
ธุรกิจบริการ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มี
ความเข้มแข็งตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจภาคบริการจึงได้เร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการของธุรกิจบริการเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนซึ่งกรมได้พิจารณาธุรกิจบริการที่อยู่ในสาขา
บริการที่เร่งรัดการเปิดเสรี (Priority Sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asian 
Frameworks Agreement on Service) โดยเป็นธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องกับบริการด้านสุขภาพและด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงรวมทั้งธุรกิจบริการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่ยัง
ต้องการการส่งเสริมในเร่ืองการบริหารจัดการเพ่ือให้มีคุณภาพสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ธุรกิจบริการท่ีเร่งรัดการเปิดเสรี ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาอยู่ ได้แก่ 
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ ร้านอาหาร ภัตตาคาร การบริการที่พัก และธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
โดยกรมได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพ       
การบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งหากธุรกิจบริการเหล่าน้ีสามารถ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นระบบก็จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานของตนเองให้สนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองได้อย่างย่ังยืนและ
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลต่อไป 

แผนงานปี 2560 
1. เสริมสร้างองค์ความรู้สําหรับธุรกิจบริหารทรัพย์สิน หลักสูตร “สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” 
    ดําเนินการในส่วนภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง ได้แด่ จังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่ 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้สําหรับธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร “Restaurant 4.0” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
    ดังน้ี  

ส่วนกลาง    ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2560 (หลักสูตร 48 ช่ัวโมง) อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน 
ส่วนภูมิภาค  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต 

3. สัมมนาสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการที่เก่ียวกับสุขภาพ ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 
4. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพ่ือสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ  
    ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากล และได้รับคําปรึกษา 
    แนะนําจากผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าให้คําปรึกษา ณ สถานประกอบการ เริ่มดําเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
5. พัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายและนําผูป้ระกอบ 
    ธุรกิจสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ เข้าร่วมงานแสดงและจาํหน่ายสินค้าช้ันนําในประเทศไทยดําเนินการเดือน   
    กันยายน 2560 
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ผลการดําเนินงานปี 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ข้อตกลง AFAS 

กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้ธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลง AFAS  
 1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเปิด AEC” พร้อมศึกษา 
ดูงานธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดี ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดระหว่างวันที่ 30 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2558  
     กลุ่มธุรกิจร้านอาหารมีผู้เข้าร่วม 72 ราย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ณ ร้านระเบียงทะเล สาขาบางปู  มีผู้เข้าร่วม 56 ราย 
     กลุ่มธุรกิจบริการเก่ียวกับสุขภาพ (ดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพ่ือสุขภาพ) มีผู้เข้าร่วม 133 ราย 
 2) ฝึกอบรมธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม จัดฝึกอบรม“ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.
2558 มีผู้เข้าร่วม 51 รายจัดครั้งที่ 2 “เพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโอกาสธุรกิจก่อสร้าง” ในวันที่ 16 มิ.ย.2559         
มีผู้เข้าร่วม 51 ราย 

 3) ฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร“ธุรกิจร้านอาหารสร้างสรรค์ความสุข” ร่วมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์
อาหาร (FFI) จัดทําหลักสูตรและจัดหาวิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “ร้านอาหารสร้างสรรค์ความสุข”
จํานวน 2 ครั้ง รุ่นแรก 14 มี.ค.- 19 เม.ย. 2559 รุ่นที่ 2 18 พ.ค.- 22 มิ.ย. 2559  สัปดาห์ละ 1 วัน มีผู้
ได้รับความรู้ทั้ง 2 รุ่น รวม 151 ราย 
 4) สัมมนาหลักสูตร“สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” โดยร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินและ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง (ม.ธ. และศรีปทุม) จัดทําหลักสูตรและประสานวิทยากรจัดสัมมนาหลักสูตร “สร้างมือ
อาชีพ ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” ระหว่างวันที่  15-29 มิ.ย. 2559 สัปดาห์ละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นรวม 339 ราย 

