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    ธุรกิจ e-Commerce เปนรูปแบบทางการคาท่ีมีบทบาทสำคัญท้ังในปจจุบันและอนาคต เน่ืองจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงความจำเปนของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ไรขอบเขตจำกัด ทั้งดานเวลาและสถานที่ ผูคนจึงจำเปนตองปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานที่เกิดขึ้น
อยูตลอดเวลา ท้ังน้ี จากผลการสำรวจการเติบโตดานการคาออนไลนของประเทศไทย พบวา ตลาดของธุรกิจ e-Commerce 
ในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงและเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในลักษณะกาวกระโดด จึงเปนโอกาสอันดีตอการขยายตัว
ดานการซ้ือขายสินคาและบริการทางออนไลน อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของธุรกิจ e-Commerce คือ การซ้ือขาย
ทางอินเทอรเน็ตไมสามารถเห็นตัวตนของธุรกิจ ไมไดสัมผัสคุณภาพของสินคา/บริการที่ทำการซื้อขายจริง ทำใหผูบริโภค
บางสวนยังไมตัดสินใจใชบริการซื้อสินคา/บริการทางออนไลน   

            กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดำเนินการเพ่ือสงเสริมให
ผูประกอบธุรกิจใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ
และขยายตลาดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการขยายตัว
ของธุรกิจ e-Commerce ไทย  ทำใหธุรกิจไทยมีการดำเนินงาน
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคา และพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน พรอมสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศไทย  ดังนี้
   1. สรางผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
ใหใช e-Commerce ในการเริ่มตนหรือขยายธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอบรมใหความรู ฝกปฏิบัติในการเปดรานคา
ออนไลน ใหคำปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจใหประสบ
ความสำเร็จ จัดทำเว็บไซตเพื่อเปนแหลงรวมการเรียนรู 
ขอมูลขาวสารธุรกิจ และคูคาทางธุรกิจ ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และการใชเทคนิคกลยุทธการตลาดออนไลน
     2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce 
เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจไทย 
โดยจัดทำเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce  

ท่ีเทียบเคียงมาตรฐานการรับรองความนาเช่ือถือ Trustmark 
ระหวางประเทศ และอบรมบมเพาะใหคำปรึกษาแนะนำ
พัฒนาธุรกิจใหเขาสูมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเพื่อใหมีการ
บริหารจัดการที่ดี  มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ นอกจากนั้นยัง
สงเสริมการสรางเทคนิคกลยุทธทางการตลาด e-Marketing 
เพื่อพรอมสูตลาดระดับสากล
     3.การสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ 
e-Commerce เพ่ือท่ีจะสรางความนาเช่ือถือใหแกผูประกอบ
ธุรกิจ และเปนขอมูลสำหรับผูบริโภคเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในการซื้อขายสินคา/บริการผานทางออนไลน โดย
ใหมีการจดทะเบียนพาณิชยประกอบการพาณิชยกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และการออกเครื ่องหมายรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Registered) ใหแก
ธุรกิจที่ไดจดทะเบียนพาณิชยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ (DBD Verified) 
ใหแกธุรกิจท่ีผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจที่กรมฯ จัดทำขึ้น

 ประชากร
ในประเทศไทย

มีจำนวน

มีผู�ใช�อินเทอร�เน็ต
ในประเทศ
ประมาณ

มีการใช�
โทรศัพท�เคลื่อนที่

จำนวน

มีการใช�
Facebook
ประมาณ

36%
ของประชากรทั้งประเทศ

117%
ของประชากรทั้งประเทศ

27%
ของผู�ใช�อินเทอร�เน็ตทั้งประเทศ

24
ล�านคน

79
ล�านเคร�่อง

18
ล�านคน

67 
ล�านคน 
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การสงเสริมพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ในป 2556
 กรมฯ ไดดำเนินงาน โครงการ New Wave e-Commerce 
เพ่ือสงเสริมการใช e-Commerce ในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ 
พัฒนาผูประกอบธุรกิจในการใช e-Commerce เปนเคร่ืองมือ
ในการขยายชองทางตลาด และสรางสมประสบการณใหแก
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในโลกธุรกิจจริง โดยกำหนดเปาหมาย
ใหมีการสรางรานคาออนไลน  จำนวน 200 รานคา

แนวทางการดำเนินงาน
 • จัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมและฝกปฏิบัติใหสามารถ
ดำเนินการจัดทำรานคาออนไลน การบริหารจัดการ และ
การตลาดออนไลน รวม 36 ช่ัวโมง จำนวน 5 รุน รุนละ 6 วัน 
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 10 สิงหาคม 2556  
ประกอบดวย
  • Business Model การคาออนไลน 
  • การสรางและใชงานระบบรานคาออนไลนสำเร็จรูป
  • การตลาดอิเล็กทรอนิกสและสื่อยุคใหม
  • การบริหารจัดการรานคาออนไลน
   - ระบบการชำระเงินออนไลนและความปลอดภัย
   - ระบบการขนสง บรรจุภัณฑ ปลอดภัย สงตรง
เวลา คาใชจายนอย
   - การบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ 
  • กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจออนไลน
  • เทคนิคกลยุทธสูความสำเร็จของการคาออนไลน 
 • จัดหาชื่อเว็บไซตและพื้นที่วางรานคาออนไลน
ผานทางอินเทอรเน็ต (Web Hosting) เพ่ือเร่ิมตนการประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce พรอมการใหคำปรึกษาแนะนำ เปนระยะ
เวลา 1 ป 
   • สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต คัดเลือกนักศึกษา
เขารวมการเริ่มตนประกอบธุรกิจ และจัดหานักศึกษาเปน 
“นองชวยพี่” เพื่อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจในการจัดทำ
เว็บไซตรานคาออนไลน 

