แนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ป 2550
___________________

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนที่เกิดขึ้น ทําใหเศรษฐกิจโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจอยางยิ่ง จําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการส ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
จําเปนตองเรงดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจใหเขมแข็ง มีความมั่นคง สามารถแขงขันได
และเกิ ด ความเป น ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ โดยการพั ฒ นาให ผู ป ระกอบการมี ค วามรู
ความสามารถดานการบริหารจัดการและการตลาด ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส
และเขาสูมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
กรมพัฒ นาธุรกิ จการค า กํ า หนดวิสัยทัศ นที่ จะเปนองค กรที่มีความเปน เลิศ ในการ
ใหบริการจดทะเบียน บริการขอมูลธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจใหเขมแข็ง ยั่งยืน สูสากล
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวในปงบประมาณ 2550 จึงไดกําหนดแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจดังนี้

ผูประกอบการ (Entrepreneur) ประกอบดวยผูที่คิดจะเริ่มทําธุรกิจหรือผูที่ดําเนิน
ธุรกิจอยูแลว ผูประกอบการเหลานี้ตางตองการความรูตาง ๆ เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการคาจึงไดดําเนินการจัดอบรมแบงหลักสูตรเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับพื้นฐาน “การเริ่มตนธุรกิจแบบมืออาชีพ” เปนการใหความรูพื้นฐานในการ
เริ่มตนประกอบธุรกิจ
2. ระดับกลางหลักสูตร “กาวสูมืออาชีพระดับกาวหนา” เปนการใหความรูตอยอดกับ
ผูประกอบการที่ผานการดําเนินธุรกิจมา 2 ป ซึ่งจะจัดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
3. ระดับสูสากล เปนการเสริมศักยภาพขั้นสูงเพื่อขยายตลาดสูสากล โดยไดจัดทํา
โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพื่อการสงออก เปนการพัฒนาผูประกอบการใหทราบถึง
รูปแบบทางการคาใหมที่มิใชเพียงแตสรางชองทางการจัดจําหนายเพียงอยางเดียว แตเปนการ
มุงเนนระบบการคาที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพโดยผูประกอบการจะเขาสูกระบวนการที่เรียกวา “Trade
Solution
Program” และเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจสูสากลตอไป โครงการ
ดั ง กล า วนี้ เ ป น โครงการนํ า ร อ ง หากสามารถดํ า เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ผูประกอบการ SMEs ทั้งหลายได ในอนาคตจะตองมีการจัดอบรมเพิ่มเติมเปนรุน ๆ ตอไป

