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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของพลวัตโลก (Mega Trend) ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ สิ่งแวดล้ อม ได้ มีผลต่อการวางยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศของประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก รวมทังประเทศไทย
้
อีกทังการเปลี
้
่ยนแปลงของธุรกิจการค้ าปลีก และพฤติกรรมผู้บริ โภคในประเทศ
ล้ วนส่งผลกระทบต่อการประกอบการขององค์การตลาด แผนวิสาหกิจองค์การตลาดฉบับนี ้ ได้ ถกู จัดทําขึ ้น
ให้ ส อดคล้ อ งกับสถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ มในฐานะเป็ นกลไกการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ฐานราก และ
สนับสนุนทิ ศทางนโยบายภาครั ฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 รวมทั ง้ แผนยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2560–2564 ของ
กระทรวงการคลัง
นอกเหนื อจากการศึกษาสภาพแวดล้ อมดังกล่าวแล้ ว ในการจัดทําแผนวิสาหกิ จฉบับนี ย้ งั มีการ
ทบทวนแบบฉบับที่ ดีด้านการประกอบการตลาดสดทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อมการ
ประกอบการภายในองค์กร เพื่อนํามาสู่การวิเคราะห์ SWOT สรุ ปเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทําแผน
วิสาหกิจในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565)
ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี ้สามารถแสดงได้ ด้วยแผนภาพต่อไปนี ้

1

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ
พลวัตโลก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี

Political (P) & Economic (E1)

การเปลี่ยนแปลงมหาอํานาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ อย่ าง BRICS, N-11, CLMV ซึ่งจะ
เป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่เหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

Social (S)

การขยายตัวของเมือง ทําให้ กําลังซือ้
สูงขึน้ สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรักษ์ สร้ างแนวโน้ มความต้ องการ
สินค้ าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ
(ปลอดภัย) /บริการการแพทย์

Technological (T)

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

Legal (L)

กฎหมายคอมพิวเตอร์ ป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์ จะส่ งเสริมความ
มั่นใจให้ ผ้บู ริโภคในการซือขายสิ
้
นค้ า
ออนไลน์ มากขึน้

Environment (E2)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให้ เกิดสินค้ า
ล้ นตลาด และความต้ องการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข (เช่ นโภคภัณฑ์ ยังชีพ)

สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีก (R)

E-commerce และ Modern Trade
เติบโตอย่ างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้ องการ
ข้ อมูลข่ าวสารที่รวดเร็วในการตัดสินใจ
ซือ้ ส่ วนแบ่ งการการค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม
ลดบทบาทลงอย่ างมาก

แผนยุทธศาสตร์ ภาครัฐ (G) มี

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่ งเสริมด้ าน
การท่ องเที่ยว และโลจิสติกส์

สถานการณ์ ภายใน (MO)

เป็ นหน่ วยงานภายใต้ มท. แต่ บุคลากร
ที่มีทักษะจําเป็ นไม่ เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครัฐเข้ มงวด

จุดแข็ง (Strength)

SI1 การสร้ างตลาด
โดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

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

จุดอ่ อน (Weakness)

– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรที่เชี่ยวชาญในภารกิจหลักยังไม่เพียงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา
และการบังคับใช้ กฎหมาย
– ตลาดขาดการบํารุงรักษา ทําให้ มีสภาพทรุดโทรม
– ที่ผ่านมายังไม่เน้ นการประกอบภารกิจหลักเท่าที่ควร

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทั ้ง
ในและต่างประเทศ

โอกาส (Opportunity)

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว
หรือเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์
– อุตสาหกรรม 4.0 ทําให้ การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและเข้ าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็ นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้ องการสินค้ าเกษตรปลอดภัยสูงขึ ้นจากสังคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและได้ รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์
– อํานาจซื ้อของประชากรโดยรวมสูงขึ ้น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

อุปสรรค (Threat)

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

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายใน
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พัฒนาศูนย์ ข้อมูล
Big Data ที่
เกี่ยวข้ องกับ
การตลาดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

พัฒนาบริการซือ้
ขายในตลาด 4.0

สร้ างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด
มาตรฐานทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ

แก้ ไขกฎระเบียบที่
เป็ นข้ อจํากัดการ
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มี
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มี
ตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญ
ออกไปยัง
ต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มี
ความเป็ นเลิศใน
ด้ านการบริหาร
จัดการภายใน
องค์ กร

แผนวิสาหกิจ
ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนา
ตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ น
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก (กระจายสินค้ า
ชุมชนผ่ านช่ องทางตลาด
กายภาพต่ างๆ, บริหาร
สินค้ าล้ นตลาด, Event
Marketing, อาหารดิบเข้ า
หน่ วยราชการ, รายได้
ส่ วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ าง
มาตรฐานตลาด
ต้ นแบบ และเป็ นศูนย์
การเรียนรู้การสร้ าง
ตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ าง
องค์ การตลาด 4.0
(E-commerce, ศูนย์
ข้ อมูล)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายใน

สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การตลาด
ในการวิเคราะห์ พลวัตโลก การย้ ายขัวอํ
้ านาจทางเศรษฐกิจและการเมื อง จะส่งผลให้ ประเทศที่
กําลังพัฒนาในปั จจุบนั อาทิ กลุ่ม BRICS, Next – 11, และ CLMV มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงในระยะยาว
ซึ่งสามารถเป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายในการขยายภารกิจขององค์การตลาดในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ด้ าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยี การสื่ อสาร และกฎหมายด้ านความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เพื่ อ
ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่เข้ มงวดขึ ้น ล้ วนสนับสนุนความสะดวกและความมัน่ ใจใน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ นอกจากนี ้ สังคมผู้สงู อายุในโลกและในประเทศไทย รวมทังกระแสการดู
้
แลใส่ใจ
สุขภาพ ทําให้ มีความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภคด้ านการรักษาสุขภาพมากขึ ้น เช่น บริ การทางการแพทย์
หรื อสินค้ าเกษตรปลอดภัย เป็ นต้ น
ธุรกิ จค้ าปลีกมีแนวโน้ มที่จะป รั บตัวดีขึ ้นในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า สื บเนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของ
ภาวะเศรษฐกิ จ ไทย การลงทุนโครงสร้ างพื น้ ฐานภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจอื่นๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองที่จะช่วยเพิ่มกํ าลังซื ้อของประชาชนภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ส่วนของการค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ด้ วยนโยบายทางการตลาดต่างๆ ความต้ องการของผู้บริ โภคในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ วเพื่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า ทําให้ การค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง จากร้ อยละ 75
เมื่ อ 15 ปี ก่อน เป็ นร้ อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้ การเข้ ามามี บทบาทของการค้ าออนไลน์ ที่ มี
แนวโน้ มการขยายตัวกว่าร้ อยละ 20 ในอี ก 8 ปี ข้ างหน้ า ทํ าให้ องค์การตลาดมีแนวนโยบายในการเป็ น
พัน ธมิ ตรกับ ผู้ประกอบการ Modern Trade ผู้ประกอบการขายสิ น ค้ า ออนไลน์ และผู้ประกอบการใน
ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ การค้ าชุมชนได้ เติบโตไปกับแนวโน้ มดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเติบโตของเทคโนโลยีทํา
ให้ บคุ ลากรที่มีความสามารถในทักษะที่ต้องการขาดแคลน
ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวต่างๆ ของภาครัฐ ได้ มีการสนับสนุนการเติบโตของประเทศ
ด้ วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การที่มีศกั ยภาพ หรื อเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้ า
เกษตรแปรรูป โลจิสติกส์ สินค้ าดิจิทลั อุตสาหกรรมฐานความรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่ประเทศไทยมี
ความแข็งแกร่งเช่น ภาคการท่องเที่ยว ซึง่ ได้ ถกู บรรจุอยูใ่ น First S-Curve ใน 10 อุตสาหกรรมอนาคต
เมื่ อพิ จ ารณาตลาดที่ เ ป็ นแบบฉบับที่ ดี องค์ก ารตลาดได้ ทํ าการคัด เลื อกแบบอย่า งที่ ดีใ นการ
ประกอบตลาดทังของไทยและต่
้
างประเทศด้ วยกันทังหมด
้
4 แห่ง ได้ แก่ (1) ตลาดลา โบเกเรี ย เมืองบาร์
เซโลน่ า ประเทศสเปน ที่ เ ป็ นตลาดที่ มี เ อกลัก ษณ์ ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรม มี ร้ านอาหารท้ อ งถิ่ น บริ ก าร
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นักท่องเที่ยว (2) ตลาดสีเขียว ยูเนียน สแควร์ นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่เป็ นตลาดภายใต้ การกํากับ
ดูแลขององค์กรไม่แ สวงผลกํ าไร เป็ นพื น้ ที่ ประกอบการค้ าให้ เกษตรกรรายย่อยที่ ขายแต่สินค้ าเกษตร
ปลอดภัย มี การรี ไซเคิลขยะมาทํ าปุ๋ยแจกจ่ายกับกลับไปให้ เกษตรกร การรั บบริ จาคสิ่งของ และการให้
ความรู้ ด้ านการเกษตร (3) ตลาด อ.ต.ก. จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เป็ นตลาดของไทยที่ติดอันดับ 4 ของ
ตลาดสดที่ ดีที่สุดในโลก และ (4) ตลาดไท ที่มีลกั ษณะเป็ นศูนย์การกระจายสินค้ าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึง่ ทัง้ 4 ตลาดนี ้ มีจดุ เด่นที่เหมือนกันคือ การมีทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดีสะดวกต่อการเดินทางและการ
ขนส่ ง การมี ค วามผูก พัน หรื อ ความสัม พัน ธ์ ต่อ ชุม ชนมาเป็ นเวลานาน และการมี สิ น ค้ า และบริ ก ารที่
หลากหลายและครบครัน สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคได้
สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การตลาด
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้ กระทรวงมหาดไทย จึงสามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ความร่ วมมือจากหน่วยงานราชการที่กระจายตัวอยู่ตามท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในการใช้ พื ้นที่เพื่อเปิ ด
ตลาด หรื อ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล ด้ า นสิ น ค้ า เกษตรได้ อ ย่ า งสะดวก นอกจากนี ย้ ัง มี อํ า นาจหลายประการที่
เอื ้ออํานวยต่อการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิ ดตลาดได้ เองโดยไม่
ต้ องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้ านการปกครองส่วนท้ องถิ่น และเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทํา
การค้ าได้ จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี องค์การตลาดยังต้ องพิจารณาถึงการเพิ่มทักษะบุคลากร ในส่วนที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจ อาทิ ทักษะทางด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการตลาด ด้ านการพัฒนาธุรกิจ ด้ านกฎหมายและการ
บังคับใช้ สัญ ญา และด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อความสํ าเร็ จในการประกอบภารกิ จอย่างยั่ง ยื นใน
อนาคต ทัง้ ยังต้ องพิจารณาแก้ ปัญหาด้ านกฎระเบียบที่ เป็ นข้ อจํากัด โดยปรั บปรุ งให้ เอื อ้ อํ านวยต่อการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจมากยิ่งขึ ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
ทังนี
้ ้ หลังจากที่คณะที่ได้ ศกึ ษาสภาพแวดล้ อมภายนอกทังในและต่
้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์การตลาด รวมทังได้
้ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การ
ตลาด ในส่วนนี ้จะเป็ นการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นที่สําคัญ เพื่อ
นํามาซึง่ แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในส่วนต่อไป ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
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การสร้ างตลาดโดยใช้ เ ทคโนโลยี 4.0: เพื่ อเป็ นการตอบรั บกระแสความก้ าวหน้ าทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกปั จจุบนั และอุตสาหกรรมดิจิทลั องค์การตลาดใช้ โอกาสจาก
ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ดัง กล่ า วในการพัฒ นาตลาดออนไลน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า สิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน สร้ างศูน ย์ ข้ อ มู ล ทางการตลาด อาทิ ราคาสิ น ค้ า ปริ ม าณของอุป สงค์ แ ละอุป ทาน
(Demand Matching) ของสินค้ าแต่ละประเภท รวมทังสร้
้ างศูนย์การเรี ยนรู้อิเล็กโทรนิกส์ (E-learning) ใน
การสร้ างตลาดมาตรฐานที่ชมุ ชนสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย โดยการพัฒนามาตรฐานการประเมิน จัดอันดับ
และประชาสัมพันธ์ตลาดต้ นแบบผ่านสื่อออนไลน์
การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ ในและต่ างประเทศ: ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า องค์การตลาดจะมี
การขยายตลาดที่ประกอบการเองไปจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศเพื่อเป็ นต้ นแบบ โดยประสานพันธมิตรกับ
ภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทยตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ และเนื่องจากประเทศ
กํ าลัง พัฒ นาในปั จ จุบันจะเป็ นขัว้ อํ านาจทางเศรษฐกิ จ อนาคต ซึ่ง รวมถึง ประเทศในกลุ่ม CLMV และ
NEXT-11 และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทางองค์การตลาดจึงพิจารณาการขยาย
ตลาดไปยังประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม) และประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอื่นๆ ที่
กําลังพัฒนา เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตลาดมาตรฐานและตอบรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจ
ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่มให้ กบั องค์การ
การพัฒนาตลาดชุ มชนให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวหรื อเชื่ อมโยงกับแหล่ งท่ องเที่ยวท้ องถิ่น:
นโยบายภาครั ฐในภาคส่วนต่างๆ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นภาคบริ การที่ประเทศไทยมี
ความเข้ มแข็ง มีแนวโน้ มในการเติบโตสูง ทังยั
้ งเป็ นฐานของการสร้ างรายได้ ในส่วนอื่ นๆ ในการนี ้ ตลาด
ชุมชนสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว หรื อเชื่ อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ สําคัญในท้ องถิ่ นและพื น้ ที่
ใกล้ เคียง เพื่อนํารายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชน
การตอบรั บกระแสอนุรักษ์ ธรรมชาติและการรั กษาสุขภาพ: จากการที่ประเทศต่างๆ รวมทัง้
ประเทศไทยมี การเคลื่ อนตัวเข้ าสู่สัง คมผู้สูงอายุ ประกอบกับกระแสอนุรักษ์ ธรรมชาติ ทํ าให้ เกิ ดความ
ตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมถึงการบริ โภคอาหารปลอดภัย
การพัฒนาการบริ หารจัดการภายใน: จากการทบทวนแนวโน้ มในบริ บทของโลกและของแผนฯ
ต่างๆ ในภาครัฐ ได้ มีการเน้ นการสนับสนุนนวัตกรรม รวมทังสิ
้ นค้ าและบริ การดิจิทลั อีกทังโอกาสต่
้
างๆ ที่
องค์การตลาดสามารถใช้ ประโยชน์ ทําให้ องค์การตลาดต้ องเร่ งพิจารณาการนําสมรรถนะ (Competency)
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ที่จําเป็ นในการประกอบการ เช่น ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทังด้
้ านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อ
บรรลุพนั ธกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ขององค์การตลาด “องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตรฐานในการกระจายและ
จําหน่ ายสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ชุมชน” และเพื่อให้ สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กล่าวไป
ข้ างต้ น รวมถึงพันธกิจขององค์การตลาดซึ่งประกอบไปด้ วย (1) ส่งเสริ มให้ ตลาดสาขาขององค์การตลาด
เป็ น “ศูนย์ กลาง” การกระจายสินค้ าเกษตรและสินค้ าชุมชนของพื ้นที่ และเชื่ อมโยงกับการท่องเที่ยว (2)
เป็ นที่ ปรึ กษาด้ านการบริ หารจัดการตลาดให้ ได้ มาตรฐาน และ (3) พัฒนาการบริ หารจัดการภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ จึงได้ มีการพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากโดยใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล
พัฒนาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การจะขับเคลื่ อนธุรกิ จฐานรากโดยใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ สิ่งสํ าคัญ อันดับแรกคือความพร้ อมในการ
บริ การและนํ าเสนอข้ อมูลเชิงลึก มี ความครบถ้ วน และมีประสิทธิ ภาพในลักษณะ Real Time ดังนัน้ สิ่ง
สํ าคัญ คื อ องค์ กรจํ าเป็ นต้ องพัฒนาและขยายฐานข้ อมูลให้ กว้ างและครอบคลุม เพื่ อประโยชน์ ใ นการ
ให้ บริ การด้ านต่างๆ อาทิ (1) ข้ อมูลด้ านราคาสินค้ าสดรายวัน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อสินค้ า (2)
ข้ อมูลด้ านปริ มาณผลผลิต และ ความต้ องการ (Demand Matching) ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ผลิต
สินค้ าชุมชนโดยใช้ สินค้ าเกษตรเป็ นวัตถุดิบจํานวนมากและมีปัญหาในการสรรหาวัตถุดิบสินค้ าเกษตร
ปริ มาณและคุณภาพที่คงที่อย่างสมํ่าเสมอ แต่ไม่สามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรได้ เพียงพอกับการผลิต
จึงต้ องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ม ไปจนถึงการบริ หารจัดการสินค้ าล้ นตลาด หรื อ (3) ข้ อมูลด้ าน
มาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็ นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลําดับคะแนนตลาดทังในภาพรวม
้
และในด้ านต่างๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้ าง ความสะอาด รวมทังให้
้ การรับรองตลาดที่ผา่ นการ
ประเมิน ในการนี ้องค์การตลาดจะทําหน้ าที่เป็ น Co-promoter ในการประชาสัมพันธ์ตลาดที่มีลําดับสูงบน
เว็บไซต์เพื่อเป็ นการชักจูงให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงหันมาซื ้อสินค้ าในตลาดดังกล่าว ทําให้ ตลาดต่างๆ เร่งพัฒนา
ตนเองเพื่อเป็ นตลาดต้ นแบบที่ดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ จะนํารายได้ จากการ
ท่องเที่ยวมาสูช่ มุ ชนเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ นภาคบริ การที่นํารายได้ หลักมาสูป่ ระเทศ
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อย่างไรก็ ตาม ในการรวบรวม และบริ ห าร Big Data เพื่ อนํ ามาวิ เคราะห์ ใช้ ประโยชน์ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ จําเป็ นต้ องอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
พัฒนาบริการซือ้ ขายในตลาด 4.0
ภายในช่วงแผนวิ ส าหกิ จ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การตลาดเริ่ มต้ น การให้ บริ การซื อ้ ขาย
สิ น ค้ าออนไลน์ โดยอาจอาศั ย ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรื อ
Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็ น E-commerce หรื อแอปพลิเคชันบน
มือถื อสมาร์ ทโฟนขององค์กรเอง เช่น การชํ าระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code
หรื อ E-wallet บนมือถือสมาร์ ทโฟน เป็ นต้ น E-payment จะเพิ่มความสะดวกต่อทังผู
้ ้ บริ โภค เจ้ าของกิจการ
กล่าวคือ ช่วยลดต้ นทุนทังค่
้ าเดินทางและทําให้ ไม่เสียเวลา ทังยั
้ งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเงินให้ กบั ธุรกิจ
และเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึง่ ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื ้นที่การขายให้ กบั ชุมชน และเพิ่มรายได้
ให้ กบั องค์กร ยังสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ ขององค์กร และทําการตลาด
ให้ กบั องค์กรได้
การพั ฒ นา E-commerce นี ้ ยั ง สามารถต่ อ ยอดไปถึ ง การเก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ใช้ ตลาด (Customer
Relation Management – CRM) โดยใช้ โปรแกรมประเภท Location Analytic ที่เริ่ มจากการ Log On Wifi
ทุกครั ง้ ที่ ผ้ ูซื อ้ สิ นค้ าเข้ ามาในบริ เ วณตลาด จึง สามารถเก็ บข้ อมูล ในรายละเอี ยดถึ ง การซื อ้ สิ นค้ า อาทิ
ช่วงเวลาที่เข้ ามาในตลาด ระยะเวลาที่อยู่ในตลาด มีการจับ Heat Path ว่าลูกค้ ามีผงั รู ปแบบ (Pattern) ใน
การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เริ่ มและจบตรงไหน ในขณะที่ข้อมูลจาก E-payment สามารถ
บอกได้ ถึงยอดการซื ้อในตลาด และรวมไปถึงข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วัย และ รายได้ เพื่อ
นํามาวิเคราะห์การบริ หารจัดการตลาดให้ ตรงตามพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละชุมชน เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์
ในการบริ หารจัดการสินค้ าที่จะวางขาย
นอกจากนี ้ การใช้ ฐานข้ อมูลสร้ างตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใช้ แอปพลิเคชันให้ เป็ นเสมือน
ตัว กลางในการจัด การและบริ ห ารความต้ อ งการซื อ้ ของผู้ บริ โ ภคและความต้ อ งการขายให้ ต รงกั น
(Uberization) โดยทางองค์การตลาดจะทําหน้ าที่เป็ น Supplier และมีส่วนแบ่งรายได้ จากผลกําไรที่ผ้ ขู าย
ได้ รับ เนื่องจากทางองค์การตลาดมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของราคา ความแน่นอนของคุณภาพและจํานวน
สินค้ า โดยทางองค์การตลาดอาจเสนอแรงจูงใจให้ มีผ้ มู าใช้ แอปพลิเคชันมากขึ ้น

7

ท่ามกลางการย้ ายขัว้ อํ านาจทางเศรษฐกิ จในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มประเทศกํ าลังพัฒนาใน
ปั จจุบนั จะเป็ นกําลังสําคัญของความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลูกค้ า
สินค้ าเกษตรชุมชนไปยังประเทศเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะสําหรับการสัง่ ซื ้อล็อตใหญ่ เช่น ประเทศจีน เป็ นต้ น
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 มี ต ลาดมาตฐานครอบคลุ ม ทั่ ว ทัง้ ประเทศและขยายความเชี่ ยวชาญ
ออกไปยังต่ างประเทศ
ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคุณภาพ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้ องเร่ งพัฒนา
ตลาดสาขาที่บริ หารจัดการเองทัง้ 3 แห่ง ให้ ได้ มาตรฐาน และเน้ นการเป็ นตลาดต้ นแบบที่มีเอกลักษณ์ แล้ ว
จึงขยายจํานวนตลาดภายใต้ การบริ หารจัดการเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แห่ง โดยประสานกับ
หน่วยงานราชการภายใต้ กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมพัฒนาชุมชน และ กรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก เนื่องจากตลาดสดที่ประสบความสําเร็ จและมีเอกลักษณ์ จะ
เป็ นศูนย์ รวมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ าที่ สามารถขยายผล ต่อยอดการสร้ างอาชีพและความเจริ ญขึน้ ใน
ท้ องถิ่ น เป็ นการกระตุ้นเศษฐกิ จ ชุม ชนให้ ขยายวงกว้ างออกไป ทัง้ ยัง สร้ างรายได้ ใ ห้ กับองค์ การตลาด
นอกจากนี ้ เมื่อองค์การตลาดประสบความสําเร็ จในการสร้ างตลาดมาตรฐานโดยเริ่ มจากการพัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ปี ) ยังสามารถเข้ าไปช่วยเสริ มสร้ างมาตรฐานให้ กบั ตลาดชุมชน ภายใต้ กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่รวมกันมีนบั พันตลาดได้ อีกด้ วย
องค์การตลาดยังสามารถสร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่ น เช่น กรมธนารั กษ์ ที่ มี
นโยบายการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท่ีเป็ นที่ดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้ เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของผู้มีรายได้
น้ อย ในการนี ้ องค์การตลาดสามารถสร้ างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทังนี
้ ้ นโยบายการ
สร้ างและขยายตลาดมาตรฐาน หรื อการเข้ าไปช่วยพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐานดังกล่าว สามารถขยายผล
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ ลาวและบังคลาเทศ ในการเป็ นผู้ให้ ความรู้ ด้านการพัฒนาตลาด พร้ อมกับ
พิจารณาส่วนแบ่งรายได้ จากการบริ หารจัดการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาด อีกทัง้ องค์การตลาดยัง
สามารถเป็ นศูน ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ของชุ ม ชน (Learning Center) หรื อ เป็ นศูน ย์ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
(Knowledge Sharing Center) ตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ และเพื่อดึงดูดให้ ประกอบการตลาดรายใหม่
เข้ ามาพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดหรื อของประเทศ เพื่อสร้ างแรงดึงดูดให้
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นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเข้ ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็ นการกระตุ้นผลประกอบการของตลาดและ
เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากนี ้ ในระยะแรก องค์ การตลาดจะประสานพันธมิ ตรกับผู้ประกอบการ Modern Trade
(แผนระยะ 5 ปี ) เพื่อขยายช่องทางกระจายสินค้ าชุมชนให้ เติบโตไปกับ Modern Trade ที่จะมีการขยายตัว
ไปยังตลาดต่างประเทศได้ ในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการภายในองค์ กร
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจ ที่ มีข้อกํ าหนด และ กฎระเบียบบางประการที่ทําให้ การ
ประกอบการไม่คล่องตัว อาทิ ด้ านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณ์ ที่
จําเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์การตลาดไปสู่วิสยั ทัศน์ในระยะยาว ที่มีข้อจํากัดจากระบบอัตราค่าตอบแทน
กฎระเบียบด้ านการเดินทางไกล หรื อกฎระเบียบด้ านการประกอบการตามวัตถุประสงค์การจัดตังภายใน
้
ระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นระยะยาวพอที่จะดําเนินการที่จําเป็ นในการปรับปรุ งข้ อจํากัดต่างๆ รวมทังต้
้ องมี
การพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆ อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนหารายได้ เช่นการ
พัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และ ส่วนสนับสนุน อาทิ การบริ หารบุคลากร การพัฒนาองค์กร
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการ
เสริ มสร้ างธรรมาภิบาล เพื่อให้ ทุกส่วนงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ องค์การตลาด เพื่อการพัฒนาองค์การ
ตลาดให้ ตอบสนองภารกิจในการเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ อย่าง
ยัง่ ยืน จนเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริ หารจัดการภายในเป็ นเลิศ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ระยะ 20 ปี

องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตรฐาน
ในการกระจายและจําหน่ ายสินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ ชุมชน
การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

การขยายตลาดมาตรฐานทั ้งใน
และต่างประเทศ

การพัฒนาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

การตอบรับกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการรักษาสุขภาพ

การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ภายใน

บุคลากรขององค์การตลาด
สามารถขับเคลื่อนองค์กรเข้ าสู่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์

มีการนําฐานข้ อมูลและทรัพยากร
ที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาด

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

สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์
ด้ านข้ อมูลและโลจิสติกส์

เพิ่มช่องทางการค้ าขาย ทั ้งในและ
ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทาง
การค้ าขายออนไลน์

ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการ
ภายในองค์ กร

กลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี )

• พัฒนาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แสดงผลข้ อมูลด้ านราคา
สินค้ าที่ขาด หรื อ ล้ นตลาด ที่มีความครบถ้ วน และเป็ น
Real Time รวมทั ้งแสดงผลอันดับตลาดมาตรฐาน
• พัฒนาบริ การด้ านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชันของ
ตัวเองด้ านสินค้ าชุมฃน

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

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

ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย
ระยะ 20 ปี

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

เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวดังกล่าว แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียด ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาดเกษตรปลอดภัย
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค้ าปลีกทวีความรุ นแรงมากขึ ้น ทําให้ ตลาดแบบดังเดิ
้ มถูกแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดไปอย่างต่อเนื่อง องค์การตลาดจึงมีนโยบายสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาด โดยการขาย
สิน ค้ าหรื อบริ การที่ เ ป็ นสิ นค้ าสํ าหรั บกลุ่ม ลูกค้ าเฉพาะ (Niche Market) ที่จ ะสามารถทํ าให้ ตลาดแบบ
ดังเดิ
้ มมีความดึงดูดให้ ผ้ ตู ้ องการสินค้ าเฉพาะด้ านเดินทางมาเลือกซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ที่มีความหลากหลาย
ได้ ในที่ เดียว จึงลดข้ อจํ ากัดทางด้ านทําเลที่ ตงได้
ั ้ ส่วนหนึ่ง นอกจากนี ส้ ินค้ าเกษตรปลอดภัย มีแนวโน้ ม
ความนิยมสูงขึ ้น จึงมีศกั ยภาพในการเติบโต นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดสาขา
ให้ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้ างความประทับใจให้ นอกจากวัตตถุประสงค์ในการมาซื ้อสินค้ าแล้ ว ผู้มาตลาดยังได้
ประสบการณ์ จากการมาท่องเที่ยวอีกด้ วย ทังนี
้ ้ความเป็ นเอกลักษณ์ จะช่วยลดการแข่งขันทางด้ านราคา
จากผู้ประกอบการค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ อีกส่วนหนึง่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นกลไกผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ กระจายสิ น ค้ า ชุ ม ชนผ่ าน
ช่ องทางตลาดกายภาพต่ างๆ
เพื่อกระจายสินค้ าชุมชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพต่างๆ ทังที
้ ่ประกอบการเอง และตลาดชุมชน
อื่นๆ ทั่วไป หรื อพื น้ ที่ ขายสินค้ าที่ เปิ ดขึน้ ไม่ประจํา โดยอาจมี การประสานกับพันธมิตร ทัง้ ภาครั ฐ และ
เอกชน ในการวางสินค้ าชุมชน
ส่ งเสริมการกระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ช่องทางการค้ าปลีกสมัยใหม่
แนวคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่ดแู ลรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะสร้ างความเจริ ญแก่ชมุ ชนให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดี
ขึ ้น อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้ า OTOP ยังมีข้อจํากัดในการนําสินค้ าออกสู่ตลาดในวงกว้ าง อาทิ แหล่งเงินทุน
ในประเทศยังไม่เอื อ้ อํ านวยต่อผู้ประกอบการสิ นค้ า OTOP รวมถึงข้ อจํากัดของ Modern Trade ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการนําสินค้ าเข้ าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซื ้อ คุณภาพสินค้ า หรื อ ค่าขนส่ง เป็ นต้ น
องค์การตลาดจะเข้ าไปเป็ นกลไกในการลดข้ อจํากัดในกระบวนการดังกล่าว ในการสนับสนุนการขายสินค้ า
ชุมชนในพื ้นที่ ต่างๆ เนื่องจากผู้ผลิตอาจรวมตัวกันได้ ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานํ า
สิ น ค้ า เข้ า Modern Trade เอง ทัง้ ยัง เป็ นการช่ว ยนํ าสิ น ค้ าที่ ห ลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้
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นอกจากนี ้ โครงการดังกล่าวยังทําให้ ชื่อเสียงขององค์การตลาด เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้นในบทบาทและหน้ าที่อีก
ประการหนึง่
การบริหารจัดการสินค้ าล้ นตลาดและสร้ างมาตรฐานราคาสินค้ าเกษตร
ข้ อจํากัดด้ านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้ องเป็ นไปตามฤดูกาล ประกอบ
กับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ ้น และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็ นจํานวนมากทําให้ เกิดภาวะ
สินค้ าล้ นตลาดและเกิ ดภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า อี กทัง้ การที่เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย
สินค้ าได้ ส่งผลให้ ขาดอํ านาจต่อรอง และขาดการเชื่ อมโยงสินค้ าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื ้อ องค์การตลาด
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้ าการเกษตรใน
ระดับท้ องถิ่นให้ กระจายออกนอกพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ และขยายเครื อข่ายองค์การตลาดให้ ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้ า และยังเป็ นการ
ส่งเสริ มด้ านประชาสัมพันธ์ องค์การตลาดในฐานะตัวแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ
ไทย เสริมสร้ างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการส่ง
สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น อาหารดิบ ขององค์การตลาดให้ แก่หน่วยงานราชการอีกด้ วย
นอกเหนือจากการกระจายสินค้ าที่ล้นตลาดไปยังพื ้นที่ต่างๆ แล้ ว องค์การตลาดยังมีแนวนโยบาย
ในการรั บซื ้อสินค้ าล้ นตลาดของเกษตรกร โดยกํ าหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร
และ ราคารั บซื อ้ ปลายทางที่ ขายต่อผู้บริ โภค เพื่ อให้ มี ความเหลื่ อมลํ า้ น้ อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้
ระบายสินค้ าแล้ ว ยังขายได้ ราคาที่ดีขึ ้น ในขณะที่ผ้ ูบริ โภค สามารถซื ้อสินค้ าล้ นตลาดได้ ในราคาที่ลดลง
และยังเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
การปรั บปรุ งการดําเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing)
องค์การตลาดมีแนวนโยบายดําเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย
ที่ผ่านมาได้ มีการทําโครงการ คาราวานสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยออนทัวร์
365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมี การปรั บปรุ ง วิธี ก ารดํา เนิน การ ซึ่ง เดิม ใช้
ตัวแทน (Agent) เพียงไม่กี่ราย ใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัดทังในระดั
้
บ อําเภอ
และ จังหวัดต่างๆ ทําให้ ไม่สามารถควบคุมการดําเนินงาน เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ และสินค้ าที่
นํามาขายได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทําให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาด
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โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์ ก ารตลาดจะเป็ นผู้ บริ ห ารจัด การโครงการประเภท Event
Marketing เอง ตังแต่
้ การเลือกสถานที่ วันเวลา การจัดหมวดหมู่สินค้ า รู ปแบบการค้ า แต่อาจมีการจ้ าง
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน หรื อสถาบันการศึกษา เป็ นผู้รับจ้ างในงานภาคปฏิบตั ิ โดยองค์การตลาด
จะรับรายได้ จากการเช่าแผงการค้ าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก
ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทําให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่ม
รายได้ ให้ แก่องค์การตลาด และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ ให้ แก่บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย แนวทาง
ดังกล่าวนี ้ อาจนํามาใช้ ในโครงการ Event Marketing อื่นๆ ในอนาคต
พัฒนาองค์ การตลาดให้ เป็ นหน่ วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์ ) ที่มีมาตรฐาน
กิจกรรมหนึง่ ที่ถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักนอกเหนือจากการดําเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน
ปั จ จุบัน คื อการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกับการจํ าหน่ายสิ นค้ าโภคภัณ ฑ์ ใ ห้ แก่ เ รื อนจํ าและส่วนราชการต่างๆ
โดยเฉพาะ การดําเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื อ้ เพลิงให้ แก่เรื อนจํ าฯ ทัณฑสถานของกรม
ราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ และส่วนราชการอื่นๆ โดยในช่วงปี งบประมาณปี พ.ศ. 2515 – 2519 องค์การตลาด
ได้ ดําเนินการจัดส่งอาหารดิบ และเชื ้อเพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี ้ได้
ทํารายได้ ให้ กบั องค์การฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตามได้ มีการถูกท้ วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตั ิที่องค์การตลาด
มีการแต่งตังเอกชนให้
้
เป็ นตัวแทน (ตัวแทนช่วง) เป็ นผู้ดําเนินการจัดหาอาหารดิบให้ แก่เรื อนจําทังหมด
้
โดย
องค์การตลาดมีการหักอัตราผลตอบแทนร้ อยละ 3 และเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในสิทธิพิเศษของ
องค์ ก ารตลาดดัง กล่า ว ทํ าให้ อ งค์ การตลาดต้ อ งเข้ าร่ วมประกวดราคาเพื่ อ เสนอราคาอาหารดิ บและ
เชื ้อเพลิงแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จึงคาดการได้ ว่ารายได้ จากแหล่งนี ้ขององค์การตลาดจะ
ลดลงอย่างมาก ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี ้ ในอนาคตองค์การตลาดจึงมีแนวนโยบาย
ในการหาช่องทางการขยายกิจกรรมการจัดหาวัสดุโภคภัณฑ์เพิ่มเติม อาทิเช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล หน่วย
ทหาร และหน่วยราชการทั่วประเทศ รวมถึ ง การเน้ นในด้ านคุณ ภาพอาหารและความเชื่ อถื อได้ ใ นการ
ให้ บริ การ โดยประสานพันธมิตรกับตัวแทนขององค์การตลาดที่อยูใ่ นพื ้นที่ 76 จังหวัด
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังต้ องมีการปรับปรุ งรู ปแบบการดําเนนกิจกรรมในการจัดหาวัสดุโภค
ภัณฑ์ ที่แต่เดิม ดําเนินการโดยตัวแทนช่วงขององค์การตลาดเป็ นหลัก มาเป็ นการจัดซื ้อจัดหา (Sourcing
and procurement) วัตถุดิบที่ มี คุณภาพตามที่ กําหนดในราคาที่ ดีที่สุด รวมถึ งการบริ หารจัดการห่วงโซ่
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อุปทานด้ วยตนเอง โดยใช้ มาตรฐานอนามัย และ ความมั่นใจได้ ในการไม่มีส่ิงแปลกปลอมปะปนไปกับ
อาหาร เป็ นจุดขายและสร้ างความแตกต่างจากผู้ดําเนินการจัดหาอาหารดิบอื่นๆ โดยหากองค์การตลาด
สามารถดําเนินงานส่วนนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ หน่วยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้
ในประเด็นดังกล่าว องค์การตลาดจําเป็ นต้ องจัดตังคณะทํ
้
างานขึ ้นมาเพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้
การวางระบบเพื่อรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ อาทิ การคัดเกรด
สินค้ า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็ นต้ น ในลําดับถัดไป
สร้ างรายได้ ส่วนเพิ่ม
รายได้ หลักที่สําคัญที่สดุ ตามพันธกิจขององค์การตลาดคือรายได้ จากการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาด โดยเฉพาะการให้ เช่าแผงค้ า ซึ่งในปั จจุบนั สาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย
สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลําพูน โดยสาขาบางคล้ า มีจดุ ขายที่ค่อนข้ างชัดเจน คือ เป็ นตลาด
สัต ว์ นํา้ ในขณะที่ ส าขาลํ าพูน มี ค วามพยายามที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นตลาดพื ช ผัก ออร์ แกนิ ค การได้ รั บ
งบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดทังสองสาขา
้
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ ค่าเช่าแผงค้ าและอาคารพาณิ ชย์ เพื่ อสร้ างรายได้ ท่ียั่งยื นให้ แก่
องค์กรได้ สว่ นหนึง่
ในขณะที่สาขาตลิ่งชันในปั จจุบนั ยังคงไม่มีรายได้ จากการให้ เช่าแผงค้ า องค์การตลาดจึงสามารถ
ใช้ โอกาสนี ้ ปรั บแนวทางในการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดตลิ่งชัน ว่าควรเน้ นการดําเนิ นธุ รกิ จใน
รู ปแบบใดจึงจะมี ความเหมาะสมและให้ ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพัฒนาเป็ นตลาดสําหรั บการค้ าส่ง
พืชผักออร์ แกนิค ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล หรื อ การพัฒนาเป็ นตลาดริ มนํ ้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
จากนัน้ จึงทํ าการปรั บปรุ ง ลักษณะทางกายภาพให้ มี ความสอดคล้ องกับรู ปแบบที่ ศึกษา ภายใต้ กรอบ
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาล แล้ วจึงทําการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการรับรู้ ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การศึกษาเชิง ลึกก่อนการดํ าเนินงานดัง กล่าว จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถกํ าหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนา และเพิ่มโอกาสที่ตลาดตลิ่งชันจะประสบความสําเร็ จ และกลายเป็ นตลาดหลักที่มีจดุ
ขายเฉพาะตัว ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาดในระยะยาว
นอกจากการสร้ างจุดขายที่ ชดั เจนให้ กับตลาดสาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเองในปั จจุบนั
เมื่ อตลาดต่างๆ เริ่ มมี จํานวนผู้ใช้ บริ การมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้ จากการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ในพื ้นที่ตลาดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงค่าบริ การรายวัน เช่น ค่าแผงค้ าในพื ้นที่ส่วนที่เปิ ด
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เพิ่มเติมในตลาดตลิ่งชัน เช่น ในบริ เวณตลาดริ มนํ ้า ค่าบริ การที่จอดรถ ค่าบริ การห้ องนํ ้า ค่าเช่าอุปกรณ์
และการเปิ ดพื ้นที่เพิ่มด้ านหน้ าตลาดบางคล้ า เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างมาตรฐานตลาดต้ นแบบและเป็ นศู นย์ การเรี ยนรู้ การสร้ า งตลาด
กายภาพ
เนื่องด้ วยองค์การตลาดได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตลาดตัวอย่างจากรัฐบาลใน
ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์ การตลาดมี แนวนโยบายในการนําองค์ความรู้ ที่มีจ ากการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
ตลาดสาขาทัง้ 3 แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ ให้ เป็ นประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ โดยการขยายองค์
ความรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาด และ ยุทธศาสตร์ ของชาติในมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อเป็ นแบบอย่างที่ ดีใ นการสร้ างตลาดต้ น แบบ โดยมี จุดมุ่ง หมายในการส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้ มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้ อย่างมัน่ คงเพื่อเป็ น
รายได้ หลักที่ยงั่ ยืนให้ แก่ประเทศไทย
เพื่ อให้ ประสบความสําเร็ จในการส่งเสริ มพัฒนาตลาดชุมชนให้ ได้ มาตรฐาน องค์การตลาดจะมี 3
บทบาท คือ การสร้ างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และ การวัดผล องค์การตลาดได้ วางแผนการจัดตังศู
้ นย์การ
เรี ยนรู้ ในตลาดกายภาพสาขาต่างๆ ที่ตลาดตลิ่งชัน ตลาดบางคล้ า และ ตลาดลําพูน โดยใช้ งบประมาณ
อุดหนุนที่จะได้ มาในปี พ.ศ. 2560 เพื่อมาเป็ นงบลงทุน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0
สร้ างระบบ E-commerce
เนื่ องด้ วยองค์ การตลาดมีจุดแข็ง คือ เป็ นหน่วยงานสัง กัดภายใต้ กระทรวงมหาดไทย ทํ าให้ มี
ความสามารถในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลผู้ผลิตที่สําคัญในแต่ละจังหวัดได้ ง่าย และเป็ นกลไกที่ สําคัญของ
กระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงข้ อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื ้อ ในปั จจุบนั เนื่องด้ วยแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทังอิ
้ นเทอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟน ส่งผลให้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทํา
ให้ สามารถสืบค้ น ส่งต่อ จัดเก็บ และบริ หารข้ อมูลได้ เป็ นปริ มาณมากและรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม องค์การ
ตลาดยัง มี จุดอ่อน คื อ การขาดบุคลากรผู้มี ความเชี่ ยวชาญในด้ านการตลาดออนไลน์ และการพัฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบกับ ยัง ขาดการนํ า ข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ แ ละประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และประสิทธิภาพกับองค์กร
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ดังนัน้ ด้ วยปั จจัยที่ได้ กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น องค์การตลาดจึงพิจารณาดําเนินกลยุทธ์ สร้ างระบบ
E-commerce 4.0 ด้ ว ยการ (1) พัฒ นาบุค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) (2) เน้ นการเป็ นพันธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่แล้ ว แทน
การสร้ างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชําระเงิน ออนไลน์หรื อโดยบัตรเครดิต และ (3) ริ เริ่ มโครงการนําร่ องใน
บางเขตพื น้ ที่ ก่อนขยายผลออกไปทั่วประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้ นไปที่การมี ส่วนร่ วมและการเข้ าถึง
ข้ อมูลผ่านทางช่องทางเดิมที่ประชาชนมีความคุ้นเคย เช่น บนมือถือ หรื อบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ
ในช่วงต่อมา (แผนระยะ 20 ปี ) จึงเริ่ มสร้ างแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเป็ นของตนเอง เพื่อทําหน้ าที่เป็ น
สื่ อ กลาง ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และรวบรวมข้ อ มูล ระหว่ า งผู้ ซื อ้ และผู้ ข าย ซึ่ ง อาจขยายไปถึ ง ผู้ ซื อ้ ใน
ต่างประเทศ และอาจพิ จ ารณา Outsource ระบบโลจิ ส ติกส์ ไปให้ กับบริ ษัทที่ มี ความเชี่ ยวชาญให้ กับ
พันธมิตรภาครัฐ เช่น ไปรษณีย์ไทย หรื อ ภาคเอกชน เช่น Kerry เป็ นต้ น
สร้ างศูนย์ ข้อมูล
การสร้ างศูนย์ข้อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยให้ ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและรับทราบถึง
ข้ อมูลที่สําคัญ เช่น ราคาสินค้ าเกษตรจากแหล่งผลิตทังประเทศ
้
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรื อ
บนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) (2) ช่วยจับคูค่ วามต้ องการซื ้อกับความต้ องการขาย โดยเฉพาะความต้ องการ
เป็ นล็อตใหญ่ในทุกๆ พื ้นที่ รวมทังอาจเป็
้
นการส่งต่อข้ อมูลความต้ องการของผู้ซื ้อในต่างประเทศ และ (3)
สามารถเป็ นช่องทางการสร้ างรายได้ บางส่วน เช่น จากค่าบริ การ ค่าบริ หารจัดการแอปพลิเคชันให้ กับ
องค์การตลาด
ในการนี ้ องค์ การตลาดมี ความจํ าเป็ นต้ องสร้ างศูนย์ ข้อมูล เพื่ อนํ ามาบริ หารจัดการการตลาด
ออนไลน์ดงั กล่าวนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านราคา ทังจากการสํ
้
ารวจจากพันธมิตรภาครัฐ เช่นข้ อมูลจาก กรมการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สหกรณ์การเกษตร หรื อ กระทรวงพาณิชย์ ตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ราชอาณาจักร หรื อเป็ น
ราคาที่องค์การตลาดกําหนดขึ ้นเพื่อรับซื ้อในกรณีสินค้ าการเกษตรที่ล้นตลาด และ ด้ านปริ มาณ (Demand
Matching) เนื่องจากผู้ประกอบการ SME หรื อ ผู้ผลิต OTOP ที่มีความต้ องการผลิตผลทางเกษตรจํานวน
มาก และมีข้อกําหนดเงื่อนไขคุณภาพคงที่ ยังไม่สามารถหาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพคงที่
ได้ เพียงพอและสมํ่าเสมอ เช่น การผลิตอาหารแปรรูป และ เครื่ องสําอางจากวัตถุดิบธรรมชาติที่กําลังเป็ น
กระแสนิยมในต่างประเทศ ทําให้ ไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ตามคําสั่งซื อ้ นับเป็ นอุปสรรคในการทํ าการค้ า
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อย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีการสัง่ สินค้ าจํานวนมากจากต่างประเทศ ทังนี
้ ้บริ การดังกล่าวยังสามารถช่วย
ในการบริ หารจัดการสินค้ าที่ล้นตลาดได้ อีกด้ วย
การสร้ างข้ อมูลด้ านอุปสงค์และอุปทาน จะสามารถช่วยทําให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าเกษตรวัตถุดิบ พบกับ
ผู้ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรู ป ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถสูง เนื่องจากเป็ นประเทศที่มี
พื ้นฐานจากด้ านเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรั บปรุ งการบริหารจัดการภายใน
เมื่อองค์การตลาดมีแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินการให้ มีประสิทธิ ภาพ และ
ทันต่อเหตุการณ์ มากขึ ้น จึงมี ความจํ าเป็ นที่จะปรับปรุ งการดําเนินงานภายในให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และ พัน ธกิ จ ในอนาคต รายละเอี ย ดในส่ ว นต่ า งๆ ของการบริ ห ารจัด การภายใน ทัง้ ทางด้ า น การ
ประชาสัม พันธ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ การ ด้ านการบริ ห ารบุคคลและพัฒ นาองค์กรโดยการเร่ ง
เสริ ม สร้ างสมรรถนะที่ จํ า เป็ นและต้ องการในธุร กิ จ ในอนาคต ปรั บปรุ ง โครงสร้ างองค์ก รให้ ส นับสนุน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริ หารผลงาน และสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ด้ านตรวจสอบภายใน และควบคุม
ภ า ย ใ น เ พื่ อ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ที่ 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 สี่ ย ง เ ป็ น ต้ น
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การประมาณการทางการเงิน
สํ าหรั บรายได้ ของสํ านักงานใหญ่ ขององค์การตลาด รายได้ ใ นส่วนของค่าดําเนิน งานข้ าวสาร
อาหารดิบและอื่นๆ จะลดลงเป็ นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อข้ าวสารอาหารดิบของเรื อนจําต่างๆ ส่งผลให้ กระทบกับผลกําไรของสํานักงานใหญ่
รวมทังรายได้
้
ขององค์การตลาดโดยรวม ทําให้ องค์การตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจําเป็ นต้ องมีมาตรการ
ในการลดค่าใช้ จ่ า ย เช่ น การย้ า ยสํ านักงานไปยัง สาขาตลิ่ ง ชัน เพื่ อลดค่าเช่า สํ า นัก งาน รวมถึ ง การ
วางโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้ ในส่วนดังกล่าวที่หายไป
จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) โครงการที่มีศกั ยภาพในการ
สร้ างรายได้ ในระยะยาวให้ แก่องค์การตลาด ซึง่ สามารถเริ่ มดําเนินการได้ ทนั ที ตามแผน ประกอบด้ วย
 โครงการนําสินค้ า OTOP เข้ าไปจําหน่ายใน Modern Trade
 โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
 โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
 โครงการที่ปรึ กษาตลาดต้ นแบบ
การประมาณการรายได้ จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์จากการดําเนินงาน
โครงการที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในอดีต และ การผลักดันการดําเนินงานโดยบุคลากรขององค์การตลาด
เป็ นหลัก โครงการที่เป็ นโครงการใหม่ โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการที่ปรึกษาตลาด
ต้ น แบบ คาดว่ า จะมี ร ายได้ เ ข้ า มาตัง้ แต่ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามลํ า ดับ ดัง ที่ แ สดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี ้
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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