 • สรางความรวมมือกับผูใหบริการเกี่ยวกับธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหความรู การเลือกใชบริการ 
และพิจารณาจัด Package พิเศษสนับสนุนการเริ ่มตน
เปดรานคาออนไลน ตลอดจนสรางความรวมมือกับสถาบัน
การเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งไดมี
การหารือรวมกับหนวยงานพันธมิตร ภาครัฐ องคกรมหาชน 
สมาคมธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce  
สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา  รวม 16 หนวยงาน 
ทุกฝายยินดีใหการสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาว

     ท้ังน้ี กรมฯ ไดเปดตัวโครงการและรับสมัครผูเขารวม
โครงการ New Wave e-Commerce ไปแลวเมื่อวันพุธที่ 
22 พฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการไดจนถึง วันท่ี 15 มิถุนายน 2556 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dbdnewwave.com , 
www.dbd.go.th สายดวน 1570 หรือ สอบถามไดท่ี สำนักพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0 2547 5959-61 
อีเมล e-commerce@dbd.go.th
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สร�างความเข�มแข็ง
ธุรกิจค�าส�งค�าปลีกไทย
 ธุรกิจคาสงคาปลีก หรือ ที่ชอบเรียกขานและคุนเคยกันในนาม “รานโชวหวย” เปนธุรกิจที่อยูคูคนไทยมาตั้งแต
สมัยปู ยา ตา ยาย ภาพคุนตาในลักษณะหองแถวไมเกา ๆ ในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ  มีสินคาหลากหลายชนิด หลายประเภทใหเลือกหา
จับจาย เอาใจลูกคา ทุกเพศ และทุกวัย แถมบางรานยังแบงพ้ืนท่ีสำหรับขายกาแฟโบราณ เปนแหลงชุมนุมของสภากาแฟ 
ถกปญหาชีวิต ปญหาบานเมืองกันอยางออกรสชาติ
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 แตปจจุบันบรรยากาศเหลาน้ันเร่ิมเลือนหายไปจาก
สังคมไทย  ทามกลางระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ผูคนตางเรงรีบ 
ชอบความสะดวก สบาย ประกอบกับมีรานคาสมัยใหม หรือ 
ท่ีนิยมเรียกกันวา Modern Trade ซ่ึงมีส่ิงอำนวยความสะดวก
ครบครัน ติดแอรคอนดิชั่นเย็นสบาย  สงผลใหลูกคาซึ่งเปน
คนสมัยใหมหันไปใชบริการเลือกซ้ือหาสินคาจากรานเหลาน้ี  
บรรยากาศของสภากาแฟจึงเปล่ียนไป แทบจะไมหลงเหลือ
บรรยากาศเกา ๆ อีกเลย รานเล็กรานนอยท่ีไมสามารถปรับตัว 
และแขงขันได ตองทยอยปดกิจการไป

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบทบาทสำคัญในการ
สงเสริมพัฒนาธุรกิจ ใหเขมแข็ง แขงขันได เล็งเห็นความ
จำเปนที่ตองชวยเหลือธุรกิจระดับรากหญาของสังคมไทย
ใหกลับพลิกฟนกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการคาสงคาปลีก 
ซ่ึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจัดทำโครงการ  “สรางความเขมแข็งธุรกิจ
คาสงคาปลีกไทย” โดยรวมมือกับ 16 หนวยงานพันธมิตร 
ประกอบดวย สมาคมการคาสง-ปลีกไทย  มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย ธนาคาร
กรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคาร
กสิกรไทย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม การประปานครหลวง AIS TRUE และ DTAC  
บูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาธุรกิจคาสง
คาปลีกของไทย ใหมีมาตรฐานคุณภาพ เขมแข็ง โดยให
ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการปรับภาพลักษณรานคาใหมีความทันสมัย สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและ
ครบวงจร สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน และมีความพรอม
ในการกาวเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economics Community : AEC)
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โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ 
 1. เสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการปรับภาพลักษณรานคา  การบริหารสินคาคงคลัง  
การพัฒนารานคาเขาสูเกณฑคุณภาพ และการเพิ่มบริการ
เสริมตาง ๆ อยางครบวงจร 
 2. จัดทำ 2 Model รานคาตนแบบ สำหรับราน
ขนาดเล็ก 4x6 เมตร และขนาดกลาง 8x6 เมตร เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับภาพลักษณรานคาใหทันสมัย สวยงาม 
โดยใชส่ิงของ และอุปกรณท่ีมีอยูเดิมมาปรับปรุง  เพ่ือไมให
เปนภาระคาใชจายแกผูประกอบการดวยเทคนิค 5 ส สัมพันธ 
คือ สวย สะอาด สวาง สะดวก และสบาย หรือหากตองการ
ปรับปรุงรานใหม ก็สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณตาง ๆ 
มาปรับภาพลักษณรานใหเปนไปตามแนวทางที่ใหไว  
 3. สนับสนุนใหรานคามีบริการเสริมอยาง
ครบวงจร เพื่อเพิ่มรายไดและดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
มากข้ึน เชน ใหบริการชำระคาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท คาประกัน
ภาษี บัตรเครดิต ต๋ัวเคร่ืองบิน และบริการตูน้ำหยอดเหรียญ  
ซ่ึงรานคาท่ีเขารวมโครงการจะไดรับสิทธิพิเศษจากหนวยงาน
พันธมิตรที่ใหการสนับสนุน 
 4. สนับสนุนการเขาถึงแหลงสินเชื่อตนทุนต่ำ 
พรอมเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสใหรานคาสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ำ  มีเง่ือนไขพิเศษ เชน มีบริการ
เสริมในการรับชำระเงินผานบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย และ
คาธรรมเนียมการกูในอัตราพิเศษ โดยไมตองมีหลักทรัพย
ค้ำประกัน 
 5. รวมมือกับผูผลิต ผูแทนจำหนายจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย โดยจัดแคมเปญคร้ังใหญ ขายสินคาราคา
พิเศษลด 20-30% ในงาน “โชวหวย โชวสวย ทั่วไทย 
รวมใจชวยสังคม” ระหวางวันท่ี  25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 
2556 ที่ผานมา ซึ ่งมีรานคาสงรวมจัดกิจกรรม 58 แหง 
รานคาปลีกกวา 12,000 รายทั่วประเทศ  กอใหเกิดมูลคา
ซื ้อขายรวมกวา 600 ลานบาท นอกจากนี ้ยังมีแผนจัด
แคมเปญยอย ลดราคาสินคาเปนชวง ๆ หมุนเวียนตลอดท้ังป 
หวังใหเกิดการสรางเครือขายพันธมิตรที่เกื้อกูลทางการคา
ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
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 และเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 56 ไดลงพื้นที่เยี่ยมรานคาที่
เขารวมโครงการฯ 2 แหง คือ ราน ส.สรรพกิจคาสง กรุงเทพฯ 
ซ่ึงเปนรานคาสงท่ีมีการเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตรทางการคา
กับผูผลิต ผูแทนจำหนาย และสมาชิกคาปลีกเครือขาย
จำนวนมาก และรานบิ๊กซง ซุปเปอรสโตร สาขาเอกชัย 
จ.สมุทรสาคร ซ่ึงถือเปนหน่ึงในรานคาตนแบบ ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค  และหลังจากนี้จะ
เดินหนาลงพ้ืนท่ีโดยจัดทีมผูเช่ียวชาญไปใหความรูกับรานคา
ที่สมัครเขารวมโครงการในทุกภูมิภาคของประเทศอยาง 
ตอเนื่อง 
 จึงขอเชิญรานคาสงคาปลีกทั่วประเทศเขารวม
กระบวนการพัฒนาธุรกิจคาสงคาปลีกไทยใหเขมแข็ง 
แขงขันได เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใตระบบการคาเสรี 
ตามแนวทางดังกลาวขางตน สำหรับผูที่เขารวมโครงการฯ 
มีสิทธิไดรับสติ๊กเกอรติดรานเพื่อแสดงวาไดผานการสราง
องคความรูดานการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาปรับ
ภาพลักษณรานคาให สวย สะอาด สวาง สะดวก สบาย แลว 
รวมทั้งสามารถเขารวมประกวดเพื่อรับรางวัลรานคาพัฒนา
ดีเดนตอไป
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พัฒนาความรู� มุ�งสู�ธรรมาภิบาล

