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DBD New Wave e-Commerce
ธุรกิจ e-Commerce เปนรูปแบบทางการคาทีม่ บี ทบาทสำคัญทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต เนือ่ งจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงความจำเปนของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ไรขอบเขตจำกัด ทั้งดานเวลาและสถานที่ ผูคนจึงจำเปนตองปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานที่เกิดขึ้น
อยูต ลอดเวลา ทัง้ นี้ จากผลการสำรวจการเติบโตดานการคาออนไลนของประเทศไทย พบวา ตลาดของธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศมีอตั ราการเจริญเติบโตทีส่ งู และเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งในลักษณะกาวกระโดด จึงเปนโอกาสอันดีตอ การขยายตัว
ดานการซือ้ ขายสินคาและบริการทางออนไลน อยางไรก็ตาม ปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคของธุรกิจ e-Commerce คือ การซือ้ ขาย
ทางอินเทอรเน็ตไมสามารถเห็นตัวตนของธุรกิจ ไมไดสัมผัสคุณภาพของสินคา/บริการที่ทำการซื้อขายจริง ทำใหผูบริโภค
บางสวนยังไมตัดสินใจใชบริการซื้อสินคา/บริการทางออนไลน

ประชากร
ในประเทศไทย
มีจำนวน

มีผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศ
ประมาณ

มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
จำนวน

มีการใช
Facebook
ประมาณ

ลานคน

ลานคน

ลานเคร�่อง

18
ลานคน

ของประชากรทั้งประเทศ

ของผูใชอินเทอรเน็ตทั้งประเทศ

67

24
36%

ของประชากรทั้งประเทศ

79

117%

27%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดำเนินการเพือ่ สงเสริมให
ผูป ระกอบธุรกิจใชพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ
และขยายตลาดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการขยายตัว
ของธุรกิจ e-Commerce ไทย ทำใหธรุ กิจไทยมีการดำเนินงาน
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคา และพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน พรอมสรางมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศไทย ดังนี้
1. สรางผูป ระกอบธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส โดย
ใหใช e-Commerce ในการเริ่มตนหรือขยายธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอบรมใหความรู ฝกปฏิบตั ใิ นการเปดรานคา
ออนไลน ใหคำปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจใหประสบ
ความสำเร็จ จัดทำเว็บไซตเพื่อเปนแหลงรวมการเรียนรู
ขอมูลขาวสารธุรกิจ และคูคาทางธุรกิจ ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และการใชเทคนิคกลยุทธการตลาดออนไลน
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce
เพือ่ สรางความเขมแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถของธุรกิจไทย
โดยจัดทำเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce

ทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานการรับรองความนาเชือ่ ถือ Trustmark
ระหวางประเทศ และอบรมบมเพาะใหคำปรึกษาแนะนำ
พัฒนาธุรกิจใหเขาสูมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเพื่อใหมีการ
บริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ นอกจากนั้นยัง
สงเสริมการสรางเทคนิคกลยุทธทางการตลาด e-Marketing
เพื่อพรอมสูตลาดระดับสากล
3.การสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
e-Commerce เพือ่ ทีจ่ ะสรางความนาเชือ่ ถือใหแกผปู ระกอบ
ธุรกิจ และเปนขอมูลสำหรับผูบริโภคเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในการซื้อขายสินคา/บริการผานทางออนไลน โดย
ใหมกี ารจดทะเบียนพาณิชยประกอบการพาณิชยกิจพาณิชย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และการออกเครื ่ อ งหมายรั บ รองการจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Registered) ใหแก
ธุรกิจที่ไดจดทะเบียนพาณิชยอยางถูกตองตามกฎหมาย
และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ (DBD Veriﬁed)
ใหแกธรุ กิจทีผ่ า นการประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจที่กรมฯ จัดทำขึ้น

05

การสงเสริมพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ในป 2556
กรมฯ ไดดำเนินงาน โครงการ New Wave e-Commerce
เพือ่ สงเสริมการใช e-Commerce ในการเริม่ ตนประกอบธุรกิจ
พัฒนาผูป ระกอบธุรกิจในการใช e-Commerce เปนเครือ่ งมือ
ในการขยายชองทางตลาด และสรางสมประสบการณใหแก
นักศึกษาฝกปฏิบตั งิ านในโลกธุรกิจจริง โดยกำหนดเปาหมาย
ใหมีการสรางรานคาออนไลน จำนวน 200 รานคา
แนวทางการดำเนินงาน
• จัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมและฝกปฏิบตั ใิ หสามารถ
ดำเนินการจัดทำรานคาออนไลน การบริหารจัดการ และ
การตลาดออนไลน รวม 36 ชัว่ โมง จำนวน 5 รุน รุน ละ 6 วัน
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 10 สิงหาคม 2556
ประกอบดวย
• Business Model การคาออนไลน
• การสรางและใชงานระบบรานคาออนไลนสำเร็จรูป
• การตลาดอิเล็กทรอนิกสและสื่อยุคใหม
• การบริหารจัดการรานคาออนไลน
- ระบบการชำระเงินออนไลนและความปลอดภัย
- ระบบการขนสง บรรจุภณ
ั ฑ ปลอดภัย สงตรง
เวลา คาใชจายนอย
- การบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ ม าตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ
• กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจออนไลน
• เทคนิคกลยุทธสคู วามสำเร็จของการคาออนไลน
• จัดหาชื่อเว็บไซตและพื้นที่วางรานคาออนไลน
ผานทางอินเทอรเน็ต (Web Hosting) เพือ่ เริม่ ตนการประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce พรอมการใหคำปรึกษาแนะนำ เปนระยะ
เวลา 1 ป
• สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต คัดเลือกนักศึกษา
เขารวมการเริ่มตนประกอบธุรกิจ และจัดหานักศึกษาเปน
“นองชวยพี่” เพื่อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจในการจัดทำ
เว็บไซตรานคาออนไลน

