาจนํามาใช้ในโครงการ Event Marketing อ่ืนๆ ในอนาคต   
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พัฒนาองค์การตลาดให้เป็นหน่วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์) ท่ีมีมาตรฐาน 

กิจกรรมหนึง่ท่ีถือเป็นแหลง่รายได้หลกันอกเหนือจากการดําเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน

ปัจจุบัน คือการดําเนินการเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ให้แก่เรือนจําและส่วนราชการต่างๆ 

โดยเฉพาะ การดําเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้าวสาร และเชือ้เพลิงให้แก่เรือนจําฯ ทณัฑสถานของกรม

ราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ และสว่นราชการอ่ืนๆ โดยในช่วงปีงบประมาณปี พ.ศ. 2515–2519 องค์การตลาด ได้

ดําเนินการจดัสง่อาหารดิบ และเชือ้เพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวนีไ้ด้ทํา

รายได้ให้กบัองค์การฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตามได้มีการถกูท้วงตงิจากสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตัิท่ีองค์การตลาด

มีการแตง่ตัง้เอกชนให้เป็นตวัแทน (ตวัแทนชว่ง) เป็นผู้ ดําเนินการจดัหาอาหารดิบให้แก่เรือนจําทัง้หมด โดย

องค์การตลาดมีการหกัอตัราผลตอบแทนร้อยละ 3 และเม่ือมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในสิทธิพิเศษของ

องค์การตลาดดังกล่าว ทําให้องค์การตลาดต้องเข้าร่วมประกวดราคาเพ่ือเสนอราคาอาหารดิบและ

เชือ้เพลิงแข่งขนักนักบัเอกชนและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ จึงคาดการณ์ได้ว่ารายได้จากแหล่งนีข้ององค์การตลาด

จะลดลงอย่างมาก ในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนี ้ในอนาคตองค์การตลาดจึงมี

แนวนโยบายในการหาช่องทางการขยายกิจกรรมการจัดหาวัสดุโภคภัณฑ์เพิ่มเติม อาทิเช่น โรงเรียน 

โรงพยาบาล หนว่ยทหาร และหนว่ยราชการทัว่ประเทศ โดยประสานพนัธมิตรกบัตวัแทนขององค์การตลาด

ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี 76 จงัหวดั รวมทัง้การเน้นในด้านคณุภาพอาหาร และความเช่ือถือได้ในด้านการให้บริการ 

นอกจากนี ้องค์การตลาดยงัต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในการจดัหาวสัดโุภค

ภณัฑ์ ท่ีแตเ่ดิม ดําเนินการโดยตวัแทนช่วงขององค์การตลาดเป็นหลกั มาเป็นการจดัซือ้จดัหา (Sourcing 

and procurement) วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในราคาท่ีดีท่ีสุด รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานด้วยตนเอง โดยใช้มาตรฐานอนามยั และความมั่นใจได้ในการไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนไปกับ

อาหาร เป็นจุดขายและสร้างความแตกต่างจากผู้ ดําเนินการจดัหาอาหารดบิอ่ืนๆ โดยหากองค์การตลาด

สามารถดําเนินงานสว่นนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ จะสง่ผลให้หนว่ยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้  

ในประเดน็ดงักลา่ว องค์การตลาดจําเป็นต้องจดัตัง้คณะทํางานขึน้มาเพ่ือศกึษาถึงความเป็นไปได้ 

การวางระบบเพ่ือรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมท่ีเพิ่มมลูคา่วตัถดุิบ อาทิ การคดัเกรด

สินค้า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็นต้น ในลําดบัถดัไป 
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สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม 

รายได้หลกัท่ีสําคญัท่ีสดุตามพนัธกิจขององค์การตลาดคือรายได้จากการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบั

ตลาด โดยเฉพาะการให้เช่าแผงค้า ซึ่งในปัจจุบนั สาขาท่ี องค์การตลาดเป็นผู้บริหารเอง ประกอบด้วย 

สาขาตลิ่งชนั สาขาบางคล้า และสาขาลําพนู โดยสาขาบางคล้า มีจดุขายท่ีค่อนข้างชดัเจน คือ เป็นตลาด

สัตว์นํา้ ในขณะท่ีสาขาลําพูน มีความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้เป็นตลาดพืชผักออร์แกนิค การได้รับ

งบประมาณจากรัฐบาลมาเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดทัง้สองสาขา 

จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ค่าเช่าแผงค้า และอาคารพาณิชย์ เพ่ือสร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้แก่

องค์กรได้สว่นหนึง่ 

ในขณะท่ีสาขาตลิ่งชนัในปัจจบุนั ยงัคงไม่มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้า องค์การตลาดจึงสามารถ

ใช้โอกาสนี ้ปรับแนวทางท่ีในการพฒันาและบริหารจดัการตลาดตลิ่งชนั ว่าควรเน้นการดําเนินธุรกิจใน

รูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพฒันาเป็นตลาดสําหรับการค้าส่ง

พืชผกัออร์แกนิค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือ การพฒันาเป็นตลาดริมนํา้เพ่ือการท่องเท่ียว เป็นต้น 

จากนัน้จึงทําการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบท่ีศึกษา ภายใต้กรอบ

งบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาล แล้วจึงทําการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

ทัง้นี ้การศึกษาเชิงลึกก่อนการดําเนินงานดงักล่าว จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถกําหนดแนวทางท่ี

ชดัเจนในการพฒันา และเพิ่มโอกาสท่ีตลาดตลิ่งชนัจะประสบความสําเร็จ และกลายเป็นตลาดหลกัท่ีมีจดุ

ขายเฉพาะตวั ซึง่จะสามารถสร้างรายได้แก่ องค์การตลาดในระยะยาว 

นอกจากการสร้างจดุขายท่ีชดัเจนให้กับตลาดสาขาท่ี องค์การตลาดเป็นผู้บริหารเองในปัจจุบนั 

เม่ือตลาดต่างๆ เร่ิมมีจํานวนผู้ ใช้บริการมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้จากการพฒันาสิ่ง

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีตลาดท่ีมีอยู่ ซึ่งรวมถึงคา่บริการรายวนั เช่น คา่แผงค้าในพืน้ท่ีส่วนท่ีเปิด

เพิ่มเตมิในตลาดตลิ่งชนัเชน่ในบริเวณตลาดริมนํา้ คา่บริการท่ีจอดรถ คา่บริการห้องนํา้ คา่เช่าอปุกรณ์ และ

การเปิดให้เชา่พืน้ท่ีเพิ่มด้านหน้าตลาดบางคล้า เป็นต้น  

นอกจากนี ้รายได้ส่วนอ่ืนๆ จะมาจากโครงการอ่ืนๆ อาทิ รายได้จากคาราวานสินค้าท่ีองค์การ

ตลาดจะเปล่ียนจากวิธีการเก็บคา่ตอบแทนเหมาจา่ยจากตวัแทนท่ีขอรับสิทธ์ิจากองค์การตลาด มาเป็นการ

เก็บค่าเช่าแผงค้าเอง แต่อาจมีการจ้างหน่วยงาน หรือ Organizer ดําเนินการด้านภาคปฏิบตัิ และจดัทีม

ตรวจการจ้างเพ่ือควบคมุคณุภาพ ซึง่จะทําให้รายได้จากโครงการนีเ้พิ่มมากขึน้จากเดิม รายได้จากการช่วย
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ระบายสินค้าล้นตลาด รายได้จากการค้าสินค้าออนไลน์ รวมทัง้การทํา Demand Matching และรายได้

จากการนําสินค้า OTOP เข้าสูต่ลาด Modern Trade เป็นต้น 

สว่นในระยะยาว องค์การตลาดสามารถท่ีจะใช้ความรู้ความชํานาญ จากการพฒันาตลาดตลิ่งชนั 

และตลาดอ่ืนๆท่ี องค์การตลาดเป็นผู้บริหารมาให้บริการให้คําปรึกษาแก่ผู้ ท่ีมีความต้องการพฒันาตลาด 

แต่ไม่มีความรู้ ความชํานาญ โดยองค์การตลาดสามารถสร้างรายได้จากค่าบริการท่ีปรึกษา และค่า 

Loyalty fee รวมทัง้ช่วยเป็นท่ีปรึกษาหรือรับจ้างบริหาร ในการบริหารจดัการตลาดเม่ือเปิดตลาด และ

จดัเก็บสว่นแบง่รายได้ ของโครงการท่ีได้พฒันาขึน้มาใหมอี่กสว่นหนึง่ 

5.3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาด

กายภาพ 

เน่ืองด้วยองค์การตลาดได้รับการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาตลาดตวัอย่างจากรัฐบาล ใน

ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการนําองค์ความรู้ท่ีมีจากการพัฒนาและปรับปรุง 

ตลาดสาขาทัง้ 3 แหง่ขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่แหล่งชมุชนอ่ืนๆ โดยการขยายองค์

ความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์การตลาด และ ยทุธศาสตร์ของชาติในมิติของการพฒันา

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างตลาดต้นแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขนัได้อย่างมัน่คง เพ่ือเป็น

รายได้หลกัท่ียัง่ยืนให้แก่ประเทศไทย  

ทัง้นี ้เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมพฒันาตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐาน องค์การตลาด 

จะมี 3 บทบาท ดงันี ้ 

สร้างองค์ความรู้ 

 สร้างองค์ความรู้ ด้วยการกําหนดขอบขา่ยงาน (Framework) ในการจดัการตลาดท่ีได้มาตรฐาน 

 สร้างคูมื่อในการสร้างตลาดให้ได้มาตรฐาน 

เผยแพร่ 

 โดยเร่ิมจากการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจดัการตลาด ซึ่งสามารถพฒันาต่อยอด

รูปแบบธุรกิจ โดยการเก็บเป็นค่าท่ีปรึกษา ค่ารับจ้างบริหาร และสามารถพัฒนาเป็นการเก็บ 
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Loyalty fee ให้แก่ องค์การตลาด ตลอดจน มีการแบ่งปันรายได้ เน่ืองจากองค์การตลาดจะช่วย

เป็นพ่ีเลีย้งในภาคปฏิบตัเิม่ือเปิดตลาด เป็นต้น 

 ส่ือการเรียนรู้อาจเป็นลักษณะออนไลน์ (E-learning) อาทิ VDO และ Interactive Media หรือ 

ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ Skilllane.com Facebook และ GDN (Google Display Network) ท่ี เ ป็น 

Banner ตามเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น 

วัดผล 

 สร้างเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของตลาดชมุชนนัน้ๆ 

 สร้างแบบทดสอบในการวัดผลของตลาดชุมชนดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการของตลาด

ต้นแบบ ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ผลการประเมินก่อนการพัฒนาเรียนรู้ และผลการ

ประเมินการพฒันา 

ทัง้นี ้องค์การตลาดได้วางแผนการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ในตลาดกายภาพสาขาตา่งๆ ท่ีตลาดตลิ่ง

ชนั ตลาดบางคล้า และ ตลาดลําพนู โดยใช้งบประมาณอดุหนนุท่ีจะได้มาใน ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือมาเป็นงบ

ลงทนุ 

5.3.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างองค์การตลาด 4.0 

สร้างระบบ E-commerce 

เน่ืองด้วยองค์การตลาดมีจุดแข็งคือ เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย ทําให้มี

ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ ผลิตท่ีสําคญัในแต่ละจังหวดัได้ง่าย และเป็นกลไกท่ีสําคญัของ

กระทรวงมหาดไทยในการเช่ือมโยงข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ ซือ้ ในปัจจบุนั เน่ืองด้วยแนวโน้มของ

เทคโนโลยีและนวตักรรมทัง้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน สง่ผลให้โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทํา

ให้สามารถสืบค้น ส่งตอ่ จดัเก็บ และบริหารข้อมลูได้เป็นปริมาณมาก และรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม องค์การ

ตลาดยังมีจุดอ่อน คือ การขาดบุคลากรผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการตลาดออนไลน์และการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ ยังขาดการนําข้อมูลท่ีเก็บได้ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพกบัองค์กร 
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ดงันัน้ ด้วยปัจจยัท่ีได้กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น องค์การตลาดจึงพิจารณาดําเนินกลยทุธ์ สร้างระบบ 

E-commerce 4.0 ด้วยการ (1) พัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์ (Online 

Marketing) (2) เน้นการเป็นพนัธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศยัช่องทางท่ีมีอยู่แล้ว แทน

การสร้างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชําระเงิน ออนไลน์หรือโดยบตัรเครดิต และ (3) ริเร่ิมโครงการนําร่องใน

กรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายผลออกไปทัว่ประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้นไปท่ีการมีสว่นร่วมและการ

เข้าถึงข้อมูลผ่านทางช่องทางเดิมท่ีประชาชนมีความคุ้นเคย เช่น บนโทรศพัท์มือถือ หรือบนแอปพลิเค

ชนัไลน์ (Line) และในช่วงตอ่มา (แผนระยะ 20 ปี) จึงเร่ิมสร้างแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง 

เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง ชอ่งทางการส่ือสาร และรวบรวมข้อมลูระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย ซึ่งอาจขยายไปถึง

ผู้ ซือ้ในต่างประเทศ และอาจพิจารณา Outsource ระบบโลจิสติกส์ ไปให้กับบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญ

ให้กบัพนัธมิตรภาครัฐ เชน่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ภาคเอกชน เชน่ เชน่ Kerry เป็นต้น 

แผนภาพที่ 28: Business Model การขายสนิค้าชุมชนบนช่องทางออนไลน์ 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

Input Process Output

สินค้าชุมชน 

ให้ อต. เป็นหนว่ยงานกลางในการ

- ตรวจสอบ Supplier

- บริหารอปุสงค์ อปุทาน

ภาครัฐ

- กระทรวงมหาดไทย

- กรมพฒันาชมุชน

- ตลาดบางคล้า

- ตลาดลําพนู

ภาคเอกชน

- ชมุชนรากหญ้า

- เกษตรกร

- ผู้ประกอบการรายยอ่ย

การตลาดแลประชาสัมพันธ์

- ส่ือการตลาดออนไลน์

- โฆษณาผา่น Facebook

- บริษัทโฆษณา

Web Portal

ค้าสง่: Alibaba, Thaitrade

ค้าปลีก: Lazada, Shopee

การจ่ายเงนิ

Web Portal เป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้า
และสง่สว่นแบง่รายได้ให้แก่ อต. 
โดยตรง

สินค้าคงคลัง

-ระบบ Web Portal จะบอกจํานวน 
และทางเว็บจะสง่คนมารับของ
โดยตรงจากผู้ขายเลย ดงันัน้ อต. จงึ
ไมต้่องมีสินค้าคงคลงัในชว่งแรก

การจัดส่ง

Web Portal จะเป็นผู้จดัสง่ 
โดยประสานงานกบัผู้ให้บริการ 
Logistics รายอ่ืนๆ
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ในกระบวนการขายสินค้าวิสาหกิจชมุชนบนช่องทางออนไลน์นี ้ทางองค์การตลาดจะประสานงาน

นําสินค้าชุมชนจากทัง้หน่วยงานภาครัฐ เช่น จากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน 

เช่น จาก Modern Trade ต่างๆ เพ่ือขายบนช่องทางออนไลน์ โดยองค์การตลาดจะนําสินค้าชุมชนไป

วางขายบนเว็บไซต์ช่องทางออนไลน์ต่างๆ (Web Portal) ทัง้เว็บไซต์ท่ีซือ้ขายในลักษณะค้าส่งอย่าง 

Alibaba.com หรือ Thaitrade.com และเว็บไซต์ท่ีซือ้ขายในลักษณะค้าปลีกอย่าง Lazada.com หรือ 

Shopee.com โดยองค์การตลาดจะช่วยทําการตลาดให้กับสินค้าชุมชน ควบคูไ่ปกับการทําการตลาดของ

เว็บไซต์ดังกล่าว เม่ือสินค้าถูกสั่งซือ้ ผู้ ประกอบการเว็บไซต์จะส่งข้อมูลให้กับองค์การตลาดซึ่งเป็น

หน่วยงานกลางและเจ้าของสินค้าเพ่ือทําการส่งมอบสินค้า (Delivery) ให้กับลกูค้า ผู้ ซือ้สินค้าจะจ่ายเงิน

ออนไลน์บนระบบของเจ้าของเว็บไซต์ และองค์การตลาดจะเป็นผู้ รับเงินจากการขายจากเจ้าของเว็บไซต์ 

ก่อนจะหักส่วนแบ่งรายได้แล้วจึงนําเงินส่วนท่ีเหลือส่งคืนให้กับเจ้าของสินค้า ด้วยวิธีการนี ้(Dropship 

Model) องค์การตลาดจึงไม่ต้องรับผิดชอบในสินค้าคงคลงั คลงัสินค้า การจัดส่ง และระบบการรับเงิน

ออนไลน์ 

สร้างศูนย์ข้อมูล 

การสร้างศนูย์ข้อมลูมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ชว่ยให้ประชาชนทกุกลุม่สามารถเข้าถึงและรับทราบถึง

ข้อมลูท่ีสําคญั เช่น ราคาสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตทัง้ประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรือ

บนแอปพลิเคชนัไลน์ (Line) (2) ช่วยจบัคูค่วามต้องการซือ้กบัความต้องการขาย โดยเฉพาะความต้องการ

เป็นล็อตใหญ่ในทกุๆ พืน้ท่ี รวมทัง้อาจเป็นการส่งตอ่ข้อมลูความต้องการของผู้ ซือ้ในตา่งประเทศ และ (3) 

สามารถเป็นช่องทางการสร้างรายได้บางส่วน เช่น จากค่าบริการ ค่าบริหารจัดการแอปพลิเคชันให้กับ

องค์การตลาด นัน้  

ในการนี ้องค์การตลาดมีความจําเป็นต้องสร้างศูนย์ข้อมูล เพ่ือนํามาบริหารจัดการการตลาด

ออนไลน์ดงักล่าวนี ้ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ทัง้จากการสํารวจจากพนัธมิตรภาครัฐ เช่นข้อมลูจาก กรมการ

ปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์การเกษตร หรือ กระทรวงพาณิชย์ ตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ราชอาณาจกัร หรือเป็น

ราคาท่ีองค์การตลาดกําหนดขึน้เพ่ือรับซือ้ในกรณีสินค้าการเกษตรท่ีล้นตลาด และ ด้านปริมาณ 

(Demand Matching) เน่ืองจากผู้ ประกอบการ SME หรือ ผู้ ผลิต OTOP ท่ีมีความต้องการผลิตผลทาง

เกษตรจํานวนมาก และมีข้อกําหนดเง่ือนไขคณุภาพคงท่ี ยงัไม่สามารถหาสินค้าวตัถดุิบทางการเกษตรท่ีมี

คุณภาพคงท่ีได้เพียงพอ และ สม่ําเสมอ เช่น การผลิตอาหารแปรรูป และ เคร่ืองสําอางจากวัตถุดิบ
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ธรรมชาตท่ีิกําลงัเป็นกระแสนิยมในตา่งประเทศ ทําให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามคําสัง่ซือ้ นบัเป็นอปุสรรค

ในการทําการค้าอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีคําสัง่ซือ้สินค้าจํานวนมากจากต่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้

บริการดงักลา่วยงัสามารถชว่ยในการบริหารจดัการสินค้าท่ีล้นตลาดได้อีกด้วย 

โดยในกระบวนการสร้างศนูย์ข้อมลูจะประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) ขัน้ตอน Input ซึ่ง

คือ ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลท่ีจําเป็นจากหน่วยงาน

ตา่งๆ และจากการเก็บรวบรวมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น จากเกษตรจงัหวดั หรือจากกระทรวง

พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น แล้วจึงนํามาสู่ ขัน้ตอนการทําความสะอาดข้อมลู (Data 

Cleansing) โดยจะเป็นการจัดการเรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในความเรียบร้อย (2) ขัน้ตอน Process ซึ่งคือ 

ขัน้ตอน Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็นการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และบริหาร

จัดการเพ่ือเตรียมตัวนําไปใช้ประโยชน์ และขัน้ตอนการปรับปรุงข้อมูล (Data Improvement / Data 

Adjustment) ซึ่งคือ การปรับปรุงข้อมูลให้แสดงผลลัพธ์ท่ีทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที พร้อมทัง้ขับเคล่ือนเป้าหมายให้ชดัเจนขึน้ทุกๆ เดือน และ (3) ขัน้ตอน Output ซึ่งคือ 

ขัน้ตอน Data Commercialization เป็นการสร้าง Product หรือ Business Model ในการนําข้อมูลไปใช้

หรือขายข้อมูล เช่น ขายรายงานข้อมูล (Report) ขายวิธีการสร้างตลาดตวัอย่าง หรือการสร้างตารางจัด

อนัดบั Rating ตลาด เป็นต้น 

การสร้างข้อมลูด้าน อปุสงค์ และอปุทาน จะสามารถช่วยทําให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรวตัถดุิบ พบกับ