34,000

75,000

82,500

90,750

95,288

100,052

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050

805,255

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

485,000

533,500

586,850

645,535

710,089

781,097

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

200,000

500,000

550,000

632,500

727,375

6,000

15,000

16,500

18,975

21,821

2,000

5,000

5,500

6,325

7,274

4,000

10,000

11,000

12,650

14,548

500,000

600,000

500,000

600,000

629,899

738,757

รายได้สุทธิโครงการฯ
โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด)
มูลค่าสินค้าที่ขายได้
ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3)
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ
รายได้สุทธิโครงการฯ
โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
มูลค่าสินค้าที่ขายได้
ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3)
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ
รายได้สุทธิโครงการฯ

-

โครงการที่ปรึกษาตลาดต้นแบบ
รายได้จากค่าบริการที่ปรึกษา
รายได้สุทธิโครงการฯ
รายได้สุทธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

49,000

95,500

110,650

121,715

ในส่วนของสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานขององค์การตลาด ซึ่งประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลําพูน ทางองค์การตลาด จะ
ได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และปรับปรุงให้ สภาพแวดล้ อมของทังสามตลาดดี
้
ขึ ้น โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชัน ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่
มีรายได้ จากค่าเช่าแผง ในขณะที่ ตลาดลําพูน และตลาดบางคล้ า การปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทังจะส่
้ งผลให้ องค์การตลาด มีรายได้
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มากขึ ้นจากการปล่อยเช่าแผงค้ า ซึ่งเป็ นภารกิจหลักขององค์กร โดยเมื่อพิจารณา กําไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของแต่ละสาขา
เป็ นดังต่อไปนี ้
2559

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

62,111,650

40,765,567

(35,059,215)

(35,919,053)

(31,325,472)

(31,775,616)

(32,565,773)

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)

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)

สํานักงานใหญ่

สาขาหนองม่วง

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กําไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้ มดีขึ ้นตามลําดับ ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นถึงความจําเป็ นในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ เพื่อเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาที่มีอยูเ่ พื่อให้ สามารถ สร้ างรายได้ จากการ
ปล่อยเช่าแผงค้ ามากขึ ้นในระยะยาว ทดแทนรายได้ จากค่าดําเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ที่จะหายไปในปี 2561
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บทที่ 1 สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การตลาด
การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การตลาด แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ (1) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยเริ่ มจากพลวัตโลก (Mega Trend) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ มสําคัญที่จะ
เกิ ดขึน้ ในโลกที่ ทุกประเทศทั่วโลกมองเห็ นร่ วมกัน และนํ ามาใช้ ใ นแผนยุท ธศาสตร์ ต่างๆ ของประเทศ
รวมทังประเทศไทยเช่
้
นเดียวกัน โดยใช้ กรอบแนวคิด PESTLE (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ
ระเบี ยบ และสิ่ ง แวดล้ อ ม) วิ เ คราะห์ ประเด็น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ องค์ การตลาด และการวิเ คราะห์ ใ นระดับ
อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีกในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้ วย สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต (2)
ทําการทบทวนเอกสารด้ านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ ที่เกี่ ยวข้ องกับองค์การตลาด ซึ่ง
รวมถึง (2.1) แผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (2.2) แผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.
2560-2564) และ (2.3) แผนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยมีประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี ้
1.1 การวิเคราะห์ PESTLE และพลวัตโลกที่สาํ คัญในอนาคต
จากการรวบรวมวรรณกรรมและทบทวนแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในมิ ติต่า งๆ ของโลกจาก
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงในระดับสากลในสาระที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ World Economic Forum (WEF) 1, Frost &
0

Sullivan2, Roland Berger 3, pwc4, KPMG 5, Ernst & Young (EY) 6 โดยสามารถสรุ ป เป็ นประเด็ น การ
5

เปลี่ยนแปลงสําคัญต่างๆ ของโลกในระยะยาว หรื อพลวัตโลก ได้ ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE ดังนี ้

1

World Economic Forum. (2015). Outlook on the Global Agenda 2015. Retrieved July 11, 2017, from http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda2015/
2
Frost&Sullivan. (2014). World’s Top Global Mega Trends to 2025 and Implications to Business, Society and Cultures. Retrieved July 11, 2017, from
www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007
3
Roland Beger Strategy Consultants. (2015). Trend Compendium 2030. Retrieved July 11, 2017, from
http://www.rolandberger.com/expertise/trend_compendium_2030/
4
Pwc. (2014). Five megatrends and possible implications. Retrieved July 11, 2017, from https://www.pwc.com/us/en/corporategovernance/publications/assets/pwc-corporate-goverance-directors-megatrends.pdf
5
KPMG. (2014). Future State 2030: The global megatrends shaping governments. Retrieved July 11, 2017, from
https://www.kpmg.com/ID/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Future-State-2030.pdf
6
Earnst & Young. (2015). Megatrends 2015 making sense of a world in motion. Retrieved July 11, 2017, from
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
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1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political) เช่น การเปลี่ยนแปลงของมหาอํานาจทางการเมือง
ของโลก
2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) ประกอบด้ วย การย้ ายขัวอํ
้ านาจทางเศรษฐกิจ
การเน้ นสร้ างเศรษฐกิจให้ ยงั่ ยืนจากองค์ความรู้และนวัตกรรม และการเพิ่มขึ ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social) ประกอบด้ วย สังคมผู้สงู อายุ การขยายตัวของเมือง และ
การเพิ่มสูงขึ ้นของประชากรโลกโดยรวม
4) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี (T-Technological) เช่น เทคโนโลยี 4.0 และการแพร่ กระจายของ
เทคโนโลยี อย่างการใช้ อินเทอร์ เน็ตบนสมาร์ ทโฟนที่สร้ างความนิยม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บรโภค
เป็ นต้ น
5) การเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal) เช่น การออกกฎหมายใหม่ขึน้ มาเพื่ อควบคุมดูแล
นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการค้ าระหว่างประเทศ
6) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental) เช่น ภาวะโลกร้ อน ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนทรัพยากร
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political)
หากแนวโน้ มในปั จจุบนั ยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในกลุ่มประเทศ
มหาอํานาจแถบตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศในแถบยุโรปจะสูญเสีย
สถานะและอิทธิพลทางการเมืองโลกไปให้ แก่ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ด้ วยจํานวนประชากรที่มากกว่า
และขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ส่งผลให้ ประเทศกํ าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชีย หรื อแม้ แต่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดดอย่าง
กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งได้ แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริ กาใต้ จะกลายมาเป็ นมหาอํานาจใน
ระดับโลกที่โดดเด่นมากขึ ้น
โดยมีการคาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศจีนจะเป็ นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งใหญ่ที่สุดในปั จจุบนั ดังนี้ ในอนาคต
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามขั้วอํานาจที่เอนเอียงไป
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ทางกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังก้ าวหน้ าของประเทศเหล่ านี้เป็ นหลัก 7
ซึ่ ง กลุ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ จ ะกลายเป็ นกลุ่ ม ประเทศเป้ าหมายที่ เ หมาะแก่ ก ารขยายธุ ร กิ จ โดย
องค์ การตลาดอาจพิจารณาการขยายช่ องทางการค้ าไปสู่ประเทศเหล่ านี้ด้วยเช่ นกัน
6

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic)
(1) การย้ ายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดดในกลุ่มประเทศที่มีจํานวนประชากรและทรัพยากรมาก
อย่าง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริ กาใต้ หรื อ กลุ่มประเทศ “BRICS” เป็ นการส่งสัญญาณการย้ าย
อํานาจทางเศรษฐกิจไปยังกลุม่ ประเทศดังกล่าวมากขึ ้น โดยผลการสํารวจพบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่ แท้ จริ ง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) ของกลุ่มประเทศ BRIC (ไม่
รวมประเทศแอฟริ กาใต้ ) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 7.9 ต่อปี ในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า รวมถึงการเติบโตของมูลค่า
การส่งออกที่แท้ จริ ง (Real Export) ที่เพิ่มสูงขึ ้นในอัตราที่ใกล้ เคียงกับ Real GDP ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี 8 ด้ วย
7

เหตุนี ้ จึ ง มี ก ารคาดการณ์ ว่ าการเจริ ญ เติ บโตดัง กล่ าวจะดึง ดูด การลงทุน จากต่า งชาติไ ด้ จํ า นวนมาก
นอกจากนี ้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้ เกิดชนชันกลางที
้
่มากขึ ้น ซึ่งหมายความว่า อํานาจการซื ้อ
ของประชากรในกลุ่มประเทศ BRICS จะมีเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมากใน 13 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2573) ทําให้
เกิ ดอุปสงค์ต่อสินค้ าโดยทั่วไปมากขึน้ และช่วยผลักดันให้ เ กิ ดการผลิตและการจ้ างงานเพิ่มขึน้ ตามมา
ดังนัน้ กลุม่ ประเทศ BRICS จึงถูกคาดการณ์วา่ จะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สําคัญในอนาคต
นอกจากกลุ่มประเทศ BRICS แล้ ว ยังมี กลุ่มประเทศ Next Eleven (N-11) ซึ่งได้ แก่ บังกลาเทศ
อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่ าน เม็กซิโก ไนจีเรี ย ปากี สถาน ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ ตุรกี และเวียดนาม และกลุ่ม
ประเทศ ASEAN Five ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะเป็ นกลุ่มประเทศที่
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ BRICS โดยถูกคาดการณ์ ว่าจะเป็ นกลุ่มประเทศที่มี
การเติบโตสูง เป็ นเป้าหมายการลงทุน และกลายเป็ นเศรษฐกิจที่ เน้ นการบริ โภคเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก

7

Business Insider. (2016). 4 mega-trends that could change the world by 2030. Retrieved July 14, 2017, from http://www.businessinsider.com/megatrends-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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ด้ วยสาเหตุที่ตลาดประเทศกํ าลังพัฒนาเป็ นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว (Rapid-Growth Markets)
ส่งผลให้ กลุม่ ประเทศเหล่านี ้ มีความน่าดึงดูดและโอกาสให้ กบั ธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก แตกต่าง
จากประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed Countries) ที่เป็ นตลาดที่โตเต็มที่แล้ ว (Mature Markets)
ทํ า ให้ มี ก ารประมาณการจากธนาคารโลกระบุ ว่ า ในปี พ.ศ. 2573 หรื อ ในอี ก 13 ปี ข้ า งหน้ า
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกํ าลังพัฒนาจะคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 57 ของ GDP ของทังโลก
้ 9 การค้ าของ
8

กลุ่ม ประเทศกํ าลังพัฒ นาเหล่านี จ้ ะคิดเป็ นร้ อยละ 37 ของการค้ าโลก ซึ่ง ประมาณครึ่ งหนึ่ง เป็ นการค้ า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้ วยกันเอง นอกจากนี ้ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีการไหลเข้ าของเงินทุนคิดเป็ น
ร้ อยละ 47 ของทังโลก
้ ส่งผลให้ ประเทศเหล่านี ้จะไม่ได้ เป็ นเพียงกลุ่มประเทศที่ทําตามนโยบายหรื อกระแส
ของตลาดโลกอีกต่อไป แต่จะกลายมาเป็ นผู้สร้ างกระแสให้ เกิดเป็ นอุปสงค์และอุปทานใหม่ๆ ขึ ้นมา และ
เป็ นประเทศที่มีอิทธิพลทางการค้ าระหว่างประเทศและในองค์กรระหว่างประเทศ การย้ ายฐานอํานาจจึง
เป็ นโอกาสให้ ประเทศไทยในทุกภาคส่ วนรวมทั้งองค์ การตลาดในการพิจารณาการหาประโยชน์
ในการขยายธุรกิจ
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เนื่องจากตลาดโลกในปั จจุบนั โดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และจี น
ต่างก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี ้ ประเทศที่น่าจะเป็ นเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยคือกลุ่มประเทศ
เพื่ อนบ้ านที่มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่าร้ อยละ 8 – 10 ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า ประกอบไปด้ วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมี ยนมา และเวียดนาม หรื อกลุ่ม CLMV และด้ วย
ปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ และความใกล้ ชิดทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว มากกว่า
กลุ่มประเทศอาเซี ยนดังเดิ
้ ม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งมี ลกั ษณะเป็ นคู่แข่ง
สําคัญของประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรม ทําให้ กลุ่มประเทศ CLMV มีโอกาสที่จะเป็ นเป้าหมาย
การตลาดของประเทศไทย
อุตสาหกรรมที่ จํ าเป็ นสํ าหรั บการทํ าให้ ประเทศไทยเป็ นจุดเชื่ อมในอาเซี ยนและเอเชี ยอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และประเทศไทยได้ รับประโยชน์ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน คือ (1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (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

24

การแปรรูปสินค้ าเกษตร (โดยใช้ วตั ถุดบิ จากทังในประเทศไทยและประเทศเพื
้
่อนบ้ าน) (3) อุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การเดิ น ทาง ทัง้ นี ้ มี ข้ อ สัง เกตว่ า อุต สาหกรรมที่ สํ า คัญ ส่ ว นใหญ่ นอกจาก
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ที่เป็ นอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมที่ ประเทศไทย
ได้ เ ปรี ยบส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นอุตสาหกรรมด้ านบริ การ เช่น การค้ าส่ง -ค้ าปลี ก บริ การด้ านการเงิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ รวมแล้ วมีมลู ค่าคิดเป็ นมากกว่าร้ อยละ 23 ของ GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
(3) การเน้ นสร้ างเศรษฐกิจให้ ยงั่ ยืนจากองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในภาวะที่ตลาดมีแรงงานที่ต้องการไม่เพียงพอ ทําให้ ต้นทุนในการจ้ างแรงงานเพิ่มสูงขึ ้น สําหรับ
อุต สาหกรรมที่ เ น้ น แรงงาน (Labor Intensive Industry) จึง ต้ อ งหัน มาสร้ างนวัตกรรม และสะสมองค์
ความรู้ เพื่อผลักดันให้ เกิดผลิตภาพสูงขึ ้น เช่น การทดแทนแรงงานด้ วยหุ่นยนต์หรื อระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ที่ทําให้ เกิดผลิตภาพที่สูงขึ ้น และยังเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ในระยะ
ยาวอีกด้ วย อย่างไรก็ดี การนํานวัตกรรมต่างๆ มาทดแทนแรงงาน ยังมีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ แรงงานที่มี
ทักษะระดับสูงที่สามารถเข้ าใจและปฏิบตั ิงานร่ วมกับกับนวัตกรรมดังกล่าวได้ ด้วย ผู้ประกอบการในทุก
ภาคส่ วนรวมถึงองค์ การตลาด จึงควรมีการปรั บตัวในการเสริ มสร้ างความสามารถบุ คลากรใน
องค์ กรเพื่อการรองรั บแนวโน้ มดังกล่ าว
(4) การเพิ่มขึ ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ
การเพิ่ ม ขึ น้ ของผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ มี ส าเหตุ ห ลายประการด้ ว ยกั น ประการแรกคื อ การ
เปลี่ยนแปลงในสาเหตุของผู้ริเริ่ มประกอบการธุรกิจ จากเดิมที่ริเริ่ มประกอบธุรกิจเพียงเพื่อความจําเป็ นใน
การดํารงชี วิตเท่านัน้ เปลี่ ยนมาเป็ นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสแทน กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
เหล่านี ้จะมองเห็นโอกาสในการสร้ าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ขึ ้นมาในตลาด โดยจะพบเห็น
ได้ ชดั เจนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ ว เนื่องจากประเทศเหล่านี ้ มีประชากรชนชันกลาง
้
ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ และมี กํ า ลัง ซื อ้ เพิ่ ม มากขึ น้ เช่ น เดี ย วกั น รวมไปถึ ง นวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ มี ต้ น ทุ น ตํ่ า และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ดิจิทลั 10 สภาวการณ์ เช่ นนี้ มีส่วนสนั บสนุ นให้ ธุรกิจการซื้อขายสินค้ า
9
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ออนไลน์ มีการขยายตัวขึ้น การขยายตัวของประชากรชนชั้นกลางทําให้ มีอํานาจซื้อสู งขึ้น และ
สามารถเข้ าถึงสินค้ าออนไลน์ ได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social)
(1) สังคมผู้สงู อายุ (Aging Society)
ในปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกเริ่ มก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ โดยคําจํากัดความคือ มีประชากรอายุ
มากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 10 หรื อมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี เกินกว่าร้ อยละ 7 ของประชากรทัง้
ประเทศ กลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วส่วนใหญ่เริ่ มเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ เมื่อ 50 ปี ที่แล้ ว ส่วนกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนามีอตั ราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเร็ วมาก และเริ่ มทยอยเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศด้ อยพัฒนายังมีเวลาเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมสูงอายุอีกประมาณ 30-40 ปี โดยสังคมผู้สงู อายุ
นันมี
้ ผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พฒ
ั นามากขึ ้น และประชาชนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ ้น ส่งผล
ให้ อตั ราการเสียชีวิตลดลง อีกทังประชากรส่
้
วนใหญ่แต่งงานช้ าลง และมีการวางแผนครอบครัวกันมากขึ ้น
รวมทังความรู
้
้ และเทคโนโลยี ในเรื่ องการคุมกําเนิดที่แพร่หลายและก้ าวหน้ ามากขึ ้น ภาวะเจริ ญพันธุ์หรื อ
อัตราการเกิดจึงลดลง การมีประชากรสูงอายุเป็ นสัดส่วนที่คอ่ นข้ างมาก หรื อที่เรี ยกว่า “สังคมผู้สงู อายุ” ทํา
ให้ เกิดความท้ าทายของสังคมหลายๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น มาตรการการเก็บภาษี การวางระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบเงินบําเหน็จบํานาญ และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เป็ นต้ น ในส่ วนของประชากร
ความต้ องการด้ านสาธารณูปโภค สินค้ าและบริ การ สําหรั บผู้สูงอายุ รวมทั้งเครื่ องอุปโภค บริ โภค
เช่ น อาหารเพื่อสุขภาพ (ปลอดภัย อินทรี ย์ หรื อ Organic) และบริ การทางการแพทย์ มีแนวโน้ มจะ
เป็ นที่ต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้ างของตลาดให้ เอื้ออํานวยแก่ ผ้ ูสูงอายุ เช่ น
การทําทางลาด จะเป็ นสิง่ ทีเ่ อื้ออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้ แก่ ผ้ ูมาตลาด
(2) การขยายตัวของเมือง (Urbanization)
ในอนาคตประชากรส่วนใหญ่จะย้ ายเข้ าสูเ่ มืองมากขึ ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573
จะมี ป ระชากรอาศัยอยู่ใ นเมื องมากถึ ง 2 ใน 3 ของประชากรโลก และเศรษฐกิ จ เมื องใหญ่ จ ะคิดเป็ น
ร้ อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทังโลก
้
ทําให้ เมือง
ใหญ่กลายเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมสําคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ทังการผลิ
้
ต การค้ าขาย และการลงทุน ซึ่ง
เป็ นผลมาจากแรงจู ง ใจต่า งๆ อาทิ ความแตกต่ า งของค่า แรงและคุณ ภาพชี วิ ต ความสะดวกสบาย
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ความก้ าวหน้ าของระบบขนส่ง ความเป็ นศูนย์กลางของประเทศ ความพร้ อมของโครงสร้ างพื ้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค จึงทําให้ ประชากรไหลเข้ าเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ มีกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในเมืองรอบๆ มากขึ ้น จนกลายเป็ นเมืองขนาดใหญ่ (Mega city)
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเมืองใหญ่ก็นํามาซึ่งอุปสรรค และความท้ าทายหลายด้ านด้ วยกัน
ด้ านแรกคือปั ญหาความแออัดของประชากร ทังประชากรไร้
้
ที่อยู่อาศัย และผู้ที่อยู่อาศัยในที่แออัดหรื อเป็ น
แหล่งเสื่อมโทรม ปั ญหาด้ านต่อมาคือปั ญหามลพิษและปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาสุดท้ ายคือความพร้ อมด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน พลังงาน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้ต้ องใช้ จํานวนเงินมหาศาลในการ
แก้ ไขพัฒนา เพื่อให้ พร้ อมรับมือกับการขยายตัวของเมืองใหญ่ และผลที่จะตามมา จึงเป็ นประเด็นในการ
พิจารณาในส่ วนของมาตรฐานตลาดชุมชนทีถ่ ูกสุขลักษณะ ทีจ่ ะเติบโตขยายตัวไปพร้ อมกับชุมชน
(3) การเพิ่มสูงขึ ้นของประชากรโลกโดยรวม โดยเฉพาะประชากรชนชันกลาง
้
สืบเนื่ องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่ทําให้ คนมี อายุขัยที่ สูงขึน้ ทําให้ อัตราการตายลดลง
จํานวนประชากรโดยรวมของโลกจึงมีมากขึ ้น โดยองค์กรหลายแห่งได้ มีการคาดการณ์จํานวนประชากรโลก
ไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรของโลกจะมีประมาณ 8-9 พันล้ านคน โดยประเทศที่กําลังพัฒนาในแถบ
ทวีปเอเชีย ลาตินอเมริ กา และแอฟริ กา จะมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของประชากรที่สงู กว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
อย่างไรก็ ตาม องค์การตลาดเพื่ อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณ์ว่า จํานวนประชากรชนชันกลางทั
้
ว่ โลก
(รายได้ เฉลี่ย 10-100 เหรี ยญสหรั ฐต่อวัน) จะเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่ งจาก 2 พันล้ านคน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น
4.9 พันล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของประชากรทังโลก
้ ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งราวร้ อยละ 80 ของคนชัน้
กลางที่เพิ่มขึ ้น มาจากตลาดเกิดใหม่หรื อประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น ในส่ วนนี้จึงทําให้ ประเทศในกลุ่ม
BRICS และ CLMV เป็ นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีความน่ าสนใจในการขยายช่ องทางการประกอบ
ภารกิจหรื อธุรกิจ
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (T-Technological)
การผลิตสินค้ าเริ่ มจากการใช้ แรงงานคนและสัตว์ ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ต้องใช้ ทรัพยากรมากที่สุดและ
ประสิทธิภาพตํ่าที่สดุ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาอุตสาหกรรมของโลกก็ถกู พัฒนาไปพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงไป
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกของโลกเกิดขึ ้นเมื่อมีการสร้ างเครื่ องจักรไอนํ ้า
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ในปี พ.ศ. 2327 โดยถูกนํามาใช้ ทดแทนพลังงานที่ได้ จากธรรมชาติในการผลิต รวมทังเกิ
้ ดการสร้ างรถไฟซึ่ง
ทํ า ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการคมนาคมขนส่ ง กระตุ้ น การบริ โ ภคสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม ด้ วย
ความก้ าวหน้ านี ้ จึงนํามาสู่การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2413 เมื่อมีการพัฒนาเครื่ องกําเนิด
พลังงานไฟฟ้า และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็ นระบบโรงงาน และมีการใช้ แนวความคิดแบบการแบ่ง
งานกั น ทํ า (Division of Labor) ซึ่ ง เป็ นการแบ่ ง งานกั น ทํ า ตามความถนั ด ของแต่ ล ะคน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ นี ้ทําให้ เกิดการผลิตสินค้ าครัง้ ละมากๆ และมีคณ
ุ ภาพที่
ทัดเทียมกับงานหัตถกรรม โดยมีราคาไม่แพง ทําให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงสินค้ าอุตสาหกรรมได้ จนเกิดเป็ น
กระแสบริ โภคนิยมที่แพร่กระจายไปในทุกภูมิภาคของโลก 11
10

แผนภาพที่ 1: การพัฒนาอุตสาหกรรม 1.0-4.0

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)

การปฏิ วัติอุตสาหกรรมครั ง้ ที่ 3 เกิ ดขึน้ ในปี พ.ศ. 2512 เมื่ อการพัฒนาด้ านอิเ ลคทรอนิคส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถูกนํามาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและระบบ
บริ หารจัดการด้ านคุณภาพ การพัฒนาเครื่ องจักรให้ มีความสามารถในด้ านความเร็ วและความละเอียด

11

ปฏิวตั ิโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหน้ าการผลิต. (2558). สืบค้ น 14 มกราคม 2559, จาก http://tools-article.sumipol.com/wpcontent/uploads/2015/08/INDUSTRY4.0-The-Next-Industrial-Revolution.pdf
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แม่นยํา รวมถึงการนําเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ ในกระบวนการผลิต แต่ระบบทังหมดนี
้
้ยังต้ อง
ได้ รับการบริ หารจัดการจากหน่วยควบคุมกลาง หรื อ Centralization ซึ่งทําให้ แต่ละระบบยังไม่มีอิสระภาพ
ในการประมวลผลเอง
ในปั จจุบนั ความต้ องการการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นจากความต้ องการในการลดต้ นทุน
และความแม่นยํ าในการผลิตที่ สูง จึงทํ าให้ มีแนวความคิดในการปฏิ วัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 ซึ่งคือการ
บูร ณาการการผลิ ต เข้ า กั บ การเชื่ อ มต่ อ ทางเครื อ ข่ า ยทุ ก หน่ ว ยของระบบการผลิ ต ตัง้ แต่ ตัว วัต ถุ ดิ บ
เครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ ซึ่งระบบเครื อข่ายนี ้สามารถสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทังหมด
้
ซึ่งระบบนี ้คือการ
เชื่อมโยงระหว่างระบบไซเบอร์ (Cyber) และระบบกายภาพ (Physical) เข้ าด้ วยกัน 12
11

ในสหภาพยุโ รปได้ มี ก ารกํ าหนดแนวทาง Factories of the Future ที่ โ รงงานจะต้ อ งสะอาด มี
ประสิทธิ ภาพสูง เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และเป็ นส่วนหนึ่งของสัง คมที่ ยั่งยื น 13 โดยมี เป้าหมายในการ
1 2

พัฒนาขีดความสามารถด้ านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปผ่านการพัฒนาและบูรณาการ
นวั ต กรรมการผลิ ต ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบทั ง้ หลายเข้ าด้ ว ยกั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของสิ น ค้ า
อุตสาหกรรม และความยัง่ ยืนของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น ในโรงงาน Bosch ในประเทศเยอรมนีมีการ
ใช้ แนวความคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ในการพัฒาระบบการผลิตและการค้ าขายของตนเอง คือ ชิ ้นส่วนที่
ผลิตและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกติดด้ วยบาร์ โค้ ด ชิป RFID และเซ็นเซอร์ ที่ตอบสนองต่อเว็บไซต์ เพื่ อ
เชื่อมโยงกับระบบการบันทึกและส่งข้ อมูล โดยข้ อมูลการระบุตําแหน่งเหล่านี ้จะถูกนํามาใช้ ในการสร้ างแผน
ที่เสมื อนจริ งของระบบการผลิต จากนัน้ ระบบซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ และชิน้ ส่วนต่างๆ จะทําการสื่อสารกัน
แบบไร้ สายเพื่ อให้ เกิ ดการประสานงานและหาจุดที่ก่อให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพสูง ที่ สุด ทัง้ กับระบบภายใน
บริ ษัทและนอกบริ ษัท
ในส่วนของเทคโนโลยีการสื่อสารนัน้ การแพร่ กระจายของเทคโนโลยีจะยังคงมีตอ่ เนื่องและรวดเร็ ว
มากกว่าที่เคยมีมา หากประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายเทคโนโลยีจากผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตบนสมาร์ ทโฟน

12

Accenture. (2014). What is Digital Industry 4.0/Industrial Internet of Things? Retrieved January 14, 2016, from
http://prd.accenture.com/microsites/digital-industry/digital.html
13
European Commission. (n.d.). Factories of the Future. Retrieved January 14, 2016, from http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/factoriesof-the-future_en.html
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เท่านัน้ จะพบว่า ในปั จจุบนั มี ผ้ ใู ช้ ประมาณ 14 ล้ านคน และคาดการณ์ว่าจะมีผ้ ูใช้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง
เฉลี่ยร้ อยละ 34 ต่อปี และเมื่อใช้ โทรศัพท์มือถื อเป็ นตัวชี ้วัดในการประเมินความสําคัญของเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั พบว่า มีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการดํารงชีวิต และถูกคาดการณ์ ว่าจะมีความสําคัญมากขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีความรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม
หนึ่งๆ จะสันลง
้ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งความสําเร็จในการสร้ างความนิยม
และความสะดวกสบายในเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสาร และการซื้อขายสินค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ และ
แอปพลิเคชันต่ างๆ เป็ นนวัตกรรมที่มาทดแทนรู ปแบบการประกอบธุรกิจแบบเดิมอย่ างรวดเร็ ว
(Disruption) องค์ การตลาดจึงควรพิจารณาหาโอกาสในการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีเหล่ านี้ใน
การพัฒนาองค์ กร และขยายช่ องทางการกระจายสินค้ าชุมชน พร้ อมกับการสร้ างรายได้
1.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (L-Legal)
ด้ วยพลวัตโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคต ส่งผลให้ มีสิ่งต่างๆ เกิ ดขึน้ ใหม่มากมาย จึงจําเป็ นที่
จะต้ อ งมี ก ฎหมายใหม่ ขึ น้ มาเพื่ อ กํ า กับ ดูแ ลสิ่ ง ต่า งๆ ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ยกตัว อย่า งเช่น ในปั จ จุบัน ที่
จําเป็ นต้ องมี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีความเข้ มงวดมากยิ่งขึน้ หรื อกฎหมายเพื่ อป้องกัน
อาชาญกรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ซึง่ มีอตั ราการเกิดสูงมากขึ ้น เนื่องจากในสมัยก่อน คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่
นิยมใช้ กันเป็ นที่แพร่ หลายมากนัก ดังนันในอนาคต
้
อาจมีกฎหมายที่ออกมาใหม่เพื่อกํากับดูแลนวัตกรรม
ใหม่ ๆ การเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ เพิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง จะเสริ ม สร้ างความมั่ น ใจให้ แก่ ผู้ บริ โ ภคและ
ผู้ประกอบการเว็บไซต์ ในการซื้อขายสินค้ าออนไลน์ นอกจากนี ้ ในยุคที่ หลายประเทศเริ่ มรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจกันมากขึ ้น อาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศหรื อกฎหมายทางการค้ าของ
แต่ละประเทศ ให้ สอดคล้ อง ทันสมัย และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ สะดวกต่อการเจรจาเปิ ดเสรี
การค้ ามากยิ่งขึ ้น
1.1.6 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental)
(1) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ
ถึงแม้ ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็ นไปในทิศทางที่ก่อให้ เกิดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ลด
น้ อยลง อย่างไรก็ ตาม การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกยังคงมี อยู่อย่างต่อเนื่องจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ได้ แก่ ถ่านหิน นํ ้ามัน และก๊ าซ ซึง่ ก๊ าซเรื อนกระจกดังกล่าวนันสะสมอยู
้
ใ่ นชันบรรยากาศเป็
้
นระยะ
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เวลานาน เมื่อมีก๊าซใหม่เพิ่มเข้ ามาทําให้ ปริ มาณก๊ าซที่สะสมมีมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องจึงเกิดภาวะโลกร้ อน
โดยจากปั จจุบนั จนถึงปี พ.ศ. 2573 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ ้น 0.5-1.5 องศา
เซลเซี ย ส ขึ น้ อยู่กับสภาพแวดล้ อ มของแต่ล ะเขตพื น้ ที่ ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า ว จะก่ อให้ เ กิ ด ภัย
ธรรมชาติต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น วาตภัย อุทกภัย และทุพภิกขภัย ที่รุนแรงมากขึ ้น และยังส่งผลต่อ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี ้ การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเพียงร้ อยละ 2 สามารถ
ทําให้ สิ่งมี ชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ สูญพันธุ์ได้ ถึงร้ อยละ 20 ถึง 30 ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อวัตถุดิบต้ นนํ า้ และ
วัตถุดิบอาหารได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่ นการ
เกิดอุทกภัย องค์ การตลาดสามารถช่ วยบรรเทาภัยพิบัติโดยมีบทบาทในการช่ วยเหลือประชาชน
เช่ น การแจกจ่ ายถุงยังชีพให้ แก่ ประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อน นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้ อม และภัยพิบัติ ยังอาจกระทบต่ อผลผลิตทางการเกษตร ทําให้ เสียสมดุลของอุปสงค์
และอุ ปทานของผลิตผลซึ่งองค์ ก ารตลาดสามารถเข้ า ไปช่ วยเหลื อในส่ วนนี้ ได้ เ ช่ นกั น เช่ น ใน
สถานการณ์ ที่ มี สิ น ค้ า ขาดหรื อ ล้ น ตลาด องค์ ก ารตลาดอาจพิ จ ารณาเตรี ย มการช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกร หรื อชุมชน ในการจัดหาช่ องทางการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ ูบริ โภค หรื อผู้ประกอบการ ซึ่ง
ในระยะสั้นอาจเป็ นการจัดหาพื้นให้ ที่สามารถขายสินค้ าได้ หรื อในระยะยาวอาจเป็ นการพัฒนา
ศูนย์ ข้อมูลอุปสงค์ และอุปทานในการซื้อขายสินค้ าเกษตรล็อตใหญ่ เป็ นต้ น
(2) การขาดแคลนพลังงาน
ความต้ องการพลังงานและราคาพลังงานจะเพิ่มสูงขึ ้น โดยที่ นํ ้ามันยังคงเป็ นทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุด แต่อาจจะสูญเสียความสําคัญให้ กบั พลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานที่ได้ จากแสงอาทิตย์ นํ ้า ลม
และไบโอดีเซล เป็ นต้ น โดยหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ให้ ความสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามัน ซึ่ง
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ดี กระแสการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ ธรรมชาติ และกระแสการรั กษาสุขภาพ ทําให้
ประเทศต่างๆ ลดการใช้ ภาชนะพลาสติกลง และหันมาใช้ ภ าชนะที่ ผ ลิ ตจากวัส ดุธรรมชาติ หรื อวัส ดุที่
นํ ามาใช้ ใหม่ไ ด้ (Recycle) รวมทัง้ มี ความนิยมในการรั บประทานอาหารหรื อใช้ สิน ค้ าที่ ปลอดสารพิ ษ
(Organic) มากยิ่งขึ ้น ซึง่ แนวโน้ มดังกล่าวนี ้มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเกิดขึ ้นในประเทศไทยด้ วยเช่นกัน 14 จึง
13

14

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ร่ วมกับ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2560). ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
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เป็ นโอกาสที่ทุกภาคส่ วนรวมทั้งประเทศไทยจะใช้ โอกาสนี้ ในการพิจารณาธุ รกิจสิ นค้ าเกษตร
ปลอดภัย
(3) การขาดแคลนอาหารและนํ ้า
จากสมมติ ฐ านที่ ว่ า เศรษฐกิ จ ของโลกจะเจริ ญ เติ บ โตเป็ นอย่ า งมาก แต่ จ ะยั ง คงขาดซึ่ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การนํ า้ ในปี พ.ศ. 2573 ความต้ อ งการนํ า้ ของทัง้ โลกจะเพิ่ ม สูง ขึ น้ ประมาณ
ร้ อยละ 5315 ส่งผลให้ มีอปุ สงค์ของนํ ้ามากกว่าอุปทานถึงร้ อยละ 40 ทําให้ ประชากรโลกมากกว่าครึ่ งหนึ่ง
เกิดการขาดแคลนนํ ้า และผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่าร้ อยละ 30 ส่งผลให้ ผลผลิตอาหารลดลงจาก
เดิม ซึง่ สวนทางกับความต้ องการอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ ้นตามการเติบโตของประชากรโลก รวมไปถึงการแย่ง
สินค้ าเกษตรเพื่อใช้ ในการผลิตพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้ โดย
ในส่ วนนี้ องค์ การตลาดอาจเข้ าไปมี บทบาทในการช่ วยเหลือประชาชนโดยการช่ วยบรรเทาภัย
พิบัติ รวมทั้งแจกจ่ ายผลผลิตทางการเกษตรต่ างๆ หรื อถุงยังชีพ เช่ นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติ
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แผนภาพที่ 2: สรุ ปประเด็นพลวัตโลก (Mega Trends) ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE
P: Political

- การเปลี่ยนแปลง
มหาอํานาจทาง
การเมืองโลก จาก
กลุม่ ประเทศ
มหาอํานาจตะวันตก
อย่างสหรัฐอเมริ กา
และประเทศในยุโรป
สูป่ ระเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ อย่าง
ประเทศจีน หรื อกลุม่
ประเทศ BRICS

S: Social

T: Technological

- การเน้ นสร้ าง
เศรษฐกิจให้ ย่ งั ยืน
จากองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

- ประชากรโลกเคลื่อนตัว
เข้ าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society)
เนื่องจากประชากรมี
อายุขยั สูงขึ ้น
- การขยายตัวของ
เมือง (Urbanization)
โดยมีผ้ อู าศัยอยู่ใน
เมืองมากถึง 2 ใน 3
ของประชากรโลก

- การเพิ่มขึน้ ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เนื่องจากโอกาสที่เพิ่ม
มากขึ ้น

- การเพิ่มสูงขึน้ ของ
ประชากรโลกโดยรวม
โดยเฉพาะประชากรชน
ชันกลาง
้

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

E: Economic

- การย้ ายขัว้ อํานาจ
ทางเศรษฐกิจ จาก
การเติบโตอย่าง
รวดเร็ วของประเทศ
กําลังพัฒนา

L: Legal

- มีกฎหมายใหม่ ๆ
ออกมาเพื่อรองรับ
นวัตกรรม หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ของโลก
- มีการปรั บปรุ ง
กฎหมายทางการค้ า
เพื่อสะดวกต่อการ
เจรจาเปิ ดเสรี การค้ า
มากยิ่งขึ ้น

E: Environment

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

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)

1.2 อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีก
อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีก ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของ
องค์การตลาด และมี บทบาทสํ าคัญในการใช้ เ ป็ นแนวทางเพื่อพิจารณาและกํ าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดในปั จจุบนั และในอนาคต เพราะฉะนัน้ ในส่วนถัดไป จะ
เป็ นการอธิ บายถึงประเภทของธุรกิ จค้ าปลีกเพื่อให้ เห็นถึงลักษณะของอุตสาหกรรมในภาพรวม ก่อนจะ
วิเคราะห์ลงไปถึงสถานการณ์ของธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั และกลยุทธ์ การแข่งขันที่ธุรกิจค้ าปลีกใช้ และใน
ส่วนท้ ายจะเป็ นการวิเคราะห์ธุรกิจค้ าปลีกด้ วยแนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
1.2.1 ประเภทของธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้ าปลีกสามารถแบ่งตามสภาพธุรกิจออกเป็ น 2 รูปแบบหลักๆ ได้ แก่
(1) ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Store)
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ร้ านค้ าปลีกดังเดิ
้ มหรื อร้ านโชห่วยเป็ นร้ านค้ าที่จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ยงั คงไว้ ซึ่งลักษณะ
การจําหน่ายสินค้ าและบริ การรู ปแบบเดิม การจัดวางสินค้ าไม่ทนั สมัย โดยส่วนใหญ่เป็ นจะเป็ นร้ านห้ อง
แถวที่ มี พืน้ ที่ ไ ม่ม าก กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่จ ะเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่บริ เ วณใกล้ เคี ยงกับร้ านค้ า การ
บริ หารจัดการเป็ นแบบครอบครัว มีการลงทุนน้ อย ไม่มีระบบการจัดการที่เพียงพอ ซึ่งธุรกิจค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มจะรวมถึง หาบเร่ แผงลอย และโชห่วยหรื อร้ านขายของชํา
นอกจากร้ านค้ าปลี กขนาดเล็กแล้ ว ธุรกิจที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเป็ นธุรกิจค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มก็คือ ธุรกิจตลาดสดที่อยู่ในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตลาดสดสามารถจําแนกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ แก่
(1) ตลาดที่มีโครงสร้ างอาคาร และดําเนินกิจการเป็ นประจํา (2) ตลาดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและดําเนิน
กิจการเป็ นประจําอย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ และ (3) ตลาดสดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและดําเนินกิจการ
เป็ นครัง้ คราวหรื อตามวันที่กําหนด หรื อที่เรี ยกว่าตลาดนัด ซึง่ ตลาดสดสาขาที่ดําเนินการโดยองค์การตลาด
โดยหลักนับเป็ นตลาดสดประเภทที่ 1 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีมลู ค่าธุรกิจในอัตราส่วนที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยสูงถึงร้ อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2557
และมีแนวโน้ มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวในอัตราที่สงู กว่าของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ 16
15

(2) ธรุกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
เป็ นร้ านค้ าที่มีการปรับปรุงการจัดวางสินค้ า การให้ บริ การที่ทนั สมัย การจัดการที่เป็ นระบบและมี
มาตรฐาน ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและลงทุนสูงเพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ ตลอดจนนําเทคโนโลยีด้าน
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบ ด้ านการตลาด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ประเภทหลัก
ดังนี ้

16

พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx
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ตารางที่ 1: จํานวนร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ แบ่ งตามประเภทของร้ านค้ า

2559
ประเภทร้ านค้ า

2556

2557

2558

12,627

13,359

ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarkets)

340

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarkets)
ห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)

ร้ านสะดวกซือ้ (Convenient Stores)

อื่นๆ (Others)
รวม

จํานวน

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

14,380

15,325

83.73

384

443

482

2.48

383

395

429

449

2.49

59

66

72

77

0.41

1,470

1,685

1,919

2,171

10.89

14,879

15,889

17,243

18,504

100

(ที่มา: Complied by Krungsi Research)

ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarket / Superstore หรื อ Discount Store)
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นธุรกิจค้ าปลีกที่มีลกั ษณะสํ าคัญ คือ การมีจํานวนรายการของสินค้ าอุปโภค
บริ โภคจํ า นวนมาก ทํ า ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โ ภคที่ มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื อ้ ที่
หลากหลายได้ โดยไฮเปอร์ มาร์ เก็ตนันทํ
้ าหน้ าที่เสมือนตัวกลางที่รวบรวมตัวเลือกสินค้ าอุปโภคบริ โภคมาไว้
ในที่ เดียว ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถซื ้อสินค้ าได้ หลากหลายในการซื อ้ ของเพียงครัง้ เดียวโดยเน้ นการซือ้
สินค้ าในปริ มาณมาก ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตเหล่านี ้จึงไม่ม่งุ เน้ นการตกแต่งสถานที่ หรื อการบริ การเพื่อลดต้ นทุน
ในการขายและให้ สามารถรั ก ษาระดับ ของราคาของสิ น ค้ า ให้ แข่ ง ขั น ได้ ดี สํ า หรั บ ประเทศไทย มี
ผู้ ประกอบการรายใหญ่ ใ นกลุ่ ม ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (Hypermarket) มี อาทิ แมคโคร (Makro) บิ๊ ก ซี
(Big C) และเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket)
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) คือ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่เน้ นการขายอาหาร และสินค้ าที่ใช้ ใน
ชีวิตประจํ าวันให้ กับลูกค้ า โดยที่ผ้ ูประกอบการรายใหญ่ ในธุรกิ จประเภทนี ้ มีอาทิ Tops Supermarket,
Foodland, Home Fresh Mart และ Villa Market เป็ นต้ น
ร้ านสะดวกซือ้ (Convenience Store)
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ร้ านสะดวกซื อ้ (Convenience Store) คือ ธุ รกิจค้ าปลี กสมัยใหม่ที่มีสถานที่ประกอบการขนาด
เล็กๆ ตังกระจายอยู
้
่ในชุมชนต่างๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมถึงในย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ อีกทัง้
ยังเป็ นค้ าปลีกขนาดเล็กที่ได้ รับความนิยม และเข้ ามาทดแทนร้ านค้ าปลีกดังเดิ
้ ม เนื่องจากมีการจัดร้ านและ
การบริ หารจัดการที่ทนั สมัย โดยธุรกิจประเภทนี ้จะเน้ นไปที่ความหลากหลายของสินค้ าแต่ไม่มากเท่ากับ 2
กลุ่มแรก และสินค้ าที่มีราคาถูก อาทิเช่น ไอศครี ม นํ ้าดื่ม ขนมขบเคี ้ยว อาหารสําเร็ จรู ป รวมไปถึง ของใช้
ประจํ าวันต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ครี มทาผิว โฟมล้ างหน้ า เป็ นต้ น ซึ่งธุรกิจประเภทนี ้ได้ มีการ
ให้ บริ การด้ านการชําระเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้ วย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจ
นี ้ ได้ แก่ 7-Eleven, V Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express เป็ นต้ น
ห้ างสรรพสินค้ า (Department Store)
Department Store เป็ นร้ านค้ า ปลี กขนาดใหญ่ ที่สุด การตกแต่ง ร้ านเน้ น ความสวยงามและมี
พนัก งานบริ ก ารให้ คํ า แนะนํ า เน้ น ขายสิ น ค้ า คุณ ภาพดี แ ละสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม ทัง้ สิ น ค้ า นํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศและผลิตในประเทศ ราคาสินค้ าจึงค่อนข้ างสูง โดยสินค้ าจะมีตงแต่
ั ้ เครื่ องแต่งกายต่างๆ รวมไป
ถึงสินค้ าที่ต้องใช้ ภายในบ้ าน อาทิเช่น เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการราย
ใหญ่ อาทิ Central Retail Corporation และ The Mall Group
ร้ านค้ าปลีกขายสินค้ าเฉพาะอย่ าง (Specialty Store)
Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการขาย และ การบริ การที่รวมถึง
การให้ คําแนะนํ าแก่ ลูกค้ าในผลิ ตภัณ ฑ์ เ ฉพาะทางต่างๆ อาทิเ ช่น สิน ค้ าที่ เ กี่ ยวกับด้ านเวชภัณ ฑ์ การ
บํารุ งรักษาสุขภาพ ความงาม เน้ นขายสินค้ าเฉพาะด้ านที่มีคณ
ุ ภาพ ราคาสูง บางร้ านขายสินค้ าเฉพาะ
แบรนด์ของตนเอง ที่ตงร้
ั ้ าน มักอยูใ่ นห้ างค้ าปลีกหรื อตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีผ้ ปู ระกอบการหลัก เช่น
Boots, Watsons และ Supersports เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ยังมีการพัฒนารู ปแบบแตกย่อยออกเป็ นประเภทต่างๆ มากขึน้
อาทิ ร้ านค้ าเฉพาะอย่างที่เน้ นขายสินค้ าในราคาที่ตํ่ากว่าราคาในท้ องตลาด (Category Killer) และร้ านค้ า
ที่ ขายสิ น ค้ า ราคาเดี ยว รวมถึ ง มี ก ารขยายสาขาสู่ต่างจัง หวัด เพื่ อเจาะตลาดชุม ชน ทํ าให้ ร้านค้ าปลี ก
สมัยใหม่กลายเป็ นศูนย์ กลางของชุม ชนมากขึน้ ส่งผลให้ มูล ค่าธุรกิ จค้ าปลี กสมัยใหม่ (Modern Trade)
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงขึ ้นเช่นกัน
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แผนภาพที่ 3: สรุ ปภาพรวมของประเภทธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้า ปลีก
แบบดัง้ เดิ ม
(Traditional
Retail)

ธุรกิจค้า ปลีก
สมัยใหม่
(Modern
Retail)

-

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

- ลักษณะการจัดวางสินค้ าและการให้ บริ การที่ ทนั สมัย
- มี การจัดการและใช้ เทคโนโลยี ทที่ ันสมัย และมี การลงทุน
เพื่ อให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้ ซํ ้า
- มี การขยายสาขาออกไปต่างจังหวัด และเป็ นศูนย์ กลาง
ของชุมชนมากขึ ้น
- โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

1.2.2 สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบันและกลยุทธ์ การแข่ งขันของธุรกิจค้ าปลีก
(1) สถานการณ์ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั
ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจค้ าปลีกมีมลู ค่าสูงถึง 3.6 ล้ านล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
25 ของ GDP ซึ่ ง มี มูล ค่ า เป็ นอัน ดับ สองรองจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ มี สัด ส่ ว นร้ อยละ 27.4 โดย
คาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ. 2560 ธุ ร กิ จ ค้ าปลี กมี แนวโน้ ม เติ บโตขึน้ จากปี พ.ศ. 2559 เล็ กน้ อย อัต ราการ
ขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3.2 17 ซึ่งธุรกิจค้ าปลีกได้ รับอานิสงส์จากนโยบายการใช้ จ่ายภาครัฐ จาก
การลงทุนในระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานและสาธารณูปโภคและมาตรการเร่ งรัดงบประมาณ ที่ ส่งผลให้ การ
บริ โภคของประชาชนในระดับฐานรากเพิ่มสูงขึน้ รวมถึงการการขยายตัวของการท่ องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่า
จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนธุรกิจค้ าปลีกให้ ขยายตัวและเติบโตต่อเนื่องในปี ถัดๆ ไป

17

พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx
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ถึงแม้ ว่าการลงทุนของภาครัฐสามารถกระตุ้นให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถปรับตัวดีขึ ้นมาบ้ างในต้ นปี
พ.ศ. 2560 แต่ปัญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั คงสูง ส่งผลให้ อํานาจการซื ้อของครัวเรื อนตํ่าลง 18 ในขณะเดียวกัน
17