• สรางความรวมมือกับผูใหบริการเกี่ยวกับธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหความรู การเลือกใชบริการ
และพิจารณาจัด Package พิเศษสนับสนุนการเริ่มตน
เปดรานคาออนไลน ตลอดจนสรางความรวมมือกับสถาบัน
การเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไดมี
การหารือรวมกับหนวยงานพันธมิตร ภาครัฐ องคกรมหาชน
สมาคมธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce
สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา รวม 16 หนวยงาน
ทุกฝายยินดีใหการสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาว
ทัง้ นี้ กรมฯ ไดเปดตัวโครงการและรับสมัครผูเ ขารวม
โครงการ New Wave e-Commerce ไปแลวเมื่อวันพุธที่
22 พฤษภาคม 2556 ทีผ่ า นมา ณ ศูนยฝก อบรมพัฒนาธุรกิจการคา
ผูส นใจสมัครเขารวมโครงการไดจนถึง วันที่ 15 มิถนุ ายน 2556
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dbdnewwave.com ,
www.dbd.go.th สายดวน 1570 หรือ สอบถามไดท่ ี สำนักพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0 2547 5959-61
อีเมล e-commerce@dbd.go.th
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สรางความเขมแข็ง
ธุรกิจคาสงคาปลีกไทย
ธุรกิจคาสงคาปลีก หรือ ที่ชอบเรียกขานและคุนเคยกันในนาม “รานโชวหวย” เปนธุรกิจที่อยูคูคนไทยมาตั้งแต
สมัยปู ยา ตา ยาย ภาพคุน ตาในลักษณะหองแถวไมเกา ๆ ในพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ มีสนิ คาหลากหลายชนิด หลายประเภทใหเลือกหา
จับจาย เอาใจลูกคา ทุกเพศ และทุกวัย แถมบางรานยังแบงพืน้ ทีส่ ำหรับขายกาแฟโบราณ เปนแหลงชุมนุมของสภากาแฟ
ถกปญหาชีวิต ปญหาบานเมืองกันอยางออกรสชาติ
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แตปจ จุบนั บรรยากาศเหลานัน้ เริม่ เลือนหายไปจาก
สังคมไทย ทามกลางระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ผูค นตางเรงรีบ
ชอบความสะดวก สบาย ประกอบกับมีรา นคาสมัยใหม หรือ
ทีน่ ยิ มเรียกกันวา Modern Trade ซึง่ มีสง่ิ อำนวยความสะดวก
ครบครัน ติดแอรคอนดิชั่นเย็นสบาย สงผลใหลูกคาซึ่งเปน
คนสมัยใหมหนั ไปใชบริการเลือกซือ้ หาสินคาจากรานเหลานี้
บรรยากาศของสภากาแฟจึงเปลีย่ นไป แทบจะไมหลงเหลือ
บรรยากาศเกา ๆ อีกเลย รานเล็กรานนอยทีไ่ มสามารถปรับตัว
และแขงขันได ตองทยอยปดกิจการไป

กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบทบาทสำคัญในการ
สงเสริมพัฒนาธุรกิจ ใหเขมแข็ง แขงขันได เล็งเห็นความ
จำเปนที่ตองชวยเหลือธุรกิจระดับรากหญาของสังคมไทย
ใหกลับพลิกฟนกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการคาสงคาปลีก
ซึง่ เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจัดทำโครงการ “สรางความเขมแข็งธุรกิจ
คาสงคาปลีกไทย” โดยรวมมือกับ 16 หนวยงานพันธมิตร
ประกอบดวย สมาคมการคาสง-ปลีกไทย มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กสิ ก รไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดยอม การประปานครหลวง AIS TRUE และ DTAC
บูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาธุรกิจคาสง
คาปลีกของไทย ใหมีมาตรฐานคุณภาพ เขมแข็ง โดยให
ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการปรับภาพลักษณรานคาใหมีความทันสมัย สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและ
ครบวงจร สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน และมีความพรอม
ในการก า วเข า สู  ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(Asean Economics Community : AEC)
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โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ
1. เสริมสรางองคความรูด า นการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับการปรับภาพลักษณรา นคา การบริหารสินคาคงคลัง
การพัฒนารานคาเขาสูเกณฑคุณภาพ และการเพิ่มบริการ
เสริมตาง ๆ อยางครบวงจร
2. จัดทำ 2 Model รานคาตนแบบ สำหรับราน
ขนาดเล็ก 4x6 เมตร และขนาดกลาง 8x6 เมตร เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับภาพลักษณรานคาใหทันสมัย สวยงาม
โดยใชสง่ิ ของ และอุปกรณทม่ี อี ยูเ ดิมมาปรับปรุง เพือ่ ไมให
เปนภาระคาใชจา ยแกผปู ระกอบการดวยเทคนิค 5 ส สัมพันธ
คือ สวย สะอาด สวาง สะดวก และสบาย หรือหากตองการ
ปรับปรุงรานใหม ก็สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณตาง ๆ
มาปรับภาพลักษณรานใหเปนไปตามแนวทางที่ใหไว
3. สนั บ สนุ น ให ร  า นค า มี บ ริ ก ารเสริ ม อย า ง
ครบวงจร เพื่อเพิ่มรายไดและดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
มากขึน้ เชน ใหบริการชำระคาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท คาประกัน
ภาษี บัตรเครดิต ตัว๋ เครือ่ งบิน และบริการตูน ำ้ หยอดเหรียญ
ซึง่ รานคาทีเ่ ขารวมโครงการจะไดรบั สิทธิพเิ ศษจากหนวยงาน
พันธมิตรที่ใหการสนับสนุน
4. สนับสนุนการเขาถึงแหลงสินเชื่อตนทุนต่ำ
พรอมเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสใหรานคาสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนทีม่ ตี น ทุนต่ำ มีเงือ่ นไขพิเศษ เชน มีบริการ
เสริมในการรับชำระเงินผานบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย และ
คาธรรมเนียมการกูในอัตราพิเศษ โดยไมตองมีหลักทรัพย
ค้ำประกัน
5. รวมมือกับผูผ ลิต ผูแ ทนจำหนายจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย โดยจัดแคมเปญครัง้ ใหญ ขายสินคาราคา
พิเศษลด 20-30% ในงาน “โชวหวย โชวสวย ทั่วไทย
รวมใจชวยสังคม” ระหวางวันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม
2556 ที่ผานมา ซึ่งมีรานคาสงรวมจัดกิจกรรม 58 แหง
รานคาปลีกกวา 12,000 รายทั่วประเทศ กอใหเกิดมูลคา
ซื ้ อ ขายรวมกว า 600 ล า นบาท นอกจากนี ้ ย ั ง มี แ ผนจั ด
แคมเปญยอย ลดราคาสินคาเปนชวง ๆ หมุนเวียนตลอดทัง้ ป
หวังใหเกิดการสรางเครือขายพันธมิตรที่เกื้อกูลทางการคา
ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
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และเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 56 ไดลงพื้นที่เยี่ยมรานคาที่
เขารวมโครงการฯ 2 แหง คือ ราน ส.สรรพกิจคาสง กรุงเทพฯ
ซึง่ เปนรานคาสงทีม่ กี ารเชือ่ มโยงเครือขายพันธมิตรทางการคา
กับผูผลิต ผูแทนจำหนาย และสมาชิกคาปลีกเครือขาย
จำนวนมาก และรานบิ๊กซง ซุปเปอรสโตร สาขาเอกชัย
จ.สมุทรสาคร ซึง่ ถือเปนหนึง่ ในรานคาตนแบบ ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค และหลังจากนี้จะ
เดินหนาลงพืน้ ทีโ่ ดยจัดทีมผูเ ชีย่ วชาญไปใหความรูก บั รานคา
ที่สมัครเขารวมโครงการในทุกภูมิภาคของประเทศอยาง
ตอเนื่อง
จึงขอเชิญรานคาสงคาปลีกทั่วประเทศเขารวม
กระบวนการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ค า ส ง ค า ปลี ก ไทยให เ ข ม แข็ ง
แขงขันได เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใตระบบการคาเสรี
ตามแนวทางดังกลาวขางตน สำหรับผูที่เขารวมโครงการฯ
มีสิทธิไดรับสติ๊กเกอรติดรานเพื่อแสดงวาไดผานการสราง
องคความรูดานการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาปรับ
ภาพลักษณรา นคาให สวย สะอาด สวาง สะดวก สบาย แลว
รวมทั้งสามารถเขารวมประกวดเพื่อรับรางวัลรานคาพัฒนา
ดีเดนตอไป
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พัฒนาความรู มุงสูธรรมาภิบาล
การสรางธรรมาภิบาลใหกบั ธุรกิจดวยการใหความรูค วามเขาใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ การปฏิบตั ติ น
ใหถูกตองตามกฎหมายแกผูประกอบธุรกิจ ไดแก กรรมการ หุนสวนผูจัดการ พนักงานและผูเกี่ยวของ ทั้งสำนักงานบัญชี
และผูทำบัญชี เปนภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในป พ.ศ.2556 กรมพัฒนาธุรกิจ การค ามี แ ผน
จัดอบรม “พัฒนาความรูม งุ สูธ รรมาภิบาล” แกผปู ระกอบ
ธุรกิจไทยและบุคคลกลุม เปาหมายรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ แบงเปน
สวนกลาง 2 ครั้ง และสวนภูมิภาค 6 ครั้ง ซึ่งกระจายตาม
ภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ 2 ครัง้ ภาคใต 2 ครัง้ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคละ 1 ครั้ง โดยตั้งเปา
ธุรกิจทัว่ ประเทศตองไดรบั การอบรมไมนอ ยกวา 3,500 คน
ในการจัดอบรมแตละครั้ง กรมฯจะประชาสัมพันธใหทราบ
ลวงหนาผานทาง www.dbd.go.th สายดวน 1570 และ
สื่อประชาสัมพันธตางๆ รวมทั้งสงหนังสือเชิญชวนธุรกิจ
เขารวมอบรม โดยมีหัวขอการใหความรูเกี่ยวกับ
• ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรือ่ ง การบริหาร
จัดการหางหุนสวนอยางมีธรรมาภิบาล
• พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 เรือ่ ง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ
ซึ่งนอกจากผูประกอบธุรกิจจะไดรับความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจแลว
ผูเขารับการอบรมที่เปน ผูทำบัญชี ผูสอบบัญชียังสามารถ
นับชัว่ โมงการพัฒนาความรูต อ เนือ่ งทางวิชาชีพได โดยแบงเปน
เนื้อหาทางดานอื่น 4 ชั่วโมง 30 นาที เชน ความรูเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล การขึน้ ทะเบียนนายจาง ทิศทางวิชาชีพ
บัญชีพบัญชีไทยภายใตกรอบ AEC คุณธรรม จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี และดานบัญชี
อีก 2 ชั่วโมง รวมเปน 6 ชั่วโมง 30 นาที