            การสรางธรรมาภิบาลใหกับธุรกิจดวยการใหความรูความเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตน
ใหถูกตองตามกฎหมายแกผูประกอบธุรกิจ ไดแก กรรมการ หุนสวนผูจัดการ พนักงานและผูเกี่ยวของ ทั้งสำนักงานบัญชี
และผูทำบัญชี  เปนภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

 ในป พ.ศ.2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีแผน
จัดอบรม “พัฒนาความรูมุงสูธรรมาภิบาล” แกผูประกอบ
ธุรกิจไทยและบุคคลกลุมเปาหมายรวมท้ังส้ิน 8 คร้ัง แบงเปน 
สวนกลาง 2 ครั้ง และสวนภูมิภาค 6 ครั้ง ซึ่งกระจายตาม
ภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ 2 คร้ัง ภาคใต 2 คร้ัง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคละ 1 ครั้ง โดยตั้งเปา
ธุรกิจท่ัวประเทศตองไดรับการอบรมไมนอยกวา 3,500 คน 
ในการจัดอบรมแตละครั้ง กรมฯจะประชาสัมพันธใหทราบ
ลวงหนาผานทาง www.dbd.go.th สายดวน 1570 และ
สื่อประชาสัมพันธตางๆ รวมทั้งสงหนังสือเชิญชวนธุรกิจ
เขารวมอบรม โดยมีหัวขอการใหความรูเกี่ยวกับ
 • ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ือง การบริหาร
จัดการหางหุนสวนอยางมีธรรมาภิบาล 
 • พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เร่ือง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ 
 ซึ่งนอกจากผูประกอบธุรกิจจะไดรับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจแลว 
ผูเขารับการอบรมที่เปน ผูทำบัญชี  ผูสอบบัญชียังสามารถ
นับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพได โดยแบงเปน  
เนื้อหาทางดานอื่น 4 ชั่วโมง 30 นาที เชน ความรูเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล การข้ึนทะเบียนนายจาง ทิศทางวิชาชีพ
บัญชีพบัญชีไทยภายใตกรอบ AEC คุณธรรม จริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และดานบัญชี
อีก 2 ชั่วโมง รวมเปน  6 ชั่วโมง 30 นาที  

 และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและสรางความ
เขมแข็งใหผูประกอบธุรกิจกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 กรมฯไดเพิ่มเนื้อหาการอบรมเพื่อสราง
มาตรฐานใหธุรกิจไทยเตรียมรับมือกับการเขามาประกอบ
ธุรกิจของชาวตางชาติโดยเนนใหความรูเกี่ยวกับ  
 • การสรางมาตรฐานงานบัญชีดวยสำนักงานบัญชี
คุณภาพ
 • คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี
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            ผูประกอบการท่ีสนใจสามารถสมัครเขารับการอบรม
ไดที่สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด
ทุกจังหวัด และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2547 4419 , 0 2547 4511

 นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐ ในการสงผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกธุรกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ไดแก 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
เรื่อง ทิศทางวิชาชีพบัญชีไทยภายใตกรอบ  AEC

 

