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ผลผลิตท่ี 1 การพัฒนาธุรกิจและสรางธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน  
353,986,805.46 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 1,300,888 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 272.11 บาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน 286,049,607.43 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 
1,327,043 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 215.55 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เปนจํานวนเงิน 67,937,198.03 บาท คิดเปนรอยละ 23.75 เน่ืองจากกรมฯ ตองดําเนินงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรในการสรางธรรมาภิบาล และพัฒนาธุรกิจไทยใหเข็มแข็ง แขงขันได พรอมยกระดับธุรกิจไทยสูเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ อาทิเชน การพัฒนาและสรางโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส การสรางความเข็มแข็งให
ธุรกิจคาสง-คาปลีกไทย การสรางเครือขายดานการตลาดธุรกิจโลจิสติกส การสรางนักการตลาด การพัฒนา
ศักยภาพกลุมธุรกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การยกระดับสํานักงานบัญชีคุณภาพ การสราง
ธรรมมาภิบาลธุรกิจไทย และการพัฒนาระบบขอมูลการจัดระดับความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส เปนตน 

 สวนปริมาณผลผลิตที่ลดลงน้ัน สืบเน่ืองจากการปรับลดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและ
การตลาดผานดาวเทียม และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายใหมีการตรวจสอบในเชิงลึกข้ึน อีกทั้งปจจัยภายนอกอื่น
ที่ไมสามารถควบคุมได เชน จํานวนประชาชนแจงเปนผูทําบัญชี หรือจํานวนเรื่องที่สภาวิชาชีพ/ผูประกอบ
วิชาชีพ หรือหนวยงานอื่นเสนอประเด็นใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เปนตน สงผลใหปริมาณผลผลิตรวมลดลง 
จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.24 

 โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ สรางธรรมาภิบาลและพัฒนา
ธุรกิจไทยใหเขมแข็งแขงขันได ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีงานโครงการสําคัญ ดังน้ี 
 1. ยกระดับสํานักงานบัญชีคุณภาพ (Improving Thai Accounting Offices Towards the 
Quality Standard) ภารกิจดานการพัฒนาความรู และสงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งสํานักงานบัญชีถือเปนองคประกอบสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหธุรกิจมีธรรมาภิบาล โดยดําเนินการภายใต
นโยบาย “บันได 3 ข้ัน” 

ข้ันที่ 1 บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ 
ข้ันที่ 2 ยกระดับสํานักงานบัญชีสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
ข้ันที่ 3 พัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงเครือขายสํานักงานบัญชีคุณภาพ 
2. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ (Building Corporate Governance) กํากับดูแลนิติบุคคลใหปฏิบัติอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย 9 ฉบับ ที่อยูในความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาสงเสริมธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลและมี
การบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานมีความนาเช่ือถือ และสามารถแขงขันได  

2.1 กํากับดูแลธุรกิจใหปฏิบัติตามกฎหมาย เชนตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และการตรวจสอบตามคํารองขอ 

2.2 สงเสริมธุรกิจใหมีธรรมาภิบาล เชน 
     1) มอบคูมือแนะนํานิติบุคคลต้ังใหม เรื่อง “สิ่งที่ตองรูเมื่อเปนหางหุนสวนบริษัท”ใหกับนิติบุคคล

ที่จดทะเบียนต้ังใหมทั่วประเทศ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหถูกตองเมื่อไดจดทะเบียนเปนหางหุนสวนบรษัิท 
และเผยแพรขอมูลดังกลาว ผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคาในรูปแบบของ pdf และ e-book 

     2) อบรมแนะนํานิติบุคคลใหมีธรรมาภิบาล เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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     3) ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน “1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ” เพื่อกระตุนใหธุรกิจให

ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล โดยใชเกณฑการประเมินธุรกิจ 6 หลัก คือหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหธุรกิจไทย (Escalating Competitiveness of Thai Businesses) 
ในป 2556 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่อยูภายใตความตกลง
วาดวยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เพื่อใหธุรกิจไทยเขมแข็ง 
แขงขันได และเปนที่ยอมรับในระดับสากล พรอมรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community : AEC) โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 