แนวโน้ มหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของ SMEs จากสถาบันการเงินมีแนวโน้ ม
ที่จะเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ การปล่อยสินเชื่อทังระบบหดตั
้
วลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว และการ
ว่างงานเพิ่ ม สูง ขึน้ ซึ่ง ล้ วนเป็ นปั จ จัยเสี่ ยงในระยะยาวที่ อาจส่ง ผลให้ อุตสาหกรรมค้ าปลี กมี อัตราการ
ขยายตัวที่ชะลอลง และไม่สามารถขยายตัวได้ ตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ ดี จากการที่ ธุรกิจค้ าปลี กในกลุ่ม Specialty Store หรื อร้ านค้ าปลี กที่ขายสินค้ าเฉพาะ
อย่าง และซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) ในระดับ Premium และ High-End มีอตั ราการเติบโตที่โดดเด่น
กว่าธุรกิ จค้ าปลี กในกลุ่มอื่ นๆ เป็ นเครื่ องยื นยันว่าในปั จจบุนั ผู้บริ โภคระดับกลางถึงบน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ มี
กําลังซื ้อสูง เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคหลักที่ส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถขยายตัวเพิ่มขึ ้นได้ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ
ค้ าปลีกที่มีกลุ่มลูกค้ าระดับกลางถึงล่าง เช่น ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) หรื อ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
(Hypermarket) มีอตั ราการขยายตัวที่ชะลอลงอย่างเห็นได้ ชดั จากการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกที่มีแนวโน้ ม
รุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ อันเนื่ องมาจากผู้ประกอบการต้ องการที่ จะกระตุ้นกํ าลังซื อ้ และยอดขายให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะเห็นได้ ทวั่ ไปว่าผู้ประกอบการจะมีรายการส่งเสริ มการขายที่หลากหลาย อย่างการ
ลดแลกแจกแถม เช่น ซื ้อ 2 ชิ ้น ในราคาที่ถกู ลง เนื่องจากต้ นทุนหลักไม่ได้ มาจากตัวสินค้ า แต่มาจากต้ นทุน
การขาย และต้ นทุนการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
ในส่วนขององค์การตลาด ธุรกิจตลาดสาขาขององค์การตลาดถื อว่าเป็ นธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
ซึง่ ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีสว่ นแบ่งการตลาด (Market Share) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 31 ของมูลค่าธุรกิจ
้ ม ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด และถูกลดบทบาท
ค้ าปลีกทัง้ หมด 19 แต่ในปั จจุบนั ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
1 8

ความสํ า คัญ ลงไป ซึ่ง เป็ นผลมาจากการแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงมากขึ น้ ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ ที่ มี ค วาม
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันสูงกว่า อย่ างไรก็ตาม ในการนี ้ องค์ การตลาดจะพิจารณาความสัมพันธ์
ทางด้ า นการเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ ผู้ ประกอบการ Modern Trade และช่ อ งทางอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นอี ก
ช่ องทางหนึ่งในการกระจายสินค้ าชุมชน
18

ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก. (2559). ธนาคารออมสิน. รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิ จ/อุตสาหกรรม ประจํ าไตรมาส 4 ปี 2559 และแนวโน้ม
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ประเภทของธุ ร กิ จ ค้ าปลี กสมัยใหม่ที่ส่ง ผลกระทบในด้ านลบ และมี ส่วนในการแย่ง ส่ว นแบ่ง
การตลาดกั บ ตลาดสดมากที่ สุ ด คื อ ร้ านค้ า ประเภท ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และร้ านค้ า สะดวกซื อ้ โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ได้ แก่ แมคโคร เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ส่วนผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ได้ แก่ กลุ่มซีพีออลล์ ซึ่งต่างก็ได้ ใช้ กลยุทธ์ ในการขยายฐานลูกค้ าและแย่งส่วน
แบ่งการตลาด โดยเฉพาะการเปิ ดสาขาในพื ้นที่ตา่ งจังหวัดมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระทบด้ านลบต่อการดําเนิน
ธุรกิจตลาดสด นอกจากนัน้ ธุรกิจค้ าปลีกเหล่านี ้ยังมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของการมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กว่า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความได้ เปรี ยบในการเป็ น One Stop
Service ที่ตอบโจทย์ด้านพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ในลักษณะดังกล่าวจะมีความได้ เปรี ยบอยู่มาก แต่ธุรกิจ
ตลาดสดเองยังคงมีความสําคัญ และมีความได้ เปรี ยบจากจุดแข็งที่สําคัญที่สดุ คือ ราคาที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบ
กับสินค้ าประเภทเดียวกัน ซึง่ หากธุรกิจตลาดสดยังคงสามารถรักษาจุดแข็งดังกล่าวได้ ประกอบกับการลด
ข้ อด้ อยด้ านประสิทธิ ภาพของการบริ การผ่านการใช้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยให้ มากขึน้ และการมี ระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี ก็ยอ่ มจะทําให้ แนวโน้ มในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจตลาดสดในอุตสาหกรรม
ค้ าปลีกยังคงมีความเป็ นไปได้
(2) กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจค้ าปลีก
ธุรกิจค้ าปลีกมีความรุนแรงของการแข่งขันเป็ นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่มีจํานวน
ผู้ประกอบการและเงินทุนที่เพิ่มมากมากขึ ้น และมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจค้ าปลีก
แบบดังเดิ
้ ม ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่จงึ เห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ ผ่านการขยายฐาน
ลูกค้ าสู่พื ้นที่ตา่ งๆ มากขึ ้น รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาด การเพิ่มประสิทธิ ภาพของการบริ การ และ
คุณภาพของสินค้ า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มากขึน้
โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี ้
กลยุทธ์ ด้านการขยายฐานลูกค้ า
ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่จะมีการเพิ่มขนาดของการประกอบการด้ วยการเพิ่มจํานวนสินค้ าในร้ านค้ า
และจะดําเนินการในรู ปของศูนย์การค้ าที่มีขนาดใหญ่มากขึ ้น ซึ่งศูนย์การค้ าเหล่านี ้จะประกอบด้ วยร้ าน
สรรพสิ น ค้ า และร้ านขายของจํ า นวนมากและมี ค วามหลากหลาย เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล และ
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เดอะมอลล์ เป็ นต้ น อี กทัง้ ยังมี บริ การอื่ นๆ เพิ่มเติมเข้ ามาในศูนย์การค้ าเพื่ อตอบโจทย์ความต้ องการที่
หลากหลายของลูกค้ า เปรี ยบเสมือนเป็ น One Stop Service เช่น ธนาคาร ร้ านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้ าน
เสริ มสวย ศูนย์ความงาม และบริ การอื่นๆ
นอกจากนี ้ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ยงั มีการขยายสาขากระจายครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขึ ้น อันเป็ นผล
มาจากการขยายตัวของกรุ งเทพฯ หรื อเมืองขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคต่างๆ ซึ่งทําให้ ร้านค้ าจําเป็ นต้ องมี
ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้ าที่ ให้ ความสะดวกและเป็ นการติดตามกลุ่มลูกค้ าในพืน้ ที่เหล่านี ้ตามไป
ด้ วย โดยผู้ประกอบการที่มีการเปิ ดธุรกิจค้ าปลีกตามพื ้นที่นอกตัวเมืองและตามเมืองใหญ่ๆ ของต่างจังหวัด
นัน้ โดยมากแล้ วจะเป็ นกลุม่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านสะดวกซื ้อ ซึง่ กลยุทธ์เหล่านี ้ ล้ วนมีวตั ถุประสงค์สําคัญ
คือ เพื่อขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมในทุกกลุม่ ผู้บริ โภคและทุกพื ้นที่
กลยุทธ์ ด้านราคา
ธุรกิจค้ าปลีกได้ ใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการดึงดูดลูกค้ าด้ วยกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่
เป็ นที่ นิยมและมี การใช้ กันอย่างแพร่ หลาย คือ การใช้ ระบบสมาชิก ซึ่ง ช่วยให้ กลุ่ม ลูกค้ าที่เ ป็ นสมาชิก
สามารถได้ ผลประโยชน์ตามมามากมาย เช่น การสะสมคะแนนไว้ แลกสิ่งของหรื อส่วนลดในการซื ้อของจาก
ทางร้ านค้ า การสะสมแสตมป์รับส่วนลดหรื อแลกของรางวัลตามร้ านสะดวกซื ้อ รวมถึงการมีส่วนลดในเรื่ อง
อื่นๆ เช่น การได้ สว่ นลดจากธุรกิจอื่นๆ ที่เป็ นพันธมิตรทางการค้ า ซึ่งอาจเป็ นธุรกิจในเครื อเดียวกันหรื อเป็ น
พันธมิตรทางการค้ ากัน เป็ นต้ น ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถสร้ างฐานลูกค้ าที่เหนียวแน่น
นอกเหนือจากการสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านราคาผ่านการสมัครระบบสมาชิกแล้ ว ธุรกิจค้ าปลีก
บางรายยัง เน้ นใช้ กลยุทธ์ การขายสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านตราสินค้ าที่ เป็ นของตนเอง อาทิ ตราสิ นค้ า
Big C ตราสินค้ า Tops หรื อตราสินค้ า Tesco เป็ นต้ น ซึ่งการดําเนินกลยุทธ์ ดงั กล่าว ผู้ประกอบการจะ
คัดเลือกบริ ษัทที่จะมาผลิตสินค้ าผ่านการประมูล เพื่อจัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ชื่อแบรนด์ของตนเอง ดังนัน้
ผู้ผลิตจึงต้ องยอมแลกด้ วยการยอมรับผลกํ าไรจากการขายสินค้ า เพื่อให้ บริ ษัทผู้ผลิตมีช่องทางในการจัด
จําหน่ายผ่านแบรนด์ที่ได้ รับการยอมรับ ทําให้ ท้ายที่สดุ แล้ ว สินค้ าที่ผ่านแบรนด์เหล่านี ้จึงมีราคาที่ถูกกว่า
สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคาได้
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ Discount Store มักจะมีการดึงดูด
ลูกค้ าด้ วยราคาที่ ตํ่ากว่าคู่แข่ง เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลูกค้ าว่าสินค้ าของทางร้ านค้ ามี ราคาถูก
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ที่ สุด ผ่า นการสื่ อสารทางการตลาด เช่ น หากลูก ค้ าเจอราคาถูก กว่ า ทางร้ านค้ าจะลดราคาสิ นค้ า ให้
เทียบเท่า และรับประกันว่าลูกค้ าจะได้ รับราคาที่ดีที่สดุ เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้ าและการบริ การ
จากการที่ ผ้ ูบริ โภคต้ องการความสะดวกสบายและการบริ การที่ รวดเร็ วมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้
ดังนัน้ การปรับปรุ งประสิทธิภาพของธุรกิจค้ าปลีกให้ มีความรวดเร็ วและมอบความสะดวกสบายที่มากขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ูบริ โภคจึง มี ค วามสํา คั ญและส่ งผลต่ อความสามารถในการแข่ งขั นเป็ นอย่ า งยิ่ง ผ่ านการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ ใช้ โดยเน้ นไปที่การให้ บริ การเสริ มที่ครบวงจร เช่น บริ การ
ชําระค่าสินค้ า บริ การชําระค่านํ ้าค่าไฟ บริ การรับ-ส่งพัสดุ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทางผู้ประกอบการยังได้ มีการ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขัน เช่น
1) การให้ บริ การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ เกิดการจับจ่ายใช้ สอย
ที่มากขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าไม่ต้องกังวลถึงประเด็นการไม่มีเงินสดเพียงพอในการจับจ่ายสินค้ า
2) การใช้ ระบบการแลกเปลี่ ยนข้ อมูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange:
EDI) เช่น การใช้ ระบบรหัสแท่ง หรื อบาร์ โค้ ด (Bar Code) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมสินค้ าคง
คลังและการจัดซื ้อได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3) การใช้ ต้ หู ยอดเหรี ยญ (Vending Machine) ซึ่งมี ความนิยมเพิ่มสูงขึน้ โดยจะเน้ นไปที่ความ
รวดเร็ ว เปิ ดบริ การตลอดเวลา และลดความไม่พึงพอใจในการบริ การ โดยมี ความเหมาะสมอย่างยิ่งกับ
สินค้ าที่มีราคาถูกและกําไรต่อหน่วยตํ่า ทําให้ ไม่ค้ มุ ค่ากับการจ้ างพนักงานขาย
4) การซื อ้ ขายผ่ า นทางอิ น เทอร์ เน็ ต (Online Shopping) ซึ่ ง กํ า ลัง ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ น้
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถช่วยแก้ ปัญหาสําคัญได้ หลายประการ เช่น
ในกรณี ที่สิ น ค้ าที่ ต้อ งการไม่มี ข ายหรื อ สิ น ค้ า หมดในพื น้ ที่ บ ริ เ วณใกล้ เ คีย ง รวมถึง ประหยัด เวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ช่องทางการออนไลน์จึงมีประสิทธิ ภาพและความคุ้มค่าต่อทังฝั
้ ่ งผู้ขายและผู้ซื ้อ
เป็ นอย่างมาก เนื่องมาจากต้ นทุนที่ตํ่ากว่าการเช่าร้ านหรื อเปิ ดหน้ าร้ านขาย ในขณะที่ผ้ บู ริ โภคก็ได้ รับความ
พึงพอใจจากการบริ การมากกว่า
อย่ างไรก็ดี หากองค์ การตลาดสามารถนํากลยุทธ์ เหล่ านี้มาปรั บใช้ เพื่อให้ ตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคมากขึ้น จะส่ งผลให้ ตลาดขององค์ การตลาดสามารถส่ งเสริ ม
การกระจายสินค้ าชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
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พลิกวิกฤติเป็ นโอกาส เช่ นพัฒนาและเพิ่มพันธมิตรทางด้ านผู้ ประกอบการ Modern Trade หรื อ
ช่ อ งทางอื่นๆเพื่อ เป็ นช่ องทางกระจายสินค้ า ชุ ม ชนให้ เติบโตไปกั บ แนวโน้ ม ของอุ ตสาหกรรม
ค้ า ปลี กในประเทศในอนาคตอั นใกล้ และอาจรวมถึงการเติบโตในต่ างประเทศไปกั บ Modern
Trade หรื อช่ องทางอื่นๆในระยะยาว
แผนภาพที่ 4: สรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั
ภาพรวมสถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบัน
 ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 สัดส่วนของธุรกิจค้ าปลีกแบบดั ้งเดิม ต่อ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่อยู่ที่ร้อยละ 31
และร้ อยละ 69 ตามลําดับ จากเดิมที่เคยสูงถึง ร้ อยละ 75 ต่ อ ร้ อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2544
 Specialty Store และ Supermarket ในระดับ Premium และ High-End มีอตั ราการเติบโตโดดเด่ นกว่ าธุรกิจค้ าปลีกประเภทอื่นๆเนื่องจาก
ผู้บริโภคระดับกลางถึงบน ถือเป็ นกลุ่มที่มีกําลังซื ้อสูง และเป็ นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกสามารถขยายตัวเพิม่ ขึ ้นได้
 ธุรกิจค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม ถูกแย่ งส่ วนแบ่ งการตลาด และถูกลดบทบาทความสําคัญลงไปอย่ างมาก ซึง่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ ้นของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันสูงกว่า รวมถึงผลกระทบจากช่องทาง E-commerce เช่นกัน
สัดส่ วนมูลค่ าธุรกิจค้ าปลีกต่ อ GDP ของทัง้ ประเทศ

การขยายตัวของจํานวนธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

พ.ศ. 2544
75%

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

31%

25%

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

69%

ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Retail)

25%
พ.ศ. 2559
75%

ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail)

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

1.2.3 แนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
(1) ภาพรวมของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
ธุรกิจค้ าปลีกมีแนวโน้ มที่จะปรับตัวดีขึ ้นในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า อันเนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่ถกู ขับเคลื่อนโดยการลงทุน การบริ โภค และการท่องเที่ยว โดยการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองที่
จะช่วยเพิ่มกําลังซื ้อของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยหนุนในการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีก อีกทัง้
ข้ อได้ เปรี ยบของธุรกิจจากจํานวนสาขาที่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ รวมถึงการที่ผ้ บู ริ โภคนิยมซื ้อสินค้ า
ผ่านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่มากขึ ้น จะหนุนให้ ธุรกิจค้ าปลีกในภาพรวมกลับมาขยายตัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
โดยคาดว่าการเติบโตของธุ รกิ จ ค้ าปลี กสมัยใหม่จ ะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย ร้ อยละ 4 ถึง ร้ อยละ 6 ในช่วง 3 ปี
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ข้ างหน้ า (ปี พ.ศ. 2560–2562) ซึ่งตลาดค้ าปลี กจะยังคงมี การขยายตัวต่อเนื่ อง แต่ในอัตราที่ ช้าลงเมื่ อ
เทียบกับในช่วง ปี พ.ศ. 2550–2555 ที่สามารถขยายตัวได้ กว่าร้ อยละ 820
อย่างไรก็ ตาม ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลี กนัน้ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ทัง้ การแข่งขันจาก
ธุรกิจค้ าปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจค้ าปลีกข้ ามประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และคูแ่ ข่งรายใหม่ที่จะ
เข้ า มาแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากขึ น้ นอกจากนี ้ อัต ราการขยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ของร้ านค้ า ออนไลน์
(E-commerce) จะมี บ ทบาทสํ า คัญ ที่ จ ะเข้ า มาแย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดได้ ม ากขึ น้ โดยคาดว่ า ตลาด
E-commerce ของประเทศไทยจะขยายตัว เฉลี่ ย ร้ อยละ 20.6 ต่ อ ปี ไปจนถึ ง ปี พ.ศ. 2568 เนื่ อ งจาก
ผู้บริ โภคเริ่ มมีความคุ้นเคยกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ ้น จึงคาดว่าผู้ประกอบการร้ านค้ า
ปลีกสมัยใหม่ และแบบดังเดิ
้ มจะต้ องเน้ นใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด และการลดต้ นทุน
การดําเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนาธุรกิจ E-commerce ควบคู่
ไปกับการขายผ่านร้ านค้ า ดังนัน้ การไม่ปรับตัวเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างธุรกิจค้ าปลีก
และพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
(2) พฤติกรรมการใช้ จา่ ยของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากแนวโน้ ม ของอุต สาหกรรมค้ า ปลี ก ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปในอนาคตแล้ ว หนึ่ ง ในการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ ห็ น ได้ ชัด คื อ พฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป จากการเข้ ามาของ
เทคโนโลยี ที่มีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้บริ โภคมากขึ ้น โดยพฤติกรรมที่เห็นได้ ชดั มีทงหมด
ั้
4 พฤติกรรมด้ วยกัน ได้ แก่
ผู้บริโภคมีการค้ นหาข้ อมูลของสินค้ ามากขึน้ ก่ อนการตัดสินใจซือ้ เนื่องจากการที่เทคโนโลยี
และอินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ ้น จึงทําให้ ง่ายและสะดวกต่อการค้ นหาข้ อมูล เช่น
การเปรี ยบเทียบราคาระหว่างร้ านค้ าต่างๆ หรื อการเปรี ยบเทียบคุณภาพโดยการหาข้ อมูลของผู้ที่เคยซื ้อมา
ก่อน (Review) รวมถึง การเปรี ยบเที ยบความทันสมัยและความหลากหลายของสินค้ าก่อนที่ จะทํ าการ

20

พูลสุข นิลกิจศรานนท์ & ปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี. (2560). แนวโน้มธุรกิ จ/อุตสาหกรรม ปี 2560 – 62. ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่. สืบค้ น 26 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx
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ตัดสินใจซื ้อสินค้ าในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้แล้ ว ผู้บริ โภคตังแต่
้ ระดับกลางลงมามักจะมีการแสวงหาข้ อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื ้อสินค้ าเช่นเดียวกัน แต่จะเป็ นการจับจ่ายใช้ สอยในย่านตลาดนัดหรื อ
ตลาดชุมชนที่มีราคาถูกกว่า
ผู้บริ โภคต้ องการความรวดเร็ วมากขึน้ และมีข้อจํากัดด้ านเวลาในการซือ้ สินค้ าแต่ ละครั ง้
โดยปั ญหาที่ผ้ บู ริ โภคพบเจอจากการซื ้อสินค้ าคือปั ญหาเรื่ องการเดินทางและที่จอดรถ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภค
นิยมที่จะซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลีกที่อยูใ่ นถนนสายใหม่ ในย่านที่ไม่แออัด มีพื ้นที่กว้ างขวาง และมีที่จอดรถที่
สะดวกสบาย นอกจากนัน้ ผู้บริ โภคยังมองว่าการซื ้อสินค้ าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้ าในชีวิตประจําวันที่ต้องซื ้อ
เป็ นประจํานันเป็
้ นภาระซึ่งทําให้ เกิดเป็ นความเบื่อหน่าย ดังนัน้ ผู้บริ โภคจึงคาดหวังที่จะได้ ของที่ต้องการ
ครบทุกอย่างจากการไปซื ้อเพียงครัง้ เดียว อีกสิ่งสําคัญ คือ การบริ การที่ดีและกลยุทธ์ที่ช่วยย่นระยะเวลา
การซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค ซึง่ จะช่วยสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า เช่น การมีช่องทางด่วนจ่ายเงินสําหรับผู้ที่
ซื ้อสินค้ าไม่ถึง 10 ชิ ้น ตามซูเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น
ผู้บริ โภคมีการซือ้ สินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าลดน้ อยลง ผู้บริ โภคหลายรายเลือกที่จะใช้ จ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรื อใช้ จ่ายในช่องทางที่มีราคาถูกกว่า ส่งผลให้ ห้างสรรพสินค้ าต้ องเริ่ มปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการทําธุรกิ จของห้ างสรรพสินค้ า ให้ เปรี ยบเสมื อนสถานที่ ที่ผ้ ูคนมาใช้ ชีวิตหรื อใช้ เวลากับคนใน
ครอบครัวมากขึ ้น
ผู้ บริ โภคในปั จจุ บันต้ องการความหลากหลายของสินค้ าและต้ องการทางเลือกของสินค้ าที่
ตนเองต้ องการมากขึ ้น โดยความต้ องการของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั มีความละเอียดซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น สืบ
เนื่องมาจากผู้บริ โภคมีความรู้ ความเข้ าใจ และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ ้น ดังนัน้ ผู้บริ โภคย่อมที่จะ
เลือกจับจ่ายใช้ สอยในสถานที่หรื อช่องทางที่สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายนี ้ได้
จากการวิ เ คราะห์ สถานการณ์ และแนวโน้ มของการค้ าปลี ก การค้ าออนไลน์
(E-Commerce) ที่มีบทบาทและมีส่วนแบ่ งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญ พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วขึ้นจากข้ อจํากัดทางด้ านเวลา ครวมทั้งต้ องการความหลากหลาย
ของสิ น ค้ า และช่ อ งทางการซื้ อ สิ นค้ า มากขึ้น องค์ ก ารตลาดจึ ง พิ จ ารณาการก้ า วเข้ า สู่ ก ารค้ า
ออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จากแนวโน้ ม การเติบ โตของช่ อ งทางตลาดดั งกล่ า วในการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มไปการค้ นหาข้ อมูลของสินค้ ามากขึ้นก่ อนการ
ตัดสินใจซื้อด้ วยช่ องทางของข้ อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศูนย์ ข้อมู ลเพื่อให้ บริ การในด้ าน
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ข้ อ มู ลสิ นค้ า เกษตร รวมทั้ งเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ จากความเชี่ ยวชาญในการพั ฒนาตลาดให้ ไ ด้
มาตรฐาน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน และส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ ก ารตามพั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากการปรั บตัวให้ สอดคล้ องกั บแนวโน้ มพลวั ตของการค้ าปลีกจะช่ วยให้ องค์ การ
ตลาดปฏิ บั ติก ารเพื่ อ พั นธกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ นแล้ ว ยังสามารถเพิ่ ม รายได้ และ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ องค์ การตลาด 4.0 จึงเป็ นกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้ องกับบริ บทของ
การเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ได้ เป็ นอย่ างดี
แผนภาพที่ 5: สรุ ปภาพรวมแนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
แนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกในอนาคต
 คาดว่าธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ จะขยายตัว
ต่ อเนื่องเฉลี่ย ร้ อยละ 4-6 ในช่วง 3 ปี ข้ างหน้ า
(พ.ศ. 2560–2562)
 ธุรกิจค้ าปลีกจะมีการแข่ งขันที่รุนแรงมากขึน้
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มจะลดบทบาทลง ธุรกิจค้ า
ปลีกสมัยใหม่และช่องทางออนไลน์จะมีความสําคัญ
มากขึ ้น
 มีอัตราการขยายตัวของร้ านค้ าออนไลน์
(E-commerce) สูง โดยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อยละ 20.6 ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2568
 พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ได้ แก่
1. ผู้บริ โภคค้ นหาข้ อมูลมากขึ ้นก่อนการตัดสินใจซื ้อ
2. ผู้บริ โภคต้ องการความรวดเร็ วมากขึ ้นและมี
ข้ อจํากัดด้ านเวลาในการซื ้อสินค้ าแต่ละครัง้
3. ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าน้ อยลง
4. ผู้บริ โภคต้ องการความหลากหลายและต้ องการ
ทางเลือกของสินค้ าที่ตนเองต้ องการมาก ขึ ้น

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

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

[หน่วย: ดอลลาร์ สหรัฐ]

18.7%

พ.ศ. 2568

11.8
ล้ านล้ าน

23
ล้ านล้ าน

95.4%

81.3%

ออนไลน์
ไม่ใช่ออนไลน์

สัดส่ วนธุรกิจค้ าปลีกช่ องทางออนไลน์ ท่ ัวโลกในปี พ.ศ. 2568
[ภฎ�
ผท:΅ฉยบบวธ�
ฟภธฦ
ฅ]

26%
สหราชอาณาจักร
24% (0.21 ล้ านล้ าน)

สหรัฐอเมริ กา
(1.32 ล้ านล้ าน)

18%
15%

เยอรมนี
(0.09 ล้ านล้ าน)

ร้ านค้ าที่ไม่ใช่ชอ่ งทางออนไลน์
(Non-online Retails)

(ที่มา: การวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา)
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จีน
(1.30 ล้ านล้ าน)

10%
ญี่ปนุ่
(0.17 ล้ านล้ าน)

ร้ านค้ าช่องทางออนไลน์
(Online Retails)

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

2
การสร้ างความ
สามารถในการแข่ งขัน

1
ความมั่นคง

6
การปรั บสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครั ฐ

3
การพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคน

5
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม

4
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่ า
เทียมกันทางสังคม

(ที่มา: คมชัดลึก)

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถูกจัดทําโดยสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ มีเป้าหมาย
เพื่ อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒ นาขี ดความสามารถของทรั พ ยากรมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมลํ ้าในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐและภาคเอกชน โดยยุทธศาสตร์ ชาติได้
กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ คือ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้ วยการพัฒนาตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนําไปสู่การพัฒนาให้ คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึง่ ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างรายได้ ระดับสูง เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว และ
สร้ างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาค และเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบ
เศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ (1) ความมัน่ คง (2) การสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน (4) การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (6) การปรั บสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ 21
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โดยยุทธศาสตร์ ได้ กําหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 ตอนสิ ้นสุดยุทธศาสตร์ คือ
(1) เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน (2) เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม (3) สังคมไทยเป็ นสังคมที่เป็ นธรรม มีความเหลื่อมลํ ้าน้ อย (4) ประเทศไทยมีบทบาท
สําคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก (5) ระบบการบริ หารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
รับผิดชอบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม (6) ระบบเศรษฐกิจมีความเป็ นชาติการค้ าบน
ฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริ การคุณภาพ การค้ าส่ง
ค้ าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทลั ที่เข้ มข้ น (7) คนไทยในอนาคตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นพลเมืองที่สามารถ
เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตัวเอง เป็ นพลเมื องที่ ตื่นรู้ มีจิ ตสาธารณะและทํ าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็ นพลเมื องไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัด ทํ าโดย สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถื อเป็ นบทกํากับของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
กล่าวคือ วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว ได้ ยึดเอาเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และวิสัยทัศน์ ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติมาใช้ ทําให้ มีวิสยั ทัศน์เดียวกัน คือ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว ด้ วยการพัฒ นาตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” รวมไปถึง ยึด หลัก “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และยึดหลักการเจริ ญเติบโต
21

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ. (2559). ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). สืบค้ นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, จาก
http://122.154.22.188/newqsds/file_upload/yutthasart20ys.pdf
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ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ ้า ขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึง่ แนวทางจะถูกแบ่งออกเป็ น 10 ยุทธศาสตร์ หลักด้ วยกัน
ทังนี
้ ้ ยุทธศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับองค์การตลาด ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ (1) การเสริ มสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งเป็ นรากฐานสํ าคัญในการที่จะพัฒนาตลาดให้ มีความสามารถในการสร้ าง
รายได้ ให้ แก่องค์ การตลาด ยุทธศาสตร์ ท่ี (2) การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมลํ า้ ในสังคม
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับจุดประสงค์ใ นการก่อตัง้ องค์การตลาด ยุทธศาสตร์ ที่ (3) สร้ างความเข้ ม แข็ง ทาง
เศรษฐกิจ และสร้ างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ที่ (4) การเติบโตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ ที่ (7) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่อให้ ได้ มาตรฐานความสะอาดของการขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการจัดส่งสินค้ าจากแหล่งผลิตจนถึง
มือผู้บริ โภค ยุทธศาสตร์ ที่ (8) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจะ
เป็ นการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ ามาปรับใช้ เพื่อให้ องค์การตลาดสามารถคงบทบาท
ในการส่ ง เสริ ม ประชาชน และเกษตรกร ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น บนรากฐานของความเป็ นธรรม และ
ยุทธศาสตร์ ที่ (9) การพัฒ นาภาค เมื อง และพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อเป็ นรากฐานสํ าคัญในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน 22
21

1.3.3 นโยบายของรั ฐบาล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ แถลงนโยบายของ
คณะรั ฐมนตรี ต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยได้ กําหนดนโยบายไว้ ทงั ้ หมด 11 ด้ าน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ที่ ระบุให้
รัฐบาลมีหน้ าที่ในการบริ หารราชการแผ่นดิน ดําเนินการให้ มีการปฏิรูปด้ านต่างๆ และส่งเสริ มความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของคนในชาติ นอกจากนี ้ ยังให้ ความสําคัญกับความพอดีและความมีเหตุผล อย่างไร
ก็ตาม นโยบายทุกด้ านได้ เน้ นถึงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั องค์กรปกครองตังแต่
้ ระดับประเทศไปจนถึง
ระดับท้ องถิ่น ซึง่ นโยบายดังกล่าวสามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับองค์การตลาดได้ ดังนี ้

22

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้ นเมื่อ
4 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12/สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf
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1. นโยบายการปกป้องและเชิ ดชูส ถาบัน พระมหากษัตริ ย์ สนับสนุน โครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ และเร่งขยายผลของโครงการตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้
2. นโยบายการรั กษาความมั่นคงของรั ฐและการต่างประเทศ เน้ นให้ ความสําคัญกับการเตรี ยม
ความพร้ อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั นานาประเทศ
และรอดพ้ นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
3. นโยบายการลดความเหลื่ อมลํ า้ ของสังคมและการสร้ างโอกาสเข้ าถึงบริ การของรั ฐ เร่ งสร้ าง
โอกาส อาชีพ ความมัน่ คงทางรายได้ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้ แรงงานทังระบบมี
้
โอกาสเรี ยนรู้ และ
พัฒนาทักษะฝี มือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน อีกทังจั
้ ดสวัสดิการ คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สงู อายุ
สตรี และเด็ก นอกจากนี ้ ยังมีการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ การท่องเที่ยวที่เน้ นบริ การทางเพศ
และเด็ก โดยการปรับปรุงกฎหมายข้ อบังคับให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น
4. นโยบายการศึกษาและเรี ยนรู้ การทะนุบํารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ยนรู้ ที่เ น้ นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยได้ อย่างเต็มที่ มี การจัดระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้ อนประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ รวมทังจั
้ ดระบบการ
สนับสนุนให้ เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี สิทธิ เลื อกรั บบริ การการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน นอกจากนี ้ยังได้ สนับสนุนให้ องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริ การด้ านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน วางรากฐานให้
ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน พัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่เน้ นการป้องกันโรค
รวมถึงสร้ างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ ี่สว่ นกลาง
6. นโยบายการเพิ่ ม ศักยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได้ แบ่ง การดํ าเนิ นนโยบายโดยมี การ
ดําเนินนโยบายระยะสัน้ ยกตัวอย่างเช่น การนําเข้ าโครงการการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน การลดอุปสรรคใน
การส่งออกเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และการพิจารณาการลดผลกระทบจากการประกาศใช้ กฎอัยการศึก
ในบางพื น้ ที่ ที่มีต่อการท่องเที่ ยว เพื่ อเป็ นการชักจูงให้ นักท่องเที่ ยวต่างชาติเข้ ามาเที่ ยวในประเทศไทย
ขณะที่ การดํ าเนิ นนโยบายในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การประสานนโยบายการเงิ นและการคลัง ให้
สอดคล้ องกันเพื่อฟื น้ เศรษฐกิ จ การปฏิ รูปสร้ างราคาเชื ้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุน การ
ปรับปรุ งโครงสร้ างภาษี การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่งและคมนาคมทางบก ทางอากาศ และ
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ทางนํ ้า รวมถึงการปรั บโครงสร้ างการผลิตสินค้ าเกษตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และการส่งเสริ ม
วางรากฐานให้ เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้ วยเศรษฐกิจดิจิทลั
7. นโยบายการส่งเสริ มบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซี ยน เร่ งขับเคลื่ อนตามแผน
ความร่ วมมือ เช่น แผนงานการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Subregion:GMS) แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี -เจ้ าพระยา-แม่ โ ขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy:ACMECS) และแผนแม่ บ ท
ความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และการ
พัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของประเทศไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 1 ของ
รายได้ ประชาชาติ อีกทังมี
้ สดั ส่วนการลงทุนระหว่างรัฐต่อเอกชนในสัดส่วน 30:70 เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี ย้ งั ส่งเสริ มให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น ด้ านพลังงานสะอาด
ระบบราง ใช้ ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั และพัฒนา
9. นโยบายการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้ างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับ
การใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เร่งฟื น้ ฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า และให้ ความสําคัญกับระบบ
การบริ หารจัดการด้ านการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดการทรัพยากรนํ ้า และการบริ หารจัดการขยะ โดยมีการ
ใช้ มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. นโยบายการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุ งกฎหมายให้ ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต และการได้ ผลประโยชน์ท่ีทบั ซ้ อนในภาครัฐทุกระดับ อีกทังส่
้ งเสริ มให้ มีการนําระบบพิทกั ษ์ คณ
ุ ธรรม
มาใช้ ในการบริ หารงานบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ นอกจากนี ้เปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การภาครัฐประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ โดยผลการประเมินจะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชน
11. นโยบายการปรับปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เร่ งดําเนินการปรั บปรุ งกฎหมายที่
ล้ าสมัย และไม่เป็ นธรรม รวมถึงไม่สอดคล้ องกับความตกลงระหว่างประเทศ อีกทังส่
้ งเสริ มกองทุนยุติธรรม
เพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถกู ละเมิดสิทธิเสรี ภาพ
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1.3.4 แผนและยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จากการรวบรวม และศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับภาคต่างๆ
ทังภาคเกษตร
้
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ เพื่อให้ เข้ าใจถึงการให้ ความสําคัญของแต่ละนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ อีกทัง้ การระบุสาขาเป้าหมายยังเป็ นการรวบรวมแนวทางในการพัฒนาประเทศและ
การสนับสนุนและส่งเสริ มสาขาต่างๆ ขัน้ ตอนต่อมาเป็ นการรวบรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตงแต่
ั้
ระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
ประเทศไทย และระดับภาค เช่น แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา และแผนพัฒนาการเกษตร เป็ นต้ น
ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2: แผนและยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์
คําแถลงนโยบายของ
คณะรั ฐมนตรี

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เกษตร
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ อุตสาหกรรม
และบริ การ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

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

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

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

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

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

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

สาขาเป้าหมาย
กลุม่ อุตสาหกรรมทางชีวภาพ : อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร
กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน : อุตสาหกรรมเกษตร
และพลังงาน
กลุม่ อุตสาหกรรมด้ านวิศวกรรมและการออกแบบ :
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุม่ อุตสหากรรมส่งเสริ มคุณภาพชีวิต : อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สุขภาพและการแพทย์
กลุม่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ : สร้ างมูลค่าจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ (ไม่ระบุ
อุตสาหกรรม)
กลุม่ เกษตรกรรม : ข้ าว มันสําปะหลัง อ้ อย กุ้ง ไก่ ปาล์ม
นํ ้ามัน ยางพารา
กลุม่ อุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ ้นส่วนอุปกรณ์
กลุม่ อุตสาหกรรมเบา : แฟชัน่ พลาสติกและปิ โตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ยาง
กลุม่ อุตสาหกรรมที่ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป
ยาและสมุนไพร
กลุม่ ธุรกิจบริ การและการค้ า : บริ การท่องเที่ยวและสาขา
ต่อเนื่อง โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง บริ การก่อสร้ างและ
สาขาต่อเนื่อง
กลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้ มที่ดี : สาขาพลังงานและ
พลังงานทดแทน ระบบเนื ้อหาดิจิทลั และสาขาต่อเนื่อง และ
กลุม่ เทคโนโลยีใหม่
กลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรู ป
กลุม่ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
กลุม่ ธุรกิจการค้ าปลีกและค้ าส่ง
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นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์

ภาคที่
เกี่ยวข้ อง

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

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ
เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

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

เกษตร
อุตสาหกรรม
และบริ การ

แผนการส่ งเสริม SMEs
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 25602564)

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

จะเห็นได้ วา่ นโยบายภาครัฐได้ เน้ นความสําคัญของการท่องเที่ยวในภาคบริ การ เนื่องจากเป็ นภาค
ที่ประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และมีแนวโน้ มในการเติบโตที่ดี ทังยั
้ งเป็ นภาคที่สามารถต่อ
ยอดไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ส่วนในการส่งเสริ ม SMEs ได้ มีการเน้ นในธุรกิจค้ าปลีกและการค้ าส่ง
1.3.5 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงมหาดไทยได้ กําหนดแผนนโยบายระดับกระทรวงที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20
ปี เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนากระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางที่ ประชาชนมี รากฐานการดํารงชี วิตและ
พัฒนาสู่อนาคตได้ อย่างมัน่ คงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริ มและ
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สนับ สนุน ประชาชนให้ มี ร ากฐานการดํ า รงชี วิต ที่ ดี ชุม ชนเข้ ม แข็ง ชุม ชนปลอดภัย สัง คมมี ค วามสงบ
เรี ยบร้ อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริ หารจัดการที่ดีแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ มแข็ง และพื ้นที่ภูมิภาค
และพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่
กระทรวงมหาดไทยได้ กําหนดขึ ้นมา มีดงั ต่อไปนี 23้
22

ตารางที่ 3: นิยามวิสัยทัศน์ กระทรวงมหาดไทย

-

รากฐานการดํารงชีวิต

-

-

พัฒนาสู่อนาคต

-

-

มั่นคง

-

-

สมดุล

-

หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

นิยามวิสัยทัศน์
ดูและประชาชนทุกช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย
ลดความยากจน
เข้ าถึงบริ การภาครัฐ
พัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0
ส่งเสริ มเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
ส่งเสริ มการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
มัน่ คงจากสาธารณภัย
มัน่ คงในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
มัน่ คงในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
มัน่ คงในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและรับมือภัยคุกคามรู ปแบบ
ใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้ าว การค้ ามนุษย์ เป็ นต้ น
สมดุลระหว่างคนกับคน
สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สมดุลด้ านสิ่งแวดล้ อม
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค้ มุ กันที่ดีใน
ตัว เอง ภายใต้ เ งื่ อ ไขการใช้ ค วามรู้ ควบคู่กั บ การมี คุณ ธรรมเป็ น
พื ้นฐานในการตัดสินใจและการกระทํา
(ที่มา: กระทรวงมหาดไทย)

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

1. ความมัน่ คง

2.การสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12

1. การเสริ มสร้ าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

2. การสร้ างความ
เป็ นธรรมลด
ความเหลื่อมลํ ้า
ในสังคม

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การเสริ มสร้ างสังคมเข้ มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

3. การพัฒนาและ
เสริ มสร้ างศักยภาพคน

3. การสร้ างความ
เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้ อย่าง
ยัง่ ยืน

2. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมสูอ่ นาคต

4. การเติบโตที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

4. การสร้ างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม

5. การเสริ มสร้ างความ
มัน่ คงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูค่ วาม
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

3. การเสริ มสร้ างความสงบ
เรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน

5. การสร้ าง การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม

6. การบริ หารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

4. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

7. การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์

8. การพัฒนาภาค
เมือง และ พื ้นที่
เศรษฐกิจ

5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื ้นที่เศรษฐกิจ

(ที่มา: กระทรวงมหาดไทย)

1.3.6 แผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
จากแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) องค์การตลาดอยู่ในส่วนขององค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม
โดยยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ตามรั ฐ ธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ (แผนพัฒ นาฯ) ฉบับ ที่ 12 เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Sustainable
Development Goals:SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 และแผนดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม
(Digital Economy:DE) โดยมุ่งเน้ นยุทธศาสตร์ จํ านวน 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) กํ าหนดบทบาทรั ฐวิสาหกิ จให้
ชัดเจนเพื่ อเป็ นพลัง ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ช าติ (2) บริ ห ารแผนการลงทุน ให้ ส อดคล้ องกับยุท ธศาสตร์
ประเทศ (3) เสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ นเพื่ อ ความยั่ง ยื นในระยะยาว (4) สนับสนุน การใช้
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริ มระบบ
ธรรมาภิบาลให้ มีความโปร่งใส่และมีคณ
ุ ธรรม
ทังนี
้ ้ ตลาดจะต้ องเป็ นธุรกิ จตลาดแนวใหม่ มุ่งเน้ นไปที่ ความสําเร็ จในการกระจายสินค้ า มีการ
ถ่ า ยทอดแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค รวมถึ ง การคัด
มาตรฐาน ความสะอาดของสินค้ าและการขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการจัดส่งสินค้ าจากแหล่งผลิต
จนถึงมือผู้บริ โภค โดยจะมีกรอบแนวทางในการผลักดันการพัฒนาขององค์การตลาดภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี ้ (1) การเสริ มสร้ างสังคมเข้ มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มให้ หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้ มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากได้ รับ
การพัฒนา และผู้ด้อยโอกาสได้ รับโอกาสเข้ าถึงบริ การทางสังคมเพิ่มขึ ้น (2) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมสู่อนาคต (3) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เพื่อให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัด การที่ ดี และ (4) การพัฒ นาภู มิ ภ าค เมื อ ง และพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พื น้ ที่ ภู มิ ภ าคมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และเมืองมีการพัฒนาอย่างเป็ นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล

บทที่ 2 สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การตลาด
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด โดยในส่วนแรก เพื่อทําความ
เข้ าใจถึงตัวองค์กรและการประกอบการ โดยใช้ กรอบแนวคิด 7S ซึ่งเป็ นการวิเ คราะห์ บริ บทต่างๆ ของ
องค์การตลาดใน 7 ด้ าน คือ คุณค่าร่ วม (Shared Value) โครงสร้ าง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร
(Staff) ทักษะ (Skill) ลักษณะ (Style) และ กลยุทธ์ (Strategy) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 การทบทวนภาพรวมขององค์ การตลาด
2.1.1 คุณค่ าร่ วม
มีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่เป็ นพื ้นฐาน และแก่นสารขององค์การตลาด ในการกําหนด
แนวทางหลักของการประกอบภารกิจ โดยมี วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และอํานาจในการดําเนินการ
ในปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้
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วิสัยทัศน์
องค์ ก ารตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็ นองค์กรหลักของประเทศในการสร้ างตลาดกลางและ
เครื อข่ายระดับท้ องถิ่น เพื่อเป็ นช่องทางการกระจายและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
พันธกิจ
1. ส่งเสริ มตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้ เป็ น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้ า" ผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหน่ายข้ าวสาร และอาหารดิบ
3. บริ หารจัดการ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในองค์การตลาดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่าย
วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้
1. จัดสร้ างตลาดสาธารณะให้ เพียงพอแก่ความต้ องการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ถกู สุขลักษณะและทันสมัย
3. ส่งเสริ มตลาดเอกชน
4. จัดและส่งเสริ มการผลิตโภคภัณฑ์ให้ พอแก่ความต้ องการของตลาด
5. จัดการขนส่งและระบบโลจิสติกส์โภคภัณฑ์ไปสูต่ ลาดให้ เป็ นไปโดยสะดวก
6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริ การเกี่ยวกับตลาดขององค์การตลาด
อํานาจดําเนินการ
1. สร้ าง ซื ้อ จัดหา ยืม ให้ ยืม เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรื อดําเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่ องใช้ บริ การ หรื อทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
2. กู้ยืมเงิน หรื อให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยมีหลักประกันด้ วยบุคคล หรื อด้ วยทรัพย์ หรื อรับทรัพย์สินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้
เพื่ อสร้ างตลาด และปรั บปรุ งตลาด การกู้ยืมเงินถ้ าเป็ นจํานวนเงินเกิ นสามล้ านบาทต้ องได้ รับ
อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ก่อน
3. ทําการค้ าและขนส่งสินค้ า
4. ออกเงิ น ลงทุ น หรื อ เข้ า เป็ นหุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้น ส่ ว น หรื อ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท จํ า กัด เพื่ อ จัด ตัง้ หรื อ
ดําเนินการตลาด
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5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การตลาด
6. กระทํ าการอื่ นใดเพื่อส่งเสริ มตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของ
ตลาด
จากคุณลักษณะข้ างต้ น องค์ การตคลาดสามารถใช้ ประโยชน์ จากความร่ วมมื อของหน่วยงาน
ราชการกระทรวงมหาดไทยที่ กระจายตัวอยู่ตามท้ องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี ย้ งั มีอํานาจ หลาย
ประการที่เอื ้ออํานวยต่อการประกอบภารกิจ อาทิ ความสามารถในการออกใบอนุญาตการเปิ ดตลาดได้ เอง
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานด้ านการปกครองส่วนท้ องถิ่ น และเป็ นหน่วยงานภาครั ฐ ที่
สามารถทําการค้ าได้ จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก เป็ นต้ น
นโยบายผู้ถือหุ้นภาครั ฐ (Statement of Directions:SOD)
กระทรวงการคลัง ได้ กํ าหนดนโยบายผู้ถือหุ้น ภาครั ฐ (Statement of Directions:SOD) สํ าหรั บ
องค์การตลาด ที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการกํากับดูแล และชี ้ประเด็นที่องค์การตลาดควรให้ ความสําคัญและ
เร่ งดําเนินการ รวมถึงการใช้ เป็ นแนวทางในการกํ าหนดตัวชี ้วัดสําหรับการประเมิลผลการดําเนินงานของ
องค์การตลาดต่อไป ซึง่ SOD ขององค์การตลาดมี 3 ระดับดังนี ้
(1) แนวนโยบายสําหรับรั ฐวิสาหกิจในภาพรวม เป็ นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศบนพื ้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(2) แนวนโยบายสําหรั บรั ฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(3) แนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครั ฐที่มีต่อองค์ การตลาด กําหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสม
ตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
จากนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ข้ างต้ น เพื่อให้ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น
จึงได้ กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
หลักการและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ มีดงั ต่อไปนี ้
แผนระยะสัน้
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปรับบทบาทขององค์กรให้ ชดั เจน และสอดคล้ องกับนโยบาย
รัฐบาลเพื่อให้ สามารถดําเนินการตามแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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 การจัดทําแผนวิสาหกิจให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 พัฒนาการบริ หารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แผนระยะยาว
ดําเนินการตามแผนยุทธสาสตร์ และแผนวิสาหกิจที่จดั ทําขึ ้น ด้ วยนโยบายดังกล่าว องค์การตลาด
ได้ กําหนดเส้ นทางการพัฒนาองค์การตลาดเป็ น 3 ระยะหลักภายในปี 2561 คือ
 ระยะที่ 1: ปี 2554-2556 เป็ นช่วงพัฒนาการบริ หารจัดการภายในองค์กร และ ธุรกิจ ที่มี
อยูเ่ ดิมให้ มีความเข้ มแข็ง
 ระยะที่ 2: ปี 2556-2558 เป็ นการเสริ มสร้ างตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยการเพิ่มบทบาท
การเป็ นองค์กรกลางที่ ส่งเสริ มและกํ าหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และ ส่ง เสริ ม การค้ า
ระดับท้ องถิ่น รวมทังสร้
้ างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจให้ ครอบคลุมภายในประเทศ
อย่างกว้ างขวางโดยเน้ นการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในโครงการที่สอดคล้ องกับพันธกิจ
 ระยะที่ 3: ปี 2558-2561 เป็ นการก้ าวเข้ าสู่องค์กรแห่ง ปั ญ ญาด้ านการค้ าในชุม ชน ใน
ระยะนี ้จะรวมถึงการพัฒนาศูนย์บริ หารจัดการข้ อมูลราคา พร้ อมทังให้
้ บริ การด้ านส่งเสริ ม
ตลาดและวิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเช่น เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
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แผนภาพที่ 8: ภาพรวมของนโยบายผู้ถอื หุ้นภาครัฐ
เป้าประสงค์ ของ
องค์ การตลาด