ธุรกิจรายสาขา (Sector) กลุมนี้เกิดจากการเลือกสรรสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพและ
ความพรอมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบกิจการ และสาขาธุรกิจที่มีความสําคัญในเชิง
เศรษฐกิจ หากพิจารณาในภาพรวม โดยในปงบประมาณ 2550 ไดกําหนดสาขาธุรกิจเปาหมายที่
สําคัญ ไดแก ธุรกิจคาสง- คาปลีก ธุรกิจบริการ (ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสปา ธุรกิจเสริมสวย
ธุรกิจอูซอมรถยนต ธุรกิจขนสงสินคา) สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ โดยสาขาธุรกิจทั้งหมดดังกลาวตางมี
ความตองการในการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือของการประกอบกิจการใหมีความทันสมัย การ
ใช เ ทคโนโลยี ( Technology) นวั ต กรรมและการสร า งสรรค (Innovation) การตลาด
(Marketing) และความรวมมือทางการคา(Collaboration) โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. ธุรกิจคาสง-คาปลีก
1.1 สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย โดยการใหความรูเกี่ยวกับสถานการณ
การคาปลีกทองถิ่น พรอมทั้งเสนอแนวคิดการเชื่อมโยงเครือขายอยางเปนรูปธรรม
1.2 พัฒนาการกระจายสินคา โดยการเสริมสรางความรูดานการจัดการ การ
ขายและบริการลูกคา การบริหารสต็อกสินคา การจัดการคลังสินคา การขนสงสินคาและการ
กระจายสินคา เทคนิคการลดตนทุน และการการตรวจสอบประเมินผลการวิเคราะหปญหา
1.3 ศูนยเพิ่มศักยภาพธุรกิจคาสง-คาปลีก โดยการใหคําปรึกษาแนะนํา
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และปญหา รานคาสง-คาปลีกที่เขารวมโครงการ 150 ราน เพื่อเสนอ
แนวทางแกไขพัฒนาการบริหารจัดการ พรอมจัดกลุมประเด็นปญหา กรณีศึกษาแนวทางแกไข
รายรานคา และจัดทําคูมือพัฒนาการบริหารจัดการ
1.4 จัดสัมมนารานคาสง-คาปลีกในทุกภูมิภาค เพื่อเปนการกระตุน ใหเกิด
การพัฒนาปรับปรุง การดําเนินธุรกิจคาสง-คาปลีก เขาสูการบริหารจัดการสมัยใหม เพื่อให
สามารถแขงขันได
2. ธุรกิจบริการ
2.1 ธุรกิจรานอาหาร
-สรางความเขมแข็งธุรกิจรานอาหาร 100 ราย โดยการใหความรู
ทางดานการบริการจัดการ การตลาดสมัยใหมใหแกธุรกิจ
-พัฒนาธุรกิจรานอาหารสูสากล โดยแบงเปน 3 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 ใหความรูดานการสราง
Brand/
Business
Model 80 ราย

ช ว งที่ 2

Workshop

การสร า งความพร อ มในการขยายธุ ร กิ จ สู

ตางประเทศ 50 ราย
ชวงที่ 3 ใหคําปรึกษาเชิงลึกเปนรายกิจการ 10 ราย
2.2 ธุรกิจสปา โดยการพัฒนาธุรกิจสปาสูสากล เปาหมาย 40 ราย เพื่อ
สรางความพรอมในการขยายการลงทุนไปในตางประเทศ การใหความรูดานแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจสปา และการบริหารจัดการธุรกิจสปา