   1) สาขาบริการที่เรงรัดเปดเสรี (Priority sectors) เชน บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ บริการที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและภัตตาคาร บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส  

   2) สาขาบริการอื่นๆ ที่มีการเช่ือมโยงภายใตกรอบความตกลงการเปดเสรี เชน สาขาธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับผูประกอบการไทยจํานวนมากหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับความจําเปนพื้นฐานของคนไทย คือ ธุรกิจคาสงคาปลีก 
และสาขาธุรกิจที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสามารถชวยใหผูประกอบการพัฒนาและขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 
โดยลดขอจํากัดเรื่องของเงินทุนและระยะเวลา คือ ธุรกิจแฟรนไชส 

แนวทางการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ “บันได 3 ข้ัน” 
 1. การสรางองคความรู และเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการ 

2. การยกระดับธุรกิจสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และมาตรฐานสากล 
3. การสรางโอกาสทางการตลาด และเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจสูสากล 

 4.สรางความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ไทย (Building Confidence in Thai e-Commerce) 
พาณิชยอิเลก็ทรอนิกสเปนรูปแบบการคาที่สําคัญในยุคดิจิทัลที่เขามามีบทบาทในการตอบสนองลูกคาเปาหมาย

ทั้งดานสถานที่และเวลา ทําใหเกิดการขยายฐานลูกคาไดมากข้ึนในตลาดทุกระดับทั้งในประเทศและตางประเทศ

จากผลสํารวจผูบริโภคยอมรับการซื้อขายสินคาผานอินเทอรเน็ตมากข้ึน อัตราการเติบโตการคาทางออนไลนของ

ประเทศไทยเติบโตสูงและเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคของธุรกจิ e-Commerce 

คือการซื้อขายทางออนไลนไมสามารถเห็นตัวตนของธุรกิจไมไดสัมผัสคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ทําการซือ้ขาย 

ความไมมั่นใจในตัวสินคาหรือบริการวาจะมีคุณภาพตรงตามที่ประชาสัมพันธหรือแจงไวบนหนาเว็บไซตหรือไมทํา

ใหผูบริโภคสวนหน่ึงยังไมตัดสินใจซื้อสินคาและบริการทางออนไลน 

 4.1 การสงเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

     1) สรางและพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 
         DBD New Wave e-Commerce สงเสริมใหธุรกิจและผูเริ่มตนประกอบธุรกิจ ใช e-Commerce 

เปนชองทางการประกอบธุรกิจหรือขยายตลาดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 213 รายรวมทั้งพัฒนาธุรกิจราย
เดิม DBD e-Marketing ใหความรูสรางทักษะการใชกลยุทธการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคาและเพิ่มยอดขาย
ใหแกธุรกิจ จํานวน 270 ราย 
          จัดทําศูนยขอมูลการเริ่มตนประกอบธุรกิจ DBD e-Commerce Start-Up อํานวยความสะดวกให

ผู สนใจองคความรู การประกอบธุรกิจพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  สามารถสืบคนศึกษาดวยตนเอง                      

ผานทาง www.DBDmart.com 

        จัดทําบทเรียน e-Learning หลักสูตร e-Commerce Online ใหความรูและสรางทักษะการ
เริ่มตนประกอบธุรกิจผานทาง www.dbdacademy.com 6 หลักสูตร 
     2) ยกระดับสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 

     3) สรางความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce 
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ผลผลิตท่ี 2 การจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตนทุนรวมจํานวน 
383,718,346.08 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 5,253,065 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 73.05 บาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 350,501,548.34 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 
3,753,774 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 93.37 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เปนจํานวนเงิน 33,216,797.74 บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.48 เน่ืองจากกรมฯ ตองดําเนินงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรในการสรางคลังขอมูลธุรกิจที่สมบูรณ และเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ยกระดับใหเปน
ประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลก โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) จํานวน 17 ลานบาท  