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

2556

2558

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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2.1.2 โครงสร้ างองค์ กรขององค์ การตลาด
แผนภาพที่ 9: โครงสร้ างองค์ การตลาด

ผู้อาํ นวยการองค์ การตลาด (1)

แผนกการประชุมและยานพาหนะ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
พนักงานขับรถยนต์

รองผู้อาํ นวยการ (1)

แผนกประชาสัมพันธ์
นักรปะชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการองค์ การตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนกตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

แผนกสารสนเทศ
นักคอมพิวเตอร์
นักคอมพิวเตอร์

เลขานุการองค์ การตลาด (1)

สาขาปากคลองตลาด
สาขาหนองม่ วง

สาขาตลิ่งชัน
สาขาบางคล้ า

สาขาลําพูน

แผนกตลาดและ
จัดส่ งสินค้ า

แผนกกิจการพิเศษ

แผนกวางแผน
และงบประมาณ

แผนกบัญชี
แผนกติดตาม
และประเมินผล
แผนกบริหาร
ความเสี่ยง

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

2.1.3 ทักษะ
พนักงานส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนสนับสนุนมากกว่าการบริหารจัดการ และพัฒนาตลาด ทําให้ บคุ ลากร
ภายในองค์กรยังไม่มีทกั ษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ
ในเชิงรุกได้ เท่าที่ควร และโดยทัว่ ไป ความสามารถ และความเชียวชาญยังไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงที่
ต้ องอาศัยความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ าน องค์การฯ จึงจะเน้ นการพัฒนาบุคลากร ให้ มีทกั ษะที่ต้องการ
หรื อสรรหาจากภายนอกเพื่อให้ องค์กาฯ รสามารถพัฒนาได้ ตามวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ที่จะดําเนินไปใน
อนาคต
2.1.4 บุคลากร
องค์การตลาดถือว่าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงานจํานวน 99 คน การสรรหาและรักษาบุคลากร
ผู้มีความเชี่ยวชาญภายนอก ยังถูกจํากัดดัวยโครงสร้ างอัตราเงินเดือนที่ไม่แข่งขันหรื อจูงใจในตลาดแรงงาน
นอกจากนี ้ ระบบการบริ หารผลงาน (Performnace Management) ซึงรวมถึงมาตรวัดความสํ าเร็ จของ
บุคคล (KPI) สมรรถนะ (Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive หรื อ Bonus) ยัง
ไม่เอื ้ออํ านวยต่อการคัดแยกระดับผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิ บตั ิงานที่ โดดเด่น ออกมาจากผู้ท่ีมีผลการ
ปฏิบตั งิ านปานกลางหรื อตํ่ากว่าได้
2.1.5 ลักษณะ
เนื่ องจากงานส่วนหลักขององค์การตลาดเท่าที่ ผ่านมามีลักษณะเอนเอี ยงไปทางการร่ วมมือกับ
เอกชน อาทิ การให้ สมั ปทานเช่าและพัฒนาพื ้นที่ตลาด พื ้นที่อาคารพาณิชย์ และที่พกั อาศัย การใช้ ตวั แทน
ในการส่งอาหารดิบ หรื อ ตัวแทน (Agent) ในการบริ หารจัดการโครงการคาราวานสินค้ า ซึ่งนับเป็ นการต่อ
ช่วง (Subcontract) ซึง่ เป็ นลักษณะการจ้ างบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก (Outsource) หรื อการให้ ตวั แทน
ประกอบการส่งอาหารดิบเข้ าเรื อนจํา ทําให้ ไม่มีการดําเนินงานในกิจกรรมหลักเท่าที่ควร จึงมีผลต่อการ
เสริ มสร้ างความชํานาญของบุคลากรในภารกิจหลัก ซึ่งสะท้ อนในโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างของบุคลากร
และทักษะที่หนักไปทางส่วนงานสนับสนุน โดยปั จจัยเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ บทบาทการเป็ นองค์กรที่
เชี่ยวชาญทางด้ านการสร้ างตลาดชุมชนเป็ นไปได้ ช้ากว่าที่ควร
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2.1.6 ระบบ
ระบบขันตอนการดํ
้
าเนินงานที่เป็ นกระบวนการธุกริ จหลักขององค์การตลาดในปั จจุบนั สามารถ
จําแนกตามธุรกิจขององค์กร ดังนี ้
(1) การให้ บริการเช่ าพืน้ ที่
องค์ การตลาดมี ภ ารกิ จหลักในการจัดสร้ างตลาดกลางระดับท้ องถิ่ นให้ เ ป็ นจุดนัดพบระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื ้อโดยตรง โดยมีจดุ มุ่งหมายในการลดผลกระทบจากกลไกราคาผ่านระบบพ่อค้ าคน
กลาง และเป็ นทางเลื อกสํ าหรั บประชาชนในชุม ชนที่ยังเข้ าไม่ถึง ระบบตลาดแบบ Modern Trade และ
ให้ บริ การเช่าพื ้นที่ทงั ้ ในส่วนที่ พกั อาศัยในอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ โดยกระบวนการให้ บริ การเช่ามี
ขันตอนดั
้
งนี ้
แผนภาพที่ 10: กระบวนการการให้ บริการเช่ าพืน้ ที่

โฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาด/
โครงการ/อาคารพาณิชย์/
ที่พกั (แฟลต)

เปิ ดให้ จองพื ้นที่เช่า และชําระ
เงินค่ามัดจํา

จัดทําสัญญาเช่า

ผู้เช่าชําระค่าเช่า

องค์การตลาดบริ หารจัดการ
และอํานวยความสะดวก
แก่ผ้ เู ช่า

ผู้เช่าเข้ าดําเนินการขาย
สินค้ า

องค์การตลาดรับชําระเงินค่า
เช่าและการออกเอกสารรับเงิน
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีสญ
ั ญาให้ สิทธิ์ลงทุนเพื่อทําการก่อสร้ างโครงการตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน
และหาผลประโยชน์จากการให้ เช่าแผงและที่พกั อาศัยในอาคารตลาด และอาคารพาณิชย์ องค์การตลาดยังคง
มีประเด็นปั ญหาที่ ทําให้ การดําเนินงานต้ องชะงัก เนื่องจากที่ผ่านมาได้ เกิ ดกรณี พิพาทกับคู่สญ
ั ญา ทัง้ ยังมี
กรณีฟ้องร้ องเรื่ องภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่องค์การฯได้ ดําเนินการผ่องถ่ายภาระโดยการไล่เบี ้ยต่อผู้เช่ารายย่อย

63

ซึ่งในบางกรณี ยังมี การค้ างชํ าระ องค์การตลาดจึงจะดําเนินการแก้ ไขอย่างรั ดกุมและเป็ นระบบ เพื่ อให้ การ
บริ การจัดการตลาดสาขาตลิ่งชันเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ นในอนาคต
(2) การให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุน
องค์การตลาดได้ มีนโยบายเปิ ดให้ เอกชนสามารถทําสัญญาสัมปทานเช่าตลาดสาขา ทํ าให้ เป็ น
การเปลี่ยนบทบาทการประกอบการเอง (Operator) ในตลาดดังกล่าว เป็ นการบริ หารสัญญา และอํานวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการนี ้องค์การตลาดจะดําเนินการโดยร่ วมกับพันธมิตรเครื อข่ายในการศึกษา
แนวทาง และปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองหาพันธมิตรภาคเอกชนเข้ าร่ วม
ทุนในการดําเนินงานปรั บปรุ ง และดําเนินการบริ หารพื ้นที่ ตลาด โดยกระบวนการให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุนมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
แผนภาพที่ 11: กระบวนการการให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุน

โฆษณาและออกรายละเอียด
ข้ อกําหนดให้ เอกชนเข้ าร่ วม
ลงทุนในโครงการ

ผู้สนใจส่งข้ อเสนอในการเข้ า
ลงทุนในโครงการ

จัดทําสัญญาเข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการ

ผู้รับสัมปทานชําระค่าส่วนแบ่ง
รายได้

ผู้ได้ รับสัมปทาน ดําเนินการ
ตามขันตอนของสั
้
ญญา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าพัฒนา
โครงการ

องค์การตลาดดําเนินการออก
เอกสารรับเงิน
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ ตาม การบริ หารสัญญา อาทิ ในกรณี การร่ วมทุน และสัญญาเช่า เท่าที่ผ่านมามี กรณี
พิพาทเกิดขึ ้น จึงควรพิจารณาในการกํ าหนดบุคลากรหรื อหน่วยงานเพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลอย่างจริ งจัง
และกําหนดกระบวนการที่มีความชัดเจนในแง่ของการควบคุมบริ หารสัญญา เพื่อไม่ให้ องค์การฯ ตกอยู่ใน
ความเสี่ยงหากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้
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(3) การจัดจําหน่ ายเครื่ องบริโภคและข้ าวสาร
องค์ ก ารตลาดเป็ นตัว กลางจํ าหน่ ายสิ นค้ าประเภทข้ าวสาร เครื่ อ งบริ โภค ให้ กับ หน่ว ย
ราชการทัว่ ประเทศ อาทิ กรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาล โรงเรี ยน หน่วยทหาร เป็ นต้ น โดยมีตวั แทนชุมชนและ
เอกชนเป็ นผู้ลงทุนจัดส่งสินค้ าและองค์การตลาดมีรายได้ จากการหักส่วนต่าง การจัดจําหน่ายเครื่ องบริ โภค
ในอัตราร้ อยละ 3 และข้ าวสารกระสอบละ 25 บาท โดยกระบวนการจัดจําหน่ายมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แผนภาพที่ 12: กระบวนการจัดจําหน่ ายเครื่องบริโภคและข้ าวสาร

หน่วยราชการ
กําหนดการจัดซื ้อ
เครื่ องบริ โภค

องค์การตลาด
จัดทําเอกสาร
ยื่นเสนอราคา

ผู้ซื ้อตรวจสอบเอกสาร
และกําหนดระยะเวลา
ประกวดราคา

องค์การตลาด จัดทํา
สัญญากับตัวแทนในการ
จัดส่งเครื่ องบริ โภค

กรณีชนะการเสนอราคา
องค์การตลาด ดําเนินการ
ทําสัญญากับหน่วยราชการผู้ซื ้อ

องค์การตลาด เข้ าร่ วมการ
เสนอราคา
ด้ วยวิธีที่กําหนด

ตัวแทนจัดส่ง
เครื่ องบริ โภค
ให้ กบั หน่วยราชการ

หน่วยราชการชําระเงินให้ องค์การตลาด โดยองค์การตลาดหักส่วนต่าง
การค้ าและชําระให้ กบั ตัวแทนค่าสินค้ า
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ให้ มีการ
ยกเลิกสิทธิพิเศษขององค์การตลาด ในการจําหน่ายข้ าวสารและสินค้ าประเภทเครื่ องอุปโภคบริ โภค ให้ กบั
ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึง่ มีกฎหมายระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
บริ หารส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และสถานะทางการ
เงินขององค์การตลาดในอนาคต องค์การตลาดจึงพิจารณาแหล่งรายได้ อื่น เพื่อเสริ มรายได้ ในส่วนนี ้ที่ มี
แนวโน้ มจะลดลงในอนาคต พร้ อมกับปรั บปรุ งการประกอบการในส่วนนี ้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประมูล
โครงการ
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(4) การจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า
องค์การตลาดร่ วมกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า ซึ่งจะจัดขึน้ เดือนละ
1–4 ครัง้ โดยมีระยะเวลาการจัดงานครัง้ ละประมาณ 10 วัน ในพื ้นที่จงั หวัดในภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายของ
ประชาชนจากการจําหน่ายสินค้ าคุณภาพในราคายุตธิ รรม โดยกระบวนการดําเนินงานมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แผนภาพที่ 13: กระบวนการการจัดตลาดนัดคาราวานสินค้ า

สรรหาและจัดทําบันทึก
ข้ อตกลงกับพันธมิตร
ภาคเอกชนในการจัดงาน

พันธมิตรภาคเอกชนทําการ
คัดเลือกพื ้นที่จดั ตลาดนัดใน
ภูมิภาคต่างๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร
บริ หารส่วนท้ องถิ่นเพื่อขอใช้
พื ้นที่จดั ตลาดนัด

ดําเนินการเปิ ดทําการค้ าตาม
ระยะเวลาที่ขออนุญาติใช้ พื ้นที่

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานตลาดนัดคาราวานสินค้ า

พันธมิตรภาคเอกชนประกาศหา
ผู้ค้ารายย่อยเข้ าร่ วมโครงการ

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

ในการบริ หารจัดการโครงการตลาดนัดคาราวานสินค้ านี ้ แต่เดิมองค์การตลาดได้ มีการใช้ ตวั แทน
(Agent) เพียงไม่กี่ราย โดยใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัด จึงไม่ได้ ควบคุมการ
ดําเนินงานเอง จึงอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ และไม่สามารถตรวจสอบสินค้ าที่นํามาขาย
ได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทําให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาดได้ ดังนี ้แนวนโยบายในอนาคต องค์การตลาดจะ
เป็ นผู้บริ หารจัดการโครงการเอง อาทิ การจัดหมวดหมูส่ ินค้ า และรูปแบบการค้ า ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทํา
ให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่องค์การตลาด
และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ให้ แก่บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย
นอกไปจากนี ้ การเป็ นรัฐวิสาหกิจ ทําให้ องค์การฯ อยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ ที่
เข้ มงวดเป็ นจํานวนมากที่ไม่ได้ นํามาควบคุมในการบริ หารจัดการแบบภาคเอกชน กฎ ระเบียบ ต่างๆ ยังทํา
ให้ มีภาระทางด้ านงานเอกสาร รายงาน เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ส่งผลให้ การ
ดําเนินงานขาดความคล่องตัว และในบางครัง้ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ การขับเคลื่อนองค์กรไม่สามารถดําเนิน
ไปได้ อย่างรวดเร็ ว
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2.1.7 กลยุทธ์
ในช่วงแผนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2556–2560 โครงการที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วง 10 ปี ที่ผ่าน
มา และสร้ างรายได้ อย่างมี นัยสํ าคัญ ให้ กับองค์การตลาด คื อ โครงการส่งสินค้ าโภคภัณ ฑ์ เ ข้ าเรื อนจํ า
อย่างไรก็ตาม จากกฎระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ที่จะบังคับใช้ ทําให้ องค์การตลาดต้ องทําการ
ทบทวนการบริ หารจัดการและมีแนวนโยบายในการประกอบการเอง และจําเป็ นต้ องพิจารณาการขยาย
ฐานรายได้ ในส่วนอื่น ในขณะเดียวกัน องค์การตลาดยังจําเป็ นต้ องเน้ นภารกิจหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ มากยิ่งขึ ้น
ในด้ านการประกอบภารกิ จ หลั ก องค์ ก ารตลาดได้ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในช่วงปลายของแผนฯ ได้ รวมถึงผลสําเร็ จในการช่วยกระจายสินค้ า
ล้ นตลาดให้ แก่เกษตรกร ช่วยบรรเทาผู้ประสบภัยพิบตั ิจากอุทกภัย ตลอดจนได้ เริ่ มโครงการใหม่ เช่นนํา
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนเข้ าสู่ Modern Trade ได้ เป็ นผลสําเร็ จ
จากแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจฉบับดังกล่าวด้ านล่าง โครงการที่จดั เป็ นโครงการใหม่ที่ได้
ดําเนินการ อาทิ โครงการคาราวานสินค้ า มีการขยายตัวของรายได้ จาก 0.5 ล้ านบาท เป็ น 1.7 ล้ านบาท
ในช่วงปี พ.ศ. 2556–2559 อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดยังคงต้ องทบทวนรู ปแบบของการประกอบการของ
โครงการเพื่ อให้ มีการควบคุม การบริ หารจัดการ และประเภทสิน ค้ า ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่ง ขึน้ ส่วน
โครงการกระจายเครื อข่ายร้ านค้ าชุมชน ได้ มีการชะลอโครงการไป เนื่องจากโครงการไม่ประสบความสําเร็ จ
เท่าที่ควร โดยสาเหตุเนื่องมาจากทังทางด้
้
านการบริ หารจัดการ เอกชนที่ทําการร่วมทุนส่งสินค้ าได้ ช้า สินค้ า
ที่ขายในโครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมีราคาค่อนข้ างสูง ในส่วนของการจําหน่ายสินค้ าในนามองค์การ
ตลาดนัน้ ยังไม่ได้ มีการดําเนินการให้ สมั ฤทธิผล
โครงการในอนาคต อันได้ แก่ การเปิ ดกิจการตลาดเคลื่อนที่ การสร้ างระบบรับรองมาตรฐานตลาด
และการเป็ นผู้นําด้ านดัชนีราคาสินค้ าสด ยังไม่ได้ มีการดําเนินการให้ สมั ฤทธิผลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใน
โครงการต่างๆ ดังกล่าวยังอยูใ่ นแนวนโยบายขององค์การตลาดที่จะดําเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โครงการรับรองมาตรฐานตลาด และ การเป็ นผู้นําด้ านดัชนีราคาสินค้ าสด
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แผนภาพที่ 14: แผนที่กลยุทธ์ ของแผนวิสาหกิจ ฉบับ พ.ศ. 2556–2560

แก้ ไขตาราง

แผนทีก
� ลยุทธ์องค์การตลาด

การเงิน

F1: เพิม
� ความเข ้มแข็งทางการเงิน
F3: บริหารต ้นทุนและค่าใช ้จ่าย

F2: เพิม
� รายได ้

ผูม
้ ส
ี ว่ นเกีย
� วข้อง
การดําเนินงาน
ภายใน
การเรียนรูแ
้ ละ
พ ัฒนา

โครงการอนาคต

โครงการใหม่

โครงการดงเดิ
ั� ม

C1: ตลาดสดทีเ� ป็ นทีน
� ย
ิ ม
และต ้นแบบ

C3: กระจายเครือข่าย
ร ้านค ้าชุมชนทั�วประเทศ

C4: เพิม
� กิจกรรม
คาราวานสินค ้า

C5: จําหน่ายสินค ้า
ในนาม อต.

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

C2: รักษาฐาน
บริการสินค ้าอุปโภค/บริโภค

C6 สร ้างความพึงพอใจ
ให ้ผู ้มีสว่ นเกีย
� วข ้อง

C9 เป็ นผู ้นํ าด ้าน
ดัชนีราคาสินค ้าสด

I1: บริหารสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

I2: สร ้างพันธมิตรทางธุรกิจ

I3: สร ้างภาพลักษณ์
ทีแ
� ข็งแกร่ง

I4: พัฒนาสินค ้าและบริการได ้
ตรงความต ้องการของตลาด

I5: เพิม
� ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน

� งทีด
I6: มีการบริหารความเสีย
� ี

I7: มีการติดตามและ
ประมวลผลทีม
� ป
ี ระสิทธิภาพ

I8: มีการกํากับดูแลกิจการทีด
� ี

L1: พัฒนาบุคลากรเพือ
�
ส่งเสริมองค์การ

L2: พัฒนาและบริหารแผนแม่บท
ของหน่วยงานสนั บสนุน

L3: ใช ้ระบบบ IT ในการ
สนั บสนุนธุรกิจ

(ที่มา: แผนวิสาหกิจ ปี งบประมาณ 2556–2560)
2.2 สถานประกอบการและทรั พย์ สินที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจขององค์ การตลาด
ในปั จจุ บั น องค์ ก ารตลาดมี ส ถานประกอบการตลาดสดรวม 5 แห่ ง ได้ แก่ ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด ตลาดสาขาหนองม่วง ตลาดสาขาลําพูน ตลาดสาขาบางคล้ า และตลาดสดตลิ่งชัน โดย
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการทบทวนถึงภาพรวมของตลาดแต่ละสาขา เพื่อให้ เข้ าใจถึงแหล่งประกอบการสําคัญ
ขององค์การตลาดมากยิ่งขึ ้น เพื่อสามารถนําไปใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด
ต่อไปได้
2.2.1 สํานักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด
ปากคลองตลาด เป็ นตลาดเก่าแก่ จัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2496 พร้ อมกับการจัดตังองค์
้ การตลาด
เดิมตังอยู
้ ่บริ เวณปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บนที่ดินขององค์การ
ตลาดพืน้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เป็ นตลาดกลางจํ าหน่ายดอกไม้ ที่ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่ง
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มุ่งเน้ นไปที่ การค้ าส่ง ผัก ผลไม้ และดอกไม้ สด ปั จจุบนั ได้ ร่วมกับเอกชนดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนา
ตลาดปากคลองตลาดให้ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้ อมที่ดี โดยยังคงเอกลักษณ์
และวิถีชมุ ชนไว้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดสาขาปากคลองตลาดมี รูปแบบการดําเนินงานในลักษณะที่ ให้ เอกชนเข้ ามาเช่าพื น้ ที่เพื่ อ
บริ หารตลาด ทําให้ องค์การตลาดมีรายได้ จากการปล่อยเช่าพื ้นที่ที่คงที่ตลอดระยะเวลาการทําสัญญา โดย
ในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้ จากค่าเช่าที่ดินกว่า 13.60 ล้ านบาท และมีกําไรอยู่ที่ 10.28 ล้ าน
บาท
ตารางที่ 4: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืน้ ที่ปากคลองตลาด

รายการสินทรั พย์

หน่ วย

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

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ท่า

จํานวน
5 ไร่ 3 งาน 1 ตร.ว.
2
3
2
1
1

หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.2 สํานักงานตลาดสาขาหนองม่ วง
ตลาดสาขาหนองม่วง ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี บนเนื ้อที่ 4 ไร่ 2
งาน 45 ตารางวา เริ่ มดําเนินการตังแต่
้ วันที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดตังขึ
้ น้ เพื่ อ
จัดหาสถานที่ให้ เกษตรกรมีสถานที่จําหน่ายสินค้ าและผลิตผลทางการเกษตรให้ แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่ง
สินค้ าที่จดั จําหน่ายจะเป็ นสินค้ าจําพวก ผัก ผลไม้ อาหารสด และ อาหารแห้ ง
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ในปั จจุบนั ตลาดกลางเกษตรกรสาขาหนองม่วงจะดําเนินการโดยการให้ เอกชนเข้ ามาเช่าพื ้นที่
เพื่อบริ หารตลาด โดยในปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาดมีรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ รวมทังสิ
้ ้น 8 แสน 5 หมื่น
บาท และจะมีกําไรอยูท่ ี่ประมาณ 0.5 ล้ านบาท
ตารางที่ 5: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืน้ ที่ตลาดสาขาหนองม่ วง

รายการสินทรั พย์
หน่ วย จํานวน
ที่ดนิ
4 ไร่ 2 งาน
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
หลัง
1
แผงตลาด/สถานที่ให้ เช่าประกอบการค้ าแบบถาวร แผง
228
แผงตลาดชัว่ คราว
แผง
58
อาคารสํานักงานสามชัน้
หลัง
1

หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด (ได้ รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขให้ ใช้ งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการตลาดเท่านัน)
้

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.3 สํานักงานตลาดสาขาลําพูน
ตลาดสาขาลํ าพูน ตังอยู
้ ่ที่ ถนนเชี ยงใหม่–ลํ าพูน ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมื อง จังหวัดลําพูน เป็ น
ตลาดที่ดําเนินการโดยองค์การตลาด มีจดุ ประสงค์ในการจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตลาดกลางเกษตรกรแห่งเมือง
ลําพูน มุ่งเน้ นให้ เกษตรกรมี พื ้นที่ ในการนํ าสินค้ าออกมาขาย และเป็ นเสมือนจุดศูนย์ รวม ซือ้ ขาย และ
กระจายผลผลิตสู่จงั หวัดใกล้ เคียง โดยตลาดกลางเกษตรกรเมืองลําพูนมีรายได้ จากการส่งอาหารดิบ และ
ค่าเช่าแผงของพ่อค้ าและแม่ค้า และสินค้ าที่ทางตลาดจัดจําหน่ายเป็ นส่วนมากจะเป็ นสินค้ าจําพวก ผัก
ผลไม้ และอาหารแห้ ง
ทังนี
้ ้ จุดเด่นของตลาดลําพูน คือ การมีตลาดโต้ รุ่งที่เปิ ดในช่วงคํ่า โดยจะมีร้านอาหาร และร้ านขาย
นํ ้าผลไม้ ต่างๆ บริ การสําหรับผู้มาเดินตลาด นอกจากนี ้ จุดดึงดูดอีกจุดหนึ่งของตลาดแห่งนี ้ คือ โครงการ
ประชารัฐที่ร่วมมือกับทางองค์การตลาด โดยจะมีการจัดแสดงการละเล่นของเด็กชาวเขา และจะมีการนํา
ผักผลไม้ หายากหรื อสินค้ าโอท็อปมาจัดแสดงและจําหน่าย จึงทําให้ ตลาดกลางแห่งนี ้ยังมีผ้ คู นแวะเวียนมา
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ ตาม ตลาดลําพูนยังไม่มีแผนการที่จะสรรหาผู้จดั การที่มีศกั ยภาพในการบริ หารตลาด
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทําให้ ยงั คงมี แผงการค้ าว่างอยู่เป็ นจํานวนหนึ่ง ซึ่งรายรับจากสองทางหลักที่ตลาด
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แห่ง นี ม้ ี ไม่เพี ยงพอที่ จะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา และค่าสาธารณูปโภคได้ ทงั ้ หมด
ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสาขาลําพูนขาดทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.6 ล้ านบาท
ตารางที่ 6: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืน้ ที่ตลาดสาขาลําพูน

รายการสินทรั พย์

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

หมายเหตุ: กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็ นของกรมธนารักษ์

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.4 สํานักงานตลาดสาขาบางคล้ า
ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตังและเปิ
้
ดดําเนินการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2536 บนที่ดินขององค์การตลาด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 304 ประกอบกิจการเป็ นตลาดกลาง
ซื อ้ ขายสัตว์ นํา้ ภาคตะวันออก (สัตว์ นํา้ จื ด) เพื่อให้ เ กษตรกรในบริ เ วณใกล้ เ คียงสามารถนํ าสัตว์ นํา้ มา
จํ า หน่ ายให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ ได้ โดยตรง ทํ าให้ ต้ น ทุน ในการขนส่ ง จากการนํ า สัต ว์ นํ า้ เข้ า มาจํ าหน่า ยในบริ เ วณ
กรุงเทพฯ ลดลง เนื่องจากทังเกษตรกรและผู
้
้ ซื ้อไม่จําเป็ นต้ องเดินทางไกล ประหยัดรายจ่ายและเวลา โดยมี
ผลผลิตเข้ ามาจําหน่ายในตลาดสาขาบางคล้ าเฉลี่ยประมาณวันละกว่า 100 ตัน
อย่างไรก็ ตาม ปั ญหาด้ านกลิ่นและความสะอาดยังคงเป็ นปั ญหาที่ต้องมี การดูและอย่างใกล้ ชิด
และสมํ่าเสมอเพื่อไม่ให้ มีปัญหาเรื่ องความสะอาด และสุขอนามัย ในปี พ.ศ. 2559 รายได้ จากค่าเช่าแผง
ค่ า เช่ า อาคารพาณิ ช ย์ และรายได้ อื่ น ๆ ของทางตลาดบางคล้ าอยู่ ที่ ป ระมาณ 6 ล้ านบาท แต่ ใ น
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ขณะเดียวกัน ด้ วยค่าเสื่อมราคาที่มีมลู ค่าสูงถึงร้ อยละ 64 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ส่งผลให้ เมื่อนํามาคํานวณกับ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังหมด
้
ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ าจึงมียอดขาดทุนจํานวน 1.1 ล้ านบาท
ตารางที่ 7: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืน้ ที่ตลาดสาขาบางคล้ า

รายการสินทรั พย์

หน่ วย จํานวน
ที่ดนิ
ไร่
15
อาคารตลาดชันเดี
้ ยว
หลัง
3
แผงทําการค้ า
แผง
236
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 30 ห้ อง
หลัง
1
อาคารพาณิชย์ชนเดี
ั ้ ยว จํานวน 79 ห้ อง หลัง
1
อาคารทรงไทย (ทูลเกล้ าถวาย 2 หลัง)
หลัง
11
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

หมายเหตุ: ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การตลาด

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

2.2.5 สํานักงานตลาดสดตลิ่งชัน
ตลาดสาขาตลิ่งชัน ตังอยู
้ บ่ นถนนสวนผัก ริ มคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ
เริ่ มดําเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 โดยการให้ เอกชนเข้ าร่ วมทุนในการก่อสร้ างอาคารตลาดและอาคาร
พาณิ ชย์ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ ดินซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของกรมธนารั กษ์ ตลาดตลิ่งชัน มีรายได้ ทงั ้ หมดจาก 3 ทาง
ได้ แก่ (1) ค่าเช่าแผงการค้ า (2) ค่าเช่าอาคาร์ พาณิชย์/ ค่าเช่าแฟลต และ (3) ค่าเช่าพื ้นที่
อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จจุ บั น แผงการค้ าของทางตลาดมี ผ้ ู เช่ า เพี ย งแค่ 6 ราย ในขณะที่ มี
ความสามารถในการรองรับแผงการค้ าได้ 2,140 แผงการค้ า ซึง่ สาเหตุหลักของการที่ไม่สามารถดึงดูดผู้เช่า
ได้ มาจากการที่ มี ตลาดในลักษณะเดี ยวกันอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นจํานวน 2 แห่ง และภูมิทศั น์ ของ
ตลาดหรื อลักษณะของตลาดในเชิงกายภาพไม่มีการปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ จึงทํ าให้ ตลาดดูทรุ ดโทรม
สกปรก และไม่ถกู สุขลักษณะ ผู้คนจึงไม่สนใจตลาดแห่งนี ้ ทังๆ
้ ที่พื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าวมีผ้ คู นสัญจรผ่าน
ไปมาจํานวนมากในแต่ละวัน ส่งผลให้ ตลาดสดตลิ่งชันเหลือรายได้ หลักเพียงแค่จากค่าเช่าอาคารพาณิชย์
และค่าเช่าแฟลต
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โดยในปี พ.ศ. 2559 ตลาดสดตลิ่ ง ชันมี รายได้ ร วมอยู่ที่ 6.7 ล้ า นบาท แต่ด้ วยค่า เช่ าที่ ดิน ของ
ราชพัส ดุซึ่ง คิ ดเป็ นสัด ส่ วนถึ ง ร้ อยละ 45 ของรายได้ ที่ท างตลาดสดตลิ่ ง ชัน สามารถสร้ างได้ จึ ง ทํ า ให้
ตลาดสดตลิ่งชันมีผลประกอบการขาดทุนสูงถึง 2.1 ล้ านบาท เนื่องมาจากต้ นทุนจากค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตารางที่ 8: รายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างในพืน้ ที่ตลาดสดตลิ่งชัน

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

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

98*
98*
98*
1
273
166**

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

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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แผนภาพที่ 15: สรุ ปภาพรวมตลาดสาขาขององค์ การตลาด

สถานที่ตงั ้
วัตถุประสงค์
การจัดตัง้ และ
ประเภทของสินค้ า

ปากคลองตลาด

ตลาดหนองม่ วง

ตลาดลําพูน

ตลาดบางคล้ า

ตลาดตลิ่งชัน

ถนนจักรเพชร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ถนนพหลโยธิน
อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

อําเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเฉิงเทรา

ถนนสวนผัก เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร

•

บูรณะตลาดเก่า

•

ให้ มีศนู ย์กลาง
ตลาดดอกไม้ แห่งใหม่

ลักษณะ
การดําเนินงาน

ให้ เอกชนเช่าดําเนินงาน

ประเด็นสําคัญ

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

ผลประกอบการสุทธิ
ปี พ.ศ. 2559

11.8 ล้ านบาท

•

จัดหาสถานที่ให้
เกษตรกรมีสถานที่
จําหน่ายสินค้ าและ
ผลิตผลทางการเกษตร
ให้ เอกชนเช่าดําเนินงาน

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

•

•

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

ดําเนินงานโดยองค์การตลาด

•

เป็ นตลาดกลางซื ้อขาย
สัตว์นํ ้าจืดภาคตะวันออก
เพื่อให้ เกษตรกรสามารถ
นําสัตว์นํ ้ามาจําหน่ายได้
โดยตรงต่อผู้ซื ้อ
ดําเนินงานโดยองค์การตลาด

+ เป็ นตลาดกลางสัตว์นํ ้าจืดที่
สําคัญของภาคตะวันออก

+ มีตลาดนัดและตลาดโต้ รุ่ง
+ ร้ านอาหารบริ การสําหรับผู้
มาเดินตลาด
+ มีโครงการประชารัฐ
โดยจะมีการจัดแสดง
การละเล่น และมีวางจําหน่าย
สินค้ าโอท็อป

- มีปัญหาเรื่ องระบบการกําจัดนํ ้า
เสีย ทําให้ ถกู ร้ องเรี ยน
- ตลาดมีคา่ เสือ่ มราคาสูง คิด
เป็ นร้ อยละ 64 ของรายได้
ทังหมด
้

(1.6) ล้ านบาท

(1.1) ล้ านบาท

0.5 ล้ านบาท

(ที่มา: การรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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N/A

ดําเนินงานโดยองค์การตลาด
+ รายได้ หลักมาจากการ
ให้ เช่าอาคารพาณิชย์และ
แฟลต
- ลักษณะทางกายภาพ
ของตลาดมีความทรุด
โทรม สกปรก ไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2.1) ล้ านบาท

2.3 การวิเคราะห์ ผลประกอบการและแนวโน้ ม
เมื่อพิจารณาผลประกอบการที่ ผ่านมา 5 ปี พบว่า ในภาพรวม องค์การตลาดมีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของผลกําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 60 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีกําไรสุทธิ
คิดเป็ นจํานวนเงิน 63.99 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าดําเนินงานอาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื ้อเพลิง
แผนภาพที่ 16: ผลประกอบการองค์ การตลาดปี พ.ศ. 2555-2559
160.00

142

139

140.00
120.00

134

106

ล้ านบาท

100.00
80.00
60.00

63.30
48

41

40.00
15

20.00

66

65

73

82
64

60

70

76
58

64

34

10

รวมรายได้

2555

2556
รวมค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

2557
2558
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา( EBITDA )

2559
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

ยอดขายจากค่าอาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื ้อเพลิง ที่ผ่านมาในระยะ 5 ปี มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ ย
สะสมร้ อยละ 30.65 ต่อ ปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มี มูล ค่าอยู่ที่ 3,248.93 ล้ านบาท เนื่ องจากการบริ หาร
จัดการที่ ดีขององค์การตลาด ทํ าให้ มีตวั แทนในการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ เข้ าสู่เรื อนจําเพิ่มมากขึ ้น จาก 30
แห่งในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 50 แห่งในปี พ.ศ. 2559 อีกทัง้ ยังมีการส่งถุงยังชีพให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยนํ ้าท่วมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวให้ กบั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อหักค่าใช้ จ่ายให้ กับ
ตัวแทนส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ เหลือเป็ นรายได้ สทุ ธิท่ีร้อยละ 3 คิดเป็ นมูลค่า 97.6 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยยกเลิก
สิทธิ พิเศษขององค์การตลาด ในการจําหน่ายข้ าวสารและสินค้ าประเภทเครื่ องอุปโภคบริ โภค ให้ กับส่วน
ราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่ น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
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บริ หารส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
ขององค์การตลาดในอนาคต
นอกจากรายได้ ในส่วนของค่าดําเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ รายได้ ที่มีสดั ส่วนรองลงมาคือ
รายได้ คา่ เช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาดประมาณ 13.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 ส่วนรายได้
ค่าเช่าแผงและรายได้ คา่ เช่าและผลประโยชน์ อยู่ท่ี 3.59 ล้ านบาท และ 3.46 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 2.69 และ 2.59 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในสัดส่วนตํ่ากว่ารายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารที่
ร้ อยละ 3.57
ในส่วนของรายได้ จากค่าจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อย
ละ 24.09 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555-2559 คิ ด เป็ นมูล ค่า 1.66 ล้ า นบาท มี แ นวโน้ ม ลดลงในปี พ.ศ. 2560
เนื่องจากมีการลดกิจกรรมทางด้ านนี ้ลงตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การตลาด เนื่องจากองค์การ
ตลาดยังไม่มีอัตรากํ าลังเพี ยงพอที่ จะเข้ าไปบริ หารจัดการการควบคุมคุณภาพสินค้ าที่นํามาขายเองได้
อย่างไรก็ ดี องค์ การตลาดมี แ นวนโยบายที่ จะปรั บปรุ งการดํ าเนิ นการและแก้ ไขข้ อบกพร่ องดัง กล่าวใน
อนาคต
ตารางที่ 9: รายได้ ขององค์ การตลาดแบ่ งตามประเภทที่มาปี พ.ศ. 2559

แก้ ไข

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

เมื่ อพิจารณาด้ านค่าใช้ จ่าย พบว่า ค่าใช้ จ่ายที่ มีสัดส่วนสูงที่ สุดคือ ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ซึ่งอยู่ที่
33.33 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.78 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
รองลงมาคือ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่ายที่ 11.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.19 และ ค่าใช้ จ่ายค่าเช่าสํานักงาน จํานวน 6.22 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 8.93 ของค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
แผนภาพที่ 17: สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายขององค์ การตลาดแบ่ งตามประเภทปี พ.ศ. 2559

ประเภทรายได้
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
อื่นๆ
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเสื่อมราคาเครื่ องมือเครื่ องใช้
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเช่าที่ดนิ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้ าง
ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้ จา่ ยรถยนต์
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข
ค่านํ ้าประปา
รวม

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

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)
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แก้ ไข

สัดส่ วน
47.87%
11.71%
8.93%
5.48%
5.20%
4.40%
4.04%
3.76%
2.02%
1.92%
1.68%
0.74%
0.74%
0.67%
0.50%
0.34%
100.00%

แผนภาพที่ 18: รายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกําไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ ละสาขาปี พ.ศ. 2555-2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สาขาลําพูน

สํานักงานใหญ่
3.00

120.00
100.00

2.00

80.00
60.00

1.00

40.00

-

20.00

(1.00)

2555

2556

2557

2558

2555

2556

2558

2559

(2.00)

2559

รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สาขาบางคล้ า

สาขาตลิ่งชัน

8.00

20.00

6.00

15.00
10.00

4.00

5.00

2.00

-

(2.00)

2557

2555

2556

2557

2558

(5.00)

2559

2555

2556

2557

2558

2559

(10.00)

(4.00)

(15.00)
รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สาขาปากคลองตลาด

สาขาหนองม่วง

20.00

1.50

15.00

1.00

10.00

0.50

5.00

-

-

2555
2555

2556

2557

2558

2556

2557

2558

(0.50)

2559

รายได้

รายได้

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ย

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

แผนภาพที่ 19: รายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกําไร (ขาดทุน) สุทธิของตลาดแต่ ละสาขาปี พ.ศ. 2559
103.91

[ล้ านบาท]

56.52
47.39

สํานักงานใหญ่

0.85 0.56 0.29

5.89 7.03
(1.14)

6.67 8.77

สาขาหนองม่ วง

สาขาบางคล้ า

สาขาตลิ่งชัน

รวมรายได้

(2.10)

รวมค่ าใช้ จ่าย

14.69

11.80

1.39 2.97
(1.58)

2.90

สาขาลําพูน

สาขาปากคลองตลาด

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 องค์การตลาด)

