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Mission : พนัธกิจ

Vision : วิสยัทศัน ์ ศูนยก์ลางการขนถ่ายและตลาดสัตวน์ า้ทีไ่ดม้าตรฐานสากล

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตวน์ า้ และ
ผลิตภณัฑสั์ตวน์ า้ทีถู่กกฎหมาย ไดม้าตรฐาน
สุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิม่ประสิทธิภาพการจัดหารายได ้และบริหารฐานะ
การเงนิทีม่ั่นคงขององคก์ร

3. สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลย ีและอาชีพใหแ้ก่
ชาวประมง

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการองคก์รด้วยเทคโนโลยี
ใหม้ีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลทีด่แีก่องคก์ร



ผู้พัฒนาทรัพยส์นิ
ของ อสป

หน่วยงานรัฐประชาชนทั่วไป

3

ผู้มส่ีวนได ้ส่วนเสีย (stakeholder)

ชาวประมง ผู้ประกอบการแพปลา ผู้ประกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง
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ความหมาย และ ประเภทของสมรรถนะ

5

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างงานได้โดดเด่นในองค์กร
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7
http://fairycompetency.blogspot.com/2012/11/competency.html
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สมรรถนะ (Competency) แบ่งประเภท ดังนี้ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรือต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. สมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
คุณลักษณะเชิง พฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งบริหาร 

3. สมรรถนะในงาน (Functional Competency Competencies) 
ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบสมรรถนะหลัก (Core Competency)

ความหมาย และ ประเภทของสมรรถนะ
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ระดับความสามารถที่คาดหวัง
ของต าแหน่งงาน

ระดับความสามารถ
ของพนักงานในปัจจุบัน

GAP
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ตลาด การตลาด
ตลาดปลาท่ีตา่ง ๆ สะพานปลา
Market Fisheri
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13
http://blog.competencycore.com/2013/02/what-is-competency-based-career-planning.html
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Market
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Market...

• สถานท่ีที่มีผู้ผลิต ผู้ขาย

• ผู้ซื้อ มาพบกัน

• เกิดอุปสงค์ vs อุปทาน

• ราคา vs ปริมาณ
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ตลาดปลา Bergen ประเทศนอรเ์วย์

ตลาดปลา Noryangjin ประเทศเกาหลี
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ตลาดปลาไทเป ไต้หวัน

ตลาด La Paradeta Market ประเทศสเปน



22

ตลาดหมูบ่า้นชาวประมง Lei Yue Mun

ตลาด Pike Place  ประเทศสหรฐัอเมรกิา
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ตลาดปลา Kumkapi ประเทศตรุกี ตลาดปลา Sydney  ประเทศออสเตรเลีย

ตลาดปลา Copenhagen’s ประเทศเดนมารก์
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ความหมายของการตลาด

การตลาด (Marketing) หมายถึง

กระบวนการวางแผนและการปฏิบตัิตามแนวคิด การ

ก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจดัจ  าหน่าย

สินคา้และบริการ เพื่อสรา้งใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนที่ท  า

ใหผู้บ้ริโภคไดร้บัความสุข ความพอใจ และบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร (AMA ปี 85)



ความหมายของการตลาด

•กระบวนการทางสังคมและการจัดการ ที่ท าให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ได้รับสิ่งที่ตอบสนอง ความจ าเป็น
(needs) และความต้องการ (wants) 

โดยอาศัยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และ  น าไป
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น

(Philip Kotler)
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The Marketing  Mix

Marketing Mix

Product
Price

Place
Promotion
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ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)

4Ps / 4Cs

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 1.การแก้ปัญหาของลูกค้า

(Customer solution)

2. ราคา (Price) 2.ต้นทุนของลูกค้า

(Cost  to  customer)

3. การจัดจ าหน่าย (Place) 3.ความสะดวกของลูกค้า

(Convenience)

4. การส่งเสริมการตลาด

(Promotion)

4.การส่ือสารกับลูกค้า

(Communication)



สว่นประสมการตลาด
Marketing mix

ชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย (Place)

ตลาดเป้าหมาย
Target market

การสง่เสรมิการตลาด
(Promotion)

ราคา (Price)

ผลติภณัฑ ์/ บรกิาร
Product /Service

The Four P Components of the Marketing Mix

สินค้าท่ีมีให้เลือก (Product 
variety)