สำนักงานประกันสังคม
เรื่อง การขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม

  

กรมสรรพากร
เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคลเกี่ยวกับรายจายตองหาม
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 ธุรกิจแฟรนไชส เปนธุรกิจที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจโดยรวม ในแตละปสามารถสรางรายไดใหกับประเทศ
หลายพันลานบาท  และเมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)  
อยางเต็มรูปแบบ คาดวาจะมีนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสนใจเขามาลงทุนในระบบแฟรนไชสที่มีความพรอม
เพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหธุรกิจในภาพรวมของประเทศมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  ซึ่งจะเปนตัวเรงใหทั้งจำนวนและประเภท
ธุรกิจของแฟรนไชสไทยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากลเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 
การเปดตัวของ AEC ในป 2558 จะทำใหประเทศไทยกลายเปนเปาหมาย และฐานในการขยายธุรกิจไปยังตลาด "CLMV" 
ประกอบดวยประเทศสมาชิกคือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซึ ่งทั ้ง 4 ประเทศมีฐานสำคัญคือประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของพ้ืนท่ีสามารถขยายตัวออกไปไดทุกประเทศ ท้ังยังมีขนาดตลาดและการบริโภค
ดีกวา ฉะนั้น AEC จะมีฐานที่นาลงทุนคือ ประเทศไทย  

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ในบริบทดานการสงเสริม
พัฒนาธุรกิจ ไดดำเนินการจัดอบรมสรางองคความรูใหแก
ผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสใหมีความพรอมกอนเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาอยางตอเนื่อง โดยเนนการใหความรู
เก่ียวกับกลยุทธการตลาด  สภาพการคา การลงทุน กฎ ระเบียบ 

ขั้นตอน วิธีการ ขอจำกัด ปญหาและอุปสรรคของการทำ
ธุรกิจแฟรนไชสในแตละประเทศของภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และมีความพรอม
สามารถแขงขันไดอยางเขมแข็งในตลาด AEC  

ธุรกิจ
บริการ

ธุรกิจ
อาหาร/เครื่องดื่ม

ธุรกิจ
การศึกษา

ธุรกิจ
ความงาม/สปา

ธุรกิจ อื่นๆ
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 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ไดนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส
เดินทางไปศึกษาดูงานตามแผนงานท่ีวางไว ณ ประเทศเกาหลีใต
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  เพ่ือสรางโอกาส และเปดมุมมองใหม ๆ 
ในการดำเนินธุรกิจ  ซ่ึงนับวาประสบความสำเร็จเปนท่ีนาพอใจ 
มีผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทยไดจับคูเจรจาธุรกิจกับผู
ประกอบธุรกิจชาวตางชาติหลายราย  และในเวลาอันใกลน้ี
กรมฯ จะนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไปศึกษาดูงาน และ
สำรวจเสนทางการคา ณ ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และ
สปป.ลาว เพื่อใหมีการรวมกลุมและเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ กลยุทธและชองทางการตลาดใหมๆ ระหวาง
ผู ประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทยและตางประเทศตอไป
อนาคตธุรกิจแฟรนไชสไทยมีโอกาสเติบโตไดอยางสดใส
ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ ตลาด AEC
  
    

 นอกจากนี้ กรมฯ ยังเล็งเห็นวาการสรางพันธมิตร 
และเครือขายทางธุรกิจทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ
จะเปนการสรางโอกาสทางการแขงขันและเพ่ิมชองทางการ
ตลาดใหกับผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสของไทย  จึงสนับสนุน
ใหมีการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยจัดใหมีการพบปะ แลกเปลี ่ยน
ประสบการณและมุมมองทางธุรกิจ รวมถึงการสำรวจเสนทาง
และสภาพตลาดในประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และสปป.ลาว 
พรอมทั ้งนำผู ประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทยและธุรกิจที ่
เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเขารวมกิจกรรมการสรางเครือขาย
ทางการตลาดในตางประเทศ  เพื่อไปนำเสนอและเจรจา
จับคูธุรกิจ แลกเปลี่ยนขอมูลทางการคากับเครือขายธุรกิจ
ในตางประเทศ ซึ่งกรมฯ คาดหวังวา การเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
ระหวาง ผู ประกอบธุรกิจของไทย และผูประกอบธุรกิจ
ชาวตางชาติ ใหสามารถนำมาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ตลอดจนตอยอดทางธุรกิจของตนเองไดในอนาคต  
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 (1) พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานหลักสูตร เร่ือง “จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี” ผานระบบ e – learning 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 เปดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2556 – 15 กรกฎาคม 2556
 เปดเรียน Online 1 พฤษภาคม 2556 – 15 กันยายน 2556
 การประมวลผลสอบ (Final)
  ผูที่เรียนและสอบผาน 1 พฤษภาคม 2556 – 15 กันยายน 2556
  พิมพหนังสือรับรอง (CPD) 1 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556
 เงื่อนไขการเรียน
 -  ไมมีคาใชจายการสมัครและการเรียน
 -  สมัครเรียนผานทาง www.dbdacademy.com เทานั้น
 -  สามารถเรียนไดทันทีหลังสมัครเสร็จแลว
 -  log in เขาระบบกอนเรียนทุกครั้ง โดยใช
  Username :  เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
  Password  :  ผูเรียนกำหนดเอง
 -  ตองเรียนใหจบภายในวันที่ 15 กันยายน 2556
 -  ผูเรียนตองมีระยะเวลาในการเขาเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
 -  เดือนแรกและเดือนที่สอง ผูเรียนตองเรียนไมนอยกวา 
    30 % ของบทเรียน
 -  เดือนที่สาม ตองเรียนไมนอยกวา 60 % ของบทเรียน
หากผูเรียนไมสามารถเรียนไดตามเงื่อนไขขางตน 
ระบบจะตัดสิทธิ์การเรียนในแตละหัวขอวิชา