สําหรับภาพรวมของการดําเนินงานในแต่ละสาขา พบว่า สาขาที่ยงั มีการขาดทุน ยังเป็ นสาขาที่
องค์การตลาด เป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย สาขาตลิ่ง ชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลํ าพูน โดยมี การ
ขาดทุนที่ 2.10 ล้ านบาท 1.14 ล้ านบาท และ 1.58 ล้ านบาทตามลําดับ อย่างไรก็ดี หากไม่คิดค่าเสื่อมราคา
สาขาที่มีกําไรจากการดําเนินงาน คือ ตลาดบางคล้ า ส่วนสาขาที่ยงั มีการขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคา จะ
ประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน และสาขาลํ าพูน ผลประกอบการและแนวโน้ ม ในอนาคตของตลาดสาขามี
ดังต่อไปนี ้
2.3.1 ตลาดตลิ่งชัน
ในปั จจุบนั ตลาดสาขาตลิ่งชัน มีราคาค่าเช่าอาคารพาณิชย์และค่าเช่าแฟลตที่ตํ่ามาก ที่เดือนละ
870 บาท เมื่อเทียบกับราคาตลาด และเมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ในขณะที่ปัจจุบนั ไม่มีรายได้ คา่ เช่า
แผงและรายได้ ตลาดชันเดี
้ ยว แต่มีค่าใช้ จ่ายหลักๆ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายบุคลากรปี ละ 3.4 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 ต่อปี ค่าเช่าที่ราชพัสดุปีละ 3.4 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาปี ละ 2 ล้ าน เป็ นการปรับปรุ ง
ซ่อ มแซมต่างๆ ในตลาด (อย่ า งไรก็ ดี การปรั บ ปรุ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ ใ นอนาคต) ค่า
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สาธารณูปโภคปี ละ 1.5 ล้ านบาท ที่เหลือจากหักจากผู้เช่าแล้ ว ทางองค์การตลาดต้ องชําระเองเนื่องจาก
เก็บในราคาที่ตํ่ากว่าเอกชน นอกจากนี ้ ยังมีค่าภาษี โรงเรื อนปี ละ 4.2 ล้ าน ซึ่งเป็ นขององค์การตลาดเอง
1.2 ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท เป็ นของผู้เช่า แต่ไม่สามารถเก็บค่าภาษี โรงเรื อนจากผู้เช่าจึงต้ องตังเป็
้ นค่า
เผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญ จํ านวน 45 ล้ านบาท อย่างไรก็ ดี ในปี งบประมาณ 2560 สาขาตลิ่ง ชัน จะขาดทุน
น้ อยลงเนื่องจากมีการจัดเก็บหนี ้ภาษี โรงเรื อนค้ างชําระได้ เพิ่มมากขึ ้น
ในปลายปี พ.ศ. 2560 ตลาดตลิ่ ง ชัน จะได้ รับเงิน อุดหนุน จํ านวน 50.9 ล้ านบาท โดยจะนํ ามา
ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อปรับปรุ งการดําเนินงาน ทังในส่
้ วนของตลาดริ มนํ ้าเพื่อการค้ าและเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว การปรับปรุ งบริ เวณพื ้นที่หน้ าตลาด พร้ อมทังการปรั
้
บเปลี่ยนโครงสร้ างให้ เป็ นลักษณะ
ตลาดขายส่งเพื่ อเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ เ้ นื่องจากตลาดตลิงชันมี
ลักษณะเป็ นตลาดปิ ด จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะเปิ ดเป็ นตลาดสินค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะ ที่ผ้ ซู ื ้อจะเข้ ามา
เลือกสรรสินค้ าเฉพาะด้ านได้ อย่างครบครัน องค์การตลาดมีแนวโน้ มที่จะปรับปรุงและเปิ ดดําเนินการตลาด
ตลิ่งชันตามที่ขนตอนทางกฎหมายเอื
ั้
้ออํานวย โดยคาดว่าไม่น่าจะขัดแย้ งกับในกรณีพิพาทชันศาลกั
้
บผู้เช่า
แผงเก่าที่มีอยู่
2.3.2 ตลาดบางคล้ า
ในส่วนของตลาดบางคล้ า มีการเติบโตของรายได้ รวมในอัตราเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 10.93 ต่อปี คิด
เป็ นรายได้ จํานวน 5.89 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีผลขาดทุน 1.14 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 แต่ถ้า
หากพิจารณาจากผลกําไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาจะพบว่า ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ตลาดบางคล้ าประกอบการ
โดยมีผลกําไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา โดยมี ผลกําไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาที่ 2.62 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ดี ด้ วยค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่ลดลงเนื่องจากจํานวนพนักงานที่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 นี ้ มีแนวโน้ มที่
จะส่งผลให้ ตลาดบางคล้ ามีผลประกอบการกําไรหลังหักค่าเสื่อมราคาเป็ นครัง้ แรก
ในปลายปี พ.ศ. 2560 นี ้ ตลาดบางคล้ า จะได้ รั บ เงิ น อุด หนุน เป็ นจํ า นวน 40 ล้ า นบาท โดยมี
โครงการจะสร้ างศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก เนื่องจากปั จจุบนั ภาคตะวันออกนําเข้ า
ผักผลไม้ ต่า งถิ่ นจานวนมาก เพื่ อให้ มี ความหลากหลายของสิ นค้ าและเพี ยงพอกับ ความต้ องการของ
ผู้บริ โภค มีแหล่งซื ้อที่สําคัญขนาดใหญ่ไม่กี่แหล่งและจําเป็ นต้ องผ่านเส้ นทางหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา
และอยู่นอกเขตอิทธิพลของตลาดกลางค้ าส่ง ซึ่งสามารถสร้ างตลาดกลางค้ าส่งขนาดเล็กเป็ นการสร้ างจุด
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รับส่งขนถ่ายสินค้ า (Hub) และรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมบริ เวณใกล้ เคียง และเป็ นจุดพักรถ
ของนักเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีจํานวนมาก ที่สามารถใช้ พื ้นที่ขององค์การตลาดสาขาบางคล้ า หลังมีการ
พัฒนาแล้ ว
2.3.3 ตลาดลําพูน
ส่วนตลาดลําพูนมีราคาค่าเช่าแผงตํ่ากว่าท้ องตลาดและมีแผงว่างอยู่จํานวนหนึ่ง ในขณะที่รายได้
ค่าเช่าตลาดนัดวันพุธและวันเสาร์ ตารางเมตรละ 10 บาท ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ ปี รวม ปี ละ 1.12 ล้ านบาท
ซึ่ ง ค่ า เช่ า อยู่ ใ นระดับ ตํ่ า และอาจจะเป็ นช่ อ งว่ า งในการทุ จ ริ ต ได้ ง่ า ย เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก
ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายบุคลากร 1.9 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 ต่อปี ค่าเสื่อมราคาปี
ละประมาณ 3 แสนบาท จากการปรับปรุ งซ่อมแซมตลาด ค่าสาธารณูปโภคปี ละประมาณ 2 แสนบาท ซึ่ง
เป็ นค่าใช้ จา่ ยส่วนที่เหลือทางองค์การตลาดต้ องชําระเองหลังจากหักจากผู้เช่าแล้ ว เนื่องจากเก็บในราคาที่
ตํ่ากว่าเอกชน ค่าเช่าที่ราชพัสดุปีละ 121,277 บาท ค่าภาษี โรงเรื อนปี ละ 48,600 บาท ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้ เก็บ
ค่าภาษี จากผู้เช่าแผง อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์การตลาดได้ รับเงินสนับสนุนจํานวน 28 ล้ านบาท ในปลายปี
พ.ศ. 2560 จะทําการปรับปรุ งตลาดลําพูนให้ เป็ น “ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดให้ มี ให้ มีการ
จัดตังตลาดสิ
้
นค้ า Green Market และ OTOP เพื่อเป็ นตลาดเชื่อมโยงสินค้ า ทําหน้ าที่ในการกระจายสินค้ า
เกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื ้นที่ของจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกล้ เคียง
2.3.4 ปากคลองตลาด และ ตลาดหนองม่ วง
สาขาปากคลองตลาดมีรายได้ จากค่าเช่าและผลประโยชน์จากการที่ให้ บริ ษัทเอกชนทําการบริ หาร
จัดการ เป็ นจํานวน 13.60 ล้ านบาท ต่อปี เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2585 ทําให้ ตลาดนี ้มีผล
กําไรที่คอ่ นข้ างคงที่ ในส่วนของตลาดหนองม่วง ที่มีการให้ เอกชนเข้ ามาบริ หารจัดการในลักษณะเดียวกัน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายได้ คา่ เช่าแผง ปี ละ 1,059,200 บาท เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2569
จากค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากรของตลาดหนองม่วงที่ลดลง ส่งผลให้ การประมาณการผลกําไรในปี พ.ศ. 2560
อยูท่ ี่ 419,174 บาท และเนื่องจากตลาดนี ้จะไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานในอนาคต จึงคาดการณ์ได้ ว่า
ตลาดหนองม่วงจะมีผลประกอบการทีมีกําไรประมาณ ปี ละประมาณ 1 ล้ านบาทตลอดระยะเวลาในแผน
วิสาหกิจ 5 ปี นี ้ (พ.ศ. 2561-2565)
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ในการบริ หารสัญญาดังกล่าว องค์การตลาดได้ ดําเนิ นการอย่างใกล้ ชิด เพื่ อให้ การดําเนินงาน
เป็ นไปตามสัญญา โดยองค์การตลาดได้ ดําเนินการแต่ง ตังคณะอนุ
้
กรรมการด้ านกฎหมายและบริ หาร
สัญ ญาที่ องค์ การตลาดมี กับภาคเอกชนทุกราย โดยจะให้ ความสํ าคัญ แก่ กลุ่ม ธุ รกิ จ ที่ เ ช่าช่วง หรื อรั บ
สัมปทานจากองค์การตลาดโดยกํ าชับไปยังแผนกบริ หารตลาดสาขาที่อยู่ในเงื่ อนไขการเช่าช่วงหรื อให้
สัม ปทานเอกชนบริ ห าร ดํ า เนิ น การกํ า กับ และบริ ห ารสัญ ญาที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ทางด้ านการบริ หารความเสี่ยงนัน้ องค์การตลาดจะจัดทํารายการสัญญาที่มีความเสี่ยงทังหมดขององค์
้
การ
ตลาด และจัดกลุ่มสัญญาออกเป็ น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และความ
เสี่ยงระดับตํ่า โดยคํานึงถึงโอกาสและความน่าจะเป็ นที่องค์การตลาดจะได้ รับผลกระทบหรื อความเสียหาย
จากคูส่ ญ
ั ญาและจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการกํากับดูแลสัญญาอย่างใกล้ ชิด
เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินปี พ.ศ. 2559 พบว่าองค์การตลาดมีสินทรั พย์หมุนเวียนส่วน
ใหญ่ เ ป็ นลูกหนี ก้ ารค้ าสุทธิ มูล ค่า 1,417.23 ล้ านบาท หนี ส้ ิน หมุน เวี ยนส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้
การค้ า 1,472.67 ล้ านบาท โดยลูกหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี ก้ ารค้ าในส่วนนี เ้ กิ ดจากธุ รกิ จ การดําเนิน งาน
ข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ดังนัน้ หากกิจกรรมในส่วนนี ้ลดลง ย่อมจะส่งผลให้ ตวั เลขทังลู
้ กหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง
นอกเหนือจากรายการข้ างต้ น สัดส่วนของสินทรัพย์อื่นๆ ประกอบด้ วย เงินลงทุน 232.57 ล้ านบาท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 48.95 ล้ านบาท ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 27.62 ล้ านบาท ในขณะที่รายการ
หนี ้สินที่ เป็ นสัดส่วนสํ าคัญ คือ รายได้ แผ่นดินค้ างนําส่ง จํ านวน 83.19 ล้ านบาท ซึ่งจะมี การคิดคํานวณ
ตามผลประกอบการโดยคิดที่ร้อยละ 55 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี ประกอบการจ่ายโบนัสแก่พนักงาน เมื่อใช้
ข้ อ มูล จากปี พ.ศ. 2559 พบว่ า องค์ ก ารตลาดมี อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (Current Ratio) อยู่ที่ ร้ อยละ
100.20% แต่มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เพียงร้ อยละ 3.68% จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า มี
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับดี แต่ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน และการใช้ ทรัพย์สินที่
ค่อนข้ างตํ่า
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2.4 การวิเคราะห์ การบริหารจัดการภายใน
2.4.1 ด้ านบุคลากร
ในด้ านการบริ หารจัดการภายในองค์กรนัน้ องค์การตลาดถือว่าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงาน
จํานวน 99 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนสนับสนุนมากกว่าด้ านการบริ หารจัดการ และพัฒนาตลาด
ทําทให้ บุคลากรภายในองค์กรไม่มีความคิดในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ต้องการ และโดยทัว่ ไป ความสามารถ และความเชี่ยวชาญยังไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ าน การสรรหาและรักษาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภายนอก ยังถูก
จํ ากัดดัวยโครงสร้ างอัตราเงิ นเดือนที่ ไ ม่แข่งขันหรื อจูงใจในตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ระบบการบริ หาร
ผลงาน (Performnace Management) ซึ่ ง รวมถึ ง มาตรวั ด ความสํ า เร็ จ ของบุ ค คล (KPI) สมรรถนะ
(Competency) และระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive หรื อ Bonus) ยังไม่เอื ้ออํานวยต่อการคัด
แยกระดับผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านที่โดดเด่น ออกมาจากผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านปานกลางได้
2.4.2 ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรภายในองค์กร ยังขาดความรู้เชิงลึกในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ข องการบริ ห ารจัด การสารสนเทศที่ เ ป็ นระบบ ทํ า ให้ ก ารถ่ า ยทอดนโยบายด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรยังมีข้อจํากัด นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ยังไม่ได้ รับการพัฒนา
ให้ ถกู นํามาใช้ ได้ อย่างเต็มรู ปแบบ ทําให้ พนักงานปฏิบตั ิการต้ องนําข้ อมูลจากระบบมาใส่ในโปรแกรมด้ วย
มืออีกครัง้ จึงสามารถใช้ ข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดได้ นําระบบต่างๆ เช่น MIS EIS และ ICT มา
ใช้ เพื่อสนับสนุนงานด้ านบริ หารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน เก็บข้ อมูลด้ านบริ หารบุคคล และได้ มีการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การทังภายใน
้
และภายนอก
2.4.3 ด้ านการบริหารความเสี่ยง
มี การประชุม หารื อ ในที่ ประชุม ผู้บริ ห าร เพื่ อกํ าหนดเป็ นนโยบาย และแนวทางปฏิ บัติ ในการ
เชื่ อ มโยงการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ า กับ กลยุท ธ์ อ งค์ ก ร โดยการนํ า ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ การ
คาดการณ์ความเสี่ยงที่นา่ จะเกิดขึ ้นในอนาคตมาเป็ นส่วนในการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร
และการลงทุนที่สําคัญ และได้ ดําเนินการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริ หารความเสี่ยงทุกปั จจัยเสี่ยง
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และได้ มีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กรในส่วนที่กระทบต่อพันธกิจหลักขององค์การตลาด
อาทิ การสร้ างรายได้ ตลาดสาขาที่องค์การตลาดดําเนินการเอง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์การ
ตลาด อย่างไรก็ดี องค์การตลาดยังควรพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความเข้ าใจใน
การบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงในขัน้ สูง เพื่ อ พัฒ นาเครื่ องมื อบริ ห ารความเสี่ ยงต่า งๆ อย่ างบูรณาการ
โดยเฉพาะในกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญไม่วา่ จะเป็ น (1) การเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ ากับกล
ยุทธ์องค์กรและการลงทุนที่สําคัญ (2) การบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กร และ (3) การบริ หาร
ความเสี่ยงเพื่ อแสวงหาโอกาสของธุรกิ จ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิ จมี ความเข้ าใจและดําเนินการจริ งในประเด็น
ดัง กล่ า ว จะสามารถสร้ างศัก ยภาพการวิ เ คราะห์ / การต่ อ ยอดแนวความคิ ด ในเชิ ง บริ ห ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.4.4 ด้ านการควบคุมภายใน
องค์การตลาด โดยแผนกตรวจสอบภายใน ได้ จัดมี การจัดประชุมร่ วมหารื อกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริ หาร และผู้ตรวจสอบภายนอกปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบถึงความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน และประเด็นสํ าคัญ ที่ จะนํ าไปปรั บปรุ ง และพัฒ นาของการควบคุม ภายใน และคณะกรรมการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริ ห าร ได้ พิ จ ารณาการวางนโยบายเชิ ง รุ กที่ เ กี่ ยวกับการ
ควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนความเพียงพอของการควบคุมภายใน
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2.5 สรุ ปรายงานการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้บริ หารและบุคลากรขององค์ การตลาด
หลังจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและบุคลากรขององค์กรทังหมด
้
5 ท่าน ได้ แก่
1. คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผู้อํานวยการองค์การตลาด
2. คุณวิทยา ทรัพย์เย็น
หัวหน้ าแผนกวางแผนและงบประมาณ
3. คุณ สุพรรณี อัญชลิพงศ์
นักบริ หารตลาด ระดับ 8
4. คุณ ภัทรยุทธ กรรณศูต
ผู้จดั การตลาดสาขาตลิ่งชัน
5. คุณ ชัยพงษ์ ภูพนั ใบ
หัวหน้ าแผนกกฎหมาย
จึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์การตลาดได้ ดังนี ้
ประเด็นปั ญหาด้ านโครงสร้ างองค์ กรและบุคลากร
 บุคลากรภายในองค์กรยังขาดทักษะในเชิงธุรกิจส่งผลให้ ตลาดแต่ละสาขาไม่สามารถพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ต้องการ
 ความคลุม เครื อของตัว บทกฎหมายการปฏิ บัติ ง าน และระบบการปรั บระดับค่าตอบแทนของ
พนักงาน ซึ่งส่ง ผลให้ บุคลากรไม่มีแรงจูงใจและขาดความกระตือรื อร้ นในการทํ างาน ส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรไม่อยากทํางาน และเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากลึก
 มีงานเอกสารจํานวนมาก ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การตลาดสาขาต้ องใช้ เวลาทํางานด้ านเอกสารไปมากกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาทัง้ หมด ซึ่งจะเหลื อเวลาอี กเพียงแค่ร้อยละ 20 ที่ จะได้ ใช้ ไปกับการพัฒนา
ตลาดให้ ดียิ่งขึ ้น
ประเด็นปั ญหาด้ านตลาด
 ตลาดที่ อ ยู่ภ ายใต้ การกํ ากับดูแ ลขององค์ การตลาดยัง ไม่ ผ่านการประเมิ น ให้ เ ป็ นตลาดกลาง
มาตรฐาน เป็ นผลมาจากการที่ตลาดแต่ละแห่งได้ เปิ ดทําการมาเป็ นเวลาหลายสิบปี และไม่ได้ มี
การลงทุนปรั บปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างจริ งจัง ทําให้ ตลาดแต่ละแห่งดู เก่า ทรุ ดโทรม และไม่
สะอาด
 ตลาดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารขององค์การตลาด 3 แห่งได้ แก่ ตลาดบางคล้ า ตลาดกลางเกษตรกร
ตลิ่งชัน และ ตลาดกลางเกษตรกรลําพูน มีผลการดําเนินงานขาดทุนทัง้ 3 แห่ง โดยเฉพาะตลาด
สาขาตลิ่งชัน ที่เปรี ยบเสมือนตลาดที่ตายแล้ ว กล่าวคือ มีผ้ คู ้ าอยู่เพียงไม่กี่ราย และไม่มีผ้ ซู ื ้อสนใจ
จะเข้ าไปจับจ่ายใช้ สอย
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ประเด็นปั ญหาที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงส่ งผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานขององค์ การตลาด
 การเปลี่ยนรูปแบบการประกวดราคาการส่งอาหารดิบและสินค้ าโภคภัณฑ์แก่หน่วยงานราชการ ที่
จะเปลี่ยนจากการประกวดราคาแบบพิเศษไปเป็ นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง
องค์ ก ารตลาดได้ ค าดการณ์ ไ ว้ ว่ า จะทํ า ให้ อ งค์ ก ารตลาดสู ญ เสี ย รายได้ ใ นส่ ว นนี ไ้ ปมากถึ ง
ร้ อยละ 95
 พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเน้ นไปที่ความสะดวกสบายและการบริ การที่ดีกว่า
มากขึ ้น มากกว่าที่จะให้ ความสําคัญในเรื่ องของราคา ซึง่ ตลาดออนไลน์และตลาดค้ าปลีกสมัยใหม่
จะเข้ ามาลดทอนส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจตลาดมากขึ ้น และทําให้ ในอนาคตตลาดสดแบบ
ดังเดิ
้ มไม่สามารถแข่งขันได้ และสูญเสียบทบาทในธุรกิจค้ าปลีกไป
ประเด็นสําคัญที่องค์ การตลาดต้ องการพัฒนาในระยะสัน้
 ต้ องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้ มีความคิดในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ รองรับแผนงานในอนาคตที่
จะเกิดขึ ้น และปรับโครงสร้ างและวัฒนธรรมองค์กร ให้ เป็ นไปในทิศทางที่ส่งเสริ มและสนับสนุน
บุ ค ลากรให้ ทํ า งานมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง อาจจะทํ า นโยบาย “Fast Track” สํ า หรั บ บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถในการทํางานที่โดดเด่นให้ ได้ รับการเลื่อนขันที
้ ่เร็วกว่า
 ต้ องการที่จะปรั บปรุ งและพัฒนาโครงสร้ างตลาดเชิงกายภาพเพื่อแก้ ปัญหาสภาพตลาดที่ ดเู ก่า
ทรุ ดโทรมและสกปรกเพื่อให้ ได้ มาตรฐานโดยเร็ วที่สดุ และยกระดับให้ ตลาดกลายเป็ นตลาดกลาง
หรื อ เป็ นตลาดต้ น แบบ พร้ อมทั ง้ สร้ างการรั บ รู้ ถึ ง ตลาดแต่ ล ะแห่ ง ของประชาชน ด้ ว ยการ
ประชาสัมพันธ์ การทําการตลาด หรื อ การจัดรายการส่งเสริ มการขาย (Promotion) ต่างๆ
 เปลี่ ยนการขาดทุน ของตลาดแต่ล ะแห่งให้ เ ป็ นกํ าไร และเพิ่ ม ช่องทางการสร้ างรายได้ เพื่ อมา
ทดแทนรายได้ ที่คาดว่าจะหายไปจากการเปลี่ยนรู ปแบบการประกวดราคาเพื่อส่งอาหารดิบ และ
สินค้ าโภคภัณฑ์แก่เรื อนจํา
ประเด็นสําคัญที่องค์ การตลาดต้ องการพัฒนาในระยะยาว
 ต้ องการที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อนํามาใช้ ในการสนับสนุนธุรกิจและช่วย
ประหยัดเวลาในการทํางาน
 สร้ างระบบโลจิสติกส์ที่ตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร
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 พัฒนาตลาดให้ ก้าวไปสูโ่ ลกดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น เพื่อส่งเสริ มแนวความคิดขององค์การตลาด 4.0 และ
ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างรู ปแบบการทําธุรกิจ ซึ่งจะมีการนําเทคโนโลยีและ
อินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดช่องทางการสร้ างรายได้ ที่มากขึ ้น และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และประชาชนให้ สามารถกระจายสินค้ าและผลผลิตทางการเกษตรได้ มากยิ่งขึ ้น
 ปรับบทบาทขององค์การตลาดให้ เป็ น Co-promoter ที่ให้ ความช่วยเหลือ ให้ ข้อมูล ให้ คําแนะนํา
และตรวจเช็คสภาพตลาด รวบรวมผลการประเมินตลาดแต่ละแห่งจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่ อ
นํามาจัดทําอันดับที่บง่ ชี ้ถึงประสิทธิภาพของตลาดแต่ละแห่ง โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
การแข่ง ขันภายในอุตสาหกรรม และเกิ ดการพัฒ นาตลาดให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเป็ นเสมือน “Marketing Arm” ให้ กบั ตลาดแต่ละแห่ง
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บทที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์ การตลาด
จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ด้ านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ และ
สิ่งแวดล้ อม ที่เป็ นพลวัตโลก การศึกษาตลาดค้ าปลีกในประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ ภาครัฐ รวมทังศึ
้ กษา
ตัวอย่างตลาดสดที่เป็ นแบบฉบับที่ดีทงในและต่
ั้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อมภายในขององค์การตลาด
สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การตลาด ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 10: การวิเคราะห์ SWOT ขององค์ การตลาด

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่ อน (Weakness)

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

W2 – บุคลากรที่มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่
จําเป็ นที่จําเป็ นต่อการประกอบภารกิจหลักยังมีไม่
เพียงพอ

W3 – ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมและเป็ นระบบใน
S3 – เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถทําการค้ าได้ การบริ หารสัญญา และการบังคับใช้ กฎหมาย ทําให้
จึงมีความคล่องตัวในการส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก เกิดกรณีพิพาทที่จะทําให้ การประกอบภารกิจสะดุด
ลง
S4 – เป็ นหน่วยงานขนาดเล็กมีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาททิศทางให้ สอดคล้ องกับ W4 – ตลาดสาขาบางแห่งขาดการบูรณะทําให้ มี
ภาวะของการเปลี่ยนแปลงได้ โดยง่าย
สภาพเก่าและทรุดโทรม
W5 – ยังไม่เน้ นในภารประกอบภารกิจหลักด้ วย
องค์การฯ เองเท่าที่ควร ทําให้ เกิดปั ญหาด้ านการ
ควบคุมดูแล และการสร้ างความเชี่ยวชาญ
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

O1 – ความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม
4.0 ตลอดจนความเข้ มงวดขึ ้นในกฎระเบียบด้ าน
ความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายด้ านการ
ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) เป็ น
การสนับสนุนการซื ้อขายสินค้ าออนไลน์เนื่องจาก
สร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ บู ริ โภค

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

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

อุปสรรค (Threat)

O7 – การส่งเสริ มแผนฯ ระยะยาวต่างๆ ของภาครัฐ
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็ นโอกาสอันดีที่สง่
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมค้ าปลีก ทังในส่
้ วนของตลาด
สด และตลาดออนไลน์
O8 – การขยายตัวของเขตเมืองและชนชันกลางทํ
้
า
ให้ อํานาจซื ้อโดยรวมสูงขึ ้น
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ การตลาด
จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ทังในและต่
้
างประเทศ และสภาพแวดล้ อมภายใน
ขององค์การตลาด รวมทังได้
้ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขององค์การตลาดแล้ ว
ในส่วนนี ้จะเป็ นการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดจากการรวบรวมประเด็นที่สําคัญ เพื่อนํามา
ซึง่ แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ในส่วนต่อไปนี ้
3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี 4.0
เพื่อเป็ นการตอบรับกระแสความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก
ปั จ จุบัน และอุตสาหกรรมดิจิทัล องค์การตลาดใช้ โอกาสจากประโยชน์ ของเทคโนโลยี ดังกล่าวในการ
พัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน สร้ างศูนย์ข้อมูลทางการตลาด
อาทิ ราคาสินค้ า ปริ มาณของอุปสงค์ และอุปทาน (Demand Matching) ของสินค้ าแต่ละประเภท รวมทัง้
สร้ างศูนย์ การเรี ยนรู้ อิเล็กโทรนิกส์ (E-Learning) ในการสร้ างตลาดมาตรฐานที่ ชุมชนสามารถเข้ าถึงได้
โดยง่าย โดยการพัฒนามาตรฐานการประเมิน จัดอันดับ และประชาสัมพันธ์ตลาดต้ นแบบผ่านสื่อออนไลน์
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3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: การขยายตลาดมาตรฐานทัง้ ในและต่ างประเทศ
ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า องค์การตลาดจะมีการขยายตลาดที่ประกอบการเองไปจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศเพื่อเป็ นต้ นแบบ โดยประสานพันธมิตรกับภาครัฐ อาทิหน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทย
ตามพื ้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ และเนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาในปั จจุบนั จะเป็ นขัวอํ
้ านาจทางเศรษฐกิจ
อนาคต ซึ่งรวมถึง ประเทศในกลุ่ม CLMV (กัม พูช า ลาว พม่า และ เวี ยดนาม) และ NEXT-11 และการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน องค์การตลาดจึงพิจารณาการขยายตลาดไปยังประเทศ
CLMV และประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอื่นที่กําลังพัฒนา เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตลาด
มาตรฐาน และตอบรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่มให้ กบั องค์การ
3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การพัฒนาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับ
แหล่ งท่ องเที่ยวท้ องถิ่น
นโยบายภาครัฐในภาคส่วนต่างๆ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นภาคบริ การที่ประเทศ
ไทยมี ความเข้ มแข็ง มี แนวโน้ มในการเติบโตสูง ทัง้ ยังเป็ นฐานของการสร้ างรายได้ ในส่วนอื่นๆ ในการนี ้
ตลาดชุมชน สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว หรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในท้ องถิ่นและ
พื ้นที่ใกล้ เคียง เพื่อนํารายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชน
3.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: การตอบรั บกระแสอนุรักษ์ ธรรมชาติ และการรั กษาสุขภาพ
จากการที่ประเทศต่างๆ รวมทังประเทศไทยมี
้
การเคลื่อนตัวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ประกอบกับกระแส
อนุรักษ์ ธรรมชาติ ทําให้ เกิดความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย
3.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5: การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
จากการทบทวนแนวโน้ ม ในบริ บ ทของโลกและของแผนฯ ต่า งๆ ในภาครั ฐ ได้ มี ก ารเน้ น การ
สนับสนุนนวัตกรรม รวมทังสิ
้ นค้ าและบริ การดิจิทลั อีกทังโอกาสต่
้
างๆ ที่องค์การตลาดสามารถใช้ ประโยชน์
ทําให้ องค์การตลาดต้ องเร่ งพิจารณาการนําสมรรถนะ (Competency) ที่ จําเป็ นในการประกอบการ เช่น
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทังด้
้ านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อบรรลุพนั ธกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
4.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารตลาดมี ค วามสอดคล้ อ ง และสนับ สนุ น แผนยุท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี ขององค์การตลาดจึงได้ กําหนดให้ มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทงั ้ 5 ในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี ้
(1) การเสริ มสร้ างสังคมเข้ มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
มีการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เศรษฐกิจฐานรากโดยเอื ้ออํานวยให้ ชมุ ชนมีสมั มาชีพที่ยงั่ ยืน
โดยการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก และพัฒ นาตลาดที่ มี คุณ ภาพ ทัง้ ทางกายภาพ และช่ อ งทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ จึง มี ความเชื่ อมโยงกับบริ บทของยุท ธศาสตร์ การขับเคลื่ อนธุรกิ จ โดยใช้ ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการขยายตลาดกายภาพคุณภาพทัว่ ประเทศขององค์การตลาด
(2) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้ อมสูอ่ นาคต
หนึ่งในกลยุทธ์ สําคัญของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว คือ การพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐาน มีการจัดการ
สภาพแวดล้ อมที่ดี รวมทังบริ
้ หารจัดการสินทรัพย์ให้ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ใน
ยุทธศาสตร์ การขยายตลาดกายภาพคุณ ภาพทั่วประเทศยังมี แนวทางในการขยายตลาดมาตรฐานที่ มี
คุณภาพไปยังจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทังที
้ ่เป็ นตลาดใหม่ และการปรับปรุ งตลาดชุมชน ของกรมพัฒนา
ชุมชน และกรมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น อีกทัง้ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาตลาด 4.0 ยังสามารถช่วยลด
ต้ นทุนค่าเดินทาง และเพิ่มการหมุนเวียนของปริ มาณเงินให้ กบั ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ
(3) การเสริ มสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
ในบริ บทดังกล่าว ความมัน่ คงภายในรวมไปถึงการมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทังในระดั
้
บจุลภาค
และมหภาค ลดความเหลื่อมลํ ้าทางรายได้ และสังคมโดยการกระจายรายได้ ส่ชู มุ ชนท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นการช่วย
ลดปั ญหาชุมชน อาทิปัญหาด้ านยาเสพติด และอาชญากรรม
(4) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
องค์การตลาดมี แนวนโยบายในการพัฒนาการบริ หารจัดการภายในโดยเน้ นการบริ หารจัดการ
ตลาดมากขึ ้น ในขณะที่พฒ
ั นาส่วนสนับสนุนต่างๆ ทังในส่
้ วนของการหารายได้ เช่น ด้ านการตลาด และ
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ส่วนสนับสนุน เช่น การบริ หารบุคลากรและพัฒนาองค์กร และส่วนควบคุมกํากับดูแล ตามยุทธศาสตร์ ด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร
(5) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
ในยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ได้ ระบุถึงกลยุทธ์การพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เพื่อมุ่งไปสู่
ความเป็ นเมืองน่าอยู่ และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
เมือง ดังนัน้ องค์การตลาด ในฐานะที่เป็ นผู้ดําเนินการด้ านตลาดสด ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีอยู่ในทุกชุมชน ใน
ทุกพื ้นที่จงั หวัด จึงต้ องมีการดําเนินการพัฒนาตลาด และเป็ นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
แผนภาพที่ 20: แผนภาพความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

-

1. การเสริ มสร้ างสังคม
เข้ มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

2. การเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้ อมสู่
อนาคต

3. การเสริ มสร้ างความ
สงบเรี ยบร้ อยและความ
มัน่ คงภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล

-

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

-

4. การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
สมดุล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการ
ภายในองค์ กร
ได้ มีการปรับปรุงข้ อจํากัดต่างๆ รวมทังต้
้ องมีการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสมดุล เพื่อให้ ทกุ
ส่วนงานช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตร์
องค์การ จนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นองค์กรที่มีความเป็ ฯเลิศทางด้ าน
การบริ หารจัดการภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มีตลาดมาตรฐานครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศและ
ขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ
ขยายจํานวนตลาดภายใต้ การบริ หารจัดการเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัด
ละ 1 แห่ง ในระยะเวลา 20 ปี ข้ างหน้ า เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิจฐานราก
และใช้ ความเชี่ยวชาญขยายตลาดไปต่างประเทศ
สร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่น

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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5. การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื ้นที่
เศรษฐกิจ

4.2 วิสัยทัศน์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน จึงได้ มีการปรับวิสยั ทัศน์ให้ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น โดยมีคํากล่าววิสยั ทัศน์ดงั นี ้
องค์การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่าย
ตลาดที่ได้ มาตรฐานในการกระจายและจําหน่ายสินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.3 พันธกิจ
1. ส่งเสริ มให้ ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็ น "ศูนย์ กลาง" การกระจายสินค้ าเกษตร และสินค้ า
ชุมชนของพื ้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2. เป็ นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารจัดการตลาดให้ ได้ มาตรฐาน รวมทังเป็
้ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้
3. บริ หารจัดการการกระจายสินค้ าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสร้ างพันธมิตรเครื อข่าย
4. พัฒนาการบริ หารจัดการภายในให้ มีประสิทธิ ภาพเพื่ อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู่วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ
4.4 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
1. บุคลากรขององค์การตลาดสามารถขับเคลื่อนองค์การเข้ าสู่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
2. มีการนําฐานข้ อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลักดันเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้ างรายได้ แก่องค์กร
3. เสริ ม สร้ างตลาดสาขาขององค์ การตลาด และตลาดชุม ชนตามท้ องถิ่ นต่า งๆ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สามารถดึงดูดผู้ซื ้อ ผู้ขาย และนักท่องเที่ยว โดยเป็ นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หาร
จัดการตลาด พร้ อมกับพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้
4. สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้ เกิดการร่วมมือในการพัฒนาตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ใช้ เ ครื อข่ายทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยให้ เ ป็ นประโยชน์ ท างด้ านข้ อมูล และ
โลจิสติกส์
5. องค์การตลาดเพิ่มช่องทางการค้ าขายทังในและต่
้
างประเทศ และเพิ่มช่องทางการค้ าขายออนไลน์
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4.5 ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มูล ทุติย ภูมิ แ ละข้ อ มูล ปฐมภู มิ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ผ่านมา สามารถประมวลผลออกมาได้ เป็ นยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาดระยะ 20
ปี ทังหมด
้
3 ยุทธศาสตร์ หลักด้ วยกัน ได้ แก่ (1) มี การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานรากโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล (2) มีตลาดมาตรฐานทัว่ ทังประเทศและขยายความเชี
้
่ยวชาญไปต่างประเทศ
และ (3) มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.5.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานกรากโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล
พัฒนาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับตลาด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การจะขับเคลื่ อนธุรกิ จฐานรากโดยใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ สิ่งสํ าคัญ อันดับแรกคือความพร้ อมในการ
บริ การและนําเสนอข้ อมูลเชิงลึก ที่ต้องมีความครบถ้ วน และมีประสิทธิ ภาพในลักษณะ Real Time ดังนัน้
สิ่งสําคัญคือ องค์การตลาดจําเป็ นต้ องพัฒนาและขยายฐานข้ อมูลให้ กว้ างและครอบคลุม เพื่อประโยชน์ใน
การให้ บริ การด้ านต่างๆ อาทิ (1) ข้ อมูลด้ านราคาสินค้ าสินค้ าสดรายวัน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อ
สินค้ า (2) ข้ อมูล ด้ านปริ มาณผลผลิ ตและความต้ องการ (Demand Matching) ที่จะช่วยผู้ประกอบการ
SME ที่ผลิ ตสินค้ าชุมชนโดยใช้ สินค้ าเกษตรเป็ นวัตถุดิบจํ านวนมากและมี ปัญ หาในการสรรหาวัตถุดิบ
สินค้ าเกษตรในปริ มาณและคุณ ภาพที่ คงที่ อย่างสมํ่ าเสมอ แต่ไม่สามารถสรรหาวัตถุดิบการเกษตรได้
เพียงพอกับการผลิต จึงต้ องการแหล่งผลิตผลการเกษตรเพิ่ม ไปจนถึงการบริ หารจัดการสินค้ าล้ นตลาด
หรื อ (3) ข้ อมูลด้ านมาตรฐานตลาด โดยองค์การตลาดเป็ นผู้ประเมิน รวบรวมผลคะแนน จัดลําดับคะแนน
ตลาดทังในภาพรวม
้
และในด้ านต่างๆ อาทิ ราคา ความสะดวกในโครงสร้ าง ความสะอาด รวมทังให้
้ การ
รั บ รองตลาดที่ ผ่ า นการประเมิ น ในการนี อ้ งค์ ก ารตลาดจะทํ า หน้ าที่ เ ป็ น Co-Promoter ในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลาดที่มีลําดับสูงบนเว็บไซต์เพื่อเป็ นการชักจูงให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงหันมาซื ้อสินค้ าในตลาด
ดังกล่าว ทํ าให้ ตลาดต่างๆ เร่ งพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นตลาดต้ นแบบที่ดี และ (4) สามารถต่อยอดโดยเป็ น
แหล่ง ท่องเที่ ยวที่ จ ะนํ ารายได้ จ ากการท่องเที่ ยวมาสู่ชุมชนเนื่ องจากการท่องเที่ ยวเป็ นภาคบริ การที่ นํา
รายได้ หลักมาสูป่ ระเทศ
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อย่างไรก็ ตาม ในการรวบรวม และบริ ห าร Big Data เพื่ อนํ ามาวิ เคราะห์ ใช้ ประโยชน์ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ จําเป็ นต้ องอาศัยการลงทุนในระบบในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
พัฒนาบริการซือ้ ขายในตลาด 4.0
ภายในช่วงแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดควรเริ่ มต้ นการให้ บริ การซื ้อขาย
สิ น ค้ าออนไลน์ โดยอาจอาศั ย ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ Lazada, Alibaba, Thaitrade.com หรื อ
Globalsources.com และภายใน 20 ปี จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็ น E-commerce หรื อแอปพลิเคชันบน
มือถื อสมาร์ ทโฟนขององค์กรเอง เช่น การชํ าระเงินผ่านช่องทาง E-payment อาทิ บัตรเครดิต QR Code
หรื อ E-wallet บนมื อ ถื อสมาร์ ท โฟน เป็ นต้ น ซึ่ง ระบบ E-payment จะเพิ่ ม ความสะดวกต่อทัง้ ผู้บริ โภค
เจ้ าของกิจการ กล่าวคือ ช่วยลดต้ นทุนทังค่
้ าเดินทางและทําให้ ไม่เสียเวลา ทังยั
้ งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของ
เงินให้ กับธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ กับ
ชุมชน และเพิ่มรายได้ ให้ กับองค์กร ยังสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ ของ
องค์กร และทําการตลาดให้ กบั องค์กรได้ เช่นกัน
การพั ฒ นา E-commerce นี ้ ยั ง สามารถต่ อ ยอดไปถึ ง การเก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ใช้ ตลาด (Customer
Relation Management – CRM) โดยใช้ โปรแกรมประเภท Location Analytic ที่เริ่ มจากการ Log On Wifi
ทุกครั ง้ ที่ ผ้ ูซื อ้ สิ นค้ าเข้ ามาในบริ เ วณตลาด จึง สามารถเก็ บข้ อมูล ในรายละเอี ยดถึ ง การซื อ้ สิ นค้ า อาทิ
ช่วงเวลาที่เข้ ามาในตลาด ระยะเวลาที่อยู่ในตลาด มีการจับ Heat Path ว่าลูกค้ ามีผงั รู ปแบบ (Pattern) ใน
การเดินตลาดอย่างไร จากจุดใด ไปจุดใด เริ่ มและจบตรงไหน ในขณะที่ข้อมูลจาก E-payment สามารถ
บอกได้ ถึงยอดการซื ้อในตลาด และรวมไปถึงข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ วัย และรายได้ เพื่ อ
นํามาวิเคราะห์การบริ หารจัดการตลาดให้ ตรงตามพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการสินค้ าที่จะวางขาย
การใช้ ฐานข้ อมูลสร้ างตลาด 4.0 ยังสามารถพัฒนาการใช้ แอปพลิเคชันให้ เป็ นเสมือนตัวกลางใน
การจัดการ และบริ หารความต้ องการซื ้อของผู้บริ โภคและความต้ องการขายให้ ตรงกัน (Uberization) โดย
ทางองค์การตลาดจะทําหน้ าที่เป็ น Supplier และมีส่วนแบ่งรายได้ จากผลกําไรที่ผ้ ขู ายได้ รับ เนื่องจากทาง
องค์การตลาดมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของราคา ความแน่นอนของคุณภาพ และจํ านวนสินค้ า โดยทาง
องค์การตลาดอาจเสนอแรงจูงใจให้ มีผ้ มู าใช้ แอปพลิเคชันมากขึ ้น
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ท่ามกลางการย้ ายขัวอํ
้ านาจทางเศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มประเทศกํ าลังพัฒนาใน
ปั จจุบนั จะเป็ นกําลังสําคัญของความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภค การตลาด 4.0 จะช่วยขยายฐานลูกค้ า
สินค้ าเกษตรชุมชนไปยังประเทศเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะสําหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ าในปริ มาณมาก เช่น การสัง่ ซื ้อ
สินค้ าจากประเทศจีน เป็ นต้ น
4.5.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มี ตลาดมาตรฐานครอบคลุ มทั่วทัง้ ประเทศและขยายความเชี่ ยวชาญ
ออกไปยังต่ างประเทศ
ประสานพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคุณภาพ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2561–2565) องค์การตลาดจะต้ อง
เร่ งพัฒนาตลาดสาขาที่ บริ หารจัดการเองทัง้ 3 แห่ง ให้ ได้ ม าตรฐาน และเน้ นการเป็ นตลาดต้ นแบบที่ มี
เอกลักษณ์ แล้ วจึงขยายจํานวนตลาดภายใต้ การบริ หารจัดการเองไปทัว่ ประเทศ อาทิ จังหวัดละ 1 แห่ง
โดยประสานกับหน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทย เช่น กรมพัฒนาชุมชน และ กรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ในระยะเวลา 20 ปี ข้ างหน้ า เพื่ อเป็ นการกระตุ้นเศรษกิ จฐานราก เนื่องจากตลาดที่ประสบ
ความสํ าเร็ จ และมีเอกลักษณ์ จะเป็ นศูนย์รวมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ าที่สามารถขยายผล ต่อยอดการ
สร้ างอาชีพ และความเจริ ญขึ ้นในท้ องถิ่น เป็ นการกระตุ้นเศษฐกิจชุมชนให้ ขยายวงกว้ างออกไป ทังยั
้ งสร้ าง
รายได้ ให้ กบั องค์การตลาดได้ นอกจากนี ้ เมื่อองค์การตลาดประสบความสําเร็ จในการสร้ างตลาดมาตรฐาน
โดยเริ่ มจากการพัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย (แผนระยะ 5 ปี ) ยังสามารถเข้ าไปช่วยเสริ มสร้ างมาตรฐาน
ให้ กับตลาดชุมชน ภายใต้ กรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่ น ที่รวมกันมีนบั พัน
ตลาดได้ อีกด้ วย
องค์การตลาดยังสามารถสร้ างพันธมิตรกับหน่วยราชการหรื อเอกชนอื่ น เช่น กรมธนารั กษ์ ที่ มี
นโยบายการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท่ีเป็ นที่ดินขนาดมากกว่า 20 ไร่ ให้ เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของผู้มีรายได้
น้ อย ในการนี ้ องค์การตลาดสามารถสร้ างตลาดใหม่ร่วมกับโครงการของกรมธนารักษ์ ทังนี
้ ้ นโยบายการ
สร้ างและขยายตลาดมาตรฐาน หรื อการเข้ าไปช่วยพัฒนาตลาดให้ ได้ มาตรฐานดังกล่าว สามารถขยายผล
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ สปป.ลาว และ บังคลาเทศ ในการเป็ นผู้ให้ ความรู้ ด้านการพัฒนาตลาดนัน้
พร้ อมกับพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ จากการบริ หารจัดการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาด อีกทัง้ องค์การ
ตลาดยังสามารถจะเป็ นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ ของชุมชน (Learning Center) หรื อเป็ นศูนย์ ถ่ายทอดองค์
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ความรู้ (Knowledge Sharing Center) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั ง้ ที่ ชั ด เจน และเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้
ผู้ประกอบการตลาดรายใหม่เข้ ามา และพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดหรื อของ
ประเทศ เพื่อสร้ างแรงดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็ นการ
กระตุ้นผลประกอบการของตลาดและเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากนี ้ ในระยะแรก องค์ การตลาดจะประสานพัน ธมิตรกับผู้ประกอบการ Modern Trade
(แผนระยะ 5 ปี ) เพื่อจะสามารถขยายช่องทางกระจายสินค้ าชุมชนให้ เติบโตไปกับ Modern Trade และ
ตลาดกายภาพอื่นๆ ที่จะมีการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศได้ ในระยะยาว
4.5.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริหารจัดการภายในองค์ กร
เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นรั ฐวิสาหกิจ ที่ มีข้อกํ าหนด และกฎระเบียบบางประการที่ ทําให้ การ
ประกอบการไม่คล่องตัว อาทิ ด้ านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณ์ ที่
จําเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์การตลาดไปสู่วิสยั ทัศน์ในระยะยาว ที่มีข้อจํากัดจากระบบอัตราค่าตอบแทน
กฎระเบี ยบด้ านการเดินทางไกล หรื อกฎระเบี ยบด้ านการประกอบการตามวัตถุประสงค์ การจัดตัง้ ซึ่ง
ข้ อจํากัดเหล่านี จ้ ํ าเป็ นต้ องมี การแก้ ไขภายในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งเป็ นระยะยาวพอที่ องค์การตลาด
สามารถดําเนินการปรับปรุ งข้ อจํากัดต่างๆ อีกทัง้ องค์การตลาดต้ องมีการพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
ของส่ ว นงานต่า งๆ อย่ า งสมดุล ไม่ ว่ า จะเป็ นในส่ ว นหารายได้ เช่ น การพัฒ นาธุ ร กิ จ การตลาด การ
ประชาสัม พัน ธ์ และ ส่ ว นสนับ สนุ น อาทิ การบริ ห ารบุ ค ลากร การพัฒ นาองค์ ก ร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการเสริ มสร้ างธรรมาภิ
บาล เพื่อให้ ทุกส่วนงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ องค์การตลาด เพื่อการพัฒนาองค์การตลาดให้ ตอบสนอง
ภารกิ จ ในการเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทยในพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น จนเป็ น
รัฐวิสาหกิจที่มีการบริ หารจัดการภายในเป็ นเลิศ
4.6 แผนที่ยุทธศาสตร์
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี สามารถสรุปเป็ นแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 21: แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ระยะ 20 ปี

องค์ การตลาดเป็ นกลไกหลักของภาครั ฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้ างเครื อข่ ายตลาดที่ได้ มาตรฐาน
ในการกระจายและจําหน่ ายสินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์ ชุมชน
การสร้ างตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

การขยายตลาดมาตรฐานทั ้งใน
และต่างประเทศ

การพัฒนาตลาดชุมชนให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

การตอบรับกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการรักษาสุขภาพ

การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ภายใน

บุคลากรขององค์การตลาด
สามารถขับเคลื่อนองค์กรเข้ าสู่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์

มีการนําฐานข้ อมูลและทรัพยากร
ที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสร้ างรายได้ แก่องค์การตลาด

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

สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์
ด้ านข้ อมูลและโลจิสติกส์

เพิ่มช่องทางการค้ าขาย ทั ้งในและ
ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทาง
การค้ าขายออนไลน์

ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยายความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการ
ภายในองค์ กร

กลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์
องค์ การตลาด
ระยะ 20 ปี )

• พัฒนาศูนย์ ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แสดงผลข้ อมูลด้ านราคา
สินค้ าที่ขาด หรื อ ล้ นตลาด ที่มีความครบถ้ วน และเป็ น
Real Time รวมทั ้งแสดงผลอันดับตลาดมาตรฐาน
• พัฒนาบริ การด้ านตลาด 4.0 โดยมีแอปพลิเคชันของ
ตัวเองด้ านสินค้ าชุมฃน

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

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

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

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

ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย
ระยะ 20 ปี

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

4.7 มาตรวัดความสําเร็จ
จากยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ข้ างต้ น มาตรวัดความสําเร็ จขององค์การตลาดมีดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 11: ยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์

รายละเอียด

1. มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐาน
รากโดยการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล

พัฒนาศูนย์ข้อมูล

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัดขัน้ ต้ น (Lead Indicator)


จํานวนสินค้ าที่มีดชั นีราคา



จํานวนสินค้ าที่มีการแสดงข้ อมูลอุปสงค์



จํานวนสินค้ าที่มีการแสดงข้ อมูลอุปทาน

ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย (Lag Indicator)


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



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



ศูนย์ข้อมูลสามารถแสดงการจัดอันดับตลาดมาตรฐาน ทังใน
้
ภาพรวม และในปั จจัยการประเมินด้ านต่างๆ

พัฒนาตลาด 4.0

ตัวชีว้ ัดขัน้ ต้ น (Lead Indicator)
จํานวนสินค้ าขายบนแอปพลิเคชันขององค์การตลาด
 รายได้ จากการขายบนแอปพลิเคชันขององค์การตลาด
 จํานวนครัง้ ของการขายจากการขายบน Application
ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย (Lag Indicator)




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

ตัวชีว้ ัด

2. มีตลาดมาตฐานครอบคลุมทัว่ ทังประเทศ
้
และขยายความเชี่ยวชาญออกไปยัง
ต่างประเทศ

ตัวชีว้ ัดขัน้ ต้ น (Lead Indicator)
จํานวนตลาดที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
 จํานวนตลาดที่มี MOU กับองค์การตลาดในการให้
คําปรึ กษาด้ านการพัฒนาตลาดมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย (Lag Indicator)


มีตลาดชุมชนที่ได้ มาตรฐานทัว่ ประเทศ
 องค์การตลาดเป็ นที่ปรึ กษาที่ผ้ ป
ู ระกอบการทังในและ
้
ต่างประเทศนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการเปิ ด
ตลาดใหม่และบริ การจัดการให้ ได้ มาตรฐาน*
 มีตลาดชุมชนที่อยูภ
่ ายใต้ การประกอบการ หรื อ
ภายใต้ การให้ คําปรึ กษาที่ได้ รับการจัดอันดับในกลุม่
ตลาดที่ดีเลิศ โดยองค์กรต่างประเทศ
3. มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการ ตัวชีว้ ัดขัน้ ต้ น (Lead Indicator)
ภายในองค์กร
 จํานวนรายการที่มีการแก้ ไขข้ อจํากัดด้ านกฎระเบียบ
ให้ มีความคล่องตัวขึ ้น
 จํานวนตลาดที่มี MOU กับองค์การตลาดในการให้
คําปรึ กษาด้ านการพัฒนาตลาดมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัดขัน้ ปลาย (Lag Indicator)
 องค์การตลาดเป็ นรัฐวิสาหกิจอันดับ 1 ในด้ านการ
บริ หารจัดการภายใน **


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

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

ฐานข้ อมูลดัชนีราคา

ฐานข้ อมูลปริ มาณผลผลิต Demand Matching และบริ หารสินค้ าล้ นตลาด

ฐานข้ อมูลมาตรฐานตลาด ทังการลํ
้
าดับมาตรฐานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.2. พัฒนาบริ การซื ้อขายในตลาด 4.0

พัฒนาเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันด้ าน E-commerce ของตนเอง

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

SWOT

SI-1

O2, O7, T4,
S3, S4

SI-1

ปั จจัย
ภายนอก
และภายใน

T, E2

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

ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

2. การขยายตลาดมาตรฐานทังในและต่
้
างประเทศ
2.1 ขยายพันธมิตรในการขยายตลาดกายภาพที่มีคณ
ุ ภาพ

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

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

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

พัฒนาโครงสร้ างองค์กร และทักษะพนักงานให้ เหมาะสม ทังในส่
้ วนหารายได้ และส่วนสนับสนุน
W4/ T3

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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ปั จจัย
ภายนอก
และภายใน

E, R, S, G

MO

บทที่ 5 แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
5.1 การวิเคราะห์ PESTLE และสภาพแวดล้ อมภายนอกในปั จจุบันของประเทศไทย
5.1.1 ปั จจัยด้ านการเมือง (P-Political)
ปั จจัยทางการเมืองถื อว่ามีผลต่อธุรกิจค้ าปลีกทังทางตรงและทางอ้
้
อม เนื่องจากรายได้ หลักของ
ธุรกิ จค้ าปลีกมาจากการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค ดังนัน้ หากสถานการณ์ ทางการเมื องในประเทศมี
ความไม่มนั่ คง ย่อมส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ลดลงและทําให้ ผ้ บู ริ โภคลดการใช้ จ่ายลง ซึ่งจะกระทบ
ต่อรายได้ ของธุรกิจค้ าปลีกโดยตรง
นอกจากนัน้ ด้ วยสาเหตุท่ีองค์การตลาดเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ปั จจัยด้ านการเมืองอย่างนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของรัฐบาลชุดปั จจุบนั มีความสําคัญและมีผลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์การ
ตลาดค่อนข้ างมาก เช่น กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางและ
นโยบายของรัฐบาล และกลายมาเป็ นแบบแผนของยุทธศาสตร์ และทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ
ตลาดต่อไปในอนาคต หรื อแม้ แต่นโยบายของรัฐบาลที่ จะเข้ ามาควบคุม Modern Trade เพื่ อช่วยเหลื อ
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มก็ตาม
อย่างไรก็ดี แม้ ในช่วงเวลาปั จจุบนั จะถือว่าเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปฏิรูป
ประเทศและการเริ่ ม ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่ง เป็ นรั ฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ สถานการณ์
การเมืองในปั จจุบันของประเทศไทยถือว่ ามีความมั่นคงมากขึ้นตามลําดับเมื่อเทียบกับช่ วง 3-4 ปี
ที่ผ่านมา โดยเห็นได้ จากตัวเลขการลงทุนจากต่ างประเทศที่สูงขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง และเศรษฐกิจที่
กําลังเติบโตต่ อเนื่อง 3 ปี 24 ทําให้ สามารถเชื่อมั่นได้ ว่าปั จจัยทางการเมืองจะยังไม่ ส่งผลกระทบต่ อ
23

ธุรกิจค้ าปลีกและการดําเนินธุรกิจขององค์ การตลาดอย่ างมีนัยสําคัญ

24

เสี ย งปฏิ รู ป ประเทศ. (2560). “อลงกรณ์ ” ห่ ว งการเมื อ งป่ วนปฏิ รู ป ประเทศสะดุ ด ยื น ยัน ประเทศดี ขึ้ น กว่ า เมื ่ อ 3 ปี ก่ อ น. สื บ ค้ น 13 กรกฎาคม 2560, จาก
http://www.reformvoice.com/th/2017/05/15/reform-216/
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5.1.2 ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ (E-Economic)
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวม
หลักจากวิกฤติการเงินโลกที่หลายประเทศได้ รับผลกระทบอย่างมากในปี พ.ศ. 2551 ในปั จจุบนั
เศรษฐกิจโลกก็ยงั คงอยูใ่ นสภาวะฟื น้ ตัวด้ วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่าง
มาก และปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ตํ่ากว่าที่เคยเป็ นเช่นกัน โดยสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี ้สามารถ
เรี ยกได้ ว่าอยู่ในสภาวะ “สามตํ่า สองสูง” โดย “สามตํ่า” อ้ างอิงถึง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํ่ า
อัตราเงินเฟ้อตํ่า และอัตราดอกเบี ้ยตํ่า โดยตัวแปรทังสามนั
้
นอยู
้ ใ่ นระดับตํ่าต่อเนื่องเป็ นเวลานานเมื่อเทียบ
กั บ ค่ า เฉลี่ ย ในอดี ต สํ า หรั บ “สองสู ง ” หมายถึ ง ตลาดเงิ น ตลาดทุ น มี ก ารผั น ผวนสู ง และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีการกระจุกตัวสูง หรื อ มีความเหลื่อมลํ ้ามากยิ่งขึ ้น 25
24

ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 เกือบร้ อยละ 70 ของประเทศในโลก มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมหลัก ถึงแม้ ว่าเศรษฐกิจของประเทศที่มีอํานาจทาง
การค้ าสูงอย่างเช่นสหรัฐอเมริ กาและประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศจะมีการปรับฐานดีขึ ้นมาบ้ าง แต่
ยัง คงมี ปัจ จัยเสี่ ยงที่ ส ามารถส่ง ผลกระทบต่อการฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จ อี กทัง้ ยัง ต้ องเผชิ ญ กับความไม่
แน่นอนจากเหตุการณ์ การถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit) และปั จ จัยทางด้ าน
การเมืองที่จะก่อให้ เกิดความผันผวนเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
ถึงแม้ วา่ เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาแบบก้ าวกระโดด แต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัว
ตํ่า คือ ผลิตภาพหรื อความสามารถในการผลิตที่ลดตํ่าลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปั จจัยในด้ าน ข้ อจํากัดเชิง
โครงสร้ าง ข้ อจํ ากัดด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน การกระจุกตัวของเจ้ าของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรที่เป็ นสังคมผู้สูงอายุมากขึ ้น และการลงทุนของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับตํ่า ซึ่งส่งผล
กระทบให้ อตั ราเงินเฟ้อคงอยู่ในระดับตํ่า ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถขึ ้นราคาสินค้ าได้ ตามที่คาดการณ์ไว้