2.3 ธุรกิจเสริมสวย โดยสรางความเขมแข็งแกธุรกิจ เปาหมาย 50 ราย
เปนการพัฒนาตอเนื่องใหแกผูผานการอบรมมาแลว ใหไดมีความรูเทคนิคการบริหารระดับสูงขึ้น
แนวโนมและกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
2.4 ธุรกิจอูซอมรถยนต พัฒนาเครือขายธุรกิจอูซอมรถยนต 40 ราย
โดยการเพิ่มพูนความรูและแนวคิดในการสรางระบบการปฏิบัติการเครือขายใหแกกลุมธุรกิจอู
ซอมรถยนต ใหสามารพสรางเครือขายรวมกันอยางมีทิศทางและเปนระบบ
2.5 ธุ ร กิ จ ขนส งสิ น ค า พั ฒ นาเครื อ ข า ย 30 ราย โดยการใหค วามรู
แนวทางการสรางเครือขายและการบริการเครือขายที่เปนระบบ รวมทั้งการใหบริการแบบครบ
วงจร
2.6 ธุรกิจสิ่งพิมพ พัฒนธุรกิจสิ่งพิ มพไทยสูสากล โดยการศึกษา
ภาพรวมตลาดตางประเทศธุรกิจการพิมพ วิเคราะหหาตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสหรือชองวาง
การตลาดสําหรับธุรกิจไทย เพื่อคัดเลือกตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ/โอกาสทางธุรกิจ ศึกษา
ตอในเชิ งลึกและจัดทําแผนการเจาะตลาด และนําผลการศึกษามาจัดทําหลักสูตรเสริมสรา ง
ความรูตลาดตางประเทศใหแกผูประกอบการ เพื่อพัฒนากลุมเครือขายธุรกิจการพิมพใหกาวสู
สากลอยางแขงขันได มีเครือขายที่แข็งแกรงกับตางประเทศ
ระบบธุรกิจ เปนการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบ หรือวิธีการทางกลยุทธธุรกิจ
ที่ชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางการคาในระดับตาง ๆ เชน การคาจากผูคาสงสูผูคาปลีก การคา
จากผูคาปลีกสูผูบริโภค ทั้งดานมาตรฐาน รวมถึงการขยายตลาดสูตางประเทศ โดยการสงเสริม
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูสากล ซึ่งโครงการนี้ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางธุรกิจในเชิง
การตลาดยุคใหมเปนการเนนความรู ความเขาใจระบบการจัดการ และที่สําคัญ คือ เนนการสราง
สิทธิประโยชน “แฟรนไชส” ถือเปนระบบธุรกิจที่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพพรอมที่จะ
ขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศได มีการพัฒนาเปน 2 สวน ดังนี้
1. สงเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูมาตรฐานสากล
B2B
1.1 พัฒนาธุรกิจเขา สูระบบแฟรนไชส (อบรม Franchise
เปาหมาย 20 กิจการ) โดยการใหความรูในการนําระบบแฟรนไชสไปพัฒนาธุรกิจของตนใหได
มาตรฐานและเหมาะสมกับคุณภาพของตน รวมทั้งการจัด Road Show โดยการนําแฟรนไชส
รุน 1-9 ออกแสดงรวม 3 ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพฯ และอุดรธานี และทําการจับคู
ธุรกิจ โดยการนําผูซื้อและผูขายแฟรนไชสไดพบกัน
1.2 ใหความรูผูซื้อแฟรนไชส เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
2.พัฒนาสรางความเขมแข็งและความพรอมใหผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส
ในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ โดยการพัฒนาผูประกอบธุรกิจรายเดิมใหมีศักยภาพใน
การขยายธุรกิจ สรางระบบที่ ดีในการดําเนินธุรกิจ การวางกลยุทธสําหรั บตลาดตางประเทศ
กฎเกณฑ ธุ รกิ จแฟรนไชสใ นต างประเทศ การวางแผน การขาย การตลาดและการแขงขัน
รวมทั้งการทํา Workshop โดยทีมที่ปรึกษาทั้งในและตางประเทศ

นอกจากนั้น ไดกําหนดจัด Business Matching ในกลุมประเทศในเอเซีย ไดแก
ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส และกัมพูชา และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง ไดแก ประเทศ ยูเออี
โอมาน จอรแดน และคูเวต

สถาบันการคา ไดแก หอการคา และสมาคมการคา ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศ ตลอดจนมีสวนรวมในการแกปญหาทางเศรษฐกิจตาง ๆ
ทั้งนี้สถาบันการคา นอกจากจะเปนองคกรที่ทําหนาที่ในฐานะที่เปนตัวแทนของภาคธุรกิจ กลุม/
ประเภทตาง ๆ แลว ยังมีการดําเนินงานที่สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
การคาของสมาชิกดวย
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ได ว างวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
สถาบันการคา คือ “เพื่อใหสถาบันการคามีความเขมแข็ง เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในฐานะที่เปน
ตัวแทนของภาคธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมถึงมีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
ใหกับสมาชิก” มีแผนการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้.1. การเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันการคา เปนการเสริมสรางให
สถาบันการคามีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และมีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานของผูประกอบการที่เปนสมาชิก และสงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐานในสินคาและบริการในที่สุด
2. การเชื่อมโยงเครือขายสมาคมการคา โดยจะสรางกลุมเครือขายของสมาคม
การคาที่อยูในธุรกิจเดียวกัน หรือตอเนื่องกันเปน Cluster ซึ่งจะมีเปาหมายและกลยุทธิ์รวมกัน
อันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความสามัคคีและความรวมมือขององคกร บุคลากร
รวมทั้งการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ คุณภาพ
สินคา/บริการ และความเขมแข็งทางธุรกิจในอนาคต
3. ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และเสริ ม สร า งมาตรฐานสถาบั น การค า โดยการจั ด
ประกวดสมาคมการคาดีเดน และจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
________________________