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีความสามารถสงู เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมี

พืน้ฐานจากด้านเกษตรกรรม 
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ขัน้ตอนโดยคร่าวของกระบวนการในระบบศนูย์ข้อมลูมีดงัตอ่ไปนี ้

แผนภาพที่ 29: กระบวนการของระบบศูนย์ข้อมูล 

 

(ท่ีมา: การวิเคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

โดยในกระบวนการสร้างศนูย์ข้อมลูจะประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) ขัน้ตอน Input ซึ่ง

คือ ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลท่ีจําเป็นจากหน่วยงาน

ต่างๆ และจากการเก็บรวบรวมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น จากเกษตร

จงัหวดั หรือจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น โดยลกัษณะข้อมลูอาจเป็นใน

ด้าน ราคา ปริมาณผลผลิต หรือ มาตรฐานตลาด แล้วแตก่รณี แล้วจึงนํามาสู่ขัน้ตอนการทําความสะอาด

ข้อมูล (Data Cleansing) โดยจะเป็นการจัดการเรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในความเรียบร้อย (2) ขัน้ตอน 

Process ซึ่งคือ ขัน้ตอน Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็นการนําข้อมูลมา

วิเคราะห์และบริหารจัดการเพ่ือเตรียมตัวนําไปใช้ประโยชน์ และขัน้ตอนการปรับปรุงข้อมูล (Data 

Improvement / Data Adjustment) ซึ่งคือ การปรับปรุงข้อมูลให้แสดงผลลพัธ์ท่ีทนัสมยั เป็นปัจจุบนั และ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที พร้อมทัง้ขบัเคล่ือนเป้าหมายให้ชดัเจนขึน้ทุกๆ เดือน และ (3) ขัน้ตอน 

Input Process Output 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูล (Data Collection) 

- ดชันีราคา 

- ข้อมลูอปุสงค์ อปุทาน 

- มาตรฐานตลาด 

การเก็บข้อมูล (Data 
Collection) 

- กรมการปกครองสว่นท้องถ่ิน 

- กรมพฒันาชมุชน 

- ตลาดสาขา 

การปรับปรุงข้อมูล (Data 
Improvement / Data Adjustment)
การปรับปรุงข้อมลูให้แสดงผลลพัธ์ท่ี
ทนัสมยั เป็นปัจจบุนั และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที 

การทาํ Data Science และการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 

นําข้อมลูมาวิเคราะห์และบริหาร
จดัการเพ่ือเตรียมตวันําไปใช้
ประโยชน์ 

Data Commercialization  

การสร้าง Product หรือ 
Business Model ในการนํา
ข้อมลูไปใช้หรือขายข้อมลู เชน่ 
ขายรายงานข้อมลู (Report) 
ขายวิธีการสร้างตลาดตวัอยา่ง 
หรือการสร้างตารางจดัอนัดบั 
Rating ตลาด เป็นต้น 
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Output ซึ่งคือ ขัน้ตอน Data Commercialization เป็นการสร้าง Product หรือ Business Model ในการนํา

ข้อมูลไปใช้หรือขายข้อมูล เช่น ขายรายงานข้อมลู (Report) ขายวิธีการสร้างตลาดตวัอยา่ง หรือการสร้าง

ตารางจดัอนัดบั Rating ตลาด เป็นต้น โดยในบางส่วนอาจเป็นการเผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าเพ่ือเป็นการ

บริการสาธารณะ  

5.3.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน 

เม่ือองค์การตลาดมีแนวนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ และ

ทนัต่อเหตุการณ์มากขึน้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะปรับปรุงการดําเนินงานภายในให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ 

และ พนัธกิจ ในอนาคต รายละเอียดในสว่นตา่งๆ ของการบริหารจดัการภายใน จงึมีดงัตอ่ไปนี ้

บทบาทการปฏิบัตหิน้าท่ี และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการขององค์การตลาดจะจดัมีการดําเนินงานตามมาตรฐานบทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ ในบทบาทการปฏิบตัหิน้าท่ี และการพฒันาตนเอง ในด้านตา่งๆ ซึง่รวมถึง  

1) ด้านบทบาทการปฏิบตัหิน้าท่ี ซึง่รวมถึง 

 การกําหนดให้มีแผนการดําเนินงานระยะสัน้หรือแผนประจําปี และแผนการดําเนินงานระยะ

ยาวหรือแผนวิสาหกิจเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจท่ีชดัเจน   

 การจดัให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสําคญัโดยเฉพาะในเร่ือง การบริหาร

ความเส่ียง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจดัการสารสนเทศ และ

ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล 

 การดแูลตดิตามผลการดําเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจดั

ให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีสําคญัอย่าง

สม่ําเสมอ ครบถ้วน มีคณุภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่คณะกรรมการเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดบัสูงของ

รัฐวิสาหกิจ โดยจัดให้มี ระบบการประเมินการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร

ระดบัสงูภายในองค์กร 

 การประชุมคณะกรรมการควรกําหนดการประชมุและวาระประชุมไว้ล่วงหน้า โดยจดัให้มี

การประชุมทุกเดือนหรือตามความเหมาะสมและมีการจดักลไกสําหรับวาระท่ีมีความซบัซ้อน 
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เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณา และดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีเพียงพอและได้รับ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในเวลาท่ีสมควร โดยเฉพาะวาระเร่ืองท่ีสําคญัต้องมีหลกัฐาน

แสดงว่า คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนัน้อย่างเพียงพอ  ทัง้นี ้กรรมการควรเข้า

ประชมุคณะกรรมการหรืออนกุรรมการตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอและมีสว่นร่วมในการประชมุ 

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นช่องทางในการ

ตดิตาม การปฏิบตังิานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้ โดยข้อมลูท่ีเปิดเผยต้องมีความ

ถกูต้อง เช่ือถือได้ เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 การส่งเสริมให้องค์กรมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ

มีการเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน   

2). ด้านการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ ซึง่รวมถึง 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) เพ่ือหาประเด็นสําคัญท่ี

กรรมการควรจะปรับปรุงแก้ไข และนําไปสูก่ารดําเนินการแก้ไขประเดน็สําคญัเหลา่นัน้   

 การส่งเสริมความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ

องค์กร และการสง่เสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดีย่ิงขึน้   

การประชาสัมพันธ์ 

การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นรากฐานในการพฒันาและดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน องค์การตลาดได้มีการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและมีการสร้างการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเน่ืองโดยเผยแพร่ผ่านโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การประชาสมัพนัธ์ขององค์การตลาดจะเป็นใน

รูปแบบการเสนอข่าวสาร ความเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นการประชาสมัพันธ์ลกัษณะแบบงานประจํา ขาดการ

ประชาสมัพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกทัง้ การประชาสมัพันธ์ท่ีผ่านมา ยงัขาดการวางแผน

ระยะยาว ส่งผลให้ประชาชนไม่ตระหนกัถึงบทบาทขององค์การตลาด ภารกิจ และวตัถปุระสงค์การก่อตัง้ 

ดังนัน้ องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์คือ (1) พัฒนาการบริหารจัดการการ

ประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรเอง (2) ประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้องค์กรและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีสู่

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างการรับรู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีขององค์กร รวมถึง สร้าง

เครือข่ายความเช่ือมโยงของประชาชน ผู้ ซือ้ ผู้ ขาย และ เกษตรกรทุกระดบั ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย

ตา่งๆ ขององค์การตลาด และประชาชนทัว่ไป รับรู้ เข้าใจ พึงพอใจ เช่ือมัน่ ตลอดจนให้ความร่วมมือ และ

ให้การสนบัสนนุ องค์การตลาดในทกุด้าน อนัเป็นการสร้างศกัยภาพในการบริหารงานรวมทัง้การแข่งขนัใน

เชิงธุรกิจ ได้เป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัจําเป็นต้องดําเนินการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุด้านการตลาดด้วย 

ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการรายได้ขององค์การตลาด 

การบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร 

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท่ี

จําเป็นในธุรกิจ เป็นรากฐานท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนองค์การให้ไปสู่วิสยัทศัน์ และพฒันาองค์การตอ่ไปได้

อยา่งยัง่ยืน ในปัจจบุนัพนกังานสว่นใหญ่ภายในองค์การตลาดอยู่ในส่วนสนบัสนนุมากกว่าด้านการบริหาร

จดัการ การพฒันาตลาด การพฒันาธุรกิจ ทัง้นีส้่วนหนึ่งเน่ืองจากการบริหารจดัการท่ีสําคญัมกัใช้ตวัแทน

หรือทําสัญญาเช่าให้เอกชนมาบริหารเป็นหลัก ส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรไม่มีทักษะในเชิงธุรกิจ 

ดงันัน้ การพฒันาบคุลากรขององค์การตลาดให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ และทกัษะอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักบัขอบข่ายงาน ประกอบกบัการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ จะมี

ความสําคญัเป็นอย่างมากในการยกระดบัองค์กรไปสู่มิติใหม่ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์และการเปล่ียนแปลงได้ดี

ย่ิงขึน้ องค์การตลาดจงึจะพิจารณาแนวนโยบายการบริหารบคุลากรและพฒันาองค์กรดงันี ้

(1) เร่งเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจําเป็นและต้องการในธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจทําได้ด้วยการฝึกอบรม

พนกังานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั หรือสรรหามาจากภายนอก โดยเร่ิมจากการเน้นให้ผู้บริหารและพนกังานระดบั

ปฏิบัติการมีความรู้และทักษะพืน้ฐานของแต่ละตําแหน่ง และขยายผลไปถึงการพัฒนาให้บุคลกรใน

องค์การ มีความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับอนาคตขององค์การ อาทิ ความรู้และทกัษะทางด้านการ

บริหารจดัการทัว่ไป การบริหารจดัการตลาด การพฒันาธุรกิจ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ รวมไปถึงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาตลาด 4.0 รวมทัง้ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ โดยนํามา

ประยกุต์ใช้เพ่ือให้เหมาะสมกบัภารกิจในวนัข้างหน้าตามแผนวิสาหกิจนี ้ 

(2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สนบัสนนุยทุธศาสตร์ คือให้มีหน่วยงานท่ีจําเป็นตอ่การรองรับการ

ประกอบการตามยุทธศาสตร์ในอนาคต อาทิ การจัดตัง้สายงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรอง

ผู้ อํานวยการจํานวน 1 อตัรา และ ผู้ฃ่วยผู้ อํานวยการจํานวน 2 อตัรา เพ่ือการพฒันาธุรกิจ และการบริหาร
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จดัการในภาคปฏิบตัิ นอกจากนีด้้วยกฎระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมายจดัตัง้ รวมทัง้ปรับปรุงระบบจดัการ

ภายในท่ียังขาดความยืดหยุ่น และไม่มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป ซึ่งอาจส่งผลให้

บคุลากรภายในองค์กรขาดแรงจงูใจในการทํางาน  

(3) สร้างระบบ Fast Track (High Performance and Potential System – HPPS) โดยการพฒันา

ระบบบริหารผลงาน (Performance Mangement System) ท่ีจะสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ และมีผลิตภาพ (Productivity) ท่ีสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดกําลังใจในการ

ปฏิบตังิาน และในท้ายท่ีสดุ จะกลายมาเป็นการสร้างรากฐานวฒันธรรมการทํางานท่ีดีให้แก่องค์กร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปัจจบุนั องค์การตลาดยงัขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัขอบเขตประโยชน์ของการบริหาร

จดัการสารสนเทศ ทําให้การถ่ายทอดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรยงัมีข้อจํากดั นอกจากนี ้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ถูกนํามาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทําให้

พนกังานปฏิบตักิารต้องนําข้อมลูจากระบบมาใส่ในโปรแกรมโดยพนกังานอีกครัง้จึงจะสามารถใช้ข้อมลูได้ 

ซึง่ทําให้เกิดความลา่ช้าในการปฏิบตังิาน  

เน่ืองจากในแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดฉบับนีต้้องอาศัยการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานภายในเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทัง้ต้องเตรียมการในการให้บริการภายนอก

องค์การในอนาคต เช่น บริหารจดัการตลาด สร้างศนูย์ข้อมลูและองค์ความรู้ รวมทัง้การก้าวเข้าไปสู่ตลาด

ออนไลน์ จงึจําเป็นต้องสง่เสริมทกัษะบคุลากรทางด้านนีใ้นองค์การฯ โดยเร่งดว่น นอกจากนีอ้งค์การตลาด

ยงัต้องเร่ิมวางแผนในการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการเอือ้อํานวยต่อ

ภารกิจตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น 

องค์การตลาด จึงมีแนวนโยบายในการ (1) สร้างการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการประยกุต์ใช้ (2) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีคณุภาพ ทนัสมยั และ 

เพียงพอต่อการใช้งาน กล่าวคือมีการยกระดบัโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ (3) 

พฒันากําลงัคนด้านเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ ศกัยภาพ และปริมาณท่ีเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานด้าน

เทคโนโลยีดจิิทลั เพ่ือให้บริการสงัคมและประชาชน (4) ยกระดบัขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขนั

ของภาคธุรกิจโดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลด
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ต้นทุนการดําเนินงาน และเพ่ือนําไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับองค์กรและ

ประชาชน และ (5) ให้การสง่เสริม และสนบัสนนุนวตัิกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือการประยกุต์ใช้

ในการดําเนินงานของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชนอย่างเท่า

เทียม ทกุภาคสว่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการตา่งๆ ขององค์กรได้  
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ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหนว่ยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษา โดยมีจุดประสงค์

ของการตรวจสอบเพ่ือ (1) ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนบัสนนุ องค์การตลาดให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตัิท่ีวางไว้ (2) สร้างความเข้าใจและ

ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม สร้างมลูค่าเพิ่ม

ให้กับองค์กร (3) มีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเส่ียงท่ีสําคญันําไปสู่ระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ

ตลาด และ (4) สร้างความมั่นใจในด้านความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการ

ดําเนินการท่ีสําคญัมีความถกูต้อง ซึง่หน่วยงานด้านการควบคมุภายในมีความสําคญัอย่างมากในการเป็น

ส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือน และควบคมุให้แนวทางการปฏิบตัิงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ ดงันัน้ แนวนโยบายด้านการตรวจสอบจงึรวมถึง (1) การให้หน่วยงานตา่งๆ มีการ

หารือร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูเก่ียวกบัประเด็นท่ีคาดหวงัจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ประเด็นท่ีมี

ความเส่ียงสงู เพ่ือให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (2) พิจารณาและ

ประเมินการควบคุมของหน่วยงานภายในองค์กร กับความเส่ียงนัน้ๆ และมีการประเมินความเส่ียง 

ภายหลังกิจกรรมการควบคุม หากพบว่ากิจกรรมหรือกระบวนการงานใด มีความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่ใน

ระดบัสงูและสงูมาก ต้องนํามาจดัลําดบัความสําคญัและบรรจไุว้ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์และแผน

ตรวจสอบประจําปี และ (3) นําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ มาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการ

ตดิตาม/สอบทาน และรายงานการดําเนินงาน เสนอผู้ อํานวยการและคณะกรรมตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

ควบคุมภายใน 

องค์การตลาดมีจดัการควบคมุภายในขึน้เพ่ือ (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพของการดําเนินงาน มี

การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) สร้างความน่าเช่ือถือของการรายงาน

ทางการเงิน ทัง้การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส (3) ให้การปฏิบตัิงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ มติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และ (4) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจในการควบคมุภายใน

หนว่ยงานทกุระดบัขององค์การตลาด ซึ่งการมีหน่วยงานควบคมุภายในท่ีมีศกัยภาพจะเป็นการเสริมสร้าง

ความมัน่ใจว่าองค์กรจะปฏิบตัิงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดอย่างเหมาะสม อย่างไรก็
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ตาม ในแง่ของการปฏิบตัิจริงนัน้ การดําเนินการอาจไม่สามารถสําเร็จตามวตัถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์

ตามท่ีตัง้ใจไว้ เน่ืองจากข้อจํากัด ทางด้านโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของจากบุคลากร และ การท่ี

ผู้บริหารหลีกเล่ียงขัน้ตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อํานาจในทางท่ีผิด องค์การตลาดจึงมี

แนวนโยบายจดัทําการควบคมุภายในให้สร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุท่ีประกอบไปด้วยความซ่ือสตัย์

และจริยธรรม อาทิ การสร้างความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมการควบคมุแก่บคุลากรทกุคน มีการ

ประเมินความเส่ียงของทุกส่วนงานทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานผู้บริหารแต่ละ

ระดบัและกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและวงเงินอนมุตัิไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง การควบคมุ

จะต้องมีการมอบหน้าท่ีให้แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและคานอํานาจ

ระหวา่งกนัอยา่งมีประสิทธิผล 

บริหารความเส่ียง 

การบริหารงาน หรือ พฒันาองค์กรตามยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้จําเป็นต้องมีการประชุมหารือในท่ี

ประชมุผู้บริหาร เพ่ือกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับ

กลยทุธ์องค์กร โดยการนําผลการบริหารความเส่ียงหรือการคาดการณ์ความเส่ียงทีมีความน่าจะเป็นในการ

ทําให้กลยุทธ์ไม่สามารถประสบผลสําเร็จ มาเป็นส่วนในการตดัสินใจในการปฏิบตัิและการลงทนุท่ีสําคญั 

อีกทัง้ ต้องมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริหารความเส่ียงทกุปัจจยัเส่ียง รวมถึงมีการบริหารความ

เส่ียงเพ่ือสร้างมลูคา่ตอ่องค์กรในสว่นท่ีกระทบตอ่พนัธกิจหลกัขององค์การตลาด ดงันัน้ องค์การตลาดจึงมี

แนวนโยบายคือ (1) ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากรภายใน

องค์กร และ (2) พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ และ บริหาร

จดัการปัจจัยเส่ียงในขัน้สูง เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะใน

กระบวนการดําเนินงานท่ีสําคญัดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น ซึ่งหากองค์การตลาดมีความเข้าใจและดําเนินการใน

ประเด็นดงักล่าวได้ จะสามารถสร้างศกัยภาพการวิเคราะห์ หรือ การตอ่ยอดแนวความคิดในเชิงบริหารได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธรรมาภบิาล 

การปฏิบตัิงานต่างๆ ขององค์การตลาดจะต้องอยู่ภายใต้หลักธรรมภิบาล ถูกต้องตาม ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และกฎหมาย มีการตรวจสอบและควบคมุเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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นโยบายรัฐบาลว่าด้วยเร่ืองของการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งการทุจริตในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้

อย่างต่อเน่ือง และ เป็นประเด็นปัญหาทางสงัคม ในหลากหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน 

ดงันัน้ องค์การตลาดจึงต้องมีการป้องกนั ปลกูฝังคา่นิยมและจิตสํานึกให้แก่บคุลากรภายในองค์กรทกุคน 

ให้ตระหนึกถึงความรุนแรงของปัญหาดงักล่าว ซึ่งจะต้องมีการนําเสนอนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่น มีการกําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง และ สร้างค่านิยมให้ปราศจากการรับทรัพย์สิน หรือ 

ผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้แก่บคุลใดบคุคลหนึง่ 

5.3.6 บทสรุป 

เน่ืองจากรายได้จากการส่งอาหารดิบเข้าเรือนจําจะลดลง ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีนี ้การ

ทดแทนรายได้จะมาจากการปรับปรุงตลาดสาขา รวมทัง้ธุรกิจใหม่ อาทิ โครงการกระจายสินค้าวิสาหกิจ

ชุมชนสู่ตลาดกายภาพต่างๆ โครงการบริหารจัดการสินค้าล้นตลาด โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ

โครงการท่ีปรึกษาตลาดต้นแบบ โดยมีประมาณการทางการเงินในหวัข้อท่ี 5.7 

โครงการท่ีอยู่ในขัน้ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจฉบบัก่อน คือโครงการคาราวานสินค้า ซึ่งได้ขยาย

ขอบเขตออกไปเป็นการทําตลาดกิจกรรม (Event Marketing) ท่ีมีความหมายครอบคลมุมากขึน้ ซึ่งอาจ

พัฒนาเป็นโครงการย่อยอ่ืนๆ ในอนาคต อย่างไรก็ดี ในการทําตลาดกิจกรรมนี ้องค์การตลาดจะเป็น

ผู้บริหารจัดการ เพ่ือควบคุมคุณภาพการจัดการตลาดตลอดจนตวัสินค้า อีกโครงการหนึ่งท่ีต้องมีการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม คือโครงการส่งสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีองค์การตลาดจะเข้าไป

บริหารจดัการเองเชน่กนั โดยการเน้นท่ีคณุภาพ และอนามยัของอาหารท่ีไมมี่สิ่งปลอมปน 

สว่นโครงการท่ีไมอ่ยูใ่นแผนนี ้เน่ืองจากมีการชะลอโครงการไป คือ โครงการชมุชนยิม้ โดยมีสาเหตุ