25

สุดใจ ชาญชาตรี รัตน์. สํานักข่าวประชาชาติธุรกิจ (2560). “3 ตํ่ า 2 สูง” เส้นขนานโลก 4.0 โดย นาย วิ รไท สันติ ประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้ น
27 มิถนุ ายน 2560, จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487655070

105

แต่เดิม ส่งผลให้ รายได้ ของประชาชนไม่สามารถปรับเพิ่มขึ ้นได้ ตาม และทําให้ กําลังซื ้อและการบริ โภคของ
ประชาชนถูกลดทอนไปด้ วย 26
25

ทังนี
้ ้ การที่ ประเทศจี นได้ มีการปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจ จากที่ เคยเป็ นประเทศที่เน้ นการนํ าเข้ า
สินค้ าเป็ นจํานวนมาก ไปสู่การเป็ นผู้ผลิตเองภายในประเทศ รวมทังการลดบทบาทการลงทุ
้
นโดยไปเน้ นที่
การบริ โภคและการบริ การมากขึ ้น ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ ได้ ส่งผลต่อความต้ องการสินค้ าโภคภัณฑ์และกดดัน
ให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทงโลกให้
ั้
อยูใ่ นระดับตํ่า นอกจากนี ้ กําลังการผลิตส่วนเกินของจีนที่ยงั มีอยู่สงู และ
ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีที่ชว่ ยทําให้ ต้นทุนในการผลิตลดตํ่าลง ส่งผลให้ สินค้ าอุตสาหกรรมหลายชนิด
อยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด และมีราคาลดตํ่าลง ยิ่งไปกว่านัน้ ด้ วยภาวะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ตํ่ามาเป็ นเวลานานส่งผลให้ นกั ลงทุนขาดความเชื่อมัน่ จึงชะลอการลงทุนไว้ นอกจากนี ้อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับตํ่าทําให้ ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศสามารถดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับตํ่าทัว่ โลก ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศใช้ นโยบาย
อัตราดอกเบี ้ยติดลบเพื่อกระตุ้นให้ สถาบันการเงินเร่ งปล่อยสินเชื่อ และเพื่อให้ ภาคเอกชนใช้ จ่ายเงินเพื่อ
การบริ โภคและการลงทุนแทนที่จะฝากเงินกับธนาคาร อัตราดอกเบี ้ยในระดับที่ตํ่าต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
ส่งผลให้ บางประเทศต้ องประสบกับปั ญหากับดักสภาพคล่อง และเกิดการบิดเบือนโครงสร้ างระบบการเงิน
โดยในอนาคต นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนและการอัดฉี ดสภาพคล่อง (Quantitative Easing:
QE) จะยังถูกใช้ อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลก
โดยที่เงินทุนเหล่านี ้ จะไหลเข้ าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ ้น แต่ตลาดการเงิน
โลกที่ มี สภาพคล่องส่วนเกิ นสูง จะอ่อนไหวต่อปั จจัยทางเศรษฐกิ จต่างๆ ที่ จะกระทบต่อการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกมากขึ ้น ซึง่ นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากสภาวะกล้ าเสี่ยงเป็ นสภาวะกลัวเสี่ยงได้ อย่างรวดเร็ ว
และพร้ อมจะดึง เงิ น กลับ ไปลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งตํ่ าในทัน ที ส่ ง ผลให้ ต ลาดการเงิ น โลกมี
ความผันผวนสูง 27
26

26

ไทยพับลิก้า. (2560). “วิ รไท สันติ ประภพ” ผูว้ ่าแบงก์ ชาติ ปลุกพลัง “Good Corporate Citizen” หยุดซื ้อเวลา หวัน่ ต้นทุนแฝงฉุดอนาคตประเทศไทย. สืบค้ น
26 มิถนุ ายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2017/05/veerathai-iod-29-5-2560/
27
ดร. วิรไท สันติประภพ. (2559). ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย. “บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในสภาวะปกติ ใหม่”. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560, จาก
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/Gov/speechGov_%20%202Sep2016.pdf
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ทังนี
้ ้ การที่ผลประโยชน์ของการขยายตัวจากเศรษฐกิจมีการกระจุกตัวสูง หรื อมีคนเพียงส่วนน้ อยที่
ได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในโลกรู้ สึกว่า
การกระจายตัวของผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นไม่ทวั่ ถึงและไม่เป็ นธรรม อันเป็ นผลให้ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนจนห่างมากขึ ้น 28 ซึ่งเมื่อการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นไปอย่างไม่
27

ทัว่ ถึง ประชาชนหลายกลุ่มเชื่อว่าตนเองไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ จึงส่งผลให้ หลาย
ประเทศมีแนวโน้ มกีดกันทางการค้ าเพิ่มขึ ้น ซึ่งการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปที่ผ่านมา
เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจน
แผนภาพที่ 22: อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวม

ข้ อมูลจริง

ประมาณการปี 2560

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโลก (%)
สหรัฐอเมริกา
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3.2
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2.8

2.6

3.6
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อัตราการขยายตัวปริมาณ
การค้ าโลก (%)

ณ 20 ก.พ. 2560 ณ 15 พ.ค. 2560

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

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: มูลค่ า GDP ประเทศไทย และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่ อปี
[พันล้ านบาท]
14,367
12,910
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2556
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7,841
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มูลค่าของ GDP

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย)

(2) สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกําลังเผชิญกับภาวะสามตํ่าสองสูงเช่นเดียวกัน แต่
ความรุ นแรงของปั ญหานี ้ในเศรษฐกิจไทยและในภูมิภาคอาเซียนยังไม่รุนแรงเท่ากับที่เกิดขึ ้นในเศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ มฟื ้น ตัว ดี ขึ น้ ตลอดช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา โดย GDP ในไตรมาสแรกของปี
พ.ศ. 2560 เติบโตได้ ร้อยละ 3.3 และเริ่ ม มี การขยายตัวที่ ชัดเจนขึน้ ในหลายภาคเศรษฐกิ จ อัตราการ
ว่า งงานของประเทศไทยยัง คงอยู่ใ นระดับ ตํ่ า อัต ราเงิ น เฟ้ อเริ่ ม ปรั บ ขึน้ จากที่ เ คยติ ดลบต่อเนื่ อง โดย
เศรษฐกิจไทยได้ รับอานิสงส์ทงจากการกระตุ
ั้
้ นเศรษฐกิจของรัฐบาล จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้ านที่กําลังขยายตัว การปรับโครงสร้ างพื ้นฐาน และจํานวนชนชันกลางที
้
่เพิ่มสูงขึ ้น
โดยแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยทัง้ ปี พ.ศ. 2560 คาดว่ า จะขยายตัว ร้ อยละ 3.3-3.8 โดยมี ปั จ จัย
สนับสนุนจาก (1) การฟื น้ ตัวของการส่งออกอันเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าและ
ราคาสินค้ าในตลาดโลก (2) การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง (3) การปรับตัวดีขึ ้น
ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร (4) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยงั สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และ (5) การปรับตัวดีขึ ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ ทังนี
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อย
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ละ 3.6 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 3.0 และร้ อยละ 4.4 ตามลํ าดับ และ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.8-1.329

29

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). เศรษฐกิ จไทยไตรมาสแรกของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6670&filename=index
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ตารางที่ 12: ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 256030
ข้อมูลจริง
GDP (ณ ราคาประจําปี : พันล้านบาท)

ประมาณการปี 2560

ปี 2558

ปี 2559

13,672.90

14,366.60

ณ 20 ก.พ. 60 ณ 15 พ.ค. 60
15,150.50

15,228.60

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

-1.40

3.70

3.50

-

ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
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

8.10

11.50

9.40

8.90

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

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)

หมายเหตุ: ตัวเลขการส่งออกและการนําเข้ าเป็ นไปตามฐานข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

30

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ข่าวเศรษฐกิ จและสังคม. สืบค้ น 28 มิถนุ ายน 2560,
จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5164

110

แผนภาพที่ 24: ดัชนีชวี ้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลจริง

ประมาณการปี 2560

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

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.1) การบริ โภคภาคครัวเรื อน
การใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนภายในประเทศขยายตัวเร่ งขึ ้นตามการใช้ จ่ายบริ โภคสินค้ าคงทนและการ
ขยายตัวของรายจ่ายภาคบริ การ รวมทังการปรั
้
บตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ ภาคเกษตร โดยในไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2560 การใช้ จ่าย ภาคครัวเรื อนขยายตัวร้ อยละ 3.2 เร่ งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า สอดคล้ องกับการ ขยายตัวเร่ งขึ ้นของปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์นงั่ ที่กลับมาขยายตัวในเกณฑ์
สูงร้ อยละ 38.8 จากการเปิ ดตัวรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่ นใหม่ และการขยายตัวของปริ มาณการจําหน่าย
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ การใช้ จ่ายในหมวดสิน ค้ าอื่ น ๆ ยัง คงขยายตัวต่อเนื่ อง โดยดัช นี
ภาษี มูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารยังคงที่ ปริ มาณการจําหน่ายนํ ้ามันเบนซิน แก๊ สโซฮอล์ และ
นํ ้ามันดีเซล ขยายตัวร้ อยละ 7.1 ร้ อยละ 3.9 และ ร้ อยละ 1.7 ตามลําดับ การปรับตัวดีขึ ้นของการใช้ จ่าย
ภาคครัวเรื อนในไตรมาสนี ส้ อดคล้ องกับการปรับตัวดีขึ ้นของรายได้ ครัวเรื อนภาคเกษตร ซึ่งความเชื่อมั่น
ของผู้บริ โภคเกี่ ยวกับภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมอยู่ที่ระดับ 64.2 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากระดับ 61.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นสัญญาณที่ชี ้ว่าเศรษฐกิจกําลังฟื น้ ตัวได้ ดีขึ ้น และผู้บริ โภคมีกําลังในการซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น
กว่าในปี ที่ผา่ นๆ มา และเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนต่อธุรกิจค้ าปลีกในภาพรวม
2.2) การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงร้ อยละ 1.1 เป็ นผลเนื่องมาจากกํ าลังการผลิตส่วนเกินที่ ยงั อยู่ใน
ระดับสูง และการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับเศรษฐกิจฐานราก สําหรับ
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ยอดการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (Board of Investment: BOI) ใน
ไตรมาสนี ้อยู่ที่ 62 พันล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 26 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงในมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนจีน แต่การขอรับการส่งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ
เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่ยอดการอนุมตั ิและการออกบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยยอดการอนุมตั ิ
ส่งเสริ มการลงทุนอยู่ที่ 239.6 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 119.5 ปรับตัวดีขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.2
ในไตรมาสก่อนหน้ า (เพิ่ มขึน้ ต่อเนื่ องเป็ นไตรมาสที่ 3) ส่วนการออกบัตรส่งเสริ ม การลงทุนอยู่ที่ 241.5
พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 85.3 ปรับตัวดีขึ ้นจากการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า และดัชนี
ความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจอยูท่ ี่ระดับ 50.8 เทียบกับระดับ 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
2.3) การจ้ างงาน
การจ้ างงานโดยรวมยังคงปรับตัวลดลง ในขณะที่อตั ราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่า ในไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. 2560 การจ้ างงานรวมลดลงร้ อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้ อยละ 2.5 ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยการจ้ างงานภาคเกษตรลดลงร้ อยละ 1.4 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการ
ลดลงร้ อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานในการผลิตอ้ อยและข้ าว
ในช่วงเก็บเกี่ยว สอดคล้ องกับอัตราการจ้ างงานนอกภาคเกษตรซึ่งลดลงร้ อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบ
กับการลดลงร้ อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของการจ้ างงานภาคบริ การ โดยเฉพาะ
บริ การที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร ที่ขยายตัวร้ อยละ 4.2 และการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานในสาขา
อุตสาหกรรม สําหรับผู้ว่างงานเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 4.6 แสนคน คิดเป็ นอัตราการ
ว่างงานร้ อยละ 1.2
2.4) ภาคต่างประเทศและการส่งออก
มูลค่าการส่งออกสินค้ าของไทยทรงตัวเป็ นปี แรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยปริ มาณสินค้ า
ส่งออกบางสินค้ ามีทิศทางปรับดีขึ ้น ขณะที่ปัจจัยถ่วงยังมาจากเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าที่ฟืน้ ตัวค่อนข้ างช้ า
จากการซบเซาของเศรษฐกิ จโลก และปั ญหาเชิง โครงสร้ างที่ ยังมี อยู่ โดยปริ ม าณการส่งออกขยายตัว
ร้ อยละ 0.4 ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากปริ มาณการส่งออกทองคําที่ขยายตัวสูงในปี นี ้ (หากไม่รวมทองคํา ปริ มาณ
การส่งออกหดตัวร้ อยละ 1.3) เนื่องจากความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ ้น
ในช่วงครึ่ งแรกของปี จากความไม่แน่นอนของการดํ าเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศหลักและผล
ประชามติข องสหราชอาณาจักร (Brexit) และอี กส่วนหนึ่ง มาจากปริ ม าณการส่ง ออกในบางสินค้ าที่ มี
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ทิศทางปรับตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี ซึ่งสอดคล้ องกับการขยายกํ าลังการผลิตเพื่อรองรับการย้ ายฐาน
การผลิตและการขยายตลาด นอกจากนี ้ ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรัง้ จากปั ญหาเชิงโครงสร้ าง ทังจาก
้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการค้ าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ที่หนั มายกระดับการผลิต
ในประเทศ โดยเน้ นการผลิตสินค้ าที่มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น ทําให้ สามารถลดการพึง่ พาการนําเข้ าและทํา
ให้ อปุ สงค์จากจีนลดลงในบางสินค้ า
2.5) ดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปที่วดั จากดัชนีราคาผู้บริ โภคของปี พ.ศ. 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2558
ที่ร้อยละ 0.20 ซึง่ ขยายตัวเพิ่มจากที่หดตัว ร้ อยละ 0.90 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปั จจัยที่ทําให้ อตั ราเงินเฟ้อเพิ่ม
สูงขึ ้นยังคงมาจากการลุงทุนของภาครัฐเป็ นส่วนมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์วา่ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
จะอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.8-1.3 โดยมี ปัจ จัยสนับสนุนจากการฟื ้นตัวของการส่ง ออก การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐ การปรับตัวดีขึ ้นของการผลิตสินค้ าเกษตรและราคาสินค้ าเกษตร การขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยว และการปรับตัวดีขึ ้นของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ
ตารางที่ 13: อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค เทียบกับระยะเดียวกันของปี ก่ อน 31

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

(ที่มา: สํานักเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)

31

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

114

ตารางที่ 14: อัตราดอกเบีย้ นโยบายของประเทศต่ างๆ

ณ สิน้ งวด
สหรัฐฯ

2558

2559

ทัง้ ปี

ทัง้ ปี

2560
Q1

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

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

สหภาพยุโรป

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อังกฤษ

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ญี่ปนุ่

0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

ออสเตรเลีย

2.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

นิวซีแลนด์

2.50

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

รัสเซีย

11.00

10.00

9.75

10.00

10.00

9.75

9.25

จีน

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

ไต้ หวัน

1.63

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

เกาหลีใต้

1.50

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

อินเดีย

6.75

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

ฟิ ลิปปิ นส์

4.00

3.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ไทย

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

(ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีค่าเงินบาท
ค่าเงิ นบาทเฉลี่ ยทัง้ ปี พ.ศ. 2560 จะยัง คงอยู่ใ นช่วง 33-35 บาทต่อดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เที ยบกับ
ค่าเฉลี่ย 35.29 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 34.95 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าช้ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็ นผลจากการปรับเปลี่ยนการ
คาดการณ์ ของนักลงทุนเกี่ ยวกับทิศทางและความคืบหน้ าของนโยบายเศรษฐกิ จที่สําคัญๆ ของสหรั ฐฯ
อย่างไรก็ ดี คาดว่าในระยะที่ เหลื อของปี ค่าเงิ นบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงตามแนวโน้ มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งในกรณีฐานคาดว่าจะ
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มีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีก 2 ครัง้ ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะเป็ นปั จจัยเสริ มที่ทําให้ ดอลลาร์
สหรัฐฯ มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น และจะส่งผลดีตอ่ การส่งออกของประเทศไทย
การฟื น้ ตัวของการบริ โภคภาคเอกชน อัตราการว่างงานที่ยงั คงอยู่ในระดับตํ่า รวมทังมาตรการของ
้
รั ฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิ จของประเทศไทยยังคงเป็ นแรงสนับสนุนให้ พอจะคาดการณ์ ไ ด้ ว่าภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคในปี พ.ศ. 2560-2561 จะส่งผลในทางบวกต่ออุตสาหกรรมค้ าปลีกในภาพรวม อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้ างที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแก้ ไข และยังมีปัจจัยเสี่ ยงที่ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคอุตสาหกรรมค้ าปลีกได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ของสหภาพยุโรปที่ยงั มีความไม่แน่นอน ปั จจัยทางด้ านการเมืองระหว่างประเทศ และความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาระค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นของรัฐบาลและความเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุนจากต่างประเทศ
สภาวะกับดักรายได้ ปานกลาง
กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง 32 หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ประเทศหนึ่งประสบความสําเร็ จในการ
31

ยกระดับจากประเทศที่ยากจนมาเป็ นประเทศรายได้ ปานกลางแต่หลังจากนันกลั
้ บไม่สามารถก้ าวขึ ้นมา
เป็ นประเทศรายได้ สูง 33 โดยการจะเป็ นประเทศรายได้ สูง นัน้ รายได้ เ ฉลี่ ยต่อคนต่อปี จะต้ องมากกว่ า
3 2

12,736 เหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ เ ลื่ อนชัน้ เป็ นประเทศรายได้ ปานกลางระดับสูง
(Upper-middle-income) อันเป็ นผลมาจากความสําเร็ จทางเศรษฐกิจของไทยที่ ผ่านมา ความยากจนที่
ลดลงอย่างมาก ความรอบคอบในการบริ หารจัดการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีฐานะการคลังที่เข้ มแข็ง หนี ้
ภาคสาธารณะและอัตราเงินเฟ้อที่ตํ่า บรรยากาศการลงทุนที่เป็ นมิตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
ความหลากหลายมากขึน้ 34 และในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนไทยมี รายได้ เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,780 เหรี ยญ
33

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/pressrelease/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy
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World Bank ได้ แ บ่งแยกประเทศตามระดับของรายได้ ประชาชาติต่อจํ านวนประชากร โดยใช้
ตัวชี ้วัด GNI Per Capita (Atlas Method) 35 โดยมีเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี ้
34

ตารางที่ 15: ระดับรายได้ ประเทศแบ่ งตาม GNI Per Capita, Atlas Method (Current US$)

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

ซึ่ง จากตารางด้ านบนจะพบว่า ประเทศไทยยังห่างไกลจากการหลุดออกจากการเป็ นประเทศ
รายได้ ปานกลางอย่างมาก โดยธนาคารโลกพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ที่ติดกับดักประเทศรายได้ ปานกลางมี
ลักษณะบางประการที่คล้ ายคลึงกันเช่น อัตราการลงทุนตํ่า การเติบโตทางการผลิตและผลิตภาพในการ
ผลิตตํ่า ความไม่หลากหลายทางอุตสาหกรรม ขาดการพัฒนาขี ดความสามารถทางด้ านงานวิจัยและ
เทคโนโลยี และการขาดคุณ ภาพในตลาดแรงงาน เพื่อเป็ นการผลั ก ดันประเทศให้ หลุ ดจากกั บดั ก
รายได้ ปานกลาง ภาครั ฐได้ มี นโยบายในการผลักดัน SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งองค์ การ
ตลาดสามารถเป็ นกลไกในการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ ประชาชนฐานรากและลดความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
5.1.3 ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม (S-Social)
(1) โครงสร้ างประชากรเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ก้าวสูส่ งั คมผู้สงู อายุ (Aging Society) แล้ ว เนื่องจากตามคําจํากัดความ
แล้ ว ประเทศไทยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 10 หรื อมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี เกิน
กว่าร้ อยละ 7 ของประชากรทังประเทศ
้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรไทยได้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ ผ่านมา ทํ าให้ ประเทศเข้ าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงวัย ตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ. 2543 35

Atlas Method คือเทคนิคในการคํานวณรายไดประชาชาติของ World Bank โดยเปนการแทนที่อัตราแลกเปลี่ยนดวย Atlas conversion factor เพื่อลดผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการเปรียบเทียบรายไดแตละประเทศ (ที่มา: World Bank)
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2544 และจะเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed Aged Society) คือ มีประชากรอายุมากกว่า
60 ปี เกินกว่าร้ อยละ 20 หรื อมีประชากรอายุ 65 ปี เกินกว่าร้ อยละ 14 ของประชากรทังประเทศ
้
ภายในปี
พ.ศ. 2573 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า มีเพี ยง 2 ประเทศเท่านันที
้ ่ก้าวสู่
สังคมผู้สงู อายุแล้ ว คือ ประเทศสิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอื่นๆ ยังมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานใน
สัดส่วนที่สงู 36
35

แผนภาพที่ 25: ประมาณการปิ รามิดประชากรตามช่ วงอายุของประเทศไทย

(ที่มา: World Bank)

ในปี พ.ศ. 2559 จํ านวนประชากรของประเทศไทยร้ อยละ 11 หรื อประมาณ 7.5 ล้ านคน มีอายุ
มากกว่า 65 ปี ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมี จํานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้ านคน หรื อประมาณร้ อยละ 26.3
ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึ่ง ตามคํ า นิ ย ามของ United Nations สัง คมผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง สัง คมที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปต่อประชากรทังหมดในอั
้
ตราเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป 37
36

นอกจากนี ้ การเพิ่ม ขึน้ ของประชากรไทยจะอยู่ในอัตราที่ช้าลง โดยในปี พ.ศ. 2565 จะเป็ นปี ที่
ประชากรไทยถึงจุดอิ่มตัว กล่าวคือ อัตราการเกิดจะอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอัตราการตาย หรื ออัตราการ
เพิ่มของประชากรจะใกล้ เคียงกับศูนย์ โดยประชากรไทยจะถึงจุดอิ่มตัวที่จํานวนประมาณ 65 ล้ านคน ใน
ราวปี พ.ศ. 2565 โดยจํ า นวนประชากรจะไม่เ พิ่ ม มากหรื อน้ อ ยไปกว่ า นี ม้ ากนัก 38 แนวโน้ ม ประชากร
3 7

ดัง กล่ า วเป็ นผลมาจากภาวะเจริ ญ พัน ธุ์ ที่ ล ดลง และคนไทยมี ชี วิ ต ยื น ยาวขึ น้ อัน เนื่ อ งมาจากระบบ
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 ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ & ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2559). ประชากรไทยในอนาคต. สืบค้ น 27 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm
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สาธารณสุขที่มีการพัฒนาขึ ้นอย่างมาก โดยสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้ ประชากรไทยมีอตั ราส่วนของภาวะ
พึง่ พิง (Dependency Ratio) 39 ที่สงู ขึ ้นจากการมีประชากรวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้ ประชากรวัยแรงงาน 1
38

คน ต้ องแบกรับภาระที่มากขึ ้นในการเลี ้ยงดูเด็กและผู้สงู อายุในประเทศ
ผลจากการก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ทําให้ รัฐบาลต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในเชิงนโยบายเพื่อ
รองรับการเติบโตของกลุ่มผู้สงู อายุ 40 โดยเฉพาะในด้ านสวัสดิการสังคม เช่น การรักษาพยาบาล การดูแล
39

ผู้สงู อายุ ระบบบํานาญ โครงสร้ างพื ้นฐานและระบบบริ การสาธารณะต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุในไทย ส่วนภาคเอกชนก็มีแนวโน้ มที่จะปรับตัวให้ สอดคล้ องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ประชากร ซึง่ คาดว่าจะมีการพัฒนาสินค้ าหรื อบริการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สงู อายุมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากขนาด
ตลาดในหลายประเทศยังไม่ใหญ่มาก แต่มีมลู ค่าสูง และเป็ นตลาดที่มีแนวโน้ มการเติบโตสูงในอนาคต ซึ่ง
ประเทศไทยถือว่ามีข้อได้ เปรี ยบในด้ านของการให้ บริ การด้ านสุขภาพและการท่องเที่ยว นอกจากนี ้ ข้ อมูล
จากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมยังพบว่า อุตสาหกรรมด้ านการผลิต เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรม
สินค้ าไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะเครื่ องสําอางจากสมุนไพร เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือแพทย์ และวัสดุก่อสร้ างสําหรับ
ผู้สูงอายุ เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีศกั ยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้ ากลุ่มนี ้ แต่อย่างไรก็ ดี ปั จจุบนั การค้ า
พื ช ผักปลอดภัยของเกษตรกรรายย่อยยัง ติดด้ วยข้ อจํ ากัดต่างๆ ที่ ทําให้ ไ ม่ส ามารถขยายการผลิตและ
การค้ าขนาดใหญ่ได้ องค์การตลาดได้ พิจารณาการพัฒนาศูนย์การกระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วย
ให้ เกษตรกรรายย่อยสามารถพัฒนาการค้ าขายในส่วนนี ้เพื่อตอบรับกับอุปสงค์ในอนาคต การก้ าวเข้ าสู่
สังคมผู้ สูงอายุ จะทําให้ อุปสงค์ สินค้ าเพื่อสุขภาพมี แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมไปถึงอาหารเพื่อ
สุขภาพหรื อสินค้ าเกษตรปลอดภัย ซึ่งองค์ การตลาดสามารถเข้ ามามี ส่วนช่ วยสนั บสนุ นและใช้
ประโยชน์ จากโอกาสดังล่ าว

39 อัตราส่วนของภาวะพึง่ พิง (Dependency Ratio) คือ การคิดหาอัตราส่วนของ จํานวนประชากรในประเทศที่อยูใ่ นภาวะพึง่ พิง หรื อ จํานวนประชากรอายุตํ่ากว่า 19 ปี
และ จํานวนประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป ต่อจํานวนประชากรวัยแรงงานในประเทศ หรื อ จํานวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี
40
Ageing population in Thailand. (March 27, 2014). Retrieved October 15, 2015 from Ageing Asia: http://ageingasia.org/ageing-populationthailand1/#keyfacts
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(2) ขนาดครอบครัวของประชากรมีแนวโน้ มเล็กลง
โดยในอนาคตนันขนาดครั
้
วเรื อนมีแนวโน้ มเล็กลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 คนต่อครัวเรื อน 41ซึ่ง
40

สาเหตุหนึง่ เป็ นผลมาจากแนวโน้ มของประชากรนิยมที่จะมีลกู น้ อยลง และมีความต้ องการที่จะอยู่คนเดียว
มากขึ ้น ส่งผลให้ พฤติกรรมการใช้ จ่ายของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยครอบครัวที่มีขนาดเล็กจะไม่นิยม
การประกอบอาหารเองและมีแนวโน้ มที่จะซื ้ออาหารสําเร็ จรูปมากขึ ้น และมีการบริ โภคสินค้ าในปริ มาณที่
ลดลง ไม่เทียบเท่ากับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ทําให้ วิถีชีวิตในอนาคตของผู้บริ โภคจะพึ่งพาร้ านสะดวกซื ้อ
หรื อซูเปอร์ มาร์ เก็ตใกล้ บ้านมากกว่าออกมาจับจ่ายตามตลาดสด ดังนั้น ด้ วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่
เปลี่ ย นแปลงไป องค์ ก ารตลาดจึ ง ควรมี ช่ อ งทางในการขายสิ น ค้ า มากกว่ า ช่ อ งทางที่มี อ ยู่ ใ น
ปั จจุบัน
5.1.4 ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี (T-Technological)
วิวฒ
ั นาการด้ านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมค้ าปลีกและตลาดสดเป็ นอย่าง
มาก โดยเทคโนโลยีจะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค และทําให้ การบริ หารจัดการธุรกิจง่ายยิ่งขึน้
โดยธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ มีการนําเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ธุรกิ จเดิมเพื่ออํ านวย
ความสะดวกแก่ผ้ ูบริ โภค เช่น การเพิ่มช่องทางการซื ้อขายออนไลน์ การมีเครื่ องซื ้อขายอัตโนมัติ การเพิ่ม
ช่องทางการชําระเงินด้ วยระบบบัตรเครดิต รวมทังการบริ
้
หารการจัดการจัดส่ง เป็ นต้ น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ของการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ กลไกการขับเคลื่อนจาก “โมเดลประเทศไทย 4.0”
เพื่อให้ โดยครอบคลุมมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ เศรษฐกิจถูก
ขับเคลื่อนด้ วย “นวัตกรรม” แทน “ประสิทธิภาพ” โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันและการสร้ าง
มู ล ค่ า รวมถึ ง สอดรั บ กั บ พลวั ต การเปลี่ ย นแปลงในประชาคมโลก นอกจากนี ้ นิ ย ามวิ สั ย ทั ศ น์
กระทรวงมหาดไทย ยังได้ เน้ นถึงการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็ นการพัฒนาสูอ่ นาคต อีกด้ วย
อย่างไรก็ ดี ธุ ร กิ จ ตลาดสดและธุ ร กิ จ ค้ าปลี กแบบดัง้ เดิม ยัง ไม่มี การนํ าเทคโนโลยี ส มัยใหม่ม า
ประยุก ต์ ใ ช้ ม ากนัก เนื่ อ งจากเหตุผ ลหลายประการ ได้ แ ก่ ขนาดของกิ จ การที่ เ ป็ นขนาดเล็ ก และมี ผ้ ู
บริ หารธุรกิจและเงินทุนจํานวนน้ อย รวมทังการไม่
้
มีจดุ ประสงค์ที่แน่ชดั ในการขยายธุรกิจ ทําให้ ไม่สามารถ
41

ระบบฐานข้ อมูลด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต. (2560). โครงสร้างของครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2553 – 2558. สืบค้ น 29 มิถนุ ายน 2560, จาก
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=26&template=3R1C&yeartype=M&subcatid=44
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เข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประกอบกับการที่ช่องทางการซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ได้ กลายเป็ นที่นิยมมากขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผู้บริโภคในระดับกลางถึงระดับล่าง เป็ นปั จจัยสําคัญที่ลดทอนส่วนแบ่งการตลาดของ
อุตสาหกรรมค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มให้ น้อยลง
ดังนันในอนาคต
้
พฤติกรรมของผู้บริ โภคจะปรับเปลี่ยนไปใช้ ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะทํา
ให้ จดุ ยืนของตลาดค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มและตลาดสดต้ องเปลี่ยนแปลงไป การที่ไม่สามารถนําเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ กบั ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม จะเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่จะส่งผลกระทบหลักต่อยอดขาย และความ
อยูร่ อดของตลาดค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม แม้ จะไม่สามารถทดแทนกันได้ อย่างสิ ้นเชิง ดังนั้น เพื่อใช้ ประโยชน์
จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ การตลาดจึงมี แนวนโยบายในการพัฒนา
ตลาด 4.0 ด้ วยการนํ าเทคโนโลยี มาประยุกต์ ใช้ เพื่อให้ สามารถกระจายสินค้ า ชุมชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.5 ปั จจัยด้ านกฎหมาย (L-Legal)
เนื่ อ งด้ ว ยความที่ อ งค์ ก ารตลาดเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง มี ก ารประกอบการภายใต้ ก ฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการควบคุ
้
มดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ทําให้ กฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์การตลาดค่อนข้ างขาดความยืดหยุ่น เช่น ข้ อบังคับด้ านการแข่งขันกับเอกชน รวมทังกฎระเบี
้
ยบ
ด้ านค่าตอบแทนเงิ นเดือนและค่าตอบแทนจูงใจ ทําให้ เป็ นข้ อจํ ากัดในการสรรหาบุคลากรภายนอกที่ มี
ความสามารถตรงกับความต้ องการ เป็ นต้ น นอกจากข้ อบังคับภายในองค์กรแล้ ว การปรับวิธีการประกวด
ราคาการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ให้ แก่เรื อนจํา จากเดิมที่ใช้ เป็ นการประกวดราคาแบบกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีเพียง
4 หน่วยงานที่ สามารถเข้ าร่ วมได้ เปลี่ยนเป็ นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซึ่งจะมี
หลายกลุ่มธุรกิจที่สามารถเข้ าร่ วมประกวดราคาด้ วยได้ อาจส่งผลให้ รายได้ ของการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์แก่
เรื อนจําซึง่ เป็ นรายได้ หลักขององค์การตลาดลดลงไปอย่างมาก องค์การตลาดคาดการณ์ไว้ ว่าในปี แรกที่จะ
มีการปรับใช้ วิธีการนี ้ จะทําให้ รายได้ ในส่วนนี ้ขององค์การตลาดลดลง ส่ งผลให้ องค์ การตลาดมีความ
จําเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาช่ องทางการสร้ างรายได้ อื่นๆ เพื่อให้ สามารถสร้ างรายได้ ที่เพียงพอต่ อการ
ดําเนินภารกิจ
นอกจากนี ้ เพื่อพิจารณาเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้ านกฎหมายให้ มีความครอบคลุม
คณะที่ปรึกษาได้ ทําการศึกษาผลกระทบจาก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่มีต่อองค์การตลาด โดยกฎหมายฉบับนี ้มี ทงหมด
ั้
6 หมวด 92 โดยมาตรา 4 แห่ง
121

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560 กําหนดให้ พระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่ใช้ บงั คับกับการ
กระทําของรั ฐวิ สาหกิ จ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรั ฐ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนที่ ดําเนินการตาม
กฎหมายหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐประโยชน์
สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้ มีสาธารณูปโภค ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
องค์ ก ารตลาด ในมาตรา 6 และมาตรา 7 เกี่ ย วกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละอํ า นาจการดํ า เนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมทังหมายเหตุ
้
แนบท้ าย 42 จะเห็นได้ ว่า การดําเนินงานขององค์การตลาด เข้ าข่าย
41

ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึง คํานิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. ฉบับ
ใหม่ 43 สถานะขององค์การตลาดในปั จจุบนั ไม่เข้ าข่ายดังกล่าว สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี ้ จึงมิได้
42

ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานขององค์การตลาดในปั จจุบนั
5.1.6 ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (E-Environmental)
การทําตลาดสดนันเป็
้ นหนึ่งในธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่า
จะเป็ น ปั ญ หาภัย แล้ ง ปั ญ หาอุท กภัย ปั ญ หานํ า้ ท่ ว มขัง เป็ นระยะเวลานาน ซึ่ง ส่ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรเสียหาย รวมถึงปั ญหาสภาพอากาศและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate Change)
ซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ เกิดโรคระบาดในสัตว์หลายชนิด เช่น โรคปากเท้ าเปื่ อยในโค กระบือ
และสุกร หรื อแม้ แต่โรคระบาดในกุ้งอย่าง โรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ซึ่งส่งผลให้
การผลิตปศุสตั ว์และประมงขาดประสิทธิภาพและทําให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพที่ไม่ได้ มาตรฐาน โดยในส่ วนนี้
องค์ การตลาดอาจเข้ าไปมีบทบาทในการช่ วยเหลือประชาชนโดยการช่ วยบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้ง
แจกจ่ ายผลผลิตทางการเกษตรต่ างๆ หรื อถุงยังชีพ และช่ วยในการบริ หารจัดการสินค้ าเกษตรที่
ขาดหรื อล้ นตลาด เช่ นเดียวกันกับกรณีการเกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ

42

เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนีค้ ือ เพื่อดําเนินการจัดให้ มีตลาดเพียงพอกับความต้ องการและปรับปรุ งส่งเสริ มตลาดที่มีอยู่แล้ วให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย มี
ระเบียบอันดี ตลอดจนการช่วยเหลือในการขนส่งโภคภัณฑ์มาสูต่ ลาด เป็ นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
43
ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรื อหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยให้ นําปั จจัยสภาพ
การแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง แล้ วแต่กรณี มาประกอบการพิจารณา ทัง้ นี ้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด
และยอดเงินขายอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วนั ออกประกาศ
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5.2 ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารตลาดมี ค วามสอดคล้ อ งและสนับ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 วิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
ตลาดมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 26: กรอบยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ 5 ด้ าน
น้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
(1) มีบทบาทที่ชดั เจนเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ
(3) มีความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน
เพื่อสร้ างความยัง่ ยืน
ในระยะยาว
(4) ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ การและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการองค์กรที่
สอดคล้ องกับ Thailand 4.0 และ DE

(2) ลงทุนสอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์
ประเทศ

(5) มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณธรรม

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

1. มีบทบาทที่ชดั เจนเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดมี การเน้ นในหน้ าที่การเป็ นกลไกของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริ มรายได้ จากการค้ าในระดับชุมชนจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ
และจังหวัด เพื่ อส่งเสริ มให้ ประเทศหลุดจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง และเพื่ อการกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน พร้ อมทังมี
้ การกระจายรายได้ ที่ดีขึ ้นและลดความเหลื่อมลํ ้าในฐานะการเงินของประชากร
2. ลงทุนสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ
ในแผนวิสาหกิจองค์การตลาด ได้ มีการลงทุนในตลาดต่างๆ ที่องค์การตลาดมีการบริ หารจัดการ
เอง ในการปรับบทบาทเพื่อเป็ นศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการ ศูนย์การเรี ยนรู้ ฝึ กอบรม ศูนย์สาธิ ตและจัด
แสดงผลิ ตภัณ ฑ์ ศูน ย์ ก ารประชุม ศูน ย์ บ ริ ก ารเกษตรกรและผู้ป ระกอบการ (ในรู ป แบบ Co Working
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Space) ศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัย โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทังบริ
้ ษัท
ประชารัฐ พัฒนาชุมชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา นักวิชาการเกษตร รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว เพื่อดึงรายได้ จากการท่องเที่ยวเข้ าสูช่ มุ ชนที่ตลาดขององค์การตลาดประกอบการ
3. มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในระยะยาว
ในบริ บ ทขององค์ ก ารตลาด หมายถึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรและสิ น ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุ บัน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวจะเป็ นการลดภาระหนี ้สินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้
เพิ่ม โดยการแสวงหาความร่ วมมือกับภาครัฐเช่น กรมธนารักษ์ เพื่อขยายการลงทุนในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ร่ วมมื อกับผู้ประกอบการหรื อนักลงทุนตลาดภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อกํ าหนด
รูปแบบการลงทุน ร่วมทุน ให้ บริ การที่ปรึกษา ให้ บริ การวางแผน ปฏิบตั ิการ จัดการสัมปทาน หรื ออาจควบ
รวมตลาดซึ่ง จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถลดค่าใช้ จ่ายจากการเช่าที่ ได้ เ ป็ นอย่างมาก รวมถึ ง การ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการเสริ มสร้ างบทบาทการเป็ น
Co-promoter และ Marketing Arm ให้ กบั ตลาด เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางการเงินขององค์กร
4. ใช้ น วัตกรรมและเทคโนโลยี ใ นการบริ การและเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพในการบริ ห ารจัดการองค์กรที่
สอดคล้ องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และ เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)
แผนวิสาหกิจขององค์การตลาดได้ รวมถึง การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั สนับสนุนการดําเนินงาน
ขององค์กร และ การส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล ซึ่งจะเป็ นการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในโมเดลธุรกิจใหม่ และให้ ประชาชนได้ ทราบและสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
ที่สําคัญในการประกอบการตลาด เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขณะเดียวกันเป็ นการขยาย
ฐานการค้ าไปยังต่างประเทศ ผ่านระบบข้ อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณธรรม
เพื่อให้ การดําเนินงานขององค์การตลาดเป็ นไปอย่างโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
จากแนวนโยบายดัง กล่ า ว แผนวิ ส าหกิ จ ระยะ 5 ปี ขององค์ ก ารตลาด พ.ศ. 2561 – 2565 มี
ดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 27: แผนภาพความเชื่อมโยงกับแผนรัฐวิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตร์
รั ฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี

1. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ ชดั เจน
เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ

2. การบริ หารแผนการ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ประเทศ

3. เสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ
ความยัง่ ยืนในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเกษตรปลอดภัย

4. สนับสนุนการใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0
และแผนเศรษฐกิจดิจิทลั

5. ส่งเสริ มระบบ
ธรรมาภิบาลให้ มี
ความโปร่งใส่และมี
คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรั บปรุ งการบริหารจัดการภายใน

การสร้ างเอกลักษณ์ เช่น การขายสินค้ าหรื อบริ การ
สําหรับ Niche Market จะสามารถทําให้ ตลาดแบบ
ดังเดิ
้ มสามารถแข่งขันต่อไปได้

ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ให้ ทํางานสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ นกลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานรากเพื่อกระจายสินค้ าชุมชนผ่ านช่ องทาง
ตลาดกายภาพ
กระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ ตลาดกายภาพ/ การจัดการ
สินค้ าล้ นตลาด/ การสร้ างมาตรฐานราคาสินค้ าเกษตร/
การปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ Event Marketing/
การสร้ างรายได้ สว่ นเพิ่ม

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

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างมาตรฐานตลาดต้ นแบบ และ
เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ การสร้ างตลาดกายภาพ
นําองค์ความรู้ที่มีจากการพัฒนาและปรับปรุง ตลาด
สาขาทัง้ 3 แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ให้ เป็ น
ประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