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดโอกาสและเพ่ิมทางเลือกใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูสนใจท่ัวไป ไดเขาถึงองคความรู
ไดอยางไมมีขอจำกัด โดยการเพ่ิมชองทางการเขาถึงองคความรูผานระบบออนไลน ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี
สามารถเขาเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ไมจำกัดจำนวนผูเรียน ซ่ึงการอบรมผานระบบออนไลนน้ีจะชวยใหการอบรมเปนไปอยางท่ัวถึง
โดยเฉพาะในจังหวัดหางไกลและขาดแคลนสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี นอกจากน้ีการอบรมผานระบบออนไลนไดมีการ
ทดสอบวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเขารับการอบรมไดรับองคความรูจริง รวมท้ัง หากผานการทดสอบตามเกณฑวัดผลท่ีกำหนด 
กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะออกหนังสือรับรอง ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใชเปนหลักฐานแจงการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพบัญชีไดดวย
 สำหรับป 2556 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคามีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้
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 หลักเกณฑการจบหลักสูตรและผานการทดสอบ Final
 ผูเรียนตองเรียนใหครบตามเนื้อหาวิชาทุกหนาภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะถือวาจบหลักสูตรแตตองมี
การทดสอบ (Final) โดยผูเรียนท่ีผานการอบรมตองไดรับคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 หากทดสอบคร้ังแรกไมผาน สามารถ
สอบซอมไดอีกหนึ่งครั้ง โดยนับคะแนนจากครั้งที่ไดมากที่สุด และกรมจะออกหนังสือรับรอง (CPD) ใหแกผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่สอบผานหลักสูตร เรื่อง จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี โดยผูเรียนสามารถพิมพหนังสือรับรองผาน
ระบบอัตโนมัติได สำหรับหลักสูตร เรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี สามารถนับเปนชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง 
และเร่ืองอ่ืนๆ 1 ช่ัวโมง รวม 7 ช่ัวโมง ท้ังน้ีผูเรียนสามารถเลือกทดลองเรียนไดกอนตัดสินใจเรียนท่ี www.dbdacademy.com 

 (2) พัฒนาองคความรูเฉพาะดานโดยผูเชี่ยวชาญดานบัญชี ดวยการจัดทำสื่อวีดีทัศนและเผยแพรทาง
เว็บไซด (VDO on Demand) 
 เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศที่ตองการติดตามหลักสูตรการอบรมทางดานบัญชีทันตอสถานการณ
ได เขาเรียนทุกที่ ทุกเวลา ไมจำกัดผูเขาเรียนซึ่งขณะนี้หลักสูตร e – training ในรูปแบบ VDO on Demand   ที่เผยแพร
สำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มุงเนนใหการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชีผานระบบ Online สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีการพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณในโลกยุคดิจิตอล
และในเร็ว ๆ นี้ จะจัดทำหลักสูตร e – training ในรูปแบบ VDO on Demand  เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร ไดแก 

  หลักสูตร
1.ทำงบการเง�นให�ถูกต�องตามมาตรฐาน

2.สัญญาณเตือนภัยในงบการเง�น

 ว�ทยากร
นางสุภาพร  บุญแทน

 -

 ระยะเวลา
25  มิถุนายน   2556

ภายในกรกฎาคม  2556

  หลักสูตร
1.ทำบัญชีต�นทุนอย�างไรให�มีประสิทธิภาพ

2.ผู�ทำบัญชีกับการเตร�ยมความพร�อม
 สู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3.การว�เคราะห�งบการเง�น   

 ว�ทยากร
ดร. สมศักด�  ประถมศร�เมฆ

ดร. สุพจน�  สิงห�เสน�ห�
Mr. Keita  Inoue

ผศ. อรพ�น  เหล�าประเสร�ฐ



เพ��มพ�้นที่ให�บร�การรองรับเศรษฐกิจขยายตัว
ก�อนเข�า AEC
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาท ภารกิจหลักในการใหบริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและ
ใหบริการขอมูลแกนิติบุคคล ตลอดจนเปนคลังขอมูลธุรกิจที่สำคัญและใหญที่สุดของประเทศ  ไดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
การใหบริการเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกภาคธุรกิจมาอยางตอเนื่อง โดยในสวนภูมิภาคมีหนวยใหบริการของกรมฯ 
กระจายอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด  และมีสาขาอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด
เมืองพัทยา  หัวหิน  และเกาะสมุย   ในสวนกลางมีสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-5 ในกรุงเทพมหานคร และสวน
จดทะเบียนธุรกิจกลาง สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี รวมทั้งสิ้นมีหนวยใหบริการของ กรมฯ จำนวน 86  แหง 

 แตเนื่องจากกรุงเทพหมหานคร  ซึ่งเปนเมืองหลวง
ของประเทศไทย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญและ
มีความหนาแนนของจำนวนประชากรตอพ้ืนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกป
อยางตอเน่ือง ส่ืบเน่ืองมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนหนวยงาน
ใหบริการจำเปนตองปรับตัวโดยมุงเนนใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในขายผูใหบริการ
ประชาชน ไดเล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ ่งสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและอำนวยความสะดวก
ในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจใหงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
เวลาและคาใชจาย จึงเพิ่มหนวยใหบริการของกรมในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 1 แหง คือ สำนักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาเขต 6 ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ซ่ึงเร่ิมเปดใหบริการไปแลว ต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556  