 สวนปริมาณผลผลิตในป 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2555 ปรากฏวาเพ่ิมขึ้นเปน
จํานวน 1,499,291 ราย หรือคิดเปนรอยละ 39.94 เน่ืองจากทําใหมีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เปน
ทางเลือกใหประชาชนผูมารับบริการไดรับความสะดวกสบาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศมี
แนวโนมดีข้ึน อีกทั้งปจจัยภายนอกอื่นๆที่ไมสามารถควบคุมได สงผลใหปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน จึงทําให
ตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงรอยละ 21.76 

 โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ มืออาชีพดานบริการ “ยกระดับให
ประเทศไทยเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลก” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556   
มีงานโครงการสําคัญ ดังน้ี 

1.บริการจดทะเบียนธุรกิจแบบมืออาชีพ (Serving Business Registration as Professionals) 
การจดทะเบียนธุรกิจถือเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการเริ่มตนธุรกิจ โดยการเริ่มตนธุรกิจที่งาย รวดเร็ว และ
ประหยัดคาใชจาย จะสงผลใหขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจไทยเพิ่มสูงข้ึน 
 ในป2556 ไดตอยอดพัฒนาบริการดานการเริ่มตนธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบจองช่ือนิติบุคคลทาง
อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนข้ันตอนแรกของการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจเพื่อใหผูขอจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถตรวจสอบ
ช่ือที่ตองการใชไดดวยตนเอง วาช่ือดังกลาวซ้ําหรือคลายกับนิติบุคคลอื่นหรือไมผานเว็บไซต กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา www.dbd.go.th และทราบผลการอนุญาตใหใชช่ือภายใน 20 นาที จากเดิมที่ผูขอจดทะเบียนนิติบุคคล
ตองย่ืนจองช่ือกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อใหนายทะเบียนตรวจสอบและรอผลการอนุญาตใหใชช่ือน้ันโดยใช
เวลาเกือบ 2 วัน จึงจะนําช่ือที่ไดรับอนุญาตน้ันไปย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 
 การพัฒนาระบบการจองช่ือนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต เปนการยกระดับการใหบริการดานการเริ่มตน
ธุรกิจอีกข้ันหน่ึง ที่จะชวยใหผูประกอบธุรกิจไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยคิดเปน
มูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เฉลี่ยปละกวา 48 ลานบาท รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจซึ่งในแต
ละป มีจํานวนธุรกิจที่จดทะเบียนต้ังใหมกวา 63,000 รายและมีจํานวนช่ือนิติบุคคลที่ย่ืนขอตรวจสอบ 
กวา 200,000 รายช่ือจึงทําใหกรมฯ ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประเภทรางวัล “การพัฒนาการบริการที่
เปนเลิศ ระดับดีเดน”ประจําป พ.ศ. 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 นอกจากน้ี กรมฯ ยังไดพัฒนาบริการดานการเริ่มตนธุรกิจข้ึนอีกระดับโดยพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ซึ่งเปนมิติใหมของการจดทะเบียนธุรกิจของไทย โดยภายในป 2559 
ผูประกอบธุรกิจจะสามารถขอรับบริการจดทะเบียนนิติบุคคลผานระบบออนไลนไดอยางครบวงจร              
เปนการยกระดับการใหบริการของสวนราชการแบบบูรณาการรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
มุงสูการใหบริการแบบไรกระดาษ (Paperless) รวมถึงเพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลนิติบุคคลที่มีอยูในระบบของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคากวาหน่ึงลานรายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.นวัตกรรมบริการล้ําหนา Cutting-Edge Service Innovation กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงาน
คลังขอมูลนิติบุคคลที่มีการนําเทคโนโลยีมาพฒันาระบบการใหบริการอยางตอเน่ือง สรางนวัตกรรมการใหบริการ
ใหมๆ และการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูรับบริการ ดังน้ี 
    2.1 e-Service การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ โดยผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม
ผานระบบ Internet Banking ATMเคานเตอรธนาคาร และเลือกรับเอกสารได 3 ชองทาง คือรับเอกสารดวย
ตนเอง ภายใน 30 นาทีจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายใน 24 ช่ัวโมง และจัดสงโดยพนักงานสงเอกสาร 
(Delivery) เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 3 ช่ัวโมง 
    2.2 e-Certificate การใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร 6 ธนาคาร 
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารธนชาต 
โดยนําระบบเทคโนโลยีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) มาใชในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงานแรกของประเทศไทยซึ่งหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) 
สามารถใชแทนตนฉบับได  
     โดยในป 2556 ไดขยายการใหบริการครอบคลุมเอกสารทุกรูปแบบ ไดแก หนังสือรับรองขอความที่
นายทะเบียนเก็บรักษาไวของการประกอบธุรกิจของคนตางดาวรวมถึงการรับรองสําเนาเอกสารของนิติบุคคล
เอกสารทางทะเบียน งบการเงินบัญชีรายช่ือผูถือหุน และทะเบียนสมาชิกของสมาคมและหอการคาปจจุบันมี
ธนาคารและสาขาธนาคารใหบริการ กวา 3,800 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งไดใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
99,262 ฉบับ และรับรองสําเนาเอกสาร 20,841 ฉบับ และมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
    2.3 e-Commercial Registration ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชยผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ที่ไดถายโอนภารกิจและอํานาจการจดทะเบียนพาณิชยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังแตป 