กิจกรรมที่ 2 สร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
2.1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 
       1) วางแผน กําหนดขอบเขต แนวทางการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ (action plans) 
   2) พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการของตนเองให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ จัดสัมมนาหัวข้อ 
“การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ ” วันพุธที่ 9 มี.ค. 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
   3) ศึกษาวิเคราะห์ต้นแบบจากธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับ ณ สถานปฏิบัติงานจริง 
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
   4) การศึกษาต้นแบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ ณ สถานปฏิบัติงานจริงของแต่ละประเภท
ธุรกิจโดยได้เข้าศึกษาดูงาน 3 ธุรกิจ คือ 
   - ทิพย์รดาเน ิร์สซิ่งโฮมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 24 มี.ค. 2559  
   - นวดไทยอภัยภูเบศร วันที่ 29 มี.ค. 2559  
   - เฮลท์แคร์ บางนา สปา วันที่ 1 เม.ย. 2559  
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   5) วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ที่เข้าร่วมการพัฒนา หรือธุรกิจที่มีศักยภาพความพร้อม และกําหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ พร้อมรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งการให้คําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปรับปรุงและวางระบบการปฏิบัติงาน และคัดเลือกธุรกิจบริการสุขภาพที่มีศักยภาพ เพ่ือเข้ารับการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเข้าให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการ
สุขภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน ณ สถานประกอบการมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 91 ราย โดยในปี 2559 น้ี  มีผลลัพธ์การดําเนินโครงการเป็นไปในทางที่ดี ทําให้ธุรกิจที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ัน มีการบริหารการจัดการที่มีมาตรฐาน มีความมั่นคง และยั่งยืน พร้อม
กับมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในการการดําเนินธุรกิจ ด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยว โดยมีการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า 
มีกลุ่มธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน 70 ราย จากการตรวจประเมินทั้งสิ้น 75 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ธุรกิจผู้สูงอายุจํานวน 20 ราย กลุ่มธุรกิจสปาจํานวน 17 ราย และกลุ่มธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพจํานวน 33 ราย 
และได้ทําการคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของ ปี 2559 ดังน้ี 
  1) กลุ่มธุรกิจผู้สูงอายุ ได้แก่ บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอายุ จํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล         
การบริหารงานของคุณวาสนา พูลศิริคช 
  2) กลุ่มธุรกิจสปา ได้แก่ สถานประกอบการ เบเลสซ่า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลการบริหารงานของ
คุณจรรยา นิติไกรพจน์ 
  3) กลุ่มธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สถานประกอบการ สุขชีวาสม นวดแผนไทย ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลการบริหารงานของคุณปกครอง ผาสุกยืด 
 

2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคาร
สํานักงาน 
  1) ดําเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ โดยให้คําปรึกษาแนะนําเชิง
ปฏิบัติการในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแต่ละราย พร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
  2) วางแผน กําหนดขอบเขต แนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ  
  3) ทําความเข้าใจหลักปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน 
ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสํานักงาน และสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหา
อุปสรรคระหว่างธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมฯ และธุรกิจบริหารทรัพย์สินรายใหม่    
ที่เข้าร่วมโครงการ จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2559  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อ “7 ข้อควรรู้
มาตรฐานเพ่ิมศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” มีผู้เข้าร่วม 47 ราย ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เม.ย. 2559 ณ โรงแรม
วินเซอร์สวีทส์ โฮเทล มีผู้เข้าร่วม 70 ราย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย. 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน มีผู้เข้าร่วม 10 ราย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.
2559 ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 10 ราย 
 4) จัดให้มีการศึกษา ดูงาน ต้นแบบการบริหารทรัพย์สิน ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 บริษัท แอล. พี. เอ็นดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ณ ลุมพินีพาร์ค ป่ินเกล้า มีผู้เข้าร่วม 65 ราย 
 5) วิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจบริหาร
ทรัพย์สินให้มีศักยภาพความพร้อม  
 6) ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานจริงโดยผู้เช่ียวชาญ ณ สถานประกอบธุรกิจ 
ให้มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโดยที่ปรึกษาเข้าให้คําปรึกษาแนะนําเชิงปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบธุรกิจเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและตรวจประเมินธุรกิจ
ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการบริหาร 
 7) ตรวจประเมินธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ         
การบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
 8) สรุปประเมินผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 60 ราย และได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 45 ราย 

2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 
 1) วางแผน กําหนดขอบเขต แนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ  
 2) ระดมความคิดเห็นหลักปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและ
วิศวกรรม สัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแนวทางในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผู้เข้าร่วม 28 ราย 
 3) เสริมสร้างความรู้เพ่ือเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและ
วิศวกรรมและประเมินความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมเข้าสู่การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2559 มีผู้เข้าร่วม 99 ราย 
 4) วิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการก่อสร้างฯ 
ให้มีศักยภาพความพร้อม โดยที่ปรึกษาเข้าให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการประเมินตนเอง จํานวน 30 ราย 
 5) ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานจริงโดยผู้เช่ียวชาญ ณ สถานประกอบธุรกิจ 
ให้มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  
 6) ตรวจประเมินธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ         
การบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 
 7) สรุปประเมินผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จํานวน 25 ราย 
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ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล 
    เสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสภาพการค้าการลงทุนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศ 
ASEAN+6  
   สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดโดยการนําผู้ประกอบธุรกิจไปนําเสนอธุรกิจสร้าง
เครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยดําเนินการจัดงาน “รวมพลัง LSPs 
สู่ Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี 
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