และเพือ่ เปนการเตรียมความพรอมและสรางความ
เขมแข็งใหผูประกอบธุรกิจกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 กรมฯไดเพิ่มเนื้อหาการอบรมเพื่อสราง
มาตรฐานใหธุรกิจไทยเตรียมรับมือกับการเขามาประกอบ
ธุรกิจของชาวตางชาติโดยเนนใหความรูเกี่ยวกับ
• การสรางมาตรฐานงานบัญชีดว ยสำนักงานบัญชี
คุณภาพ
• คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชี
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นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐ ในการสงผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกธุรกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ไดแก

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
เรื่อง ทิศทางวิชาชีพบัญชีไทยภายใตกรอบ AEC

สำนักงานประกันสังคม
เรื่อง การขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม

กรมสรรพากร
เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคลเกี่ยวกับรายจายตองหาม

ผูป ระกอบการทีส่ นใจสามารถสมัครเขารับการอบรม
ไดที่สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด
ทุกจังหวัด และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ ประเทศ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2547 4419 , 0 2547 4511
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Franchise Business
Matching Session
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 ซึ่งทั้ง 4 ประเทศมีฐานสำคัญคือประเทศไทย
เนือ่ งจากประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของพืน้ ทีส่ ามารถขยายตัวออกไปไดทกุ ประเทศ ทัง้ ยังมีขนาดตลาดและการบริโภค
ดีกวา ฉะนั้น AEC จะมีฐานที่นาลงทุนคือ ประเทศไทย

ธุรกิจ
การศึกษา

ธุรกิจ
อาหาร/เครื่องดื่ม

ธุรกิจ
ความงาม/สปา

ธุรกิจ
บริการ
ธุรกิจ อื่นๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในบริบทดานการสงเสริม
พัฒนาธุรกิจ ไดดำเนินการจัดอบรมสรางองคความรูใหแก
ผูป ระกอบธุรกิจแฟรนไชสใหมคี วามพรอมกอนเขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาอยางตอเนื่อง โดยเนนการใหความรู
เกีย่ วกับกลยุทธการตลาด สภาพการคา การลงทุน กฎ ระเบียบ