จากประเด็นต่างๆ ทัง้ทางด้านการบริหารจัดการ เอกชนท่ีทําการร่วมทุนส่งสินค้าได้ช้า สินค้าท่ีขายใน

โครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมีราคาค่อนข้างสูง เม่ือการประกอบการไม่ประสบความสําเร็จ จึงทําให้

องค์การตลาดไมส่ามารถเก็บคา่บริหารจดัการได้ 

เนือ้หาของแผนวิสาหกิจฯ ฉบบันี ้สามารถสรุปได้ตามแผนภาพตอ่ไปนี ้  
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แผนภาพที่ 30: แผนภาพสรุปเนือ้หาของแผนวสิาหกิจ ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี 

 

(ท่ีมา: การวิเคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

Political (P) & Economic (E1)
การเปลี่ยนแปลงมหาอาํนาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศรษฐกจิเกิด
ใหม่อย่าง BRICS, N-11, CLMV ซึ่งจะ
เป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีเหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

พัฒนาศูนย์ข้อมูล 
Big Data ท่ี

เกี่ยวข้องกับ
การตลาดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน

พัฒนาบริการซือ้
ขายในตลาด 4.0

สร้างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด

มาตรฐานทัง้ในและ
ต่างประเทศ

แก้ไขกฎระเบียบท่ี
เป็นข้อจํากัดการ

ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มี
การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มี
ตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมท่ัวทัง้
ประเทศและขยาย
ความเช่ียวชาญ

ออกไปยัง
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี
ความเป็นเลิศใน
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน

องค์กร

ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี
แผนวิสาหกิจ

ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
ตลาดดัง้เดิมเป็นตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย

ยทุธศาสตร์ที่ 2 เป็น
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก (กระจายสินค้า
ชุมชนผ่านช่องทางตลาด
กายภาพต่างๆ, บริหาร
สินค้าล้นตลาด, Event 

Marketing, อาหารดิบเข้า
หน่วยราชการ, รายได้

ส่วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้าง
มาตรฐานตลาด

ต้นแบบ และเป็นศูนย์
การเรียนรู้การสร้าง

ตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้าง
องค์การตลาด 4.0

(E-commerce, ศูนย์
ข้อมูล)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ปรับปรุงการบริหาร

จัดการภายใน

พลวัตโลก

Environment (E2)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให้เกิดสินค้า
ล้นตลาด และความต้องการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข (เช่นโภคภัณฑ์ยังชีพ)

Social (S)
การขยายตัวของเมือง ทําให้กําลังซือ้
สูงขึน้ สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรักษ์  สร้างแนวโน้มความต้องการ
สินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ 
(ปลอดภัย) /บริการการแพทย์

Technological (T)
อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสื่อสารท่ี
รุดหน้า เพื่มความสามารถการซือ้ขาย
ออนไลน์ และการสร้างศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่
Legal (L)
กฎหมายคอมพิวเตอร์ป้องกนั
อาชญากรรมไซเบอร์ จะส่งเสริมความ
ม่ันใจให้ผู้บริโภคในการซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์มากขึน้

SWOT

จุดแข็ง (Strength)
– อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สามารถประสานการ
ขอใช้พืน้ท่ี และเข้าถึงข้อมลูท้องถิ่นต่างๆ ได้สะดวก
– มีอํานาจสามารถออกใบอนุญาตเปิดตลาดได้เอง
– เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถทําการค้าได้
– เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีความคล่องตัว

จุดอ่อน (Weakness)
– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในภารกจิหลักยังไม่เพียงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา 
และการบังคับใช้กฎหมาย
– ตลาดขาดการบํารุงรักษา ทําให้มีสภาพทรุดโทรม 
– ท่ีผ่านมายังไม่เน้นการประกอบภารกิจหลักเท่าท่ีควร

อุปสรรค (Threat)
– Modern Trade และแย่งส่วนแบ่งการตลาดดัง้เดิม
– พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซือ้สินค้าชอ่งทางใหม่ๆ  
– เทคโนโลยี 4.0 ต้องใช้บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
– สภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้
เกิดความไม่แน่นอนของผลผลิตภาคเกษตร

โอกาส (Opportunity)
– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซือ้ขายสินค้าออนไลน์
– อุตสาหกรรม 4.0 ทําให้การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมลูความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสาํคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภยัสงูขึน้จากสงัคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเท่ียวไทยแข็งแกร่งและได้รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์ 
– อํานาจซือ้ของประชากรโดยรวมสูงขึน้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SI1 การสร้างตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี 

4.0

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทัง้
ในและต่างประเทศ

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภายใน

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว
หรือเชื่อมโยงกบั
แหล่งท่องเท่ียว

ท้องถิ่น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์

ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีก (R)
E-commerce และ Modern Trade 
เติบโตอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วในการตัดสินใจ
ซือ้ ส่วนแบ่งการการค้าปลกีแบบดัง้เดมิ 
ลดบทบาทลงอย่างมาก

แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ (G) มี
แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่งเสริมด้าน
การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์

สถานการณ์ภายใน (MO)
เป็นหน่วยงานภายใต้ มท. แต่บุคลากร
ท่ีมีทักษะจําเป็นไม่เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครัฐเข้มงวด
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5.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ 

แผนวิสาหกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้เป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิง 

กลยทุธ์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

F1: สร้างประโยชน์สงูสดุจากสินทรัพย์ 

F2: บริหารต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 

C1: พฒันาตลาดเกษตรปลอดภยั 

C2: สง่เสริมการค้าให้กบัชมุชนท้องถ่ิน 

C3: เสริมสร้างความรู้ชมุชน 

C4: สร้างมาตรฐานตลาดกายภาพต้นแบบ 

C5: สร้างตลาด 4.0 

I1: บริหารสญัญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

I2: พฒันาศนูย์ข้อมลู 

I3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน  

I4: สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 

I5: มีบรรษัทภิบาลท่ีดี 

L1: พฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริมความยัง่ยืน 

L2: เสริมสร้างการพฒันาองค์กร 

L3: สร้างความสามารถด้าน IT ในการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจ 
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แผนภาพที่ 31: แผนที่ยุทธศาสตร์องค์การตลาดระยะ 5 ปี 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 
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ฒ
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F1: สร้างประโยชน์สงูสดุจากสินทรัพย์

C1: พัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย

I2: พัฒนาศนูย์ข้อมูล

โครงการตลาดดัง้เดิม เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก สร้างมาตรฐานตลาด

C4: สร้างมาตรฐาน

ตลาดกายภาพต้นแบบ

I1: บริหารสญัญาอย่าง

มีประสิทธิภาพ

L1: พัฒนาบคุลากรเพ่ือ

สง่เสริมความยั่งยืน

L3: สร้างความสามารถด้าน IT 

ในการสนับสนุนและสง่เสริมธุรกิจ

L2: เสริมสร้างการ

พัฒนาองค์กร

I3: เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการภายใน  

I5: มีบรรษัทภิบาลท่ีดีI4: สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

F2: บริหารต้นทุนและคา่ใช้จา่ย

C2: สง่เสริมการค้า
ให้กับชมุชนท้องถ่ิน

C3: เสริมสร้าง
ความรู้ชมุชน

C5: สร้างตลาด 4.0
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5.5 มาตรวัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย แผนขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

พัฒนา
ตลาดดั้งเดิมเปนตลาด
สินคาเกษตรปลอดภัย 

 

   พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปน
ตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย ผานตลาด
สาขาขององคการ
ตลาด 

1. กําไร (ขาดทนุ) จากการ

ดําเนินงานตลาด ก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคา รายจา่ยตดับญัชีและ

ดอกเบีย้จ่าย (เฉพาะตลาดท่ี

องค์การตลาดดําเนินการเอง) 

> -2 

ล้าน

บาท  

> 0.5 ล้าน

บาท 

> 1.5 

ล้าน

บาท 

> 4.5 

ล้าน

บาท 

> 4.5 

ล้าน

บาท 

 การจดัทํารายงาน

ความคลาดเคลือ่น

ทางการเงินจาก

เป้าหมาย 

(Variance 

Analysis) รายเดือน

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้

ทนัทว่งที พร้อมออก

มาตรการการแก้ไข

ให้ทนัทว่งที: ทํา

ยงัไง มีตรง I3 และ 

L2 ด้วย 

 

2. กําไรสทุธิขององค์การตลาดใน

ภาพรวม (บาท)  

> -35 

ล้าน

บาท  

> -45 ล้าน

บาท 

> 40 

ล้าน

บาท  

> -30 

ล้าน

บาท 

> -30 

ล้าน

บาท 

3. คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตอ่รายได้จาก

การดาํเนินงานทัง้หมด (ร้อยละ) 

170 185 166 146 144 

4. ประสทิธิภาพในการบริหาร

คา่ใช้จา่ยดาํเนินงาน 

-2 -4 -6 -8 -10 

5. ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 3 

ตลาดสาขา 

พฒันา

แผน

สาํเร็จ 

พฒันา

โครงสร้าง

เสร็จ

มีอตัรา

ผู้ เช่า

แผง >

มีรายได้

รวม > 

23 ล้าน

ผล

สาํรวจ

ความพงึ
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ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย แผนขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

สมบรูณ์

ตามแผน 

ร้อยละ 

80 

บาท  พอใจ

ผู้ใช้

ตลาดคือ 

พงึพอใจ 

เปน
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก เพ่ือกระจาย
สินคาชุมชนผานชองทาง
ตลาดกายภาพ 

 

 

สรางกลไกผาน
กระบวนการเครือขาย
ประชารัฐ เพ่ือผลักดัน
ใหเกิดเศรษฐกิจฐาน
ราก 

6. จํานวนครัง้ในการช่วยเกษตรกร

ระบายสนิค้าล้นตลาด (ครัง้) 

N/A N/A N/A N/A N/A  พฒันาแผน

ช่วยเหลอืสนิค้าล้น

ตลาด อาทิ 

พนัธมิตรท่ีเข้าร่วม

ในแตล่ะขัน้ตอน 

 พฒันาแผนการนํา

สนิค้า OTOP เข้า 

Modern Trade 

อาทิ พนัธมิตรด้าน

ผู้ประกอบการ (อาทิ 

Tesco Lotus, Big 

C, Makro, ฯลฯ)  

 พฒันาแผนกําลงั

บคุลากรท่ี

ปฏิบตัิการโครงการ 

7. รายได้จากการชว่ยเหลอืเกษตรกร

ระบายสนิค้า (บาท) 

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 

8. ยอดขายสนิค้า OTOP ท่ีองค์การ

ตลาดนําไปวางขายตาม Modern 

Trade 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

9. รายได้จาก Event Marketing เชน่ 

คาราวานสนิค้าท่ีองค์การตลาด

บริหารจดัการเอง และ/หรือ โดย

การจ้างหนว่ยงานอ่ืนชว่ยจดัการ 

โดยองค์การตลาดรับคา่เชา่แผง

เอง (บาท)  

> 5 

แสน

บาท 

> 1 ล้าน

บาท 

> 1.1 

ล้าน

บาท 

> 1.2 

ล้าน

บาท 

> 1.3 

ล้าน

บาท 
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ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย แผนขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

และรายช่ือ 

Organizer 

สราง
มาตรฐานตลาดตนแบบ
และเปนศูนยการเรยีนรู
การสรางตลาดกายภาพ

 

ตลาดไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
และสามารถ
ขับเคลื่อนตลาดให
เปนแหลงการเรียนรู 

10. จํานวนตลาดชมุชน ตลาดเอกชน 

ตลาดของ พช. หรือ สถ. องค์การ

ตลาดฯ ท่ีเข้าไปให้คาํปรึกษาด้าน

การบริหารจดัการตลาด (ตลาด)  

5 10 15 20 25  พัฒนาแผนการให้

คําปรึกษาแก่ตลาด 

พช. และ/หรือ สถ. 