5.3 แผนวิสาหกิจองค์ การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ในบริ บ ทขององค์ ก ารตลาด หมายถึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรและสิ น ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุ บัน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวจะเป็ นการลดภาระหนี ้สินขององค์การตลาด ลดการก่อหนี ้
เพิ่ม โดยการควบรวมตลาดซึ่งจะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถลดค่าใช้ จ่ายจากการเช่าที่ได้ เป็ นอย่างมาก
รวมถึงการส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล และการเสริ มสร้ างบทบาท
การเป็ น Co-promoter และ Marketing Arm ให้ กับตลาด เพื่อเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งทางการเงิน ของ
องค์กร
5.3.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาดสินค้ าเกษตรปลอดภัย
ในปั จจุบนั การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค้ าปลีกทวีความรุนแรงมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด
ขององค์การตลาดเอง เป็ นร้ านค้ าปลีก-ค้ าส่งแบบดังเดิ
้ มที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จากร้ านค้ า
ปลี กสมัยใหม่ เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ ตหรื อร้ านสะดวกซื ้อต่างๆ ซึ่งมีการแข่งขันโดยการใช้ กลยุทธ์ การตลาด
ต่างๆ ในการดึงดูดลูกค้ า ทําให้ ตลาดแบบดังเดิ
้ มถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปอย่างต่อเนื่อง องค์การ
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ตลาดจึงมีนโยบายสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาด โดยการขายสินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นสินค้ าสําหรับกลุ่ม
ลูกค้ าเฉพาะ (Niche Market) ที่จะสามารถทําให้ ตลาดแบบดังเดิ
้ มมีความดึงดูดให้ ผ้ ตู ้ องการสินค้ าเฉพาะ
ด้ านเดินทางมาเลือกซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ที่มีความหลากหลายได้ ในที่เดียว จึงลดข้ อจํากัดทางด้ านทําเลที่ตงั ้
ได้ สว่ นหนึง่ นอกจากนี ้สินค้ าเกษตรปลอดภัย มีแนวโน้ มความนิยมสูงขึ ้น จึงมีศกั ยภาพในการเติบโต
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดให้ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้ างความประทับใจ
ให้ นอกจากวัตตถุประสงค์ในการมาซื ้อสินค้ าแล้ ว ผู้มาตลาดยังได้ ประสบการณ์จากการมาท่องเที่ยวอี ก
ด้ วย ทังนี
้ ้ความเป็ นเอกลักษณ์ จะช่วยลดการแข่งขันทางด้ านราคาได้ อีกส่วนหนึง่
ทังนี
้ ้ จากการรวบรวมวรรณกรรมควบคูไ่ ปกับการทบทวนพลวัตโลก องค์การตลาดจึงได้ กําหนด
กลยุทธ์ในการสร้ างความแตกต่างให้ แก่ตลาดแต่ละแห่ง และ กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยคํานึงถึงความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 20 ปี ดังนี ้
ตลาดตลิ่งชัน
ตลาดตลิ่งชันประสบปั ญหาขาดทุนติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่สามารถสร้ างรายได้
จากค่าเช่าแผงการค้ าที่ มีอยู่ รวมถึงปั ญ หาหนีค้ ้ างชํ าระที่ ยังไม่สามารถตามจัดเก็ บได้ เนื่ องจากตลาด
ตลิ่งชันมีลกั ษณะเป็ นตลาดปิ ด จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะเปิ ดเป็ นตลาดสินค้ าที่มีลกั ษณะสินค้ าเฉพาะ
ที่ผ้ ซู ื ้อจะเข้ ามาเลือกสรรสินค้ าเฉพาะด้ านได้ อย่างครบครัน องค์การตลาดจึงมีแนวนโยบายพัฒนาตลาด
ตลิ่งชันให้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยกรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ให้ แก่
ตลาดสาขาตลิ่งชัน โดยจะรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสาขาตลิ่งชันให้ เป็ นตลาดมาตรฐาน ทังจะมี
้ การ
ปรับอาคารตลาดชัน้ 2 ให้ เป็ นศูนย์บริ การ ศูนย์การเรี ยนรู้ พัฒนา และสร้ างผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่
สําหรับสินค้ าเกษตรปลอดภัย สินค้ าการเกษตรแปรรูป และสินค้ าวิสาหกิจชุมชนอีกด้ วย
ในส่วนของพื ้นที่ตลาดบริ เวณริมนํ ้า จะพัฒนาให้ เป็ นสถานที่รองรับตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่
มีการเชื่อมโยงกิจกรรมที่นา่ สนใจ เข้ ากับเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของพื ้นที่บริเวณริ มนํ ้าตลาดตลิ่งชัน เช่น จะ
มีโครงการนําร่อง คือ โครงการเปิ ดเส้ นทางเดินเรื อท่องเที่ยวภายใต้ กรอบความคิด “ล่องเรื อไหว้ พระ สอง
นครา ตามรอยที่มา นํ ้าพริ กลงเรื อ” ในโครงการจะมี การเดินเรื อท่องเที่ยวในคลองมหาสวัสดิแ์ ละสถานที่
ใกล้ เคียง ไหว้ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเส้ นทางที่เป็ นการเดินเท้ าวิถีธรรมชาติ การปั่ นจักรยาน และกิจกรรม
บอกเล่าเรื่ องราวตามรอยประวัติศาสตร์ เจ้ าจอมสดับ ต้ นตําหรับนํ ้าาพริ กลงเรื อ ทังนี
้ ้ ในบริ เวณริ มนํ ้าและ
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รอบโครงการจะมีการค้ าและบริ การ โดยเริ่ มต้ นด้ วยการเชิญชวนผู้ประกอบการค้ าริ มนํ ้าที่มีประสบการณ์
มาร่ วมดําเนินการ มีการจําหน่ายสินค้ า OTOP รวมทังการจํ
้
าหน่ายนํา้ พริ กลงเรื อ (ของแท้ ) Take Home
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ นต้ น โครงการดังกล่าวนี ้ จะเป็ นการสร้ างตลาดต้ นแบบของตลาด
ตลิ่งชัน เพื่อเสริ มสร้ างให้ ชุมชนมีความมัน่ คงเข้ มแข็ง ประชาชนมีรายได้ เพิ่ม เศรษฐกิจฐานรากได้ รับการ
พัฒนา และ มีความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน วัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการประกอบอาชี พให้ แก่ประชาชนทัง้ ในชุมชนและนอกชุมชนตลาดแล้ ว ยังเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความพร้ อมในการเป็ นสถานที่ จําหน่ายสินค้ าเกษตร สินค้ าธุรกิ จภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการ
บริ การ ให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใ นการจัดตังองค์
้ การตลาด ทํ าให้ ตลาดตลิ่ง ชันมี มาตรฐานตามที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่กระทรวงมหาดไทยและองค์การตลาด และ
เพื่อเป็ นการใช้ สินทรัพย์ของตลาดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี ้ (1) ปรับปรุ งอาคารตลาดผัก ผลไม้
ปลอดภัย และ ศูนย์ อาหารริ ม นํ า้ พร้ อมห้ องนํ า้ รวมพื น้ ที่ 896 ตารางเมตร (2) ซ่อมแซมและปรั บปรุ ง
อาคาร 6 ชัน้ (3) ซ่อมแซมและปรับปุรงภูมิทศั น์ศาลเจ้ า (4) ซ่อมแซมและปรับปรุ ง ประตูทางเข้ าและศาล
พระพรหม (5) ปรับปรุ งห้ องนํ ้าสาธารณะ (6) สร้ างอาคารชันเดี
้ ยวอเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมตลาด (7)
ปรับปรุ งภูมิทศั น์หน้ าอาคารพาณิชย์ 166 ห้ อง (8) ปรั บปรุ งถนนและลานจอดรถ และ (9) งานเบ็ดเตล็ด
โดยองค์การตลาดจะนํางบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 50.9 ล้ านบาท มาบริ หารปรับปรุ งตลาดฯ ซึ่งจะ
รวมไปถึงการปรับโครงสร้ างตลาดเพื่อควบรวมตลาดตลิ่งชันกับสํานักงานใหญ่เช่นกัน เพื่อลดภาระค่าเช่า
สํานักงานที่มีมูลค่าสูงมากในแต่ละปี นอกจากนี ้เป้าหมายของการพัฒนาตลาดตลิ่งชันยังเพื่อเป็ นการขอ
ต่ออายุสญ
ั ญาพื ้นที่อีก 30 ปี โดยการดําเนินการจะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่ อเตรี ยมการ
สําหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
การแก้ ไขปั ญหาลูกหนีผ้ ้ ูเช่ าอาคารและกรณีพพ
ิ าทกับผู้เช่ าแผงการค้ า
องค์การตลาดยังคงต้ องแก้ ไขปั ญหาลูกหนี ้ที่เป็ นผู้เช่าอาคารพาณิชย์และที่พกั อาศัย ที่เป็ นปั ญหา
เรื อ้ รังมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องขององค์การตลาดในระยะยาวได้ องค์การ
ตลาดจึ ง ควรจะมี ก ารบริ ห ารจัด การปั ญ หาหนี ส้ ิ น เหล่ า นี โ้ ดยเร็ ว เพื่ อ สร้ างพื น้ ฐานทางด้ านการเงิ น ที่
แข็งแกร่ งขึ ้นให้ แก่องค์กร ในการนี ้ องค์การตลาดจะใช้ มาตรการที่เข้ มงวดขึ ้นในการเก็บหนี ต้ ามสัญญา
เพื่อระงับไม่ให้ เกิดหนี ้ใหม่ขึ ้นอีก
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ส่วนการหยุดประกอบการแผงการค้ าที่ตลาดตลิ่งชันเนื่องจากประเด็นพิพาทในศาลกับผู้เช่าแผง
การค้ า ที่องค์การตลาดต้ องเชิญมาประกอบการก่อนรายอื่นๆ นัน้ องค์การตลาดมีนโยบายในการเริ่ มเปิ ด
พื น้ ที่ ตลาดใหม่ เพื่ อจัดสรรผู้ค้าใหม่ที่ไ ม่เ กี่ ยวข้ องกับข้ อพิพ าทในอดี ต จากนัน้ จึง นํ าแผงค้ าเก่ าเข้ า สู่
กระบวนการคัดสรรผู้ค้ารายเก่า ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงหรื อขันตอนของกฎหมาย
้
ไม่ว่าผู้เช่าแผงรายเก่านัน้
จะมาเข้ าร่วมหรื อไม่เพื่อให้ การประกอบการที่สาขาตลิ่งชัน ได้ ดําเนินการต่อไป
ส่วนการจะโปรโมทตลาดนัน้ อาจทําได้ ในหลายรู ปแบบ อาทิ ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร หรื อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ เส้ นทางท่องเที่ยวสายใหม่อย่างเป็ นระบบ โดยมีการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนข้ างเคียง ทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการบริ การร่ วมกัน เปิ ดให้
ใช้ แผงการค้ าโดยไม่คิดค่าเช่าแผงในระยะแรก หรื อให้ แรงจูงใจด้ านอื่นๆ ในการชักชวนให้ ผ้ คู ้ าขาย เข้ ามา
ขายของในตลาด
ตลาดบางคล้ า
เนื่องด้ วยในปั จจุบนั คณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาเห็นชอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื น้ ที่ 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิ งเทรา ให้ เป็ นพื น้ ที่ยุท ธศาสตร์ และแหล่งลงทุน หลักของประเทศในการ
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ตามแนวเศรษฐกิจจากท่าเรื อนํ ้าลึก ทวาย-กรุ งเทพฯแหลมฉบัง-มาบตาพุด เพื่ อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทราได้ ประกาศเป็ นเมืองเกษตรปลอดภัย องค์การตลาด
จึงมีแนวนโยบายพัฒนาตลาดสาขาบางคล้ าให้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก และ
ตลาดปลานํ ้าจืดปลอดภัย เพื่ อใช้ ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ การลงทุนของชาติในทําเลที่ตงของตั
ั้
วตลาด
ตามแนวโครงการ EEC
แนวนโยบายของตลาดสาขาบางคล้ าจึงจะเป็ นการพัฒนาเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและ
กระจายสินค้ าเกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรู ปจากผลผลิตการเกษตร และสินค้ า OTOP ในพื ้นที่จงั หวัด
ในการนี อ้ งค์การตลาดจะยังพัฒ นาตลาดสาขาบางคล้ าเป็ นสถานที่ จําหน่ายสินค้ าเกษตร สินค้ าธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริ การ ที่ เชื่ อมโยงกับภาคการท่องเที่ ยวซึ่งเป็ นการเพิ่ ม ช่องทาง
การตลาดแก่ สัม มาชี พ ชุม ชนด้ า นเกษตรปลอดภัย และสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป เพื่ อ ยกระดับ รายได้ ข อง
ประชาชน เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมถึง สร้ างรายได้
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ให้ แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก ทังนี
้ ้ โครงการดังกล่าวจะเป็ นการยกระดับตลาดบาง
คล้ าให้ มี มาตรฐานตามที่ หน่วยงานของรั ฐ กํ าหนด และสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การตลาด และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีขอบเขตดําเนินงานดังนี ้ (1) งานระบบสุขาภิบาล ระบบนํ ้า ไฟ
และ เสียงตามสาย (2) งานระบบบําบัดนํ ้าเสียของตลาด (3) ระบบงานห้ องเย็น 2 ห้ อง ขนาด 4x6 เมตร
(4) ปรับปรุ งพื ้นที่ และงานโครงสร้ าง กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา 2,000 ตารางเมตร (5) ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารทรงไทยหน้ าตลาดและลานจอดรถ และ (6) ปรั บปรุ งโครงสร้ างศูนย์ จํ าหน่ายสินค้ าเกษตร
ปลอดภัย รวม 3,600 ตารางเมตร โดยใช้ งบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 41 ล้ านบาท โดยการดําเนินการ
จะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรี ยมการสําหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
ตลาดลําพูน
ตลาดสาขาลํ าพูน ได้ ทําหน้ าที่ สํ าคัญ ในการเป็ นตลาดกลางในการกระจายสิน ค้ าเกษตรให้ แก่
เกษตรกรและประชาชนฐานราก เพื่อให้ มีช่องทางในการซื ้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตสินค้ าเกษตร อย่างไรก็
ตาม ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ประสบปั ญหาผลผลิตราคาตกตํ่า และมีปัญหาด้ านระบบการตลาด
และระบบการขนส่งหรื อโลจิสติกส์ที่ไม่เอื ้ออํานวย นอกจากนี ้ ตลาดลําพูนยังมีปัญหาในเรื่ องของความไม่
ชัดเจนในบทบาทหน้ าที่และขาดเอกลักษณ์ของตลาด ส่งผลให้ ผลประกอบการที่ผา่ นมายังคงขาดทุน
ดังนัน้ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้น องค์การตลาดจึงมีแนวกลยุทธ์สร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั
ตลาดลําพูน ด้ วยการปรับเปลี่ยนสถานะตลาดลําพูนให้ เป็ น “ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยจัดให้ มี
การจัดตังตลาดสิ
้
นค้ า Green Market และ OTOP เพื่อเป็ นตลาดเชื่อมโยงสินค้ า ทําหน้ าที่ในการกระจาย
สินค้ าเกษตรปลอดภัยและสินค้ าแปรรู ปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื ้นที่ของจังหวัดลําพูนและจังหวัด
ใกล้ เคียง เพื่อลดปั ญหาสินค้ าล้ นตลาด หรื อราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า รวมถึงเพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
เป็ นความมัน่ คง ความยัง่ ยืน และความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ในปั จจุบนั สินค้ าประเภทเกษตรอินทรี ย์
และ เกษตรปลอดภัย นัน้ ผู้ผลิตรายย่อย ไม่มีช่องทางสําหรับการค้ าขาย เนื่องมาจากลักษณะของสินค้ าที่
เสียง่าย และการขาดสินค้ าที่จะมาป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง ต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีการบริ หารจัดการ
อย่างเป็ นระบบ และมีเงินทุนสูง ดังนี ้ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัยได้ มีการรวมตัวขึ ้นเป็ น
กลุ่มสมาชิก โดยใช้ ช่องทางของการร่ วมมือระหว่างองค์การตลาดและบริ ษัทประชารัฐ ให้ มีพื ้นที่สําหรั บ
การค้ าขาย โดยใช้ ตลาดลํ าพูนเป็ นศูนย์ กระจายสิ นค้ า โดยการควบคุม คุณ ภาพสามารถตรวจสอบได้
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กลับไปถึ ง ต้ น ทางการผลิ ต เนื่ องจาก ทัง้ ทางเกษตรจัง หวัดและเกษตรอํ าเภอ ต่างต้ องรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซื่งเป็ นข้ าราชการของกระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรที่แข็งแรงใน
จังหวัดลําพูน จึงจะเป็ นช่องทางให้ เกิ ดการพัฒนาตลาดได้ อย่างบูรณาการ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
พร้ อมๆ ไปกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในการหารายได้ ให้ กบั ตลาดลําพูนได้
นอกจากนี ้ ตลาดลําพูนยังจะมีการจัดทําศูนย์บริ การและพัฒนาเกษตรกร ทังในเรื
้ ่ องของการเป็ น
ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของกลุ่มเกษตร ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ สําหรับฝึ กวิชาชีพใน
การสร้ างงานและสร้ างอาชีพที่ ดี รวมถึงเพื่ อส่งเสริ มศักยภาพในกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะทําให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชี วิต สร้ างชุมชน สร้ างประชากร และสร้ างคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พร้ อมทัง้ การ
จัดทําห้ องเย็น และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ มีการเก็บพืชผักในห้ องเย็นเพื่อคงความ
สด ใหม่ และสะอาด ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคหรื อลูกค้ าต่อไป ทําให้ มีต้นทุนตํ่า สามารถ
ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตลาดสาขาลําพูนจะใช้ งบประมาณเงินอุดหนุนจํานวน 28.1 ล้ านบาท ในการปรับปรุงตลาด โดย
การดําเนินการจะคํานึงถึงความสะดวก และปลอดภัย เพื่อเตรี ยมการสําหรับการรองรับผู้สงู อายุด้วย
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ปากคลองตลาดและตลาดหนองม่ วง
จากการที่องค์การตลาด มีนโยบายเปิ ดให้ เอกชนสามารถทําสัญญาสัมปทานเช่าตลาดและพื ้นที่
ขององค์การตลาดในอดีต แต่ผ้ บู ริ หารองค์การตลาดมิได้ กําหนดบุคลากรหรื อหน่วยงานเพื่อทําหน้ าที่กํากับ
ดูแลอย่างจริ งจัง รวมทังยั
้ งขาดกระบวนการที่มีความชัดเจน ในแง่ของการควบคุมบริ หารสัญญา ทําให้
องค์การตลาดตกอยูใ่ นความเสี่ยงหากผู้รับสัมปทานไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัมปทานได้ ด้ วยเหตุนี ้
องค์การตลาดจึงจะเน้ นให้ มีการบริ หารและบังคับใช้ สัญ ญาอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ องค์การตลาดจึง มี
แนวนโยบายในการบังคับใช้ สญ
ั ญาของตลาดทัง้ 2 แห่งนี ้อย่างเคร่ งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ และเป็ น
ส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์ที่ทําให้ องค์การตลาดสามารถบริ หารสินทรัพย์ในปั จจุบนั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งหาก
ตลาดทัง้ 2 แห่งนี ้ยังคงกระทําผิดข้ อสัญญาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับปรุ งแก้ ไข ทางองค์การตลาดจะ
พิจารณาดําเนินการตามขันตอนของกฎหมาย
้
หรื อยุติข้อสัญญาสัมปทานเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร เพื่อ
บังคับใช้ ข้อตกลงดําเนินการต่อไปอย่างเกิดประโยชน์ สูงสุด ทังนี
้ ้ องค์การตลาดจะเพิ่มการจัดการเรื่ อง
กําลังคน การสนับสนุนเรื่ องกฎระเบียบการปฏิบตั งิ าน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่
5.3.2 ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นกลไกผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ กระจายสิ น ค้ า ชุ ม ชนผ่ า น
ช่ องทางตลาดกายภาพ
เพื่อกระจายสินค้ าชุมชน ผ่านช่องทางตลาดกายภาพต่างๆ ทังที
้ ่ประกอบการเอง และตลาดชุมชน
อื่นๆ ทั่วไป หรื อพื น้ ที่ ขายสินค้ าที่ เปิ ดขึน้ ไม่ประจํ า โดยอาจมี การประสานกับพันธมิตร ทัง้ ภาครั ฐ และ
เอกชน ในการวางสินค้ าชุมชน
ส่ งเสริมการกระจายสินค้ าชุมชนเข้ าสู่ช่องทางการค้ าปลีกสมัยใหม่
แนวคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่ดแู ลรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะสร้ างความเจริ ญแก่ชมุ ชนให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดี
ขึ ้น อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตสินค้ า OTOP ยังมีข้อจํากัดในการนําสินค้ าออกสู่ตลาดในวงกว้ าง อาทิ แหล่งเงินทุน
ในประเทศยังไม่เอื อ้ อํ านวยต่อผู้ประกอบการสิ นค้ า OTOP รวมถึงข้ อจํ ากัดของ Modern Trade ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการนําสินค้ าเข้ าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม ราคารับซื ้อ หรื อ วิธีการจัดส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยัง มี ป ระเด็น ในด้ านพฤติ กรรมของผู้บริ โภคบางส่ ว นที่ ยัง ไม่เ ชื่ อ มั่นกับสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ตในประเทศ ดัง นัน้
องค์การตลาดจึงเข้ ามาสนับสนุนให้ เกิดความคล่องตัวในการค้ า โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ใน
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การเจรจานําสินค้ าเข้ าไปวางขายใน Modern Trade ด้ วยการสั่งซื ้อสินค้ าจาก Trader OTOP ของแต่ละ
จังหวัด ช่วยลดค่าขนส่งต่อผู้ผลิต เนื่องจากองค์การตลาดเป็ นผู้รวบรวมสินค้ าจากผู้ผลิตจํานวนมากมา
จัดการบรรทุกขนส่งร่ วมกัน และนําสินค้ ามาจัดเก็บยังคลังสินค้ าตลิ่งชัน ประกอบกับให้ ความมั่นใจผู้ให้
บริ การ Modern Trade ด้ วยการตรวจสอบ ควบคุม ปริ มาณ และคุณภาพ จัดคืน และ/หรื อเปลี่ยนสินค้ า
ตลอดจนเรี ยกเก็บเงินจาก Modern Trade และ จ่ายเงินแก่ผ้ คู ้ าผลิตภัณฑ์ OTOP ในส่วนนี ้ องค์การตลาด
ได้ เจรจาขอลดเครดิตเทอม จาก 3 เดือนที่ให้ กับผู้ผลิตหากเป็ นการติดต่อโดยตรงกับ Modern Trade เป็ น
1 เดือน ที่ให้ กับองค์การตลาดเนื่องจากเป็ นหน่วยงานของรัฐ ทําให้ สามารถลดภาระด้ านสภาพคล่องแก่
ผู้ผ ลิ ตเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี ้ กระบวนการดัง กล่าว เป็ นการสนับสนุนการขายสิ นค้ าชุม ชนในพื น้ ที่ ต่างๆ
เนื่ องจากผู้ผลิ ตอาจรวมตัวกัน ได้ ยาก และพบอุปสรรคต่างๆ ในการติดต่อเจรจานํ าสินค้ าเข้ า Modern
Trade เอง ทัง้ ยัง เป็ นการช่วยนํ าสินค้ าที่ หลากหลายมาสู่ Modern Trade มากขึน้ นอกจากนี ้ โครงการ
ดังกล่าวยังทําให้ ชื่อเสียงขององค์การตลาด เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นในบทบาทและหน้ าที่อีกประการหนึง่
การบริหารจัดการสินค้ าล้ นตลาดและสร้ างมาตรฐานราคาสินค้ าเกษตร
ข้ อจํากัดด้ านธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรในการออกผลต้ องเป็ นไปตามฤดูกาล ประกอบ
กับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ ้น และออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันเป็ นจํานวนมากทําให้ เกิดภาวะ
สินค้ าล้ นตลาดและเกิ ดภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า อี กทัง้ การที่ เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มในการขาย
สินค้ าได้ ส่งผลให้ ขาดอํ านาจต่อรอง และขาดการเชื่ อมโยงสินค้ าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื ้อ องค์การตลาด
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการช่วยระบายสินค้ าการเกษตรใน
ระดับท้ องถิ่นให้ กระจายออกนอกพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ และขยายเครื อข่ายองค์การตลาดให้ ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้ า โดยเมื่อองค์การ
ตลาดได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากเครื อข่ายทัว่ ประเทศ จะทําการประชาสัมพันธ์ ให้ กบั หน่วยงานราชการต่างๆ
เพื่ อ หาสถานที่ ใ นการระบายสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื อ นจํ า โรงเรี ย น โรงพยาบาล ตลาดสาขาของ
องค์การตลาด สถานที่ราชการต่างๆ ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ Modern Trade ในการนี ้ นอกจากจะเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจํ าหน่ายสินค้ าล้ นตลาดเพื่ อพัฒ นาคุณภาพชี วิตและเสริ มสร้ างความมั่นคงในการเพิ่ ม
รายได้ แก่เกษตรกรให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ แล้ ว ยังเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ชุมชนและเกษตรกรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโดยการสร้ างความร่วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทังใน
้
ภาครัฐและเอกชน ให้ มีมาตรฐานตามที่องค์การตลาดกําหนด และยังเป็ นการส่งเสริ มด้ านประชาสัมพันธ์
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องค์การตลาดในฐานะตัวแทนการกระจายผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทย เสริ มสร้ างภาพลักษณ์
ความน่าเชื่ อถื อให้ เ ป็ นที่ ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย ซึ่ง จะช่ว ยส่ง เสริ ม สนับสนุน การส่ง สิ นค้ าโภคภัณ ฑ์ เช่ น
อาหารดิบ ขององค์การตลาดให้ แก่หน่วยงานราชการอีกด้ วย
นอกเหนือจากการกระจายสินค้ าที่ล้นตลาดไปยังพื ้นที่ต่างๆ แล้ ว องค์การตลาดยังมีแนวนโยบาย
ในการรับซื ้อสินค้ าล้ นตลาดของเกษตรกร โดยกํ าหนดราคาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายของเกษตรกร
และ ราคารั บซื อ้ ปลายทางที่ ขายต่อผู้บริ โภค เพื่ อให้ มี ความเหลื่ อมลํ า้ น้ อยลง เกษตรกรนอกจากจะได้
ระบายสินค้ าแล้ ว ยังขายได้ ราคาที่ดีขึ ้น ในขณะที่ผ้ ูบริ โภค สามารถซื ้อสินค้ าล้ นตลาดได้ ในราคาที่ลดลง
และยังเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์การตลาดอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
การปรั บปรุ งการดําเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing)
องค์การตลาดมีแนวนโยบายดําเนินการโครงการ ประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing) โดย
ที่ผ่านมาได้ มีการทําโครงการ คาราวานสินค้ าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยออนทัวร์
365 วัน "อต. มหาดไทย On Tour” ทั่วประเทศไทย โดยจะมีการปรั บปรุ งวิธี การดําเนินการ ซึ่งเดิมใช้
ตัวแทน (Agent) เพียงไม่กี่ราย ใช้ ชื่อขององค์การตลาดตระเวนขออนุญาตเปิ ดตลาดนัดทังในระดั
้
บ อําเภอ
และ จังหวัดต่างๆ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ องค์การตลาดจํานวน 50,000 บาท ในพืน้ ที่ระดับอํ าเภอ และ
100,000 บาท ในพื น้ ที่ ระดับจังหวัด ทํ าให้ ไม่สามารถควบคุมการดําเนินงาน เกิ ดปั ญหาในการควบคุม
คุณภาพ และสินค้ าที่นํามาขายได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจทําให้ เสียชื่อเสียงขององค์การตลาด
โดยแนวนโยบายในอนาคต องค์ ก ารตลาดจะเป็ นผู้ บริ ห ารจัด การโครงการประเภท Event
Marketing เอง ตังแต่
้ การเลือกสถานที่ วันเวลา การจัดหมวดหมู่สินค้ า รู ปแบบการค้ า แต่อาจมีการจ้ าง
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน หรื อสถาบันการศึกษา เป็ นผู้รับจ้ างในงานภาคปฏิบตั ิ โดยองค์การตลาด
จะรับรายได้ จากการเช่าแผงการค้ าเอง และมีทีมงานในการ ตรวจงาน รับงาน กรณีจ้างหน่วยงานภายนอก
ซึ่งในการนี ้ นอกจากจะทําให้ การควบคุมดูแลงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่ม
รายได้ ให้ แก่องค์การตลาด และยังเป็ นการพัฒนาความรู้ ให้ แก่บคุ ลากรขององค์การตลาดอีกด้ วย แนวทาง
ดังกล่าวนี ้ อาจนํามาใช้ ในโครงการ Event Marketing อื่นๆ ในอนาคต
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พัฒนาองค์ การตลาดให้ เป็ นหน่ วยงานการจัดหา (วัสดุ โภคภัณฑ์ ) ที่มีมาตรฐาน
กิจกรรมหนึง่ ที่ถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักนอกเหนือจากการดําเนินการตลาดสดขององค์การตลาดใน
ปั จ จุบัน คื อการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกับการจํ าหน่ายสิ นค้ าโภคภัณ ฑ์ ใ ห้ แก่ เ รื อนจํ าและส่วนราชการต่างๆ
โดยเฉพาะ การดําเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้ าวสาร และเชื อ้ เพลิงให้ แก่เรื อนจํ าฯ ทัณฑสถานของกรม
ราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ และส่วนราชการอื่นๆ โดยในช่วงปี งบประมาณปี พ.ศ. 2515–2519 องค์การตลาด ได้
ดําเนินการจัดส่งอาหารดิบ และเชื ้อเพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี ้ได้ ทํา
รายได้ ให้ กบั องค์การฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตามได้ มีการถูกท้ วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแนวปฏิบตั ิที่องค์การตลาด
มีการแต่งตังเอกชนให้
้
เป็ นตัวแทน (ตัวแทนช่วง) เป็ นผู้ดําเนินการจัดหาอาหารดิบให้ แก่เรื อนจําทังหมด
้
โดย
องค์การตลาดมีการหักอัตราผลตอบแทนร้ อยละ 3 และเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในสิทธิพิเศษของ
องค์ ก ารตลาดดัง กล่า ว ทํ าให้ อ งค์ การตลาดต้ อ งเข้ าร่ วมประกวดราคาเพื่ อ เสนอราคาอาหารดิ บและ
เชื ้อเพลิงแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จึงคาดการณ์ได้ ว่ารายได้ จากแหล่งนี ้ขององค์การตลาด
จะลดลงอย่ า งมาก ในการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนี ้ ในอนาคตองค์ ก ารตลาดจึ ง มี
แนวนโยบายในการหาช่องทางการขยายกิ จ กรรมการจัดหาวัส ดุโภคภัณฑ์ เ พิ่ ม เติม อาทิ เ ช่น โรงเรี ยน
โรงพยาบาล หน่วยทหาร และหน่วยราชการทัว่ ประเทศ โดยประสานพันธมิตรกับตัวแทนขององค์การตลาด
ที่อยูใ่ นพื ้นที่ 76 จังหวัด รวมทังการเน้
้
นในด้ านคุณภาพอาหาร และความเชื่อถือได้ ในด้ านการให้ บริการ
นอกจากนี ้ องค์การตลาดยังต้ องมีการปรับปรุ งรู ปแบบการดําเนินกิจกรรมในการจัดหาวัสดุโภค
ภัณฑ์ ที่แต่เดิม ดําเนินการโดยตัวแทนช่วงขององค์การตลาดเป็ นหลัก มาเป็ นการจัดซื ้อจัดหา (Sourcing
and procurement) วัตถุดิบที่ มี คุณภาพตามที่ กําหนดในราคาที่ ดีที่สุด รวมถึงการบริ หารจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้ วยตนเอง โดยใช้ มาตรฐานอนามัย และความมั่นใจได้ ในการไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนไปกับ
อาหาร เป็ นจุดขายและสร้ างความแตกต่างจากผู้ดําเนินการจัดหาอาหารดิบอื่นๆ โดยหากองค์การตลาด
สามารถดําเนินงานส่วนนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ หน่วยงานมีโอกาสชนะการประกวดราคาได้
ในประเด็นดังกล่าว องค์การตลาดจําเป็ นต้ องจัดตังคณะทํ
้
างานขึ ้นมาเพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้
การวางระบบเพื่อรองรับ รวมถึง การพิจารณาการขยายไปสู่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ อาทิ การคัดเกรด
สินค้ า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เป็ นต้ น ในลําดับถัดไป
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สร้ างรายได้ ส่วนเพิ่ม
รายได้ หลักที่สําคัญที่สดุ ตามพันธกิจขององค์การตลาดคือรายได้ จากการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาด โดยเฉพาะการให้ เช่าแผงค้ า ซึ่งในปั จจุบนั สาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเอง ประกอบด้ วย
สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลําพูน โดยสาขาบางคล้ า มีจดุ ขายที่ค่อนข้ างชัดเจน คือ เป็ นตลาด
สัต ว์ นํา้ ในขณะที่ ส าขาลํ าพูน มี ค วามพยายามที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นตลาดพื ช ผัก ออร์ แกนิ ค การได้ รั บ
งบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดทังสองสาขา
้
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึน้ ค่าเช่าแผงค้ า และอาคารพาณิ ชย์ เพื่อสร้ างรายได้ ที่ยั่งยื นให้ แก่
องค์กรได้ สว่ นหนึง่
ในขณะที่สาขาตลิ่งชันในปั จจุบนั ยังคงไม่มีรายได้ จากการให้ เช่าแผงค้ า องค์การตลาดจึงสามารถ
ใช้ โอกาสนี ้ ปรับแนวทางที่ในการพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดตลิ่งชัน ว่าควรเน้ นการดําเนินธุรกิจใน
รู ปแบบใดจึงจะมี ความเหมาะสมและให้ ผลตอบแทนสูงสุด เช่น การพัฒนาเป็ นตลาดสําหรั บการค้ าส่ง
พืชผักออร์ แกนิค ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล หรื อ การพัฒนาเป็ นตลาดริ มนํ ้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
จากนัน้ จึงทํ าการปรั บปรุ ง ลักษณะทางกายภาพให้ มี ความสอดคล้ องกับรู ปแบบที่ ศึกษา ภายใต้ กรอบ
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาล แล้ วจึงทําการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการรับรู้ ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การศึกษาเชิงลึกก่อนการดําเนินงานดังกล่าว จะช่วยให้ องค์การตลาดสามารถกํ าหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนา และเพิ่มโอกาสที่ตลาดตลิ่งชันจะประสบความสําเร็ จ และกลายเป็ นตลาดหลักที่มีจดุ
ขายเฉพาะตัว ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ แก่ องค์การตลาดในระยะยาว
นอกจากการสร้ างจุดขายที่ ชดั เจนให้ กับตลาดสาขาที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารเองในปั จจุบนั
เมื่ อตลาดต่างๆ เริ่ มมี จํานวนผู้ใช้ บริ การมากขึน้ องค์การตลาดยังสามารถเพิ่มรายได้ จากการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ในพื ้นที่ตลาดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงค่าบริ การรายวัน เช่น ค่าแผงค้ าในพื ้นที่ส่วนที่เปิ ด
เพิ่มเติมในตลาดตลิ่งชันเช่นในบริ เวณตลาดริมนํ ้า ค่าบริ การที่จอดรถ ค่าบริ การห้ องนํ ้า ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
การเปิ ดให้ เช่าพื ้นที่เพิ่มด้ านหน้ าตลาดบางคล้ า เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ รายได้ ส่วนอื่ นๆ จะมาจากโครงการอื่นๆ อาทิ รายได้ จากคาราวานสินค้ าที่ องค์การ
ตลาดจะเปลี่ยนจากวิธีการเก็บค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากตัวแทนที่ขอรับสิทธิ์จากองค์การตลาด มาเป็ นการ
เก็บค่าเช่าแผงค้ าเอง แต่อาจมีการจ้ างหน่วยงาน หรื อ Organizer ดําเนินการด้ านภาคปฏิบตั ิ และจัดทีม
ตรวจการจ้ างเพื่อควบคุมคุณภาพ ซึง่ จะทําให้ รายได้ จากโครงการนี ้เพิ่มมากขึ ้นจากเดิม รายได้ จากการช่วย
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ระบายสินค้ าล้ นตลาด รายได้ จากการค้ าสินค้ าออนไลน์ รวมทัง้ การทํา Demand Matching และรายได้
จากการนําสินค้ า OTOP เข้ าสูต่ ลาด Modern Trade เป็ นต้ น
ส่วนในระยะยาว องค์การตลาดสามารถที่จะใช้ ความรู้ ความชํานาญ จากการพัฒนาตลาดตลิ่งชัน
และตลาดอื่นๆที่ องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารมาให้ บริ การให้ คําปรึ กษาแก่ผ้ ทู ี่มีความต้ องการพัฒนาตลาด
แต่ไ ม่มี ความรู้ ความชํ านาญ โดยองค์ การตลาดสามารถสร้ างรายได้ จ ากค่าบริ ก ารที่ ปรึ กษา และค่า
Loyalty fee รวมทัง้ ช่วยเป็ นที่ ปรึ กษาหรื อรับจ้ างบริ หาร ในการบริ หารจัดการตลาดเมื่ อเปิ ดตลาด และ
จัดเก็บส่วนแบ่งรายได้ ของโครงการที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่อีกส่วนหนึง่
5.3.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างมาตรฐานตลาดต้ นแบบและเป็ นศู นย์ การเรี ยนรู้ การสร้ างตลาด
กายภาพ
เนื่องด้ วยองค์การตลาดได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตลาดตัวอย่างจากรัฐบาล ใน
ปลายปี พ.ศ. 2560 องค์ การตลาดมี แนวนโยบายในการนํ าองค์ความรู้ ที่ มีจ ากการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
ตลาดสาขาทัง้ 3 แห่งขององค์การตลาด ไปเผยแพร่ ให้ เป็ นประโยชน์แก่แหล่งชุมชนอื่นๆ โดยการขยายองค์
ความรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การตลาด และ ยุทธศาสตร์ ของชาติในมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อเป็ นแบบอย่างที่ ดีใ นการสร้ างตลาดต้ น แบบ โดยมี จุดมุ่ง หมายในการส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้ มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้ อย่างมัน่ คง เพื่อเป็ น
รายได้ หลักที่ยงั่ ยืนให้ แก่ประเทศไทย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ประสบความสําเร็ จในการส่งเสริ มพัฒนาตลาดชุมชนให้ ได้ มาตรฐาน องค์การตลาด
จะมี 3 บทบาท ดังนี ้
สร้ างองค์ ความรู้


สร้ างองค์ความรู้ ด้ วยการกําหนดขอบข่ายงาน (Framework) ในการจัดการตลาดที่ได้ มาตรฐาน



สร้ างคูม่ ือในการสร้ างตลาดให้ ได้ มาตรฐาน

เผยแพร่


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


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

วัดผล


สร้ างเกณฑ์ในการประเมินความพร้ อมของตลาดชุมชนนันๆ
้



สร้ างแบบทดสอบในการวัดผลของตลาดชุมชนดัง กล่าว เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการของตลาด
ต้ นแบบ ซึ่งจะเป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่าง ผลการประเมิ นก่ อนการพัฒนาเรี ยนรู้ และผลการ
ประเมินการพัฒนา
ทังนี
้ ้ องค์การตลาดได้ วางแผนการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ ในตลาดกายภาพสาขาต่างๆ ที่ตลาดตลิ่ง

ชัน ตลาดบางคล้ า และ ตลาดลําพูน โดยใช้ งบประมาณอุดหนุนที่จะได้ มาใน ปี พ.ศ. 2560 เพื่อมาเป็ นงบ
ลงทุน
5.3.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0
สร้ างระบบ E-commerce
เนื่ องด้ วยองค์ การตลาดมี จุดแข็ ง คือ เป็ นหน่วยงานสัง กัดภายใต้ ก ระทรวงมหาดไทย ทํ าให้ มี
ความสามารถในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลผู้ผลิตที่สําคัญในแต่ละจังหวัดได้ ง่าย และเป็ นกลไกที่ สําคัญของ
กระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงข้ อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื ้อ ในปั จจุบนั เนื่องด้ วยแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทังอิ
้ นเทอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟน ส่งผลให้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทํา
ให้ สามารถสืบค้ น ส่งต่อ จัดเก็บ และบริ หารข้ อมูลได้ เป็ นปริ มาณมาก และรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม องค์การ
ตลาดยัง มี จุดอ่อน คื อ การขาดบุคลากรผู้มี ความเชี่ ยวชาญในด้ านการตลาดออนไลน์ แ ละการพัฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบกับ ยัง ขาดการนํ า ข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ แ ละประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และประสิทธิภาพกับองค์กร
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ดังนัน้ ด้ วยปั จจัยที่ได้ กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น องค์การตลาดจึงพิจารณาดําเนินกลยุทธ์ สร้ างระบบ
E-commerce 4.0 ด้ ว ยการ (1) พัฒ นาบุค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) (2) เน้ นการเป็ นพันธมิตรในการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่แล้ ว แทน
การสร้ างเว็บไซต์ขายเอง โดยมีการชําระเงิน ออนไลน์หรื อโดยบัตรเครดิต และ (3) ริ เริ่ มโครงการนําร่ องใน
กรุ งเทพและปริ มณฑลก่อนขยายผลออกไปทัว่ ประเทศ โดยในช่วงแรกควรเน้ นไปที่การมีสว่ นร่ วมและการ
เข้ าถึงข้ อมูลผ่านทางช่องทางเดิมที่ ประชาชนมี ความคุ้นเคย เช่น บนโทรศัพท์ มือถื อ หรื อบนแอปพลิเค
ชันไลน์ (Line) และในช่วงต่อมา (แผนระยะ 20 ปี ) จึงเริ่ มสร้ างแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเป็ นของตนเอง
เพื่อทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลาง ช่องทางการสื่อสาร และรวบรวมข้ อมูลระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งอาจขยายไปถึง
ผู้ซือ้ ในต่างประเทศ และอาจพิจ ารณา Outsource ระบบโลจิสติกส์ ไปให้ กับบริ ษัทที่ มีความเชี่ ยวชาญ
ให้ กบั พันธมิตรภาครัฐ เช่น ไปรษณีย์ไทย หรื อ ภาคเอกชน เช่น เช่น Kerry เป็ นต้ น
แผนภาพที่ 28: Business Model การขายสินค้ าชุมชนบนช่ องทางออนไลน์

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

Process
การตลาดแลประชาสัมพันธ์
- สื่อการตลาดออนไลน์
- โฆษณาผ่าน Facebook
- บริษัทโฆษณา
Web Portal
ค้ าส่ง: Alibaba, Thaitrade
ค้ าปลีก: Lazada, Shopee
การจ่ ายเงิน
Web Portal เป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ า
และส่งส่วนแบ่งรายได้ ให้ แก่ อต.
โดยตรง
สินค้ าคงคลัง
-ระบบ Web Portal จะบอกจํานวน
และทางเว็บจะส่งคนมารับของ
โดยตรงจากผู้ขายเลย ดังนัน้ อต. จึง
ไม่ต้องมีสินค้ าคงคลังในช่วงแรก

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

ในกระบวนการขายสินค้ าวิสาหกิจชุมชนบนช่องทางออนไลน์นี ้ ทางองค์การตลาดจะประสานงาน
นําสินค้ าชุมชนจากทังหน่
้ วยงานภาครัฐ เช่น จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน
เช่น จาก Modern Trade ต่างๆ เพื่ อขายบนช่องทางออนไลน์ โดยองค์ การตลาดจะนํ าสิ นค้ าชุม ชนไป
วางขายบนเว็ บ ไซต์ ช่ อ งทางออนไลน์ ต่า งๆ (Web Portal) ทัง้ เว็ บ ไซต์ ที่ ซื อ้ ขายในลัก ษณะค้ า ส่ ง อย่ า ง
Alibaba.com หรื อ Thaitrade.com และเว็ บ ไซต์ ที่ ซื อ้ ขายในลัก ษณะค้ า ปลี ก อย่ า ง Lazada.com หรื อ
Shopee.com โดยองค์การตลาดจะช่วยทําการตลาดให้ กับสินค้ าชุมชน ควบคูไ่ ปกับการทําการตลาดของ
เว็ บ ไซต์ ดัง กล่ า ว เมื่ อ สิ น ค้ า ถูก สั่ง ซื อ้ ผู้ป ระกอบการเว็ บ ไซต์ จ ะส่ ง ข้ อ มูล ให้ กับ องค์ ก ารตลาดซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานกลางและเจ้ าของสินค้ าเพื่อทําการส่งมอบสินค้ า (Delivery) ให้ กับลูกค้ า ผู้ซื ้อสินค้ าจะจ่ายเงิน
ออนไลน์บนระบบของเจ้ าของเว็บไซต์ และองค์การตลาดจะเป็ นผู้รับเงินจากการขายจากเจ้ าของเว็บไซต์
ก่อนจะหักส่วนแบ่ง รายได้ แล้ วจึงนํ าเงิ นส่วนที่ เ หลือส่งคื นให้ กับเจ้ าของสินค้ า ด้ วยวิ ธีการนี ้ (Dropship
Model) องค์การตลาดจึง ไม่ต้องรั บผิดชอบในสินค้ าคงคลัง คลังสินค้ า การจัดส่ง และระบบการรั บเงิ น
ออนไลน์
สร้ างศูนย์ ข้อมูล
การสร้ างศูนย์ข้อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยให้ ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและรับทราบถึง
ข้ อมูลที่สําคัญ เช่น ราคาสินค้ าเกษตรจากแหล่งผลิตทังประเทศ
้
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บนมือถือ หรื อ
บนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) (2) ช่วยจับคูค่ วามต้ องการซื ้อกับความต้ องการขาย โดยเฉพาะความต้ องการ
เป็ นล็อตใหญ่ในทุกๆ พื ้นที่ รวมทังอาจเป็
้
นการส่งต่อข้ อมูลความต้ องการของผู้ซื ้อในต่างประเทศ และ (3)
สามารถเป็ นช่องทางการสร้ างรายได้ บางส่วน เช่น จากค่าบริ การ ค่าบริ หารจัดการแอปพลิเคชันให้ กับ
องค์การตลาด นัน้
ในการนี ้ องค์การตลาดมี ความจํ าเป็ นต้ องสร้ างศูนย์ ข้อมูล เพื่ อนํ ามาบริ หารจัดการการตลาด
ออนไลน์ดงั กล่าวนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านราคา ทังจากการสํ
้
ารวจจากพันธมิตรภาครัฐ เช่นข้ อมูลจาก กรมการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สหกรณ์การเกษตร หรื อ กระทรวงพาณิชย์ ตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ราชอาณาจักร หรื อเป็ น
ราคาที่ อ งค์ ก ารตลาดกํ า หนดขึ น้ เพื่ อ รั บ ซื อ้ ในกรณี สิ น ค้ า การเกษตรที่ ล้ น ตลาด และ ด้ า นปริ ม าณ
(Demand Matching) เนื่ องจากผู้ประกอบการ SME หรื อ ผู้ผ ลิ ต OTOP ที่ มี ความต้ องการผลิ ตผลทาง
เกษตรจํานวนมาก และมีข้อกําหนดเงื่อนไขคุณภาพคงที่ ยังไม่สามารถหาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี
คุณ ภาพคงที่ ไ ด้ เ พี ย งพอ และ สมํ่ าเสมอ เช่น การผลิต อาหารแปรรู ป และ เครื่ องสํ า อางจากวัต ถุดิบ
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ธรรมชาติที่กําลังเป็ นกระแสนิยมในต่างประเทศ ทําให้ ไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ตามคําสัง่ ซื ้อ นับเป็ นอุปสรรค
ในการทําการค้ าอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนมากจากต่างประเทศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริ การดังกล่าวยังสามารถช่วยในการบริ หารจัดการสินค้ าที่ล้นตลาดได้ อีกด้ วย
โดยในกระบวนการสร้ างศูนย์ข้อมูลจะประกอบไปด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ (1) ขันตอน
้
Input ซึ่ง
คือ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้ อมูล (Data Collection) จะเป็ นการรวบรวมฐานข้ อมูลที่จําเป็ นจากหน่วยงาน
ต่างๆ และจากการเก็บรวบรวมจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น จากเกษตรจังหวัด หรื อจากกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นต้ น แล้ วจึงนํามาสู่ ขันตอนการทํ
้
าความสะอาดข้ อมูล (Data
Cleansing) โดยจะเป็ นการจัดการเรี ยบเรี ยงข้ อมูล ให้ อยู่ใ นความเรี ยบร้ อย (2) ขัน้ ตอน Process ซึ่งคื อ
ขันตอน
้
Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็ นการนําข้ อมูลมาวิเคราะห์และบริ หาร
จัด การเพื่ อ เตรี ย มตัว นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ และขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล (Data Improvement / Data
Adjustment) ซึ่ ง คื อ การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ให้ แ สดงผลลัพ ธ์ ที่ทัน สมัย เป็ นปั จ จุบัน และสามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ ทันที พร้ อมทัง้ ขับเคลื่ อนเป้าหมายให้ ชัดเจนขึน้ ทุกๆ เดือน และ (3) ขัน้ ตอน Output ซึ่งคือ
ขัน้ ตอน Data Commercialization เป็ นการสร้ าง Product หรื อ Business Model ในการนํ าข้ อมูล ไปใช้
หรื อขายข้ อมูล เช่น ขายรายงานข้ อมูล (Report) ขายวิธีการสร้ างตลาดตัวอย่าง หรื อการสร้ างตารางจัด
อันดับ Rating ตลาด เป็ นต้ น
การสร้ างข้ อมูลด้ าน อุปสงค์ และอุปทาน จะสามารถช่วยทําให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าเกษตรวัตถุดิบ พบกับ
ผู้ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรู ป ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถสูง เนื่องจากเป็ นประเทศที่มี
พื ้นฐานจากด้ านเกษตรกรรม
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ขันตอนโดยคร่
้
าวของกระบวนการในระบบศูนย์ข้อมูลมีดงั ต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 29: กระบวนการของระบบศูนย์ ข้อมูล

Input

Process

รวบรวมข้ อมูลเพื่อพัฒนาเป็ น
ฐานข้ อมูล (Data Collection)
- ดัชนีราคา
- ข้ อมูลอุปสงค์ อุปทาน
- มาตรฐานตลาด

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

การเก็บข้ อมูล (Data
Collection)
- กรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
- กรมพัฒนาชุมชน
- ตลาดสาขา

การทํา Data Science และการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
นําข้ อมูลมาวิเคราะห์และบริ หาร
จัดการเพื่อเตรี ยมตัวนําไปใช้
ประโยชน์

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

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
โดยในกระบวนการสร้ างศูนย์ข้อมูลจะประกอบไปด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ (1) ขันตอน
้
Input ซึ่ง
คือ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้ อมูล (Data Collection) จะเป็ นการรวบรวมฐานข้ อมูลที่จําเป็ นจากหน่วยงาน
ต่างๆ และจากการเก็ บรวบรวมจากเจ้ าของผลิ ตภัณ ฑ์โดยตรง หรื อหน่วยงานภาครัฐ เช่น จากเกษตร
จังหวัด หรื อจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นต้ น โดยลักษณะข้ อมูลอาจเป็ นใน
ด้ าน ราคา ปริ มาณผลผลิต หรื อ มาตรฐานตลาด แล้ วแต่กรณี แล้ วจึงนํามาสู่ขนตอนการทํ
ั้
าความสะอาด
ข้ อ มูล (Data Cleansing) โดยจะเป็ นการจัด การเรี ย บเรี ยงข้ อ มูล ให้ อยู่ใ นความเรี ย บร้ อย (2) ขัน้ ตอน
Process ซึ่ ง คื อ ขั น้ ตอน Data Science และ Knowledge Management โดยจะเป็ นการนํ า ข้ อมู ล มา
วิ เ คราะห์ แ ละบริ ห ารจัด การเพื่ อ เตรี ย มตัว นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ และขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล (Data
Improvement / Data Adjustment) ซึ่งคือ การปรับปรุ งข้ อมูลให้ แสดงผลลัพธ์ ที่ทนั สมัย เป็ นปั จจุบนั และ
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที พร้ อมทังขั
้ บเคลื่อนเป้าหมายให้ ชดั เจนขึ ้นทุกๆ เดือน และ (3) ขันตอน
้
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Output ซึ่งคือ ขันตอน
้
Data Commercialization เป็ นการสร้ าง Product หรื อ Business Model ในการนํา
ข้ อมูลไปใช้ หรื อขายข้ อมูล เช่น ขายรายงานข้ อมูล (Report) ขายวิธีการสร้ างตลาดตัวอย่าง หรื อการสร้ าง
ตารางจัดอันดับ Rating ตลาด เป็ นต้ น โดยในบางส่วนอาจเป็ นการเผยแพร่ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่ อเป็ นการ
บริ การสาธารณะ
5.3.5 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรั บปรุ งการบริหารจัดการภายใน
เมื่อองค์การตลาดมีแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินการให้ มีประสิทธิ ภาพ และ
ทันต่อเหตุการณ์ มากขึ ้น จึงมี ความจํ าเป็ นที่จะปรับปรุ งการดําเนินงานภายในให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และ พันธกิจ ในอนาคต รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของการบริ หารจัดการภายใน จึงมีดงั ต่อไปนี ้
บทบาทการปฏิบัตหิ น้ าที่ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการขององค์การตลาดจะจัดมีการดําเนินงานตามมาตรฐานบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ในบทบาทการปฏิบตั หิ น้ าที่ และการพัฒนาตนเอง ในด้ านต่างๆ ซึง่ รวมถึง
1) ด้ านบทบาทการปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึง่ รวมถึง


การกําหนดให้ มีแผนการดําเนินงานระยะสันหรื
้ อแผนประจําปี และแผนการดําเนินงานระยะ

ยาวหรื อแผนวิสาหกิจเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชดั เจน


การจัดให้ มีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่ อง การบริ หาร

ความเสี่ ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และ
ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล


การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทังระยะสั
้
นและระยะยาวให้
้
เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยจัด

ให้ มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่สําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ ครบถ้ วน มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจ


บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริ หารสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิ จ โดยจัดให้ มี ระบบการประเมินการปฏิ บตั ิหน้ าที่ ของผู้บริ หารสูงสุดและผู้บริ หาร
ระดับสูงภายในองค์กร


การประชุมคณะกรรมการควรกํ าหนดการประชุมและวาระประชุมไว้ ล่วงหน้ า โดยจัดให้ มี

การประชุมทุกเดือนหรื อตามความเหมาะสมและมีการจัดกลไกสําหรับวาระที่มีความซับซ้ อน
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เพื่ อให้ มีเวลาในการพิจารณา และดูแลให้ มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอและได้ รับ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมภายในเวลาที่ สมควร โดยเฉพาะวาระเรื่ องที่สําคัญต้ องมี หลักฐาน
แสดงว่า คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนันอย่
้ างเพียงพอ ทังนี
้ ้ กรรมการควรเข้ า
ประชุมคณะกรรมการหรื ออนุกรรมการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอและมีสว่ นร่วมในการประชุม


การเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นกลไกสํ าคัญ ที่ ทําให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เ สี ยสามารถใช้ เ ป็ นช่องทางในการ

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


การส่งเสริ มให้ องค์กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ

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


การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment)