ขั้นตอน วิธีการ ขอจำกัด ปญหาและอุปสรรคของการทำ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส ใ นแต ล ะประเทศของภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น
เพือ่ เปนการพัฒนาศักยภาพของผูป ระกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และมีความพรอม
สามารถแขงขันไดอยางเขมแข็งในตลาด AEC
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นอกจากนี้ กรมฯ ยังเล็งเห็นวาการสรางพันธมิตร
และเครือขายทางธุรกิจทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ
จะเปนการสรางโอกาสทางการแขงขันและเพิม่ ชองทางการ
ตลาดใหกบั ผูป ระกอบธุรกิจแฟรนไชสของไทย จึงสนับสนุน
ใหมีการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ โดยจั ด ให ม ี ก ารพบปะ แลกเปลี ่ ย น
ประสบการณและมุมมองทางธุรกิจ รวมถึงการสำรวจเสนทาง
และสภาพตลาดในประเทศสมาชิกภูมภิ าคอาเซียน 5 ประเทศ
คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และสปป.ลาว
พร อ มทั ้ ง นำผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส ไ ทยและธุ ร กิ จ ที ่
เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเขารวมกิจกรรมการสรางเครือขาย
ทางการตลาดในตางประเทศ เพื่อไปนำเสนอและเจรจา
จับคูธุรกิจ แลกเปลี่ยนขอมูลทางการคากับเครือขายธุรกิจ
ในตางประเทศ ซึ่งกรมฯ คาดหวังวา การเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
ระหวาง ผูประกอบธุรกิจของไทย และผูประกอบธุรกิจ
ชาวตางชาติ ใหสามารถนำมาพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ตลอดจนตอยอดทางธุรกิจของตนเองไดในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ไดนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส
เดินทางไปศึกษาดูงานตามแผนงานทีว่ างไว ณ ประเทศเกาหลีใต
อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส เพือ่ สรางโอกาส และเปดมุมมองใหม ๆ
ในการดำเนินธุรกิจ ซึง่ นับวาประสบความสำเร็จเปนทีน่ า พอใจ
มีผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทยไดจับคูเจรจาธุรกิจกับผู
ประกอบธุรกิจชาวตางชาติหลายราย และในเวลาอันใกลน้ี
กรมฯ จะนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไปศึกษาดูงาน และ
สำรวจเสนทางการคา ณ ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และ
สปป.ลาว เพื่อใหมีการรวมกลุมและเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ กลยุทธและชองทางการตลาดใหมๆ ระหวาง
ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส ไ ทยและต า งประเทศต อ ไป
อนาคตธุรกิจแฟรนไชสไทยมีโอกาสเติบโตไดอยางสดใส
ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ ตลาด AEC
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พัฒนาผูประกอบว�ชาชีพบัญชี
ผานระบบ Online
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดโอกาสและเพิม่ ทางเลือกใหผปู ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูส นใจทัว่ ไป ไดเขาถึงองคความรู
ไดอยางไมมขี อ จำกัด โดยการเพิม่ ชองทางการเขาถึงองคความรูผ า นระบบออนไลน ซึง่ มีวตั ถุประสงคใหผปู ระกอบวิชาชีพบัญชี
สามารถเขาเรียนไดทกุ ที่ ทุกเวลา ไมจำกัดจำนวนผูเ รียน ซึง่ การอบรมผานระบบออนไลนนจ้ี ะชวยใหการอบรมเปนไปอยางทัว่ ถึง
โดยเฉพาะในจังหวัดหางไกลและขาดแคลนสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี นอกจากนีก้ ารอบรมผานระบบออนไลนไดมกี าร
ทดสอบวาผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทเ่ี ขารับการอบรมไดรบั องคความรูจ ริง รวมทัง้ หากผานการทดสอบตามเกณฑวดั ผลทีก่ ำหนด
กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะออกหนังสือรับรอง ซึง่ ผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใชเปนหลักฐานแจงการพัฒนาความรูต อ เนือ่ ง
ทางวิชาชีพบัญชีไดดวย
สำหรับป 2556 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคามีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้
(1) พัฒนาองคความรูพ
 น้ื ฐานหลักสูตร เรือ่ ง “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

15

หลักเกณฑการจบหลักสูตรและผานการทดสอบ Final
ผูเรียนตองเรียนใหครบตามเนื้อหาวิชาทุกหนาภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะถือวาจบหลักสูตรแตตองมี
การทดสอบ (Final) โดยผูเ รียนทีผ่ า นการอบรมตองไดรบั คะแนนไมตำ่ กวารอยละ 60 หากทดสอบครัง้ แรกไมผา น สามารถ
สอบซอมไดอีกหนึ่งครั้ง โดยนับคะแนนจากครั้งที่ไดมากที่สุด และกรมจะออกหนังสือรับรอง (CPD) ใหแกผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่สอบผานหลักสูตร เรื่อง จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี โดยผูเรียนสามารถพิมพหนังสือรับรองผาน
ระบบอัตโนมัติได สำหรับหลักสูตร เรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี สามารถนับเปนชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง
และเรือ่ งอืน่ ๆ 1 ชัว่ โมง รวม 7 ชัว่ โมง ทัง้ นีผ้ เู รียนสามารถเลือกทดลองเรียนไดกอ นตัดสินใจเรียนที่ 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
ว�ทยากร

หลักสูตร
1.ทำบัญชีตนทุนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
2.ผูทำบัญชีกับการเตร�ยมความพรอม
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3.การว�เคราะหงบการเง�น

ดร. สมศักด ประถมศร�เมฆ
ดร. สุพจน สิงหเสนห
Mr. Keita Inoue
ผศ. อรพ�น เหลาประเสร�ฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา มุง เนนใหการพัฒนาศักยภาพผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีผา นระบบ Online สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีการพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณในโลกยุคดิจิตอล
และในเร็ว ๆ นี้ จะจัดทำหลักสูตร e – training ในรูปแบบ VDO on Demand เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตร
1.ทำงบการเง�นใหถูกตองตามมาตรฐาน
2.สัญญาณเตือนภัยในงบการเง�น