11. มีการสร้างเกณฑ์ในการประเมิน

ตลาดชมุชน (ม/ีไมม่ี) 

ม ี - - - -  พฒันาเกณฑ์ในการ

ประเมินตลาดชมุชน 

12. จํานวนตลาดในการบริหารจดัการ

ขององค์การตลาดฯ ผา่นเกณฑ์

ท่ีตัง้ (ตลาด) 

1 2 3 4 5  พฒันาแผนปรับปรุง

ตลาดทัง้ 3 แห่งและ

ปฏิบตัิเพ่ือให้ได้ตาม

เกณฑ์ 

สราง
องคการตลาด 4.0 

 

องคการตลาดเกิดการ
พัฒนาดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จนเปน
องคกรตนแบบของ
การพัฒนาสู Market 
4.0 

13. จํานวนสนิค้าท่ีขายออนไลน์ การ

ขายบนช่องทางออนไลน์ โดย

อาศยัช่องทางท่ีมีอยูแ่ล้ว (SKU) 

15 30 60 120 150  ประสานงานกบัผู้ ให้

บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์ 

แ ล ะ พัน ธ มิ ต ร ใ น

ด้านโลจิสติกส์ 

14. จํานวนครัง้ท่ีคูส่ญัญาไมทํ่าตาม

สญัญาและไมม่ีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ครัง้)  

<3 <3 <3 <3 <3  กําหนดเวลาแก้ไข

ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร

ละเมิดสญัญา 
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ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย แผนขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

  15. ร้อยละของความสาํเร็จตาม

แผนการโครงการพฒันาศนูย์

จดัเก็บข้อมลู (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80  พฒันาแผนโครงการ

พั ฒ น า ศู น ย์ จั ด 

เ ก็ บ ข้ อ มู ล พ ร้ อ ม

ก ร อ บ เ ว ล า แ ล ะ

กําหนดร้อยละของ

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง

โครงการในแต่ละ

ขัน้ตอน 

16. สดัสว่นรายได้ตอ่คา่ใช้จ่าย

พนกังาน (ร้อยละ) 

>=115 >=115 >=140 >=140 >=140  จดัทํารายงานความ

คลาดเคลื่อนทาง

ก า ร เ งิ น จ า ก

เ ป้ า ห ม า ย 

( Variance 

Analysis) 

2 เปนกลไก
ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือกระจายสินคาชุมชน
ผานชองทางตลาด
กายภาพ 

 

สรางกลไกผาน
กระบวนการเครือขาย
ประชารัฐ เพ่ือผลักดัน
ใหเกิดเศรษฐกิจฐาน
ราก 

17. จํานวนบนัทกึข้อตกลง (Synergy) 

หรือจํานวนโครงการทางธุรกิจท่ี

ดําเนินการร่วมกนั (ครัง้) 

5 5 5 5 5  พั ฒ น า แ ผ น

พันธมิตรทางธุรกิจ

กั บ ภ า ค รั ฐ 

ภา ค เ อ ก ช น  แ ล ะ

ชมุชน 
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ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย แผนขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

ปรับปรุง
การบริหารจัดการภายใน

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในใหเกิด
ประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืนมีธรรมาภิบาล 
และมีระบบการ
ถายทอดองคความรู 
เพ่ือใชประโยชนใน
การดําเนินขององคกร
และบุคลากร 

18. ร้อยละของความสาํเร็จในการนํา

แผนธรรมาภิบาลท่ีวางไว้มา

ปฏิบตัิ 

0 

8

0 

80 80 80  ส ร้ า ง แ ผน พัฒ น า

ระบบการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

19. ร้อยละของความสาํเร็จในการนํา

แผนพฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริม

ความยัง่ยืนท่ีวางไว้มาปฏิบตั ิ

0 

8

0 

80 80 80  พัฒนาแผนบริหาร

บคุคล 

20. ร้อยละของความสาํเร็จในการนํา

แผนการเสริมสร้างการพฒันา

องค์กรท่ีวางไว้มาปฏิบตั ิ

0 

8

0 

80 80 80  พัฒนาแผนพัฒนา

องค์การตลาด 

21. ร้อยละของความสาํเร็จในการนํา

แผนการสร้างความสามารถด้าน 

IT ในการสนบัสนนุและสง่เสริม

ธุรกิจท่ีวางไว้มาปฏิบตั ิ

0 

8

0 

80 80 80  พฒันาแผนระบบ IT 
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5.6 แผนท่ีความเช่ือมโยงของแผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี  

แผนภาพที่ 32: แผนที่ความเชื่อมโยงแผนระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี ขององค์การตลาด 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาตลาดดัง้เดมิเป็นตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือกระจายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางตลาดกายภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบ และเป็น
ศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาดกายภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างองค์การตลาด 4.0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการขับเคล่ือน
เศรษฐกจิฐานรากโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทัง้ประเทศและขยาย

ความเช่ียวชาญออกไปยังต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความเป็นเลิศในด้าน
การบริหารจัดการ 

ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
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5.7 การประมาณการทางการเงนิ 

5.7.1 การประมาณการผลการดาํเนินงานรายสาขา 

สําหรับรายได้ของสํานักงานใหญ่ขององค์การตลาด รายได้ในส่วนของค่าดําเนินงานข้าวสาร

อาหารดิบและอ่ืนๆ จะลดลงเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการจดัซือ้ข้าวสารอาหารดิบของเรือนจําตา่งๆ ส่งผลให้กระทบกบัผลกําไรของสํานกังานใหญ่ 

รวมทัง้รายได้ขององค์การตลาดโดยรวม ทําให้องค์การตลาดประสบภาวะขาดทนุ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ

ในการลดค่าใช้จ่าย เช่น การย้ายสํานักงานไปยังสาขาตลิ่งชัน เพ่ือลดค่าเช่าสํานักงาน รวมถึง การ

วางโครงการใหมเ่พ่ือชดเชยรายได้ในสว่นดงักลา่วท่ีหายไป 

จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565 โครงการท่ีมีศกัยภาพในการสร้าง

รายได้ในระยะยาวให้แก่องค์การตลาด ซึง่สามารถเร่ิมดําเนินการได้ทนัที ตามแผน ประกอบด้วย 

 โครงการนําสินค้า OTOP เข้าไปจําหนา่ยใน Modern Trade 

 โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด) 

 โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 

 โครงการท่ีปรึกษาตลาดต้นแบบ 

การดําเนินงานตามโครงการตา่งๆ ข้างต้น สามารถใช้บคุลากรขององค์การตลาดท่ีมีอยูเ่ดิมโดยไม่

จําเป็นต้องจดัจ้างบคุลากรเพิ่มเติม เน่ืองจากกิจกรรมจากการดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบมีแนวโน้มท่ีจะ

ลดลงอย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาในด้านการลงทุน โครงการทัง้หมดไม่จําเป็นต้องมีการ

ลงทุนเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 สามารถใช้ Platform ตลาดออนไลน์ของ

ภาคเอกชนท่ีมีอยู่แล้วในการดําเนินการ ในขณะท่ีโครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้า

ล้นตลาด) หากมีการบริหารจดัการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ไม่จําเป็นต้องลงทนุสร้างคลงัสินค้า 

หรือเก็บสนิค้าคงเหลือใดๆ อีกทัง้สามารถใช้บริการพนัธมิตรท่ีเป็นบริษัทเอกชนในการดําเนินงานขนส่ง โดย

องค์การตลาดเป็นผู้บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานในภาพรวม หรือถ้าหากมีความจําเป็นต้องใช้คลงัสินค้า 

องค์การตลาดก็สามารถใช้พืน้ท่ีของตลาดตลิ่งชนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั เพ่ือดําเนินการตามโครงการดงักลา่วได้ 

การประมาณการรายได้จากโครงการตา่งๆ ดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัประสบการณ์จากการดําเนินงาน

โครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันในอดีต และการผลักดนัการดําเนินงานโดยของบุคลากรขององค์การ
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ตลาดเป็นหลกั โครงการท่ีเป็นโครงการใหม ่โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการท่ีปรึกษา

ตลาดต้นแบบ คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามลําดบั ดงัท่ีแสดง

รายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 16: สมมติฐานรายได้จากโครงการใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา ประกอบกบัการหารือกบัคณะทํางานขององค์การตลาด) 

ในสว่นของสาขาตา่งๆ ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การตลาด ซึง่ประกอบด้วย สาขาตลิ่งชนั สาขาบางคล้า และสาขาลําพนู ทางองค์การตลาด จะ

ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพ่ือปรับปรุง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

รายได้จากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

โครงการนําสินค้า OTOP เข้าไปจําหน่ายใน Modern Trade

รายได้โครงการนําสินค้า OTOP จําหน่ายใน Modern Trade 2,000,000             2,500,000             2,750,000             3,025,000             3,176,250             3,335,063             

ต้นทุนโครงการนําสินค้า OTOP จําหน่ายใน Modern Trade 1,966,000             2,425,000             2,667,500             2,934,250             3,080,963             3,235,011             