2554 ซึ่งผูประกอบกิจการคาตองย่ืนจดทะเบียนพาณิชยที่เขตเทศบาล องคการบริการสวนตําบลเมืองพัทยา และ

เขตกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตที่สํานักงานใหญของกิจการคาต้ังอยู โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคายังคงเปน

สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย มีหนาที่กํากับดูแลและเปนศูนยกลางขอมูลทะเบียนพาณิชยทั่วราชอาณาจักรการ

พัฒนาระบบดังกลาวเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดสงขอมูลเขาสูคลังขอมูลธุรกิจของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาไดโดยงาย สงผลใหกรมพัฒนาธุรกิจการคามีขอมูลผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 

ที่มีความครบถวนสมบูรณ และเปนปจจุบัน (Real Time) และสามารถนําไปใชในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs 

ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

    2.4 e-Filing การใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสแกนิติบุคคลที่มีหนาที่นําสงงบการเงิน
ตามกฎหมายซึ่งมีอยูมากกวา 500,000 ราย ในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา โดยนําเทคโนโลยี XBRL มาพัฒนาการใหบริการรับงบการเงินเปนครั้งแรกของประเทศ เพื่อทดแทนการรับ
งบการเงินในรูปแบบเดิมที่เปนเอกสาร รวมกับ 9 หนวยงานพันธมิตร ไดแก หนวยงานภาครัฐ 7 หนวยงาน 2 
กระทรวง และหนวยงานเอกชน 2 หนวยงาน 
 กรมฯ ไดรวมกับหนวยงานพันธมิตรในการจัดทํารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ใหมีมาตรฐาน

เดียวกันภายใตกรอบความจําเปนตามกฎหมายของแตละหนวยงาน ทําใหนิติบุคคลที่มีหนาที่สงงบการเงินใหแก

กรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยงานตางๆ สามารถย่ืนงบการเงินผานระบบรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส     

(e-Filing) เพียงจุดเดียว โดยกรมฯ เปนศูนยกลางการรับงบการเงินของประเทศ (e-Filing Single Point)           

ที่เช่ือมโยงขอมูลงบการเงินใหหนวยงานที่เกีย่วของ สงผลใหขอมูลงบการเงินมีความถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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และมีความทันสมัยเปนการยกระดับการใหบริการเผยแพรขอมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจในการประกอบ

ธุรกิจไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งน้ี ในป 2557 จะทดลองการใหบริการรับงบการเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing) แกนิติบุคคลครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ 100 รายแรก และจะเปดใหบริการ

อยางเปนทางการในป 2558 

ผลผลิตท่ี 3 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตนทุนรวมจํานวน 
34,713,568.38 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 15,973 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 2,173.27 บาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 28,848,087.58 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 17,230 ราย 
คิดเปนตนทุนตอหนวย 1,674.29 บาท 

 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เปนจํานวนเงิน 5,865,480.80 บาท หรือคิดเปนรอยละ 20.33 เน่ืองจากตองการสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาล ในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) กรมฯ จึงไดรับเงินงบประมาณจัดสรรโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทย และ
กลุมธุรกิจรองรับ AEC และโครงการพัฒนาผูประกอบการและธุรกิจเตรียมความพรอมสูสากล เพื่อนําไป
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีขีด
ความสามารถและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจไทยใหเข็มแข็ง แขงขันได รองรับการเปดตลาดเสรอีาเซียน 

 สวนปริมาณผลผลิตในป 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2555 ปรากฏวาลดลงเปน
จํานวน 1,257 ราย หรือคิดเปนรอยละ 7.30 เน่ืองจากโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการคา ประกอบดวย
เน้ือหาที่เนนการพัฒนาผูบริหารสมาคมการคาและสมาคมการคาในเชิงลึก ไดแกการพัฒนาศักยภาพสมาคม
การคาดานบริหารจัดการสมาคมการคา การจัดทํายุทธศาตร การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรธุรกิจสมาคม
การคา และสรางมาตรฐานคุณภาพธุรกิจของสมาคมการคา โดยกําหนดใหสมาคมการคาที่เขารวมการพัฒนา
จะตองมีศักยภาพและความพรอม สงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เพ่ิมขึ้นรอยละ 29.80 

 โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ มืออาชีพดานบริการ “ยกระดับให
ประเทศไทยเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลก” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
มีงานโครงการสําคัญ ดังน้ี 
   1) พัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทย (Developing Potential of Thai Business Operators) 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําใหประเทศไทยตองต่ืนตัวและเตรียมพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะภาคธุรกิจของไทยที่มีผูประกอบการ SMEs ประมาณ 2.89 ลานราย คิดเปน 99% ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดจําเปนตองมีความพรอมทั้งดานมาตรฐาน ทักษะ ความสามารถทางธุรกิจ และมีกล
ยุทธทางการตลาดที่จะสื่อสารถึงผลิตภัณฑและบริการเพื่อสงไปยังลูกคากลุมเปาหมายรวมทั้งรูจักสรางโอกาส
ทางการตลาดและพรอมเผชิญการแขงขันในตลาดขนาดใหญอยาง AEC โดยกรมฯ ไดใหการสงเสริมพัฒนาผู
ประกอบธุรกิจมาอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบธุรกิจใหมีความเขมแข็งพรอมรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   2) ศูนยเครือขายธุรกิจ Biz Club กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดจัดต้ังข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางการประชุม
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกไขปญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถายทอดประสบการณระหวางผูประกอบธุรกิจ สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ 
และจับคูพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนประสานใหเกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่อยางครบวงจร มุงเนนใหเกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
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 ปจจุบันศูนยเครือขายธุรกิจ Biz Club จัดต้ังข้ึน 18 แหง สวนกลาง 2 แหง ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา (สนามบินนํ้า จังหวัดนนทบุร)ี สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 (รัชดาภิเษก) และสวนภูมิภาค 16 แหง 

กิจกรรมภายในศูนยเครือขายธุรกิจ Biz Club ประกอบดวยกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบธุรกจิโดย

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน การจัดอบรม/สัมมนาใหความรูดานการบริหารจัดการดานการตลาด สถานการณทางธุรกิจ 

การใหความรูดานการบริหารจัดการผานดาวเทียมและระบบ e-Learning กิจกรรมเย่ียมชมธุรกิจ (Case Study) 