ว�ทยากร
นางสุภาพร บุญแทน
-

ระยะเวลา
25 มิถุนายน 2556
ภายในกรกฎาคม 2556
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เพ��มพ�้นที่ใหบร�การรองรับเศรษฐกิจขยายตัว
กอนเขา AEC
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
มีความหนาแนนของจำนวนประชากรตอพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทุกป
อยางตอเนือ่ ง สืบ่ เนือ่ งมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนหนวยงาน
ใหบริการจำเปนตองปรับตัวโดยมุง เนนใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในขายผูใหบริการ
ประชาชน ไดเล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและอำนวยความสะดวก
ในการเริม่ ตนประกอบธุรกิจใหงา ย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
เวลาและคาใชจาย จึงเพิ่มหนวยใหบริการของกรมในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 1 แหง คือ สำนักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาเขต 6 ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ซึง่ เริม่ เปดใหบริการไปแลว ตัง้ แตวนั ที่ 28 กุมภาพันธ 2556

แนวคิดทีเ่ ลือกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เปนที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 6 เนื่องจาก
กรมฯ มีหนวยงานใหบริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดแก สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ำ) และ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 – 5 (ปน เกลา พหลโยธิน
รัชดาภิเษก สุรวงศ บางนา) โดยสาขาที่มีผูมาติดตอขอใช
บริการหนาแนนสูงสุด 2 อันดับ คือ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
(สนามบินน้ำ) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3
(รัชดาภิเษก) ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกและอำนวย
ความสะดวกใหผปู ระกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร
บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม ที่มีการขยายตัว
ของธุรกิจการคาเพิ่มมากขึ้นในทุกป ซึ่งขณะนี้มีนิติบุคคล
ที ่ มี สถานประกอบการตั ้ ง อยู  ใ น 5 เขตดั ง กล าว จำนวน
29,429 ราย คิดเปน 12.31 % ของนิติบุคคลทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร (238,974 ราย) กรมฯ จึงไดเพิ่มชองทาง
และสถานที ่ ใ ห บ ริ ก ารอี ก 1 แห ง ที ่ ศ ู น ย ร าชการเฉลิ ม
พระเกียรติ 80 พรรษา โดยเล็งเห็นวาเปนสถานทีท่ เ่ี หมาะสม
และสะดวกตอการเดินทางมาขอรับบริการของประชาชน
อีกทัง้ ยังเปนพืน้ ทีซ่ ง่ึ อยูร ะหวางสนามบินน้ำ และรัชดาภิเษก
ซึ่งจะชวยกระจายความหนาแนนจากการใหบริการของ
2 พืน้ ทีอ่ กี ทางหนึง่ ดวย ทำใหปจ จุบนั กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีหนวยใหบริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 87 แหง
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การปรับตัวของกรมฯ ในการเพิ่มพื้นที่ใหบริการ
ดังกลาวนัน้ คาดวาจะทำใหผปู ระกอบการไดรบั ความสะดวก
และคลองตัวมากขึ้นในการเดินทางมาติดตอรับบริการ
ณ หนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สามารถลดภาระ
คาใชจา ยในการเดินทาง ซึง่ จะทำใหตน ทุนในการดำเนินการ
ของผูประกอบการลดลง เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ มีสวนทำให
ประเทศไทยเปนประเทศทีง่ า ยตอการประกอบธุรกิจ ซึง่ สอดคลอง
กับนโยบายของกรมฯ ที่ใหความสำคัญในการยกระดับ
คุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเปนการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยใหมคี วามเจริญกาวหนา ยัง่ ยืน
ในระยะยาว พรอมกาวสูยุคระบบการคา และการลงทุน
ที่มีการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ว
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ิ 80
มิ พระเกยี รต
เฉล
ศนู ยร าชการ
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การรับรองคุณภาพการบร�หารจัดการ
ภาครัฐระดับพ�้นฐาน (Certified Fundamental Level)
ประจำป พ.ศ. 2556
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญกับการพัฒนาองคกร เพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร ะดับ
มาตรฐานสากล และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านใหสนองตอบตอความตองการของผูร บั บริการอยางตอเนือ่ ง ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Fundamental Level) ซึง่ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดปรับมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige Award และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)
เพือ่ ใชในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดพฒ
ั นาองคกรตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในระดับพืน้ ฐานมาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป 2552 ซึง่ มุง เนนใหความสำคัญกับการปฏิบตั ริ าชการทีม่ กี ารนำองคกร
อยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคมใหความสำคัญตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงกระบวนงาน
ใหมีความยืดหยุนคลองตัว เกิดนวัตกรรม สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเรียนรู
อยางตอเนื่อง มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลสารสนเทศ และมีการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลการดำเนินการที่เปนเลิศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดผานการตรวจรับรอง
โดยผู  ต รวจประเมิ น จากสำนั ก งาน ก.พ.ร. และสถาบั น
เพิม่ ผลผลิตแหงชาติ และไดรบั มอบประกาศเกียรติคณ
ุ รับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน ประจำป 2556
รวมกับหนวยงานทัง้ ระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
จำนวน 108 หนวยงาน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผานมา
เพื่อแสดงใหเห็นวา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนองคกรที่มี
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ ี มีการนำองคการอยางมี
ทิศทาง ตามวิสยั ทัศน “มืออาชีพดานบริการ สรางธรรมาภิบาล
และมาตรฐานธุรกิจไทย” โดยปรากฏผลลัพธอยางเดนชัด
อาทิ ภาพลักษณการบริการทีท่ นั สมัย การนำเทคโนโลยีเขามา
ใหบริการ และการสรางนวัตกรรมบริการภาครัฐ ทำใหได
รับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนจากสำนักงาน ก.พ.ร.
ถึง 5 รางวัล ภายใน 2 ป (พ.ศ. 2553 – 2554) เปนสิง่ ยืนยัน
ความสำเร็จในการพัฒนาองคกรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ซึง่ กอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกภาคธุรกิจไทย ใหไดรบั บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
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การมุงมั่นพัฒนาองคกร เปนเปาหมายสำคัญของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
โดยเนนการนำระบบเทคโนโลยีทนั สมัยเขามาใชในการบริหาร
จัดการองคกร และการใหบริการประชาชนอยางครบวงจร
เพือ่ กาวสูก ารเปนองคกรอิเล็กทรอนิกส (Ofﬁce Automation)
รวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นการสรางความโปรงใสใน
องคกร ใหพรอมขับเคลื่อนธุรกิจไทย นำ AEC
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ขาราชการดีเดน
ประจำป 2555
นายพ�นพงษ นัยนาภากรณ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ
การรับราชการเริ่มตนเมื่อ 23 ปที่แลว ในตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา 3 กองทะเบียนธุรกิจ 1
กรมทะเบียนการคา หลังจากนั้นไดยายไปปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคเปนระยะเวลากวา 18 ป โดยเริ่มที่จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ ทำใหไดรบั ความรูแ ละประสบการณงานดานจดทะเบียนเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากเปนจังหวัดทีม่ ปี ริมาณ
งานมากเปนอันดับ 1 และ 4 ของประเทศตามลำดับ จนไดรบั ความไววางใจจากผูบ ริหารใหดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งขณะนั้นมีปญหาความขัดแยงและไมเขาใจกันระหวางจังหวัดและกรม
ในปญหาการจดทะเบียนบริษทั ของชาวตางชาติ (นอมิน)ี ซึง่ ไดแกไขปญหาจนสำเร็จลุลว ง ตอมาไดยา ยไปจังหวัดสมุทรสาคร
พรอมกับการไดรบั มอบหมายใหทำการปรับภาพลักษณสำนักงาน ซึง่ ไดทำการออกแบบและดำเนินการจนเปนทีเ่ รียบรอย
และเปนสำนักงานตนแบบมาจนถึงทุกวันนี้ กอนที่จะยายกลับมาปฏิบัติงานที่สวนกลางและที่สุดก็กลับมาปฏิบัติงานที่
สำนักทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนไดกลับบานอีกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผานมาไดทุมเทใหกับการทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมุงเนนใหงาน
สำเร็จตามเปาหมายและเกิดประโยชนแกราชการอยางเต็มที่ โดยยึดหลักการความถูกตอง ทำงานดวยความมุงมั่น และ
ไมลมื กับการแสวงหาความรูใ หมๆ เพือ่ ใหเกิดความรอบรู เพราะคิดเสมอวาเมือ่ เรามีศกั ยภาพการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ
และเมื่อมีโอกาสเปนผูบริหารพยายามที่จะบริหารจัดการอยางมีระบบ กลาตัดสินใจ และรับผิดชอบ วางแผนคิดงานใหม
ปรับปรุงพัฒนางานเกาใหดียิ่งขึ้น เคารพผูที่อาวุโสกวา ใหเกียรติเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เนนการมีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหคนรอบขางไดแสดงความคิดเห็น ถายทอดความรูและทักษะใหคนมาทีหลัง และสำคัญที่สุดตองมี
ความเมตตาและความเปนธรรม โดยมีอุดมคติในการทำงานที่วา “มิไดมีอาชีพรับราชการ แตเปนขาราชการอาชีพ”
การไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดนนั้น คงสรางความภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางสูงสุดแกผูที่
ไดรบั ทุกคน แตโดยสวนตัวแลวมีความเชือ่ โดยสุจริตใจอยางยิง่ วา ยังมีขา ราชการหรือแมแตพนักงานราชการและเจาหนาที่
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�ชาการพาณิชยชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบร�หาร
บรรจุเขารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ในตำแหนงนักวิชาการพาณิชย สังกัดกลุมพัฒนาประสิทธิภาพ
หนวยประสิทธิภาพ มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดปรับเปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงเปน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักพัฒนา
ระบบบริหาร รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 8 ป 8 เดือน
ในชวงทีเ่ ขารับราชการใหมๆ เปนชวงของการปฏิรปู ระบบราชการไทยครัง้ สำคัญ มีการจัดตัง้ หนวยงานพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑและวิธีของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
มีการนำเทคนิค/เครือ่ งมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม เขามาปรับใชในระบบราชการไทย เชน Key Performance Indicator (KPI)
ที่รูจักกันดีในชื่อ “ตัวชี้วัด”
การปฏิบตั หิ นาทีน่ กั พัฒนาระบบราชการ จำเปนตองอาศัยการศึกษาวิเคราะหทง้ั เครือ่ งมือทางการบริหารรจัดการ
สมัยใหม และบทบาทหนาที่ของกรม ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อสามารถนำเครื่องมือสมัยใหมมาพัฒนางานของกรมให
บรรลุเปาประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อีกทัง้ ตองอาศัยทักษะการเปนนักเจรจา นักเขียนทีด่ ี เพือ่ ชีแ้ จงใหผบู ริหารและบุคลากรของกรมเขาใจ และเห็นถึง
ประโยชนของการนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชพัฒนางาน เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชและประสบ
ความสำเร็จในองคกรตางประเทศ ซึง่ มีการใชภาษาทีเ่ ขาใจยาก 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
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พัฒนาทีมงาน SMART DBD กาวนำ AEC
สวนภูมิภาค