คณุภาพสินค้า (Quality)
การออกแบบ  (Design) 
ลกัษณะ (Feature)
ตราสินค้า (Brand name)
บรรจภุณัฑ ์(Packaging)
ขนาด (Size)
บริการ (Services)
การรบัประกนั (Warranties)
การรบัคืน (Returns)
ฯลฯ

ราคาสินค้าในรายการ (List price)
ส่วนลด (Discounts)
ส่วนยอมให้ (Allowances)
ระยะเวลาการช าระเงิน
(Payment period)
ระยะเวลาการให้สินเช่ือ
(Credit terms)

พนักงานขาย (Sales promotion)
การโฆษณา (Advertising)
การส่งเสริมการขาย (Sales force)
การประชาสมัพนัธ ์(Public relations)
การตลาดทางตรง (Direct marketing)

ช่องทาง (Channels)
ความครอบคลมุ (Coverage)
การเลือกคนกลาง
(Assortments)
ท าเลท่ีตัง้ (Locations)
สินค้าคงคลงั (Inventory)
การขนส่ง (Transport)



2. ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ และ จริยธรรม 
ค านิยาม : เป็นสมรรถนะในเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความกระตือรือร้น 
ขวนขวาย เพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการมีจริยธรรม

30

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเมินทุกระดับ

1. ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร 
ค านิยาม : ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร 
และกลยุทธ์ การด าเนินงานขององค์กร 
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ใฝ่เรียนรู้ หมายถงึ คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรยีน แสวงหา
ความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน

ผู้ทีใ่ฝ่เรียนรู้ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซึง่แสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู ้ แสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ย
การเลือกใชส้ื่ออยา่งเหมาะสม บนัทกึความรู ้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู ้ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้



3. ความรู้ด้านระบบดิจิตอล 
ค านิยาม : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล  (Digital literacy)
ทักษะใน การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเมินทุกระดับ

4. ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค านิยาม : ความสามารถในการชี้แจงและอธิบายได้ถึงระเบียบและข้อบังคับ
ที่ก าหนดขึ้น ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน



5. การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ค านิยาม : ความตั้งใจ ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และ
มาตรฐานที่องค์กร ก าหนดไว้ ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงาน
กระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเมินทุกระดับ



การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เกิดมาจากแนวคิดของการบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) ที่ให้ความสําคัญต่อ

ความประหยัด (Economy) คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่าง
เหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากทีสุ่ด 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่
สูงกว่าปัจจัยนําเข้า และ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
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สมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ระดับ 7 – 10 



ประเมิน
1. การประเมนิผล น าเสนอ บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการและ

งานวิจยั 
ค านิยาม : ความสามารถในการน าเสนอขอ้มลู จดัล  าดบัความส าคญัของงาน 
ก าหนดแผนการ ปฏิบตัิงาน รวมถงึความสามารถในการติดตามและประเมินผล
ความส าเรจ็ของโครงการ 
2. ทกัษะการเจรจาต่อรองและน าเสนองาน 
ค านิยาม : ความเขา้ใจในสถานการณข์องการเจรจาตอ่รอง การหาขอ้มลูรายละเอียด
ประกอบการ เจรจาตอ่รอง รวมทัง้การก าหนดและเลือกแนวทางท่ีเหมาะส มโดยไดร้บั
การยอมรบัและการตกลง รว่มกนัของทัง้สองฝ่าย
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สมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ระดับ 7 – 10 



ประเมิน
3. การเขียนหนังสือราชการ 
ค านิยาม : ความสามารถในการเขียนหนงัสือราชการ รวมถงึมีความรูค้วามเขา้ใจท่ี 
ถกูตอ้งในการจดัท าหนงัสือราชการ 

4. การประสานงานและสื่อสารองคก์ร 
ค านิยาม : ความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัผูอ่ื้น  ทัง้ภายในและภายนอก 
หน่วยงาน ตลอดจนการใหค้  าแนะน าแก่ผูอ่ื้น ถึงเทคนิคและวิธีการในการติดตอ่ 
ประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ 
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สมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ระดับ 7 – 10 



5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ค านิยาม : ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่วม และริเริ่มในการ
จัดการความ เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อน การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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สมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ระดับ 7 – 10 