รวมถึงการจัดกิจกรรมสรางพลังเครือขายธุรกิจในพื้นที ่โดยในป 2556 สามารถพัฒนาผูประกอบธุรกิจได 6,065 ราย 

   3) สรางนักการคามืออาชีพและนักการตลาดเชิงสรางสรรค สรางนักธุรกิจไทยใหมีศักยภาพในการทาํ

การคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพัฒนาทักษะทางธุรกิจผานกระบวนการใหความรูจากผูเช่ียวชาญ 

การระดมความคิดเห็นการวิเคราะหกรณีศึกษาและการศึกษาดูงานเพื่อเปดโลกทัศนทางธุรกิจ สรางการเรียนรู

เทคนิคและกลยุทธการทําการคาในตลาดยุคใหมที่มีการแขงขันสูงโดยไดคัดเลือกนักการคานักการตลาดดีเดน เพื่อ

เปนตนแบบที่ดี (Best Practice) สําหรับผูประกอบธุรกิจในรุนตอ  ๆไป 

 ทั้งน้ี จากการติดตามประเมินผลผูประกอบธุรกิจที่เขารวมโครงการนักการตลาดเชิงสรางสรรค พบวาได

นําความรูจากการอบรมไปพัฒนาขยายโอกาสสรางเครือขายทางธุรกิจ และมีการจับคูธุรกิจ (Business Matching) 

โดยเกิดการตอยอดธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหมจํานวน 7 ธุรกิจ 

  4) พัฒนาศักยภาพสมาคมการคาไทย สมาคมการคาเปนสถาบันตัวแทนของภาคธุรกิจรายสาขาตางๆ 

โดยรวมผูประกอบธุรกิจที่อยูในสาขาเดียวกันจํานวนมากไวดวยกัน ครอบคลุมครบทุกภาคเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต 

ภาคการคาและภาคการบริการ ดังน้ัน สมาคมการคาจึงมีบทบาทและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาธุรกิจสาขา

ตางๆไดตรงและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละสาขาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดสงเสริมและ

พัฒนาบทบาทสมาคมการคาในการพัฒนาผูประกอบธุรกิจและธุรกิจไทย ภายใตกระบวนการพัฒนาบันได 3 ข้ัน 

 ข้ันที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและสรางยุทธศาสตร 

ข้ันที่ 2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง 

 ข้ันที่ 3 การเช่ือมโยงเครือขายสูสากล 

  5) การประกวดสมาคมการคาดีเดน กรมฯรวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทยไดจัดข้ึนเพื่อสงเสริม

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมาคมการคาไทยโดยใชเกณฑการประเมินตามหลักBalanced Scorecard 4 มิติ 

ไดแกมิติที ่1 ผลสําเร็จตามพันธกิจ มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการมิติที่ 3 คุณภาพการใหบริการ

และมิติที ่4 การพัฒนาองคกรโดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาสภาหอการคา

แหงประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑการประกวด

และตัดสินการประกวดสมาคมการคาดีเดน 3 ประเภทรางวัล คือ 

   1.รางวัลสมาคมการคายอดเย่ียม เปนรางวัลสูงสุดสําหรับสมาคมการคาที่มีความเปนเลิศในทุกดาน 

   2.รางวัลสมาคมการคาดีเดนรายมิติ สําหรับสมาคมการคาที่มีความโดดเดนในแตละดาน 

   3.รางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน สําหรับผูบริหารสมาคมการคาที่มีความมุงมั่นทุมเทเสียสละ

ทํางานใหแกสมาคมเปนที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย 

   โดยแบงกลุมการประกวดเปน 3 กลุม คือ กลุมจดทะเบียนจัดต้ังต้ังแต 1-5 ป กลุมจดทะเบียนจัดต้ัง 

5-15 ป และกลุมจดทะเบียนจัดต้ังเกินกวา 15 ปข้ึนไป โดยมีสมาคมการคาไดรับรางวัล จํานวน 17 รางวัล 

***************************** 