“การที่จะพัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพมากข�้น
สามารถนำหลักการปฏิบัติมาประยุกต ใช ได
ใหสอดคลองกับการทำงานมากที่สุด
หลักการที่กลาวคือ หลักแนน แมนเปา เขาถึง”

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญตอการพัฒนา
ทีมงานและบุคลากรของกรมฯ โดยเนนการทำงานเปนทีม
ซึง่ เปนหัวใจของความสำเร็จ Teamwork จะชวยใหสามารถ
ฝาฟนปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี สามารถเปลีย่ นวิกฤตใหเปนโอกาส
ไดอยางสรางสรรคกอ ใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติและพฤติกรรมของ
ผูน ำและผูต ามในบริบทตาง ๆ เหลานีย้ งั ขึน้ อยูก บั วัฒนธรรม
และประเพณีทแ่ี ตละองคกรนัน้ ๆ ถือปฏิบตั ดิ ว ย ซึง่ การทีจ่ ะ
พัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพมากขึ้น สามารถนำหลักการ
ปฏิบัติมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการทำงานมากที่สุด
หลักการที่กลาวคือ หลักแนน แมนเปา เขาถึง ซึ่งจะชวย
นำพาองคกรไปสูเปาหมายสูงสุดที่ตั้งไวไดอยางสงางาม
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ดังนัน้ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีก่ รมพัฒนา
ธุรกิจการคา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเปนตองใหความสำคัญ
ตอการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
โดยมุงหวังใหเจาหนาที่ทุกคนมีทักษะในการทำงานเปนทีม
สามารถทำงานรวมกับผูอ น่ื ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนการกระชับความสัมพันธระหวางผูบ ริหารและเจาหนาที่
ของกรมฯ ซึง่ จะชวยใหการปฏิบตั งิ านเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน กรมฯ จึงกำหนดจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “พัฒนาทีมงาน
Smart DBD ก า วนำ AEC” ทั ้ ง ในส ว นกลางและส ว น
ภูมภิ าคขึน้ เพือ่ เปดโอกาสใหผบู ริหารไดสอ่ื สารและถายทอด
นโยบายการดำเนินงานไปสูเจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน
ของกรมฯ เพื่อใหมีความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจน และ
ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของ
ผูบริหาร เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดนำเอานโยบาย
ไปถือปฏิบัติไดอยางชาญฉลาด และนำไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานในรูปแบบของการทำงานเปนทีม รวมถึง
สามารถนำเอาความรูท ไ่ี ดรบั จากการสัมมนาไปประยุกตใช
ในการทำงาน ในขณะเดียวกันการใหความสำคัญอยาง
ตอเนื่องกับกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม หรือ
Corporate Social Responsibility (CSR) ก็มีความสำคัญ
เปนอยางยิง่ เนือ่ งจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะองคกร
ภาครัฐ มีนโยบายทีพ่ รอมเปนแบบอยางทีด่ ใี นการมีสว นรวม
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อทำใหสังคมนาอยู
และมีสภาพที่ดีขึ้น และพรอมที่จะกาวไปขางหนาอยาง
ไมหยุดยั้ง

ซึง่ การสัมมนาโครงการและกิจกรรมการมีสว นรวมฯ
(CSR) ดังกลาว ไดดำเนินการไปแลวในสวนภูมิภาครวม
3 ครั้ง ดังนี้
1. กลุม ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดำเนินการ
จัดสัมมนาเมือ่ วันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม โดยมีเจาหนาทีข่ องกรมฯ เขารวม
จำนวน 220 ราย
2. กลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
ดำเนินการจัดสัมมนาเมือ่ วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจาหนาที่
ของกรมฯ เขารวมจำนวน 202 ราย
3. กลุมภาคใตและภาคกลางตอนลาง ดำเนินการ
จัดสัมมนาเมือ่ วันที่ 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 รวมทัง้ เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
และอยากใหมีการจัดสัมมนาในรูปแบบดังกลาวเกิดขึ้นใน
ทุกๆ ปตอไป
สวนการจัดสัมมนาใหกับเจาหนาที่ในสวนกลาง
กำหนดจัดขึน้ ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม
เดอะซายน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีจดุ ประสงคใหเจาหนาที่
มีโอกาสไดแลกเปลีย่ นความรู และประสบการณในการทำงาน
รวมทั้งเสริมสรางการทำงานเปนทีม เพื่อใหการทำงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ภาพกิจกรรม
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

27

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

กรมพั
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Department of Business Development
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