เพื่ อ หาประเด็ น สํ า คัญ ที่

กรรมการควรจะปรับปรุงแก้ ไข และนําไปสูก่ ารดําเนินการแก้ ไขประเด็นสําคัญเหล่านัน้


การส่งเสริ มความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อ

องค์กร และการส่งเสริ มความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ดียิ่งขึ ้น
การประชาสัมพันธ์
การมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นรากฐานในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน องค์การตลาดได้ มีการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีและมี การสร้ างการยอมรั บจากสัง คมอย่างต่อเนื่ องโดยเผยแพร่ ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ ขององค์การตลาดจะเป็ นใน
รู ปแบบการเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ซึ่งเป็ นการประชาสัมพันธ์ ลกั ษณะแบบงานประจํา ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา ยังขาดการวางแผน
ระยะยาว ส่งผลให้ ประชาชนไม่ตระหนักถึงบทบาทขององค์การตลาด ภารกิจ และวัตถุประสงค์การก่อตัง้
ดัง นัน้ องค์ก ารตลาดจึง มี แ นวนโยบายด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ คื อ (1) พัฒ นาการบริ ห ารจัด การการ
ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรเอง (2) ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้ องค์กรและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ และ (3) ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
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โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี สร้ างการรั บรู้ ถึงบทบาทและหน้ าที่ ขององค์กร รวมถึง สร้ าง
เครื อข่ายความเชื่อมโยงของประชาชน ผู้ซื ้อ ผู้ขาย และ เกษตรกรทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ขององค์การตลาด และประชาชนทัว่ ไป รับรู้ เข้ าใจ พึงพอใจ เชื่อมัน่ ตลอดจนให้ ความร่ วมมือ และ
ให้ การสนับสนุน องค์การตลาดในทุกด้ าน อันเป็ นการสร้ างศักยภาพในการบริ หารงานรวมทังการแข่
้
งขันใน
เชิงธุรกิจ ได้ เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันจําเป็ นต้ องดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนด้ านการตลาดด้ วย
ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการรายได้ ขององค์การตลาด
การบริหารบุคคลและพัฒนาองค์ กร
การพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะ (Competency) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่
จําเป็ นในธุรกิจ เป็ นรากฐานที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ ไปสู่วิสยั ทัศน์ และพัฒนาองค์การต่อไปได้
อย่างยัง่ ยืน ในปั จจุบนั พนักงานส่วนใหญ่ภายในองค์การตลาดอยู่ในส่วนสนับสนุนมากกว่าด้ านการบริ หาร
จัดการ การพัฒนาตลาด การพัฒนาธุรกิจ ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการบริ หารจัดการที่สําคัญมักใช้ ตวั แทน
หรื อทํ าสัญญาเช่าให้ เอกชนมาบริ หารเป็ นหลัก ส่งผลให้ บุคลากรภายในองค์กรไม่มีทักษะในเชิงธุ รกิ จ
ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรขององค์การตลาดให้ มีความรู้ ทางด้ านวิชาการ ประสบการณ์ และทักษะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกับขอบข่ายงาน ประกอบกับการปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กรให้ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ จะมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการยกระดับองค์กรไปสู่มิติใหม่ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงได้ ดี
ยิ่งขึ ้น องค์การตลาดจึงจะพิจารณาแนวนโยบายการบริ หารบุคลากรและพัฒนาองค์กรดังนี ้
(1) เร่งเสริ มสร้ างสมรรถนะที่จําเป็ นและต้ องการในธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจทําได้ ด้วยการฝึ กอบรม
พนักงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อสรรหามาจากภายนอก โดยเริ่ มจากการเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานระดับ
ปฏิ บัติการมี ความรู้ และทักษะพื น้ ฐานของแต่ล ะตําแหน่ง และขยายผลไปถึง การพัฒ นาให้ บุคลกรใน
องค์การ มีความรู้ ความสามารถที่จําเป็ นสําหรับอนาคตขององค์การ อาทิ ความรู้ และทักษะทางด้ านการ
บริ หารจัดการทัว่ ไป การบริ หารจัดการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การพัฒ นาตลาด 4.0 รวมทัง้ ศูน ย์ ข้ อ มูล และการเรี ย นรู้ โดยนํ า มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับภารกิจในวันข้ างหน้ าตามแผนวิสาหกิจนี ้
(2) ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรให้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ คือให้ มีหน่วยงานที่จําเป็ นต่อการรองรับการ
ประกอบการตามยุท ธศาสตร์ ใ นอนาคต อาทิ การจัดตัง้ สายงานที่เ กี่ ยวกับการพัฒนาธุรกิ จ โดยมี รอง
ผู้อํานวยการจํานวน 1 อัตรา และ ผู้ฃ่วยผู้อํานวยการจํานวน 2 อัตรา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ และการบริ หาร
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จัดการในภาคปฏิ บตั ิ นอกจากนี ้ด้ วยกฎระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมายจัดตัง้ รวมทัง้ ปรับปรุ งระบบจัดการ
ภายในที่ ยัง ขาดความยื ดหยุ่น และไม่มี การปรั บเปลี่ ยนให้ เ ข้ ากับยุคสมัยที่ เ ปลี่ ยนไป ซึ่ง อาจส่ง ผลให้
บุคลากรภายในองค์กรขาดแรงจูงใจในการทํางาน
(3) สร้ างระบบ Fast Track (High Performance and Potential System – HPPS) โดยการพัฒนา
ระบบบริ หารผลงาน (Performance Mangement System) ที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ผ ลิ ต ภาพ (Productivity) ที่ สูง ขึ น้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรเกิ ด กํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั งิ าน และในท้ ายที่สดุ จะกลายมาเป็ นการสร้ างรากฐานวัฒนธรรมการทํางานที่ดีให้ แก่องค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปั จจุบนั องค์การตลาดยังขาดองค์ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขอบเขตประโยชน์ของการบริ หาร
จัดการสารสนเทศ ทําให้ การถ่ายทอดนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรยังมีข้อจํากัด นอกจากนี ้
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในปั จ จุบนั ยังไม่ได้ รับการพัฒ นาให้ ถูกนํ ามาใช้ ไ ด้ อย่างเต็มรู ปแบบ ทํ าให้
พนักงานปฏิบตั กิ ารต้ องนําข้ อมูลจากระบบมาใส่ในโปรแกรมโดยพนักงานอีกครัง้ จึงจะสามารถใช้ ข้อมูลได้
ซึง่ ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั งิ าน
เนื่ อ งจากในแผนวิ ส าหกิ จ ขององค์ ก ารตลาดฉบับ นี ต้ ้ อ งอาศัย การขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ หารงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทังต้
้ องเตรี ยมการในการให้ บริ การภายนอก
องค์การในอนาคต เช่น บริ หารจัดการตลาด สร้ างศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ รวมทังการก้
้
าวเข้ าไปสู่ตลาด
ออนไลน์ จึงจําเป็ นต้ องส่งเสริ มทักษะบุคลากรทางด้ านนี ้ในองค์การฯ โดยเร่ งด่วน นอกจากนี ้องค์การตลาด
ยังต้ องเริ่ มวางแผนในการสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่ อเตรี ยมพร้ อมในการเอื ้ออํ านวยต่อ
ภารกิจต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
องค์ ก ารตลาด จึ ง มี แ นวนโยบายในการ (1) สร้ างการตระหนัก รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ (2) พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ มีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย และ
เพียงพอต่อการใช้ งาน กล่าวคือมีการยกระดับโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น (3)
พัฒนากํ าลังคนด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพ ศักยภาพ และปริ มาณที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานด้ าน
เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อให้ บริ การสังคมและประชาชน (4) ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด

145

ต้ นทุนการดําเนินงาน และเพื่อนําไปสู่การสร้ างโอกาสทางการค้ าผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ กับองค์กรและ
ประชาชน และ (5) ให้ การส่งเสริ ม และสนับสนุนนวัติกรรมใหม่ๆ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานของหน่วยงานโดยมุ่งเน้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ การประชาชนอย่างเท่า
เทียม ทุกภาคส่วนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากบริ การต่างๆ ขององค์กรได้
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ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อให้ คําแนะนําปรึ กษา โดยมีจุดประสงค์
ของการตรวจสอบเพื่อ (1) ช่วยเหลือ ส่งเสริ ม และ สนับสนุน องค์การตลาดให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่วางไว้ (2) สร้ างความเข้ าใจและ
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวม สร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กับองค์กร (3) มี การกํ าหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญนํ าไปสู่ระบบการควบคุม
ภายในที่ ดี ภายใต้ การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ
ตลาด และ (4) สร้ างความมั่นใจในด้ า นความโปร่ ง ใสของข้ อมูล ทางการเงิ น การบริ ห ารงานและการ
ดําเนินการที่สําคัญมีความถูกต้ อง ซึง่ หน่วยงานด้ านการควบคุมภายในมีความสําคัญอย่างมากในการเป็ น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และควบคุมให้ แนวทางการปฏิบตั ิงานขององค์กรเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ ที่ได้ วางไว้ ดังนัน้ แนวนโยบายด้ านการตรวจสอบจึงรวมถึง (1) การให้ หน่วยงานต่างๆ มีการ
หารื อร่วมกับผู้บริ หารระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นที่คาดหวังจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูง เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (2) พิจารณาและ
ประเมิ น การควบคุม ของหน่ ว ยงานภายในองค์ ก ร กับ ความเสี่ ย งนัน้ ๆ และมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ภายหลังกิ จ กรรมการควบคุม หากพบว่ากิ จกรรมหรื อกระบวนการงานใด มี ความเสี่ยงที่ยัง เหลื ออยู่ใ น
ระดับสูงและสูงมาก ต้ องนํามาจัดลําดับความสําคัญและบรรจุไว้ ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผน
ตรวจสอบประจํ าปี และ (3) นํ าแผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุทธ์ มาใช้ ปฏิ บัติอย่า งเคร่ ง ครั ด และมี การ
ติดตาม/สอบทาน และรายงานการดําเนินงาน เสนอผู้อํานวยการและคณะกรรมตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
ควบคุมภายใน
องค์การตลาดมี จดั การควบคุมภายในขึ ้นเพื่อ (1) เสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพของการดําเนินงาน มี
การใช้ ทรั พยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล (2) สร้ างความน่าเชื่อถื อของการรายงาน
ทางการเงิน ทัง้ การจัดทํ ารายงานทางการเงิ นที่ ใช้ ภายในและภายนอกหน่วยงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
โปร่ งใส (3) ให้ การปฏิ บตั ิงานต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง และ (4) เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจในการควบคุมภายใน
หน่วยงานทุกระดับขององค์การตลาด ซึ่งการมีหน่วยงานควบคุมภายในที่มีศกั ยภาพจะเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าองค์กรจะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างเหมาะสม อย่างไรก็
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ตาม ในแง่ของการปฏิบตั ิจริ งนัน้ การดําเนินการอาจไม่สามารถสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างสมบูรณ์
ตามที่ ตงั ้ ใจไว้ เนื่ องจากข้ อจํ ากัด ทางด้ านโอกาสในการเกิ ดข้ อผิดพลาดของจากบุคลากร และ การที่
ผู้บริ ห ารหลี กเลี่ ยงขัน้ ตอนของระบบการควบคุม ภายในหรื อใช้ อํานาจในทางที่ ผิด องค์ การตลาดจึง มี
แนวนโยบายจัดทําการควบคุมภายในให้ สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ประกอบไปด้ วยความซื่อสัตย์
และจริ ยธรรม อาทิ การสร้ างความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมแก่บคุ ลากรทุกคน มีการ
ประเมินความเสี่ ยงของทุกส่วนงานทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร มี การสอบทานผู้บริ หารแต่ละ
ระดับและกําหนดขอบเขตหน้ าที่และวงเงินอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึง การควบคุม
จะต้ องมี การมอบหน้ าที่ ให้ แ ต่ละบุคคลอย่างเป็ นระบบเพื่ อให้ มั่นใจว่ามี การตรวจสอบและคานอํานาจ
ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล
บริหารความเสี่ยง
การบริ หารงาน หรื อ พัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ วางไว้ จําเป็ นต้ องมีการประชุมหารื อในที่
ประชุมผู้บริ หาร เพื่อกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ ากับ
กลยุทธ์องค์กร โดยการนําผลการบริ หารความเสี่ยงหรื อการคาดการณ์ความเสี่ยงทีมีความน่าจะเป็ นในการ
ทําให้ กลยุทธ์ไม่สามารถประสบผลสําเร็ จ มาเป็ นส่วนในการตัดสินใจในการปฏิบตั ิและการลงทุนที่สําคัญ
อีกทัง้ ต้ องมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแผนบริ หารความเสี่ยงทุกปั จจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริ หารความ
เสี่ยงเพื่อสร้ างมูลค่าต่อองค์กรในส่วนที่กระทบต่อพันธกิจหลักขององค์การตลาด ดังนัน้ องค์การตลาดจึงมี
แนวนโยบายคือ (1) ให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึงความสํ าคัญของการบริ หารความเสี่ยงแก่บุคลากรภายใน
องค์กร และ (2) พัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องในการวิเคราะห์ และ บริ หาร
จัดการปั จจัยเสี่ยงในขัน้ สูง เพื่ อพัฒนาเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะใน
กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญดังที่กล่าวไปข้ างต้ น ซึ่งหากองค์การตลาดมีความเข้ าใจและดําเนินการใน
ประเด็นดังกล่าวได้ จะสามารถสร้ างศักยภาพการวิเคราะห์ หรื อ การต่อยอดแนวความคิดในเชิงบริ หารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธรรมาภิบาล
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์การตลาดจะต้ องอยู่ภายใต้ หลักธรรมภิ บาล ถูกต้ องตาม ระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎหมาย มีการตรวจสอบและควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
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นโยบายรั ฐบาลว่าด้ วยเรื่ องของการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิ บาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งการทุจริ ตในหน่วยงานของรัฐเป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง และ เป็ นประเด็นปั ญหาทางสังคม ในหลากหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน
ดังนัน้ องค์การตลาดจึงต้ องมีการป้องกัน ปลูกฝั งค่านิยมและจิตสํานึกให้ แก่บคุ ลากรภายในองค์กรทุกคน
ให้ ตระหนึกถึงความรุ นแรงของปั ญหาดังกล่าว ซึ่งจะต้ องมีการนําเสนอนโยบายว่าด้ วยการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น มี ก ารกํ า หนดบทลงโทษที่ รุ น แรง และ สร้ างค่ า นิ ย มให้ ปราศจากการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บคุ ลใดบุคคลหนึง่
5.3.6 บทสรุ ป
เนื่ องจากรายได้ จากการส่งอาหารดิบเข้ าเรื อนจํ าจะลดลง ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี นี ้ การ
ทดแทนรายได้ จะมาจากการปรับปรุ งตลาดสาขา รวมทังธุ
้ รกิจใหม่ อาทิ โครงการกระจายสินค้ าวิสาหกิจ
ชุม ชนสู่ตลาดกายภาพต่างๆ โครงการบริ หารจัดการสิ นค้ าล้ นตลาด โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ
โครงการที่ปรึกษาตลาดต้ นแบบ โดยมีประมาณการทางการเงินในหัวข้ อที่ 5.7
โครงการที่อยู่ในขันปรั
้ บปรุ งจากแผนวิสาหกิจฉบับก่อน คือโครงการคาราวานสินค้ า ซึ่งได้ ขยาย
ขอบเขตออกไปเป็ นการทําตลาดกิจกรรม (Event Marketing) ที่มีความหมายครอบคลุมมากขึน้ ซึ่งอาจ
พัฒ นาเป็ นโครงการย่อยอื่ นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ ดี ในการทํ าตลาดกิ จกรรมนี ้ องค์การตลาดจะเป็ น
ผู้บริ หารจัดการ เพื่ อควบคุม คุณ ภาพการจัดการตลาดตลอดจนตัวสิ นค้ า อี กโครงการหนึ่ง ที่ ต้องมี การ
ปรับปรุ งเพิ่มเติม คือโครงการส่งสินค้ าโภคภัณฑ์ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ องค์การตลาดจะเข้ าไป
บริ หารจัดการเองเช่นกัน โดยการเน้ นที่คณ
ุ ภาพ และอนามัยของอาหารที่ไม่มีสิ่งปลอมปน
ส่วนโครงการที่ไม่อยูใ่ นแผนนี ้ เนื่องจากมีการชะลอโครงการไป คือ โครงการชุมชนยิ ้ม โดยมีสาเหตุ
จากประเด็นต่างๆ ทัง้ ทางด้ านการบริ หารจัดการ เอกชนที่ ทําการร่ วมทุนส่ง สินค้ าได้ ช้า สินค้ าที่ขายใน
โครงการไม่ตรงเป้าหมาย และมี ราคาค่อนข้ างสูง เมื่ อการประกอบการไม่ประสบความสําเร็ จ จึงทํ าให้
องค์การตลาดไม่สามารถเก็บค่าบริ หารจัดการได้
เนื ้อหาของแผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี ้ สามารถสรุปได้ ตามแผนภาพต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 30: แผนภาพสรุ ปเนือ้ หาของแผนวิสาหกิจ ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี
พลวัตโลก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

SWOT

ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี

Political (P) & Economic (E1)

การเปลี่ยนแปลงมหาอํานาจทาง
การเมืองโลก สู่ประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ อย่ าง BRICS, N-11, CLMV ซึ่งจะ
เป็ นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่เหมาะแก่
การขยายธุรกิจ

Social (S)

การขยายตัวของเมือง ทําให้ กําลังซือ้
สูงขึน้ สังคมผู้สูงอายุ และ กระแส
อนุรักษ์ สร้ างแนวโน้ มความต้ องการ
สินค้ าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ
(ปลอดภัย) /บริการการแพทย์

Technological (T)

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

Legal (L)

กฎหมายคอมพิวเตอร์ ป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์ จะส่ งเสริมความ
มั่นใจให้ ผ้บู ริโภคในการซือขายสิ
้
นค้ า
ออนไลน์ มากขึน้

Environment (E2)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให้ เกิดสินค้ า
ล้ นตลาด และความต้ องการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข (เช่ นโภคภัณฑ์ ยังชีพ)

สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีก (R)

E-commerce และ Modern Trade
เติบโตอย่ างรวดเร็ว และผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้ องการ
ข้ อมูลข่ าวสารที่รวดเร็วในการตัดสินใจ
ซือ้ ส่ วนแบ่ งการการค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม
ลดบทบาทลงอย่ างมาก

แผนยุทธศาสตร์ ภาครัฐ (G) มี

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ส่ งเสริมด้ าน
การท่ องเที่ยว และโลจิสติกส์

สถานการณ์ ภายใน (MO)

เป็ นหน่ วยงานภายใต้ มท. แต่ บุคลากร
ที่มีทักษะจําเป็ นไม่ เพียงพอ และมี
ระเบียบภาครัฐเข้ มงวด

จุดแข็ง (Strength)

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

จุดอ่ อน (Weakness)

SI1 การสร้ างตลาด
โดยใช้ เทคโนโลยี
4.0

– กฎ ระเบียบภาครัฐขาดความยืดหยุ่น
– บุคลากรที่เชี่ยวชาญในภารกิจหลักยังไม่เพียงพอ
– ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมในการบริหารสัญญา
และการบังคับใช้ กฎหมาย
– ตลาดขาดการบํารุงรักษา ทําให้ มีสภาพทรุดโทรม
– ที่ผ่านมายังไม่เน้ นการประกอบภารกิจหลักเท่าที่ควร

SI2 การขยาย
ตลาดมาตรฐานทั ้ง
ในและต่างประเทศ

โอกาส (Opportunity)

SI3 การพัฒนา
ตลาดชุมชนให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว
หรือเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยว
ท้ องถิ่น

– กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สนับสนุน
การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์
– อุตสาหกรรม 4.0 ทําให้ การจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและเข้ าถึงได้
โดยง่าย
– เอเชียและอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลก
– Modern Trade สามารถเป็ นคู่ค้าหรือพันธมิตรได้
– ความต้ องการสินค้ าเกษตรปลอดภัยสูงขึ ้นจากสังคม
สูงอายุและกระแสอนุรักษ์
–ภาคการท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและได้ รับการ
สนับสนุน
–ภาครัฐส่งเสริมโลจิสติกส์
– อํานาจซื ้อของประชากรโดยรวมสูงขึ ้น

SI4 การตอบรับ
กระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ และการ
รักษาสุขภาพ

อุปสรรค (Threat)

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

SI5 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายใน

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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พัฒนาศูนย์ ข้อมูล
Big Data ที่
เกี่ยวข้ องกับ
การตลาดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

พัฒนาบริการซือ้
ขายในตลาด 4.0

สร้ างพันธมิตรเพื่อ
ขยายตลาด
มาตรฐานทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ

แก้ ไขกฎระเบียบที่
เป็ นข้ อจํากัดการ
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มี
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
โดยการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มี
ตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทัง้
ประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญ
ออกไปยัง
ต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มี
ความเป็ นเลิศใน
ด้ านการบริหาร
จัดการภายใน
องค์ กร

แผนวิสาหกิจ
ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนา
ตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาด
สินค้ าเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ น
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก (กระจายสินค้ า
ชุมชนผ่ านช่ องทางตลาด
กายภาพต่ างๆ, บริหาร
สินค้ าล้ นตลาด, Event
Marketing, อาหารดิบเข้ า
หน่ วยราชการ, รายได้
ส่ วนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ าง
มาตรฐานตลาด
ต้ นแบบ และเป็ นศูนย์
การเรียนรู้การสร้ าง
ตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ าง
องค์ การตลาด 4.0
(E-commerce, ศูนย์
ข้ อมูล)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายใน

5.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนวิ ส าหกิ จ ที่ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ เ ป็ นแผนที่ ยุท ธศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์เ ชิง
กลยุทธ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
F1: สร้ างประโยชน์สงู สุดจากสินทรัพย์
F2: บริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
C1: พัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย
C2: ส่งเสริ มการค้ าให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น
C3: เสริ มสร้ างความรู้ชมุ ชน
C4: สร้ างมาตรฐานตลาดกายภาพต้ นแบบ
C5: สร้ างตลาด 4.0
I1: บริ หารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
I2: พัฒนาศูนย์ข้อมูล
I3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการภายใน
I4: สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
I5: มีบรรษัทภิบาลที่ดี
L1: พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืน
L2: เสริ มสร้ างการพัฒนาองค์กร
L3: สร้ างความสามารถด้ าน IT ในการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจ
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แผนภาพที่ 31: แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์ การตลาดระยะ 5 ปี

การเงิน

F1: สร้ างประโยชน์ สงู สุดจากสินทรัพย์

การเรี ยนรู้ และพัฒนา

การดําเนิ นงาน
ภายใน

ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้ อง

โครงการตลาดดัง้ เดิม

F2: บริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย

เป็ นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

C1: พัฒนาตลาด
เกษตรปลอดภัย

สร้ างมาตรฐานตลาด

C2: ส่งเสริ มการค้ า
ให้ กับชุมชนท้ องถิ่ น

C4: สร้ างมาตรฐาน
ตลาดกายภาพต้ นแบบ

C3: เสริ มสร้ าง
ความรู้ชมุ ชน
C5: สร้ างตลาด 4.0

I1: บริ หารสัญญาอย่าง
มี ประสิทธิ ภาพ

I2: พัฒนาศูนย์ ข้อมูล

I4: สร้ างพันธมิ ตรทางธุรกิ จ

L1: พัฒนาบุคลากรเพื่ อ
ส่งเสริ มความยั่งยื น

I3: เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการภายใน

I5: มี บรรษัทภิ บาลที่ ดี

L2: เสริ มสร้ างการ
พัฒนาองค์กร

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
152

L3: สร้ างความสามารถด้ าน IT
ในการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิ จ

5.5 มาตรวัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์

พัฒนา
ตลาดดั้งเดิมเปนตลาด
สินคาเกษตรปลอดภัย

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2561

พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปน 1. กําไร (ขาดทุน) จากการ
ตลาดสินคาเกษตร
ดําเนินงานตลาด ก่อนหักค่าเสือ่ ม
ปลอดภัย ผานตลาด
ราคา รายจ่ายตัดบัญชีและ
สาขาขององคการ
ดอกเบี ้ยจ่าย (เฉพาะตลาดที่
ตลาด

เป้าหมาย
2562
2563

> -2 > 0.5 ล้ าน
ล้ าน

บาท

บาท

2564

2565

> 1.5

> 4.5

> 4.5

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน

ความคลาดเคลือ่ น

บาท

บาท

บาท

ทางการเงินจาก

ภาพรวม (บาท)

การจัดทํารายงาน

(Variance
> -35 > -45 ล้ าน
ล้ าน

บาท

บาท
3. ค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ต่อรายได้ จาก



เป้าหมาย

องค์การตลาดดําเนินการเอง)

2. กําไรสุทธิขององค์การตลาดใน

แผนขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

170

185

> 40

> -30

> -30

Analysis) รายเดือน

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน

เพื่อปรับปรุงแก้ ไขได้

บาท

บาท

บาท

ทันท่วงที พร้ อมออก

166

146

144

มาตรการการแก้ ไข
ให้ ทนั ท่วงที: ทํา

การดําเนินงานทังหมด
้
(ร้ อยละ)
4. ประสิทธิภาพในการบริ หาร

-2

-4

-6

-8

-10

ยังไง มีตรง I3 และ
L2 ด้ วย

ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน
5. ความสําเร็จในการดําเนินงาน 3
ตลาดสาขา
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พัฒนา พัฒนา

มีอตั รา

มีรายได้ ผล

แผน

โครงสร้ าง

ผู้เช่า

รวม > สํารวจ

สําเร็ จ

เสร็ จ

แผง >

23 ล้ าน ความพึง

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2561

เป้าหมาย
2562
2563
สมบูรณ์

ร้ อยละ

ตามแผน

80

2564
บาท

แผนขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

2565
พอใจ
ผู้ใช้
ตลาดคือ
พึงพอใจ

เปน
กลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อกระจาย
สินคาชุมชนผานชองทาง
ตลาดกายภาพ

6. จํานวนครัง้ ในการช่วยเกษตรกร
สรางกลไกผาน
กระบวนการเครือขาย
ระบายสินค้ าล้ นตลาด (ครัง้ )
ประชารัฐ เพื่อผลักดัน 7. รายได้ จากการช่วยเหลือเกษตรกร
ใหเกิดเศรษฐกิจฐาน
ระบายสินค้ า (บาท)
ราก

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

9. รายได้ จาก Event Marketing เช่น

>5

> 1 ล้ าน

> 1.1

> 1.2

> 1.3

คาราวานสินค้ าที่องค์การตลาด

แสน

บาท

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน

บริ หารจัดการเอง และ/หรื อ โดย

บาท

บาท

บาท

บาท

8. ยอดขายสินค้ า OTOP ที่องค์การ





ตลาดนําไปวางขายตาม Modern
Trade

การจ้ างหน่วยงานอื่นช่วยจัดการ
โดยองค์การตลาดรับค่าเช่าแผง
เอง (บาท)



พัฒนาแผน
ช่วยเหลือสินค้ าล้ น
ตลาด อาทิ
พันธมิตรที่เข้ าร่วม
ในแต่ละขันตอน
้
พัฒนาแผนการนํา
สินค้ า OTOP เข้ า
Modern Trade
อาทิ พันธมิตรด้ าน
ผู้ประกอบการ (อาทิ
Tesco Lotus, Big
C, Makro, ฯลฯ)
พัฒนาแผนกําลัง
บุคลากรที่
ปฏิบตั ิการโครงการ
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

แผนขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

2565

และรายชื่อ
Organizer

สราง
มาตรฐานตลาดตนแบบ
และเปนศูนยการเรียนรู
การสรางตลาดกายภาพ

ตลาดไดรับการพัฒนาตาม 10. จํานวนตลาดชุมชน ตลาดเอกชน
มาตรฐานที่กําหนด
ตลาดของ พช. หรื อ สถ. องค์การ
และสามารถ
ตลาดฯ ที่เข้ าไปให้ คาํ ปรึกษาด้ าน
ขับเคลื่อนตลาดให
การบริ หารจัดการตลาด (ตลาด)
เปนแหลงการเรียนรู
11. มีการสร้ างเกณฑ์ในการประเมิน

5

10

15

20

25



มี

-

-

-

-



1

2

3

4

5



15

30

60

120

150



<3

<3

<3

<3

<3



ตลาดชุมชน (มี/ไม่มี)
12. จํานวนตลาดในการบริ หารจัดการ
ขององค์การตลาดฯ ผ่านเกณฑ์
ที่ตงั ้ (ตลาด)

สราง
องคการตลาด 4.0

13. จํานวนสินค้ าที่ขายออนไลน์ การ
องคการตลาดเกิดการ
พัฒนาดวยเทคโนโลยี
ขายบนช่องทางออนไลน์ โดย
และนวัตกรรม จนเปน
อาศัยช่องทางที่มีอยูแ่ ล้ ว (SKU)
องคกรตนแบบของ
การพัฒนาสู Market 14. จํานวนครัง้ ที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ทําตาม
4.0

สัญญาและไม่มีการปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ครัง้ )
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พัฒ นาแผนการให้
คําปรึ กษาแก่ตลาด
พช. และ/หรื อ สถ.
พัฒนาเกณฑ์ในการ
ประเมินตลาดชุมชน
พัฒนาแผนปรับปรุ ง
ตลาดทัง้ 3 แห่งและ
ปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ ตาม
เกณฑ์
ประสานงานกับผู้ให้
บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์
แ ล ะ พั น ธ มิ ต ร ใ น
ด้ านโลจิสติกส์
กํ า หนดเวลาแก้ ไข
ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร
ละเมิดสัญญา

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2561

15. ร้ อยละของความสําเร็จตาม

เป้าหมาย
2562
2563

80

80

>=115

>=115

5

5

80

2564

แผนขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

2565

80

80



>=140 >=140

>=140



5



แผนการโครงการพัฒนาศูนย์
จัดเก็บข้ อมูล (ร้ อยละ)

16. สัดส่วนรายได้ ตอ่ ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน (ร้ อยละ)

17. จํานวนบันทึกข้ อตกลง (Synergy)
2 เปนกลไก สรางกลไกผาน
ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
กระบวนการเครือขาย
หรื อจํานวนโครงการทางธุรกิจที่
เพื่อกระจายสินคาชุมชน
ประชารัฐ เพื่อผลักดัน
ดําเนินการร่วมกัน (ครัง้ )
ผานชองทางตลาด
ใหเกิดเศรษฐกิจฐาน
ราก
กายภาพ
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5

5

พัฒนาแผนโครงการ
พั ฒ น า ศู น ย์ จั ด
เ ก็ บ ข้ อ มู ล พ ร้ อ ม
กรอบเวลาและ
กํ า หนดร้ อยละของ
คว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
โครงการในแต่ ล ะ
ขันตอน
้
จัดทํารายงานความ
คลาดเคลื่ อ นทาง
ก า ร เ งิ น จ า ก
เ ป้ า ห ม า ย
(
Variance
Analysis)
พั ฒ น า แ ผ น
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
กั บ ภ า ค รั ฐ
ภาคเ อกชน และ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2562
2563

2561

18. ร้ อยละของความสําเร็จในการนํา
ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในใหเกิด
การบริหารจัดการภายใน
แผนธรรมาภิบาลที่วางไว้ มา
ประสิทธิภาพอยาง
ปฏิบตั ิ
ยั่งยืนมีธรรมาภิบาล
19. ร้ อยละของความสําเร็จในการนํา
และมีระบบการ
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริ ม
ถายทอดองคความรู
เพื่อใชประโยชนใน
ความยัง่ ยืนที่วางไว้ มาปฏิบตั ิ
การดําเนินขององคกร 20. ร้ อยละของความสําเร็จในการนํา
และบุคลากร
แผนการเสริ มสร้ างการพัฒนา

0

0

0

0

0

0

2564

แผนขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

2565

8

80

80

80



8

80

80

80



8

80

80

80



8

80

80

80



สร้ าง แผน พั ฒ น า
ระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
พัฒ นาแผนบริ ห าร
บุคคล
พัฒ นาแผนพัฒ นา
องค์การตลาด

องค์กรทีว่ างไว้ มาปฏิบตั ิ
21. ร้ อยละของความสําเร็จในการนํา
แผนการสร้ างความสามารถด้ าน
IT ในการสนับสนุนและส่งเสริ ม
ธุรกิจที่วางไว้ มาปฏิบตั ิ
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0

0

พัฒนาแผนระบบ IT

5.6 แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี
แผนภาพที่ 32: แผนที่ความเชื่อมโยงแผนระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี ขององค์ การตลาด
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเป็ นตลาดสินค้ า
เกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เป็ นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อกระจายสินค้ าชุมชนผ่ านช่ องทางตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 มีตลาดมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศและขยาย
ความเชี่ยวชาญออกไปยังต่ างประเทศ

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

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 มีความเป็ นเลิศในด้ าน
การบริหารจัดการ
ภายในองค์ กร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างองค์ การตลาด 4.0

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ปรั บปรุ งการบริหารจัดการภายใน

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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5.7 การประมาณการทางการเงิน
5.7.1 การประมาณการผลการดําเนินงานรายสาขา
สํ าหรั บรายได้ ของสํ านักงานใหญ่ ขององค์การตลาด รายได้ ใ นส่วนของค่าดําเนิน งานข้ าวสาร
อาหารดิบและอื่นๆ จะลดลงเป็ นอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อข้ าวสารอาหารดิบของเรื อนจําต่างๆ ส่งผลให้ กระทบกับผลกําไรของสํานักงานใหญ่
รวมทังรายได้
้
ขององค์การตลาดโดยรวม ทําให้ องค์การตลาดประสบภาวะขาดทุน จึงจําเป็ นต้ องมีมาตรการ
ในการลดค่าใช้ จ่ า ย เช่ น การย้ า ยสํ านักงานไปยัง สาขาตลิ่ ง ชัน เพื่ อลดค่าเช่า สํ า นัก งาน รวมถึ ง การ
วางโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้ ในส่วนดังกล่าวที่หายไป
จากแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565 โครงการที่มีศกั ยภาพในการสร้ าง
รายได้ ในระยะยาวให้ แก่องค์การตลาด ซึง่ สามารถเริ่ มดําเนินการได้ ทนั ที ตามแผน ประกอบด้ วย
โครงการนําสินค้ า OTOP เข้ าไปจําหน่ายใน Modern Trade
โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ าล้ นตลาด)
โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
โครงการที่ปรึกษาตลาดต้ นแบบ
การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ข้ างต้ น สามารถใช้ บคุ ลากรขององค์การตลาดที่มีอยูเ่ ดิมโดยไม่
จําเป็ นต้ องจัดจ้ างบุคลากรเพิ่มเติม เนื่องจากกิจกรรมจากการดําเนินงานข้ าวสารอาหารดิบมีแนวโน้ มที่จะ
ลดลงอย่างมี นยั สํ าคัญ นอกจากนี ้ เมื่ อพิจารณาในด้ านการลงทุน โครงการทัง้ หมดไม่จําเป็ นต้ องมี การ
ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ยกตัว อย่ า งเช่ น โครงการตลาดออนไลน์ 4. 0 สามารถใช้ Platform ตลาดออนไลน์ ข อง
ภาคเอกชนที่มีอยู่แล้ วในการดําเนินการ ในขณะที่โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้ า
ล้ นตลาด) หากมีการบริ หารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนสร้ างคลังสินค้ า
หรื อเก็บสินค้ าคงเหลือใดๆ อีกทังสามารถใช้
้
บริ การพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทเอกชนในการดําเนินงานขนส่ง โดย
องค์การตลาดเป็ นผู้บริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาพรวม หรื อถ้ าหากมีความจําเป็ นต้ องใช้ คลังสินค้ า
องค์การตลาดก็สามารถใช้ พื ้นที่ของตลาดตลิ่งชันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้
การประมาณการรายได้ จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์จากการดําเนินงาน
โครงการที่ มีลักษณะใกล้ เคียงกันในอดีต และการผลักดันการดําเนินงานโดยของบุคลากรขององค์การ
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ตลาดเป็ นหลัก โครงการที่เป็ นโครงการใหม่ โดยเฉพาะ โครงการตลาดออนไลน์ 4.0 และ โครงการที่ปรึ กษา
ตลาดต้ นแบบ คาดว่าจะมี รายได้ เข้ ามาตังแต่
้ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตามลํ าดับ ดังที่แสดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 16: สมมติฐานรายได้ จากโครงการใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายได้จากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
หน่วย : บาท
2561F

2560

2562F

2564F

2563F

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

34,000

75,000

82,500

90,750

95,288

100,052

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050

805,255

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

485,000

533,500

586,850

645,535

710,089

781,097

15,000

16,500

18,150

19,965

21,962

24,158

200,000

500,000

550,000

632,500

727,375

6,000

15,000

16,500

18,975

21,821

2,000

5,000

5,500

6,325

7,274

4,000

10,000

11,000

12,650

14,548

500,000

600,000

500,000

600,000

629,899

738,757

รายได้สุทธิโครงการฯ
โครงการแผนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร (สินค้าล้นตลาด)
มูลค่าสินค้าที่ขายได้
ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3)
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ
รายได้สุทธิโครงการฯ
โครงการตลาดออนไลน์ 4.0
มูลค่าสินค้าที่ขายได้
ส่วนแบ่งรายได้ขององค์การตลาด (ร้อยละ 3)
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการฯ

-

รายได้สุทธิโครงการฯ
โครงการที่ปรึกษาตลาดต้นแบบ
รายได้จากค่าบริการที่ปรึกษา
รายได้สุทธิโครงการฯ

-

รายได้สุทธิจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

49,000

95,500

110,650

121,715

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา ประกอบกับการหารื อกับคณะทํางานขององค์การตลาด)

ในส่วนของสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานขององค์การตลาด ซึง่ ประกอบด้ วย สาขาตลิ่งชัน สาขาบางคล้ า และสาขาลําพูน ทางองค์การตลาด จะ
ได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อปรับปรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ตารางที่ 17: รายละเอียดงบประมาณสําหรับแต่ ละโครงการ

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
(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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การลงทุนภายใต้ กรอบงบประมาณดัง กล่า ว จะเป็ นการพัฒ นาสิ่ ง อํ านวยความสะดวก และ
ปรับปรุงให้ สภาพแวดล้ อมของทังสามตลาดดี
้
ขึ ้น โดยเฉพาะสาขาตลิ่งชัน ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีรายได้ จาก
ค่าเช่าแผง โดยอาจใช้ นโยบายเปิ ดให้ ใช้ แ ผงการค้ าดัง กล่าวโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายเป็ นเวลา 1 และ 2 ปี
สําหรับพื ้นที่ในส่วนของตลาดนัด และพื ้นที่ตลาดชันล่
้ าง ตามลําดับ เพื่อให้ ผ้ คู ้ าเข้ ามาจับจองจนเต็มพื ้นที่
และสร้ างบรรยากาศการค้ าที่คกึ คัก
ในขณะที่ ตลาดลําพูน และตลาดบางคล้ า การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
จะส่งผลให้ องค์การตลาด สามารถขึ ้นค่าเช่าแผงได้ ในระยะยาว โดยเมื่อพิจารณา กําไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี
ค่าเสื่อม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของแต่ละสาขา เป็ นดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 18: กําไรก่ อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อม และค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA) ของแต่ ละสาขา
2559

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

62,111,650

40,765,567

(35,059,215)

(35,919,053)

(31,325,472)

(31,775,616)

(32,565,773)

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)

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)

สํานักงานใหญ่

สาขาหนองม่วง

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กําไรก่อน ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ขององค์การตลาดมีแนวโน้ มดีขึ ้นตามลําดับ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นถึงความจําเป็ นในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพื่อเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุงทรัพย์สินโดยเฉพาะตลาดสาขาที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถสร้ างรายได้ มากขึ ้นใน
ระยะยาว ทดแทนรายได้ สุทธิ จากค่าดําเนินงานข้ าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ที่ จะหายไปในปี พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของงบกํ าไรขาดทุนของแต่ละสาขา เป็ น
ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 19: การประมาณการงบกําไรขาดทุนของตลาดแต่ ละสาขาในอนาคต
งบกําไรขาดทุน
สํานักงานใหญ่

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้
รายได้สุทธิค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ
รายได้จากโครงการต่างๆ

97,476,188.79
-

94,370,929.80

9,804,120.17

10,697,644.12

11,680,520.46

12,761,684.44

13,950,964.81

49,000.00

95,500.00

110,650.00

121,715.00

629,899.00

738,757.03

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

9,328.00

13,682.46

14,084.61

14,024.50

14,024.50

14,024.50

14,024.50

อื่นๆ

25,533.00

69,539.20

72,489.07

72,489.07

72,489.07

72,489.07

72,489.07

รวมรายได้

103,907,087.48

98,901,713.21

14,664,755.60

16,073,369.44

17,167,310.78

18,866,658.76

20,285,797.16

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2,812,938.73

6,058,690.00

6,455,800.00

6,635,980.00

6,834,178.00

7,052,195.80

7,103,242.60

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

2,910,813.66

2,899,847.01

2,899,847.01

4,747,847.01

4,747,847.01

1,848,000.00

1,848,000.00

512,294.07

480,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00

2,171,805.29

2,173,608.60

2,173,840.98

605,617.18

ค่าไฟฟ้า

561,638.67

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

576,979.00

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

266,125.45

266,266.56

292,893.22

322,182.54

322,182.54

322,182.54

322,182.54

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

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)

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
ค่าตัดจําหน่าย

อื่นๆ

-
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-
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งบกําไรขาดทุน
สาขาตลิ่งชัน

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

960,000.00

4,860,000.00

4,860,000.00

รายได้
รายได้ค่าเช่าแผง

-

-

-

-

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

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

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

ค่าตัดจําหน่าย

445,121.80

445,491.40

445,539.02

124,124.12

2,945,460.00

2,945,463.34

2,945,463.34

336,158.97

2,945,463.34

2,945,463.34

2,945,463.34

52,238.53

53,665.35

53,665.35

303,665.35

303,665.35

303,665.35

303,665.35

96,000.00

96,000.00

96,000.00

96,000.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

ค่าเช่าที่ดิน
ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปา
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

-

-

-

140,469.62
-

-

32,791.13

32,808.52

36,089.37

39,698.31

39,698.31

39,698.31

39,698.31

ค่าภาษีโรงเรือน

1,176,620.19

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

3,701,404.46

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)

15,710.11

15,128.03

15,243.80

15,577.56

15,577.56

15,577.56

15,577.56

304,665.96

729,822.01

499,486.66

499,268.78

499,268.78

499,268.78

502,890.26

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)

ค่าใช้จ่ายรถยนต์
อื่นๆ
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งบกําไรขาดทุน
สาขาบางคล้า

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

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

8,686.88

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

7,664.35

2,223,605.00

2,223,605.00

2,223,605.00

3,343,155.88

3,343,155.88

3,343,155.88

3,343,155.88

อื่นๆ

462,216.42

1,258,847.85

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

1,312,248.40

รวมรายได้

5,893,528.30

6,999,985.20

7,053,385.75

9,372,936.63

9,790,411.83

9,853,411.83

9,919,561.83

1,883,066.59

2,150,720.60

2,347,419.59

2,504,630.40

2,221,699.82

2,369,481.65

2,528,347.12

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

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

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

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

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข

อื่นๆ
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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

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

1,930,814.06

2,205,254.77

2,406,941.30

2,568,138.38

2,278,033.75

2,429,562.77

2,592,456.47

13,362.20

13,321.48

13,321.48

2,820,862.51

2,820,862.51

2,820,862.51

2,820,862.51

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

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)

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง

อื่นๆ
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-

งบกําไรขาดทุน
สาขาหนองม่วง

2559E

2560E

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,059,200.00

1,061.56

936.60

936.60

936.60

936.60

936.60

936.60

1,060,261.56

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

1,060,136.60

383,487.36

437,995.22

46,236.08

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

46,095.16

7,705.10

7,676.07

7,676.07

7,676.07

7,676.07

62,732.53

62,747.14

56,460.30

56,460.30

56,460.30

15,549.38

ค่าไฟฟ้า

7,368.38

7,569.64

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

รายได้
รายได้ค่าเช่าแผง
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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-

-

งบกําไรขาดทุน
สาขาปากคลองตลาด

2559E

2561F

2560E

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได้
6,142.49

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

5,419.46

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

13,603,824.00

อื่นๆ

1,081,875.92

2,946,492.41

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

3,071,483.14

รวมรายได้

14,691,842.41

16,555,735.87

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

16,680,726.60

1,051,946.32

1,201,467.14

565,692.00

608,118.90

653,727.82

702,757.40

755,464.21

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

2,673.42

2,674.84

15,408.00

15,408.00

15,408.00

15,408.00

15,408.00

1,564,128.00

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

1,670,007.83

27,894.50

66,820.79

2,895,902.81

3,052,566.72

2,360,592.59

2,403,019.49

2,448,628.41

2,455,599.73

2,503,084.44

11,795,939.60

13,503,169.15

14,320,134.01

14,277,707.11

14,232,098.19

14,225,126.87

14,177,642.16

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ

-

-

137,372.09

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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5.7.2 การประมาณการงบการเงิน
จากการประมาณการงบกําไรขาดทุนข้ างต้ นของแต่ละตลาด การประมาณการงบการเงินเป็ นรายปี งบประมาณ โดยมีการประมาณการใน 3 ส่วนหลักคือ งบ
กําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 20: การประมาณการงบการเงินองค์การตลาด
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
2559

2560

97,601,759

94,492,500

รายได้ค่าเช่าแผง

3,590,170

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์
รายได้ค่าเช่าแฟลต

รายได้
รายได้สุทธิค่าดําเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ

รายได้จากโครงการต่างๆ

2562F

2563F

2564F

2565F

9,816,750

10,711,425

11,695,568

12,778,124

13,968,937

4,110,618

4,353,618

5,918,118

7,295,593

11,258,593

11,324,743

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,515,900

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

3,070,230

49,000

95,500

110,650

121,715

629,899

738,757

-

2561F

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

545,891

555,900

555,900

555,900

555,900

555,900

555,900

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

13,603,824

1,596,535

4,348,167

4,532,617

4,532,617

4,532,617

4,532,617

4,532,617

52,418,664

54,891,346

60,555,087

62,041,908

รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าเช่าที่ดินตลาดสาขาปากคลองตลาด
รายได้อื่น
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้

120,277,469
133,403,277

132,201,301
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168,610,215

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
2559
ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

2,812,939

6,058,690

6,455,800

6,635,980

6,834,178

7,052,196

7,103,243

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

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
ผลกําไร (ขาดทุน ) จากการประมาณการตามหลัก

63,783,250

40,508,913

87,046,750

(41,659,890)

(36,626,463)

(27,570,334)

(28,076,226)

(1,753,454)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

(1,750,000)

62,029,796

38,758,913

85,296,750

(43,409,890)

(38,376,463)

(29,320,334)

(29,826,226)

ค่าใช้จ่ายอื่น

คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
รายได้ค้างรับ

2559

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

127,916,358

-

-

-

-

-

-

-

1,309,423,584

1,278,116,433

131,882,270

143,901,703

157,123,080

171,666,594

187,664,459

7,342,424

7,166,873

739,513

806,910

881,047

962,598

1,052,304

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

สินค้าคงเหลือ

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

803,585

1,417,237,714

1,336,549,701

407,024,177

367,473,403

312,593,389

314,995,207

317,436,707

232,571,049

232,571,049

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

48,953,459

45,330,459

42,070,459

38,810,459

35,550,459

34,652,642

34,652,642

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

27,622,862

21,942,862

16,282,862

10,622,862

4,962,862

3,102,862

1,242,862

5,968,221

3,349,121

729,741

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่ได้มาตามงบลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,470,910

124,623,819

110,776,728

96,929,637

83,082,546

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

3,263,869

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

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

200,817,841
607,842,018

177,321,009
544,794,412

154,553,918
467,147,307

137,949,010
452,944,217

122,241,919
439,678,627

173

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
2559
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

2560

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

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

119,288,523

131,217,376

144,339,113

158,773,025

174,650,327

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

1,426,416,296

1,332,464,138

271,155,301

255,654,251

215,700,276

230,134,188

246,011,490

14,460,000

9,640,000

4,820,000

7,762,308

1,940,577

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

6,228,568

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

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

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

62,117,782
333,273,083

56,231,115
311,885,366

55,164,448
270,864,724

54,097,782
284,231,969

53,031,115
299,042,605

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ค่าชดใช้ผิดสัญญา SME BANK
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบดุล
หน่วย : บาท
2559
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

18,463,973

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

4,328,552

ยังไม่ได้จัดสรร

202,726,362

215,805,373

249,776,411

208,116,521

171,490,058

143,919,723

115,843,497

รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

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

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

274,568,936
607,842,018

232,909,046
544,794,412

196,282,583
467,147,307

168,712,248
452,944,217

140,636,022
439,678,627

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว :
สํารองธรรมดา
สํารองเพื่อการขยายงาน
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
2559

2560

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

63,783,250

40,508,913

87,046,750

(41,659,890)

(36,626,463)

(27,570,334)

(28,076,226)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวดเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตัดจ่าย

106,529

หนี้สงสัยจะสูญ

468,300

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ

(4,760,336)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน

71,567,771

52,431,013
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98,586,130

(18,163,058)

(13,859,372)

(10,965,427)

(12,369,135)

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
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

-

-

-

78,336

-

-

-

-

-

-

-

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า

(129,285,172)

(79,782,378)

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)

เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(8,880,692)

(5,821,731)

(1,940,577)

(137,372)

(1,066,667)

(1,066,667)

68,620

(28,568)

รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

-

(1,073,596,710)

11,928,852

13,121,738

14,433,911

15,877,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(1,066,667)
-

(1,066,667)
-

(1,066,667)
-

300,235
57,183,647

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

(24,207,702)

(15,099,815)

(12,223,247)

(13,646,071)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป

2560

2561F

210,732,194

-

(227,571,049)

-

-

-

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(5,021,866)

ดอกเบี้ยรับ

1,419,977

เงินสดจ่ายตามงบลงทุน

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์

-

2562F
-

232,571,049
-

2563F

2564F

2565F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(138,470,910)

-

-

-

-

-

94,100,139

-

-

-

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(20,440,744)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินนําส่งคลัง

(38,100,000)

(42,400,000)

(40,787,840)

(27,429,902)

(53,075,713)

-

-

(38,100,000)

(42,400,000)

(40,787,840)

(27,429,902)

(53,075,713)

-

-

(1,357,097)

(49,205,310)

223,135,999

(51,637,604)

(68,175,528)

(12,223,247)

(13,646,071)

101,025,216

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

99,668,120

50,462,810

273,598,809

221,961,204

153,785,677

141,562,429

127,916,358

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

(ที่มา: การวิเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา)
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