รายได้สุทธิโครงการฯ 34,000                  75,000                  82,500                  90,750                  95,288                  100,052                

โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด)

มูลค่าสินค้าที่ขายได้ 500,000                550,000                605,000                665,500                732,050                805,255                

ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3) 15,000                  16,500                  18,150                  19,965                  21,962                  24,158                  

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ 485,000                533,500                586,850                645,535                710,089                781,097                

รายได้สุทธิโครงการฯ 15,000                  16,500                  18,150                  19,965                  21,962                  24,158                  

โครงการตลาดออนไลน์ 4.0

มูลค่าสินค้าที่ขายได้ 200,000                500,000                550,000                632,500                727,375                

ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3) 6,000                    15,000                  16,500                  18,975                  21,821                  

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ 2,000                    5,000                    5,500                    6,325                    7,274                    

รายได้สุทธิโครงการฯ -                        4,000                    10,000                  11,000                  12,650                  14,548                  

โครงการที่ปรึกษาตลาดต้นแบบ

รายได้จากค่าบริการที่ปรึกษา 500,000                600,000                

รายได้สุทธิโครงการฯ -                        -                        500,000                600,000                

รายได้สุทธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 49,000                  95,500                  110,650                121,715                629,899                738,757                
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ตารางที่ 17: รายละเอียดงบประมาณสาํหรับแต่ละโครงการ 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

โครงการ ปีที่ลงทุน มูลค่า

โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก 

งานระบบสุขาภิบาล ระบบนํ้าไฟและเสียงตามสาย 2561 3,682,800           

งานระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาด 2561 3,818,500           

ระบบงานห้องเย็น  2 ห้อง ขนาด 4x6 เมตร 2561 642,000              

ปรับพื้นที่และงานโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา 2561 8,652,100           

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารทรงไทยหน้าตลาดและลานจอดรถ 2561 4,210,400           

ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 2561 20,038,700         

รวมมูลค่า 41,044,500       

โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร

อาคารริมนํ้า คสล. สูง 2 ชั้น 2561 13,040,000         

ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 2561 22,345,000         

ปรับปรุงศาลเจ้าและซุ้มศาลเจ้า 2561 1,468,000           

ปรับปรุงประตูทางเข้าและศาลพระพรหม 2561 2,448,000           

ปรับปรุงห้องนํ้าสาธารณะ 2561 2,896,000           

สร้างอาคารชั้นเดียวอเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมตลาด 2561 4,279,000           

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2561 4,395,000           

รวมมูลค่า 50,871,000       

โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาลําพูนให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

งานปรับปรุงอาคารศาลาและภูมิทัศน์ 2561 964,057              

งานป้ายและปรังปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 2561 1,724,353           

งานปรับปรุงอาคารตลาดมหาดไทย 2561 9,759,104           

งานปรังปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตลาดมหาดไทย 2561 7,321,160           

งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการตกแต่งผัก 2561 3,629,830           

งานระบบนํ้าดีและระบบบําบัดนํ้าเสีย 2561 3,009,578           

งานครุภัณฑ์อาคาร 2561 1,667,328           

รวมมูลค่า 28,075,410       
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การลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของทัง้สามตลาดดีขึน้ โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชนั ซึ่งในปัจจบุนั ยงัไม่มีรายได้จาก

ค่าเช่าแผง โดยอาจใช้นโยบายเปิดให้ใช้แผงการค้าดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 และ 2 ปี 

สําหรับพืน้ท่ีในส่วนของตลาดนดั และพืน้ท่ีตลาดชัน้ล่าง ตามลําดบั เพ่ือให้ผู้ ค้าเข้ามาจบัจองจนเต็มพืน้ท่ี 

และสร้างบรรยากาศการค้าท่ีคกึคกั  

ในขณะท่ี ตลาดลําพนู และตลาดบางคล้า การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก 

จะสง่ผลให้องค์การตลาด สามารถขึน้คา่เชา่แผงได้ในระยะยาว โดยเม่ือพิจารณา กําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี 

คา่เส่ือม และคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) ของแตล่ะสาขา เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 18: กาํไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ของแต่ละสาขา 

 

(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า กําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้มดีขึน้ตามลําดบั ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงความจําเป็นในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพ่ือเข้าสูธุ่รกิจใหม่ๆ  และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาท่ีมีอยู่ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้มากขึน้ใน

ระยะยาว ทดแทนรายได้สุทธิจากค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอ่ืนๆ ท่ีจะหายไปในปี พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของงบกําไรขาดทุนของแต่ละสาขา เป็น

ดงัตอ่ไปนี ้

  

2559 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

สํานักงานใหญ่ 62,111,650             40,765,567             (35,059,215)            (35,919,053)            (31,325,472)            (31,775,616)            (32,565,773)            

สาขาตลิ่งชัน (22,074)                   (3,010,727)              (3,112,563)              (1,147,262)              (2,275,889)              1,352,148               1,056,166               

สาขาบางคล้า 2,624,229               2,275,330               2,631,521               4,791,635               5,492,041               5,407,259               5,306,656               

สาขาลําพูน (1,279,730)              (1,749,615)              (1,612,637)              (1,306,808)              (1,122,873)              (1,273,009)              (1,437,269)              

สาขาหนองม่วง 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 ภาพรวมทั้งองค์กร 75,753,278             52,431,013             (21,691,339)            (18,163,058)            (13,859,372)            (10,965,427)            (12,369,135)            
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  ตารางที่ 19: การประมาณการงบกาํไรขาดทุนของตลาดแต่ละสาขาในอนาคต 

 

งบกําไรขาดทุน

สํานักงานใหญ่ 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้สุทธิค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ 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        

รายได้จากโครงการต่างๆ -                          49,000.00               95,500.00               110,650.00             121,715.00             629,899.00             738,757.03             

รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 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          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 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          

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 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        

ค่าใช้จ่าย

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          

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 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        

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 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          

ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ 512,294.07             480,000.00             460,000.00             460,000.00             460,000.00             460,000.00             460,000.00             

ค่าตัดจําหน่าย 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             

ค่าเช่าสํานักงาน 6,219,180.00          6,200,000.00          -                          -                          -                          -                          -                          

ค่าใช้จ่ายรถยนต์ 433,127.53             417,079.50             420,271.31             429,473.05             429,473.05             429,473.05             429,473.05             

อื่นๆ 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        

รวมค่าใช้จ่าย 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        

กําไรสุทธิ 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)       
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งบกําไรขาดทุน

สาขาตลิ่งชัน 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้ค่าเช่าแผง -                          -                          -                          -                          960,000.00             4,860,000.00          4,860,000.00          

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 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          

รายได้ค่าเช่าแฟลต 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          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,153.95                 6,311.86                 6,311.86                 6,311.86                 6,311.86                 6,311.86                 6,311.86                 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 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          

รายได้ค่าธรรมเนียม 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        

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 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          

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 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          

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 671,356.66             668,827.29             668,827.29             668,827.29             668,827.29             -                          -                          

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 566,711.55             566,843.52             510,049.65             510,049.65             510,049.65             140,469.62             -                          

ค่าตัดจําหน่าย 445,121.80             445,491.40             445,539.02             124,124.12             -                          -                          -                          

ค่าเช่าที่ดิน 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          

ค่าไฟฟ้า 52,238.53               53,665.35               53,665.35               303,665.35             303,665.35             303,665.35             303,665.35             

ค่านํ้าประปา -                          -                          96,000.00               96,000.00               96,000.00               96,000.00               

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข 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          

หนี้สงสัยจะสูญ (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)         

ค่าใช้จ่ายรถยนต์ 15,710.11               15,128.03               15,243.80               15,577.56               15,577.56               15,577.56               15,577.56               

อื่นๆ 304,665.96             729,822.01             499,486.66             499,268.78             499,268.78             499,268.78             502,890.26             

รวมค่าใช้จ่าย 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        

กําไรสุทธิ (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)         
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งบกําไรขาดทุน

สาขาบางคล้า 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้ค่าเช่าแผง 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          

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 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          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 8,686.88                 7,664.35                 7,664.35                 7,664.35                 7,664.35                 7,664.35                 7,664.35                 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 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          

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 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          

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 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          

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 196,069.57             195,330.87             195,330.87             195,330.87             195,330.87             -                          -                          

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 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             

ค่านํ้าประปา 209,486.80             220,461.72             220,461.72             220,461.72             220,461.72             220,461.72             220,461.72             

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข 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             

หนี้สงสัยจะสูญ 144,175.09             153,934.67             153,934.67             153,934.67             153,934.67             153,934.67             153,934.67             

ค่าใช้จ่ายรถยนต์ 21,698.33               20,894.37               21,054.27               21,515.25               21,515.25               21,515.25               21,515.25               

อื่นๆ 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          

รวมค่าใช้จ่าย 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          

กําไรสุทธิ (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             
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งบกําไรขาดทุน

สาขาลําพูน 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้สุทธิค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ 125,570.45             121,570.20             12,629.83               13,780.88               15,047.04               16,439.81               17,971.87               

รายได้ค่าเช่าแผง 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          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,253.52                 1,105.97                 1,105.97                 1,105.97                 1,105.97                 1,105.97                 1,105.97                 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 455,447.47             668,057.66             687,693.11             684,758.26             684,758.26             684,758.26             684,758.26             

รายได้ค่าธรรมเนียม 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          

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 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          

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 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          

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 289,791.01             289,858.49             260,816.64             260,816.64             260,816.64             71,829.90               -                          

ค่าเช่าที่ดิน 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             

ค่านํ้าประปา 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             

หนี้สงสัยจะสูญ 39,949.00               42,653.25               42,653.25               42,653.25               42,653.25               42,653.25               42,653.25               

ค่าใช้จ่ายรถยนต์ 43,803.73               42,180.74               42,503.53               43,434.14               43,434.14               43,434.14               43,434.14               

อื่นๆ 243,827.41             584,084.32             399,744.49             399,570.12             399,570.12             399,570.12             402,468.42             

รวมค่าใช้จ่าย 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          

กําไรสุทธิ (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)         
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งบกําไรขาดทุน

สาขาหนองม่วง 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้ค่าเช่าแผง 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          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,061.56                 936.60                    936.60                    936.60                    936.60                    936.60                    936.60                    

รวมรายได้ 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          

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 383,487.36             437,995.22             

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 46,236.08               46,095.16               46,095.16               46,095.16               46,095.16               46,095.16               46,095.16               

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 7,705.10                 7,676.07                 7,676.07                 7,676.07                 7,676.07                 -                          -                          

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 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                 

