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รวมพลังสมาคมการค้าไทย
เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย 10

14เทคนิคการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในส่วนภูมิภาค

งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2554 (TFQA 2011) 16

12กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย e-Commerce

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development Ministry of Commerce

คณะที่ปรึกษา     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     รองอธิบดี     ผู้อ�านวยการส�านัก
กองบรรณาธิการ     กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง     ผู้แทนทุกส�านัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ประวัติรองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.พณ. พร้อม รมช.พณ.                   4

20การสร้างความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล

22การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
สู่การเป็นตัวแทนการค้า

รมช.พณ. มอบนโยบายการท�างาน
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 8

24เครือข่ายธุรกิจ Biz Club
จังหวัดเพชรบุรี 

26ภาพกิจกรรม
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development Ministry of Commerce

ประวัติการศึกษา : 
พ.ศ. 2523 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณ

วิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และลงทะเบียนข้ามสถาบัน กับ Kellogg Graduate School 
of Management, Northwestrn University ส�าหรับวิชา 
Finance II (มี.ค. – มิ.ย. 2527)

ประวัติการท�างาน : 
2530 – 2535 : ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์

หลักทรัพย์ และฝ่ายต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ�ารง 
จ�ากัด (มหาชน)

2535 – 2537 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด

2538 – 2540 : กรรมการผู ้อ�านวยการ บริษัท                 
หลักทรัพย์ เอกเอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

2540 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์ 
เอกธ�ารง จ�ากัด (มหาชน)

2541 – 2544 : กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ แอสแซท 
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2542 – 2544 : กรรมการบรหิาร บรษิทั ยนูเิวนเจอร์ 
จ�ากัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 
จ�ากัด

2544 – 2549 : กรรมการและผู ้ จั ดการตลาด                  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

“คน คือตัวจักรส�าคัญในการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรที่อยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยมได้เพราะคนคือตัวจักรส�าคัญ 
เพราะถ้าไม่มีคนเข้าไปจัดการ

สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย”
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development Ministry of Commerce

2549 – 2554 : กรรมการ คณะกรรมการการลงทนุ
ของกองทุนรวมวายุภักษ์ฯ หนึ่ง

2549 – 2554 : รองผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ สถาบนั
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษ
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์
- หลกัสตูร การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โครงการ

ปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ ส�านักบริการ

วิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ                     

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร
และสังคม

- การผลักดันที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
องค์กรและระดับประเทศ โดยการสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

- โครงการให้ความรูด้้านการเงนิ (Financial Literacy) 
แก่เยาวชน ครู และประชาชน โดยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาคู่มือครูและนักเรียนให้มีความรู ้ด้านเศรษฐศาสตร์             
การจดัการการเงนิส่วนบคุคล ในโครงการ “เงนิทองของมค่ีา” 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สพฐ.

- โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
(University Networking) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการเงิน และการลงทุนแก่คณาจารย์และนักศึกษา

- การจัดตั้งสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เพื่อ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงในตลาดทุน และแวดวงที่เกี่ยวข้อง

- การจดัตัง้สภาธรุกจิตลาดทนุเน้นการปรบัโครงสร้าง
ระดับตลาดทุนความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR

- ก�าหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการ
พัฒนาบุคคลในทุกระดับองค์กร

- การกระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้กบัพนกังาน ให้ตืน่ตวั
กับการเรียนรู ้และการท�างานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน              
ยุคโลกาภิวัตน์

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
“คน” คอืตวัจกัรส�าคญัในการเปลีย่นแปลง องค์กรทีอ่ยู่

ในระดับยอดเยี่ยมได้เพราะคนคือตัวจักรส�าคัญ เพราะถ้า               
ไม่มีคนเข้าไปจัดการ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย แม้แต่
ส�านักงานเขตต่างๆ ที่เดี๋ยวนี้เข้าไปท�าบัตรประชาชน ถ่ายรูป
เสร็จแล้ว เขาบอกว่ามาดูหน่อยไหม หล่อไหม ถ้าไม่หล่อ                
ไม่พอใจถ่ายใหม่ได้ และเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว เป็นตัวอย่าง            
ทีผ่มคดิว่ามนัเกดิมาจากคน คงไม่จ�าเป็นว่าจะเกดิจากผูบ้รหิาร
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ว่าเกิดจากคนที่ท�างานร่วมกัน    
และท�าให้คนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความอยากที่จะเอาชนะ
กับความคาดหวังที่คนพึงจะมี หรือไม่แน่อาจจะเอาชนะ             
กรมการกงสลุประเทศอืน่ๆ หรอืเอาชนะการให้บรกิารในส�านกั
เขตในจังหวัดอื่น ประเทศอื่น แต่จุดส�าคัญที่สุดคือ อยากให้
งานออกมาดี และงานจะออกมาดีต้องเอาชนะความคาดหวัง
อันเป็นธรรม เพราะฉะนั้นคนหรือทรัพยากรบุคคลจึงเป็น                
ตัวจักรส�าคัญในการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนที่เป็น                
ซีอีโอจะต้องใช้ทุกมุมทุกจุดในองค์กร เป็นเครื่องสนับสนุน   
การส่งเสริมศักยภาพของบุคลกรในองค์กร 