 แนวคิดท่ีเลือกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เปนที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 6 เนื่องจาก 
กรมฯ มีหนวยงานใหบริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดแก  สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ำ) และ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 – 5 (ปนเกลา พหลโยธิน  
รัชดาภิเษก  สุรวงศ  บางนา) โดยสาขาที่มีผูมาติดตอขอใช
บริการหนาแนนสูงสุด 2 อันดับ คือ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
(สนามบินน้ำ) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 
(รัชดาภิเษก) ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกและอำนวย
ความสะดวกใหผูประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตจตุจักร  
บางเขน  หลักสี่  ดอนเมือง และสายไหม ที่มีการขยายตัว
ของธุรกิจการคาเพิ่มมากขึ้นในทุกป ซึ่งขณะนี้มีนิติบุคคล
ที่มีสถานประกอบการตั ้งอยู ใน 5 เขตดังกลาว จำนวน 
29,429 ราย คิดเปน 12.31 %  ของนิติบุคคลทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร (238,974  ราย)  กรมฯ จึงไดเพิ่มชองทาง
และสถานที ่ใหบริการอีก 1 แหง ที ่ศ ูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา  โดยเล็งเห็นวาเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสม
และสะดวกตอการเดินทางมาขอรับบริการของประชาชน  
อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีซ่ึงอยูระหวางสนามบินน้ำ และรัชดาภิเษก 
ซึ่งจะชวยกระจายความหนาแนนจากการใหบริการของ 
2  พ้ืนท่ีอีกทางหน่ึงดวย ทำใหปจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีหนวยใหบริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 87 แหง
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 การปรับตัวของกรมฯ ในการเพิ่มพื้นที่ใหบริการ
ดังกลาวน้ัน คาดวาจะทำใหผูประกอบการไดรับความสะดวก
และคลองตัวมากขึ้นในการเดินทางมาติดตอรับบริการ 
ณ หนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สามารถลดภาระ
คาใชจายในการเดินทาง ซ่ึงจะทำใหตนทุนในการดำเนินการ
ของผูประกอบการลดลง เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ มีสวนทำให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีงายตอการประกอบธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอง
กับนโยบายของกรมฯ ที ่ใหความสำคัญในการยกระดับ
คุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยใหมีความเจริญกาวหนา ย่ังยืน
ในระยะยาว พรอมกาวสูยุคระบบการคา และการลงทุน
ที่มีการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เปดใหบริการแลว 
เปดใหบริการแลว 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 6

ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ�งวัฒนะ



การรับรองคุณภาพการบร�หารจัดการ
ภาครัฐระดับพ�้นฐาน (Certified Fundamental Level) 
ประจำป� พ.ศ. 2556
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญกับการพัฒนาองคกร เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระดับ
มาตรฐานสากล และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการอยางตอเน่ือง ตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level)  ซ่ึงสำนักงาน ก.พ.ร. ไดปรับมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige Award และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)  
เพ่ือใชในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในระดับพ้ืนฐานมาอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2552 ซ่ึงมุงเนนใหความสำคัญกับการปฏิบัติราชการท่ีมีการนำองคกร
อยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคมใหความสำคัญตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงกระบวนงาน
ใหมีความยืดหยุนคลองตัว เกิดนวัตกรรม สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเรียนรู
อยางตอเนื่อง มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลสารสนเทศ และมีการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลการดำเนินการที่เปนเลิศ  

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดผานการตรวจรับรอง 
โดยผู ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ และไดรับมอบประกาศเกียรติคุณรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ประจำป 2556 
รวมกับหนวยงานท้ังระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
จำนวน 108 หนวยงาน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผานมา 
เพื่อแสดงใหเห็นวา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนองคกรที่มี
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี มีการนำองคการอยางมี
ทิศทาง ตามวิสัยทัศน “มืออาชีพดานบริการ สรางธรรมาภิบาล 
และมาตรฐานธุรกิจไทย” โดยปรากฏผลลัพธอยางเดนชัด 
อาทิ ภาพลักษณการบริการท่ีทันสมัย การนำเทคโนโลยีเขามา
ใหบริการ และการสรางนวัตกรรมบริการภาครัฐ ทำใหได
รับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนจากสำนักงาน ก.พ.ร. 
ถึง 5 รางวัล ภายใน 2 ป (พ.ศ. 2553 – 2554)  เปนส่ิงยืนยัน
ความสำเร็จในการพัฒนาองคกรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาคธุรกิจไทย ใหไดรับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน  
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 การมุงมั่นพัฒนาองคกร เปนเปาหมายสำคัญของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง  
โดยเนนการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเขามาใชในการบริหาร
จัดการองคกร และการใหบริการประชาชนอยางครบวงจร 
เพ่ือกาวสูการเปนองคกรอิเล็กทรอนิกส (Office Automation) 
รวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นการสรางความโปรงใสใน
องคกร ใหพรอมขับเคลื่อนธุรกิจไทย นำ AEC 



ข�าราชการดีเด�น 
ประจำป� 2555
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นายพ�นพงษ�  นัยนาภากรณ�
ผู�อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ

 การรับราชการเริ่มตนเมื่อ 23 ปที่แลว ในตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา 3 กองทะเบียนธุรกิจ 1  
กรมทะเบียนการคา  หลังจากนั้นไดยายไปปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคเปนระยะเวลากวา 18 ป โดยเริ่มที่จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงทำใหไดรับความรูและประสบการณงานดานจดทะเบียนเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีปริมาณ
งานมากเปนอันดับ 1  และ 4 ของประเทศตามลำดับ จนไดรับความไววางใจจากผูบริหารใหดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งขณะนั้นมีปญหาความขัดแยงและไมเขาใจกันระหวางจังหวัดและกรม
ในปญหาการจดทะเบียนบริษัทของชาวตางชาติ (นอมินี) ซ่ึงไดแกไขปญหาจนสำเร็จลุลวง ตอมาไดยายไปจังหวัดสมุทรสาคร
พรอมกับการไดรับมอบหมายใหทำการปรับภาพลักษณสำนักงาน ซ่ึงไดทำการออกแบบและดำเนินการจนเปนท่ีเรียบรอย
และเปนสำนักงานตนแบบมาจนถึงทุกวันนี้ กอนที่จะยายกลับมาปฏิบัติงานที่สวนกลางและที่สุดก็กลับมาปฏิบัติงานที่
สำนักทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนไดกลับบานอีกครั้ง 
 ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผานมาไดทุมเทใหกับการทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมุงเนนใหงาน
สำเร็จตามเปาหมายและเกิดประโยชนแกราชการอยางเต็มที่ โดยยึดหลักการความถูกตอง ทำงานดวยความมุงมั่น และ
ไมลืมกับการแสวงหาความรูใหมๆ  เพ่ือใหเกิดความรอบรู  เพราะคิดเสมอวาเม่ือเรามีศักยภาพการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ 
และเมื่อมีโอกาสเปนผูบริหารพยายามที่จะบริหารจัดการอยางมีระบบ กลาตัดสินใจ และรับผิดชอบ วางแผนคิดงานใหม 
ปรับปรุงพัฒนางานเกาใหดียิ่งขึ้น เคารพผูที่อาวุโสกวา ใหเกียรติเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เนนการมีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหคนรอบขางไดแสดงความคิดเห็น ถายทอดความรูและทักษะใหคนมาทีหลัง และสำคัญที่สุดตองมี
ความเมตตาและความเปนธรรม โดยมีอุดมคติในการทำงานที่วา “มิไดมีอาชีพรับราชการ แตเปนขาราชการอาชีพ”
 การไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดนนั้น คงสรางความภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางสูงสุดแกผูที่
ไดรับทุกคน แตโดยสวนตัวแลวมีความเช่ือโดยสุจริตใจอยางย่ิงวา ยังมีขาราชการหรือแมแตพนักงานราชการและเจาหนาท่ี
อีกหลายทาน ที่มีความรู ความสามารถ และทุมเทอุทิศตนใหกับงานราชการ เหมาะสมกับรางวัลดังกลาว เพียงแตยัง
ไมไดรับโอกาสเทานั้น ก็ขอเปนกำลังใจและขอใหทุมเทเสียสละใหกับการทำงานและสวนรวมตอไป สำหรับตนเองที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดนในป พ.ศ. 2555 นั้น  ตองขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุกทานที่ใหโอกาสในการ
ทำงาน เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาทุกคน ที่ใหการการสนับสนุนรวมแรงรวมใจกันในการทำงาน ซึ่งถือวาเปนสวน
สำคัญที่ทำใหการทำงานประสบความสำเร็จ และเปนสวนหนึ่งที่นำมาสูการไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
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นางสาวมัสลิน  แสวงทรัพย�
นักว�ชาการพาณิชย�ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบร�หาร

 บรรจุเขารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547  ในตำแหนงนักวิชาการพาณิชย สังกัดกลุมพัฒนาประสิทธิภาพ 
หนวยประสิทธิภาพ มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดปรับเปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงเปน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักพัฒนา
ระบบบริหาร รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 8 ป 8 เดือน
 ในชวงท่ีเขารับราชการใหมๆ  เปนชวงของการปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังสำคัญ มีการจัดต้ังหนวยงานพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑและวิธีของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  
มีการนำเทคนิค/เคร่ืองมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม เขามาปรับใชในระบบราชการไทย เชน Key Performance Indicator (KPI) 
ที่รูจักกันดีในชื่อ “ตัวชี้วัด”
 การปฏิบัติหนาท่ีนักพัฒนาระบบราชการ จำเปนตองอาศัยการศึกษาวิเคราะหท้ังเคร่ืองมือทางการบริหารรจัดการ
สมัยใหม และบทบาทหนาที่ของกรม ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อสามารถนำเครื่องมือสมัยใหมมาพัฒนางานของกรมให
บรรลุเปาประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 อีกท้ังตองอาศัยทักษะการเปนนักเจรจา นักเขียนท่ีดี เพ่ือช้ีแจงใหผูบริหารและบุคลากรของกรมเขาใจ และเห็นถึง
ประโยชนของการนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชพัฒนางาน เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชและประสบ
ความสำเร็จในองคกรตางประเทศ ซ่ึงมีการใชภาษาท่ีเขาใจยาก และตองวิเคราะหนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของกรม
 การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จึงชวยฝกฝนใหเปนผูปฏิบัติที่ดี คือ รูจักศึกษา เรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองอยางถองแท  รูจักปรับใชใหเหมาะสม และการรูจักเจรจาสรางความรวมมือที่ดี
 การไดรับคัดเลือกเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2555”  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ
อยางที่สุด และกอใหเกิดความตั้งใจอยางแนวแนที่จะปฏิบัติงานใหดียิ่งๆ ขึ้น
 อยางไรก็ตาม ความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นได  ปจจัยสำคัญยิ่งคือ ทีมงานและการทำงานเปนทีม จึงขอโอกาสนี้ 
กราบขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทุกทานที่กรุณาชี้แนะสิ่งดีๆ ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกคนที่รวมแรงรวมใจอยางเต็มที่ 
และใหความชวยเหลือดวยดีเสมอ
 ตอจากนี้ ขอตั้งปณิธานวา “จะปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามแบบอยางขาราชการที่ดี” ตลอดไป