ค่านํ้าประปา 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                 

หนี้สงสัยจะสูญ 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               

รวมค่าใช้จ่าย 555,959.28             640,962.99             138,431.32             139,129.65             139,129.65             90,542.66               74,993.28               

กําไรสุทธิ 504,302.28             419,173.61             921,705.29             921,006.95             921,006.95             969,593.94             985,143.32             
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(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

  

งบกําไรขาดทุน

สาขาปากคลองตลาด 2559E 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 6,142.49                 5,419.46                 5,419.46                 5,419.46                 5,419.46                 5,419.46                 5,419.46                 

รายได้ค่าเช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด 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        

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,051,946.32          1,201,467.14          565,692.00             608,118.90             653,727.82             702,757.40             755,464.21             

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 62,394.56               62,204.40               62,204.40               62,204.40               62,204.40               62,204.40               62,204.40               

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 28,425.86               28,318.76               28,318.76               28,318.76               28,318.76               -                          -                          

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 21,068.06               21,072.97               18,961.60               18,961.60               18,961.60               5,222.10                 -                          

ค่าไฟฟ้า 137,372.09             

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข 2,673.42                 2,674.84                 15,408.00               15,408.00               15,408.00               15,408.00               15,408.00               

หนี้สงสัยจะสูญ 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          

อื่นๆ 27,894.50               66,820.79               

รวมค่าใช้จ่าย 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          

กําไรสุทธิ 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        
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5.7.2 การประมาณการงบการเงนิ 

จากการประมาณการงบกําไรขาดทนุข้างต้นของแตล่ะตลาด การประมาณการงบการเงินเป็นรายปีงบประมาณ โดยมีการประมาณการใน 3 ส่วนหลกัคือ งบ

กําไรขาดทนุ งบดลุ และงบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 20: การประมาณการงบการเงินองค์การตลาด 

 

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกําไรขาดทุน

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

รายได้

รายได้สุทธิค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ 97,601,759           94,492,500           9,816,750             10,711,425           11,695,568           12,778,124           13,968,937           

รายได้ค่าเช่าแผง 3,590,170             4,110,618             4,353,618             5,918,118             7,295,593             11,258,593           11,324,743           

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 3,515,900             3,515,900             3,515,900             3,515,900             3,515,900             3,515,900             3,515,900             

รายได้ค่าเช่าแฟลต 3,070,230             3,070,230             3,070,230             3,070,230             3,070,230             3,070,230             3,070,230             

รายได้จากโครงการต่างๆ -                        49,000                  95,500                  110,650                121,715                629,899                738,757                

รายได้ค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,660,000             220,000                500,000                1,000,000             1,100,000             1,210,000             1,331,000             

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,760,336             4,200,000             4,200,000             4,200,000             4,200,000             4,200,000             4,200,000             

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 3,458,632             4,035,162             4,088,407             5,200,000             5,200,000             5,200,000             5,200,000             

รายได้ค่าธรรมเนียม 545,891                555,900                555,900                555,900                555,900                555,900                555,900                

รายได้ค่าเช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด 13,603,824           13,603,824           13,603,824           13,603,824           13,603,824           13,603,824           13,603,824           

รายได้อื่น 1,596,535             4,348,167             4,532,617             4,532,617             4,532,617             4,532,617             4,532,617             

รายได้จากงบประมาณ 120,277,469         

รวมรายได้ 133,403,277         132,201,301         168,610,215         52,418,664           54,891,346           60,555,087           62,041,908           
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกําไรขาดทุน

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 2,812,939             6,058,690             6,455,800             6,635,980             6,834,178             7,052,196             7,103,243             

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 33,325,967           38,062,830           40,320,241           43,025,099           38,279,159           40,830,936           43,574,097           

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 11,970,028           11,922,100           11,539,380           23,496,832           22,767,091           16,604,907           15,707,091           

ค่าเช่าที่ดิน 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             

ค่าใช้จ่ายอื่น 15,353,776           26,723,153           14,284,019           14,289,151           14,289,151           14,289,151           14,385,472           

รวมค่าใช้จ่าย 69,620,027           91,692,388           81,563,465           94,078,554           91,517,810           88,125,422           90,118,134           

กําไรสําหรับปี 63,783,250         40,508,913         87,046,750         (41,659,890)        (36,626,463)        (27,570,334)        (28,076,226)        

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1,753,454)            (1,750,000)            (1,750,000)            (1,750,000)            (1,750,000)            (1,750,000)            (1,750,000)            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 62,029,796           38,758,913           85,296,750           (43,409,890)          (38,376,463)          (29,320,334)          (29,826,226)          
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบดุล

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,668,120           50,462,810           273,598,809         221,961,204         153,785,677         141,562,429         127,916,358         

เงินลงทุนชั่วคราว -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,309,423,584      1,278,116,433      131,882,270         143,901,703         157,123,080         171,666,594         187,664,459         

รายได้ค้างรับ 7,342,424             7,166,873             739,513                806,910                881,047                962,598                1,052,304             

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

สินค้าคงเหลือ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 803,585                803,585                803,585                803,585                803,585                803,585                803,585                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,417,237,714     1,336,549,701     407,024,177        367,473,403        312,593,389        314,995,207        317,436,707        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 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           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,622,862           21,942,862           16,282,862           10,622,862           4,962,862             3,102,862             1,242,862             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,968,221             3,349,121             729,741                -                        -                        -                        -                        

สินทรัพย์ที่ได้มาตามงบลงทุน -                        -                        138,470,910         124,623,819         110,776,728         96,929,637           83,082,546           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,263,869             3,263,869             3,263,869             3,263,869             3,263,869             3,263,869             3,263,869             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 318,379,460        306,457,360        200,817,841        177,321,009        154,553,918        137,949,010        122,241,919        

รวมสินทรัพย์ 1,735,617,174     1,643,007,061     607,842,018        544,794,412        467,147,307        452,944,217        439,678,627        
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบดุล

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 1,272,667,611      1,192,885,233.17 119,288,523         131,217,376         144,339,113         158,773,025         174,650,327         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,868,016           30,000,000           30,000,000           30,000,000           30,000,000           30,000,000           30,000,000           

รายได้แผ่นดินค้างนําส่ง 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           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,831,666             1,500,000             1,500,000             1,500,000             1,500,000             1,500,000             1,500,000             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,426,416,296     1,332,464,138     271,155,301        255,654,251        215,700,276        230,134,188        246,011,490        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK 14,460,000           9,640,000             4,820,000             -                        -                        -                        -                        

เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,762,308             1,940,577             -                        -                        -                        -                        -                        

ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย 27,157,711           27,157,711           27,157,711           27,157,711           27,157,711           27,157,711           27,157,711           

รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้ 26,073,404           25,006,737           23,940,071           22,873,404           21,806,737           20,740,071           19,673,404           

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,228,568             6,200,000             6,200,000             6,200,000             6,200,000             6,200,000             6,200,000             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 81,681,991         69,945,025         62,117,782         56,231,115         55,164,448         54,097,782         53,031,115         

รวมหนี้สิน 1,508,098,287     1,402,409,163     333,273,083        311,885,366        270,864,724        284,231,969        299,042,605        
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบดุล

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

ส่วนของทุน

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว :

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

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

ยังไม่ได้จัดสรร 202,726,362         215,805,373         249,776,411         208,116,521         171,490,058         143,919,723         115,843,497         

รวมส่วนของทุน 227,518,887        240,597,898        274,568,936        232,909,046        196,282,583        168,712,248        140,636,022        

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 1,735,617,174     1,643,007,061     607,842,018        544,794,412        467,147,307        452,944,217        439,678,627        
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 63,783,250           40,508,913           87,046,750           (41,659,890)          (36,626,463)          (27,570,334)          (28,076,226)          

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดเป็นเงินสดรับ 

(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

     ค่าเสื่อมราคา 9,353,101             9,303,000             8,920,000             22,767,091           22,767,091           16,604,907           15,707,091           

     ค่าตัดจําหน่าย 2,616,927             2,619,100             2,619,380             729,741                -                        -                        -                        

     สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย 106,529                

     หนี้สงสัยจะสูญ 468,300                

     กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     ดอกเบี้ยรับ (4,760,336)            -                        -                        -                        -                        -                        -                        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดําเนินงาน 71,567,771           52,431,013           98,586,130           (18,163,058)          (13,859,372)          (10,965,427)          (12,369,135)          
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องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

     ลูกหนี้การค้า 126,874,440         31,307,151           1,146,234,163      (12,019,433)          (13,221,376)          (14,543,514)          (15,997,865)          

     รายได้ค้างรับ 5,027,531             175,551                6,427,360             (67,397)                 (74,137)                 (81,551)                 (89,706)                 

     สินค้าคงเหลือ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 78,336                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -                        

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนี้การค้า (129,285,172)        (79,782,378)          (1,073,596,710)     11,928,852           13,121,738           14,433,911           15,877,302           

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (4,856,550)            1,131,984             -                        -                        -                        -                        -                        

     เงินประกันสัญญา 794,165                -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 452,335                (331,666)               -                        -                        -                        -                        -                        

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

     เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (8,880,692)            (5,821,731)            (1,940,577)            -                        -                        -                        -                        

     รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้ (137,372)               (1,066,667)            (1,066,667)            (1,066,667)            (1,066,667)            (1,066,667)            (1,066,667)            

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 68,620                  (28,568)                 -                        -                        -                        -                        -                        

     จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน 300,235                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 57,183,647           (6,805,310)            169,823,700         (24,207,702)          (15,099,815)          (12,223,247)          (13,646,071)          
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(ท่ีมา: การวเิคราะห์โดยคณะท่ีปรึกษา) 

 

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท

2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 210,732,194         -                        -                        -                        -                        -                        -                        

    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว (227,571,049)        -                        232,571,049         -                        -                        -                        -                        

    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,021,866)            

    ดอกเบี้ยรับ 1,419,977             

    เงินสดจ่ายตามงบลงทุน -                        -                        (138,470,910)        -                        -                        -                        -                        

    เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (20,440,744)          -                        94,100,139           -                        -                        -                        -                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

    เงินนําส่งคลัง (38,100,000)          (42,400,000)          (40,787,840)          (27,429,902)          (53,075,713)          -                        -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (38,100,000)          (42,400,000)          (40,787,840)          (27,429,902)          (53,075,713)          -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,357,097)            (49,205,310)          223,135,999         (51,637,604)          (68,175,528)          (12,223,247)          (13,646,071)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 101,025,216         99,668,120           50,462,810           273,598,809         221,961,204         153,785,677         141,562,429         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 99,668,120           50,462,810           273,598,809         221,961,204         153,785,677         141,562,429         127,916,358         
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