พัฒนาทีมงาน SMART DBD ก�าวนำ AEC 
ส�วนภูมิภาค

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

22

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญตอการพัฒนา
ทีมงานและบุคลากรของกรมฯ โดยเนนการทำงานเปนทีม 
ซ่ึงเปนหัวใจของความสำเร็จ Teamwork จะชวยใหสามารถ
ฝาฟนปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส
ไดอยางสรางสรรคกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติและพฤติกรรมของ
ผูนำและผูตามในบริบทตาง ๆ เหลาน้ียังข้ึนอยูกับวัฒนธรรม 
และประเพณีท่ีแตละองคกรน้ัน ๆ ถือปฏิบัติดวย ซ่ึงการท่ีจะ
พัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพมากขึ้น สามารถนำหลักการ
ปฏิบัติมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการทำงานมากที่สุด 
หลักการที่กลาวคือ หลักแนน แมนเปา เขาถึง  ซึ่งจะชวย
นำพาองคกรไปสูเปาหมายสูงสุดที่ตั้งไวไดอยางสงางาม

“การที่จะพัฒนาทีมงานให�มีศักยภาพมากข�้น
สามารถนำหลักการปฏิบัติมาประยุกต�ใช� ได�

ให�สอดคล�องกับการทำงานมากที่สุด
หลักการที่กล�าวคือ หลักแน�น แม�นเป�า เข�าถึง” 
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 ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเปนตองใหความสำคัญ
ตอการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค
โดยมุงหวังใหเจาหนาที่ทุกคนมีทักษะในการทำงานเปนทีม 
สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนการกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ี
ของกรมฯ ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  กรมฯ จึงกำหนดจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “พัฒนาทีมงาน 
Smart DBD กาวนำ AEC” ทั ้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคข้ึน เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารไดส่ือสารและถายทอด
นโยบายการดำเนินงานไปสูเจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน
ของกรมฯ เพื่อใหมีความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจน และ
ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดนำเอานโยบาย
ไปถือปฏิบัติไดอยางชาญฉลาด และนำไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานในรูปแบบของการทำงานเปนทีม รวมถึง
สามารถนำเอาความรูท่ีไดรับจากการสัมมนาไปประยุกตใช
ในการทำงาน  ในขณะเดียวกันการใหความสำคัญอยาง
ตอเนื่องกับกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ก็มีความสำคัญ
เปนอยางย่ิง เน่ืองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะองคกร
ภาครัฐ มีนโยบายท่ีพรอมเปนแบบอยางท่ีดีในการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อทำใหสังคมนาอยู
และมีสภาพที่ดีขึ ้น และพรอมที่จะกาวไปขางหนาอยาง
ไมหยุดยั้ง

 ซ่ึงการสัมมนาโครงการและกิจกรรมการมีสวนรวมฯ 
(CSR) ดังกลาว ไดดำเนินการไปแลวในสวนภูมิภาครวม 
3 ครั้ง ดังนี้
            1. กลุมภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดำเนินการ
จัดสัมมนาเม่ือวันท่ี 26-27 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม โดยมีเจาหนาท่ีของกรมฯ เขารวม
จำนวน 220 ราย               
            2. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 
ดำเนินการจัดสัมมนาเม่ือวันท่ี 16-17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอร่ี  รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจาหนาท่ี
ของกรมฯ เขารวมจำนวน 202  ราย             
            3. กลุมภาคใตและภาคกลางตอนลาง  ดำเนินการ
จัดสัมมนาเม่ือวันท่ี 27-28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
จังหวัดตรัง  มีเจาหนาที่ของกรมฯ เขารวมจำนวน 178 ราย  
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 จากการประเมินผลภายหลังการจัดสัมมนา พบวา
ผูเขารวมสัมมนาในสวนภูมิภาคกวา 95% มีความพึงพอใจ
ตอการสัมมนาเปนอยางมาก เนื่องจากมีโอกาสไดพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวาง
บุคลากรของกรมฯ ในแตละจังหวัด เปนการชวยกระชับ
ความสัมพันธ ความรัก ความสามัคคี เสริมสรางใหเกิดการ
ทำงานเปนทีม รวมท้ังเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
และอยากใหมีการจัดสัมมนาในรูปแบบดังกลาวเกิดขึ้นใน
ทุกๆ ปตอไป 

 สวนการจัดสัมมนาใหกับเจาหนาที่ในสวนกลาง 
กำหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม
เดอะซายน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีจุดประสงคใหเจาหนาท่ี
มีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณในการทำงาน 
รวมทั้งเสริมสรางการทำงานเปนทีม เพื ่อใหการทำงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
ใหสัมภาษณออกอากาศสด ในรายการบายนี้มีคำตอบ 
ประเด็น "แนวทางการสงเสริมพัฒนาธุรกิจคาสงคาปลีกของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา"  เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 
ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9 อสมท.) 
เวลา 13.30 - 14.15 น.

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
แถลงขาวขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนเมษายน 2556 
ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 31 ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีในโอกาส
วันคลายวันสถาปนาครบรอบ 21 ป กรมทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมชั้น 8 กรมทรัพยสินทางปญญา 
เมื่อวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรม
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นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ใหสัมภาษณ(บันทึกเทป) ในรายการ ASEAN VISION 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ณ หอง KM 
ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 
จำนวน 4 ตอน เพื่อที่จะใหคนไทยไดเตรียมตัว รับความเปลี่ยนแปลง 
เตรียมความพรอม และเตรียมตัวรับมือกับการแขงขันทางเศรษฐกิจเสรี 
(ออกอากาศวันศุกรที่ 10, 17, 24 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.55 – 09.00 น.)

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนาครบรอบ 71 ป กรมการคาภายใน 
ณ หองโถงชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

นายอิทธิพล ชางหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว ครั้งที่ 170-4/2556 
ณ หองมวงระยา ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานการประชุมหารือความรวมมือสงเสริมพัฒนา
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย ระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กับหนวยงานพันธมิตร 18 หนวยงาน 
ณ หองมวงระยา ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
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