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development Ministry of Commerce

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นายภูมิ สาระผล

ประวัติโดยย่อ
เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498

ประวัติการศึกษา : 
- มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- ปริญญาตรี  นิติศาสตร ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา

นโยบายสาธารณะและการบริหาร)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการท�างาน : 
- 13 กนัยายน 2535 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคพลงัธรรม
- 15 ตลุาคม 2535  กรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
- 15 ตุลาคม 2535  กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผย

รายงานการประชุมลับ  และตรวจรายงานการประชุม
- 3  พฤศจิกายน 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลัย
- 24  กุมภาพันธ์ 2538  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรค

ความหวังใหม่
- 2 ธันวาคม 2539 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- 19 ธนัวาคม 2539 กรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม – 

กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรค

ไทยรักไทย
- 1 มีนาคม 2544   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นายสุวรรณ วลัยเสถียร)
- 12 มถินุายน 2544 เลขานกุารคณะกรรมาธกิารตรวจ

รายงานการประชุม

- 15 ตุลาคม 2545  รองโฆษกประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี

- 18 พฤศจกิายน  2546 รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายการเมือง (นายโภคิน  พลกุล)

- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรค
ไทยรักไทย

- 27 เมษายน   2548  กรรมาธกิารตดิตามการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด

- 27 เมษายน 2548  กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี

- 2 เมษายน 2549 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรค
ไทยรักไทย

- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคพลัง
ประชาชน

- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
- 27 มถินุายน 2551 กรรมาธกิารการป้องกนัปราบปราม

การฟอกเงินและยาเสพติด
- 1 ธนัวาคม 2551 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคเพือ่ไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development Ministry of Commerce

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

ประวัติโดยย่อ
เกิดวันที่ :  8 สิงหาคม 2516   

ประวัติการศึกษา : 
- มัธยมต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- มัธยมปลาย ออตั้น ไฮสคูล รัฐอีลีนอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย

แมรี่วิลล์ เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)            

มหาวิยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน :
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. พิจิตร เขต 3 พรรค

ประชาธิปัตย์
- 12 มิถุนายน 2544 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการ             

การต�ารวจ  สภาผู้แทนราษฎร
- 20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรค

ประชาธิปัตย์

- 26 กันยายน 2547 รองเลขาธิการพรรคมหาชน 
- 30 ตุลาคม 2548 ส.ส. พิจิตร เขต 3 พรรคมหาชน
- 15 ธันวาคม 2548 กรรมาธิการการตรวจรายงาน 

การประชุม (แทนนายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)
- 24 ตุลาคม 2549 รองเลขาธิการพรรคมหาชน           

(รวมกับพรรคชาติไทย 29 ต.ค. 2550 )
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคชาติไทย
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการสื่อสารและ

โทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

“เราเน้นสร้างการบริการแบบมืออาชีพ 
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ประกอบการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเป้าหมายส�าคัญ 

เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ 
Top Ten ของโลก ในการเป็นประเทศที่ง่าย
ต่อการท�าธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รองรับระบบ e-Government”

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบนโยบายการท�างานแก่กรมพฒันาธรุกจิการค้า

รมช.พณ. มอบนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ปรับปรุงงานให้บริการแบบมืออาชีพตั้งเป้าดันไทย   
ติดท็อปเทนประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ 

พร้อมท�าแผนช่วย SMEs ไทย ลุย AEC สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจให้นิติบุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ ได้มอบนโยบายการท�างานให้กบัข้าราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยขอให้ยึดกรอบการปฏิบัติงาน             
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้             
ภาคธุรกิจภายในประเทศมีความเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล                   
ในการประกอบธรุกจิ โดยภาครฐัต้องให้บรกิารอย่างมอือาชพี 

เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง ่ายต่อการ       
ประกอบธุรกิจและให้อยู่ในระดับ Top Ten จากการส�ารวจ
ของ World Bank ซึ่งแนวทางที่จะด�าเนินการไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว จะต้องขยายการบริการให้กับประชาชนและ                 
ภาคธุรกิจ โดยลดขั้นตอนที่ซ�้าซ ้อนและลดระยะเวลา                     
การให้บริการ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ออนไลน์ของภาครฐั เพือ่การเป็น e-Government ขณะเดยีวกนั
จะต้องขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นขยาย              
การให้บริการสู่ทุกพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคธรุกจิ
ของไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs)               
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ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุน โดย          
สร้างมาตรฐานคุณภาพธุรกิจและส่งเสริมนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการธุรกิจ

“ต้องรู้เขา รู้เรา ต้องสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจ             
ในภูมิภาคอาเซียน ให ้ความส�าคัญสมาคมการค้าและ                         
การรวมกลุ ่มธุรกิจ เพื่อท�าให้ธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่ง                
จากภายในก่อนที่จะออกไปสู่ตลาด AEC” นายศิริวัฒน์กล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อไปว่า            
ที่ส�าคัญจะต้องสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนา
ให้นิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
ขณะที่การท�างานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้อง                

ก�ากับดูแล ตรวจติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย                
และมาตรฐานบัญชี และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจน�าหลัก                    
ธรรมาภบิาลมาใช้ในการประกอบธรุกจิ  ขณะเดยีวกนั จะต้อง
สร้างสมดลุระหว่างธรุกจิของคนไทย และธรุกจิของคนต่างชาติ 
โดยการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเข ้มงวดและเป็นธรรม                     
เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในการดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ 
และปกป้องธุรกิจของคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจ
ของต่างชาติ 

รมช.พณ. ตรวจเยี่ยม
ศูนย์ให้บริการ ชั้น 3
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รวมพลังสมาคมการค้าไทย
เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมความพร้อมให้กับสมาคมการค้ารองรับ                             
การเข้าสู ่“ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” (Asean Economic Community 
: AEC) ภายในปี 2558 โดยจัดสัมมนา “รวมพลังสมาคมการค้าไทย                   

เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ สนามบนิน�า้ ทีผ่่านมา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย                      
ในระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “รวมพลังสมาคมการค้าไทย เพื่อพัฒนา                     
ธุรกิจไทย” ว่า สมาคมการค้าเป็นกลไกลที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ                        
ทั้งภาคการผลิต การเกษตร และบริการ โดยปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่อยู่ในทะเบียน
จ�านวน 1,224 สมาคม กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งหากสมาคมการค้าเหล่านี้   
มีการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นพลังส�าคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจแข็งแกร่งตามไปด้วย
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ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงเป็น            
การเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสมาคมการค้าจะได้รับทราบ
มุมมองความเคลื่อนไหวรอบด้านที่จะสะท้อนแนวโน้ม                   
ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีหน้าจนถึงปี ค.ศ. 2015 รวมทั้ง
มีโอกาสระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการปรับตัวของ
สมาคมการค้าสู่ AEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ                 
และสมาคมการค้า สามารถที่จะน�าไปก�าหนดยุทธศาสตร์     
และแนวทางการประกอบธรุกจิได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า จึงได้                   
มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจของสมาคมการค้า ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล           
ทีต้่องการให้มกีารกระจายรายได้  และเพิม่การอปุโภคบรโิภค
ภายในประเทศให ้มากขึ้น เพื่อให ้ เกิดความสมดุลขึ้น                   
ในภาคเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป ็นการเตรียม                   
ความพร้อมให้กับสมาคมการค้าไปพัฒนาสมาชิกให ้มี              
ความแข็งแกร่งและมีศักยภาพที่จะสามารถเข้าสู่การแข่งขัน           
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กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
e-Commerce

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน e-Commerce Day กระตุ้นการซื้อขาย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้า 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน           
เปิดงาน e-Commerce Day ว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร         
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ที่ทันสมัย ประชากรกว่า 2 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 28 
ของประชากรโลก ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และ              
มีอัตราการเติบโตในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงถึง             
ร้อยละ 450 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ท�าให้การเคลื่อนย้ายข้อมูล
ข่าวสารไม่จ�ากัดอยู่เพียงประชากรในท้องถิ่นหรือในประเทศ
เท่านั้น แต่ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร           
และเชื่อมโยง การสื่อสารระหว่างกันได้ทุกที่  ทุกเวลา                        
ซึ่งการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบ
ทางการค้าอย่างสิ้นเชิง   

“ระบบ e-Commerce เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  มีมูลค่าตลาดกว่า 5.27  แสน
ล้านบาท ซึ่งสอดรับกับการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มี

อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ธุรกิจ             
e-Commerce ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจ                   
ขนาดย ่อม ซึ่ งจดทะเบียนพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์กับ                    
กรมพฒันาธรุกจิการค้า 7,769 ราย เป็นนติบิคุคล  2,316 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30 และในรูปแบบบุคคลธรรมดา 5,453 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 70  ซึง่ส่วนใหญ่ยงัขาดเทคนคิ และประสบการณ์
ในการท�าตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ขาดวามน่าเชื่อถือ  ท�าให้        
เสียเปรียบคู่แข่งขันจากต่างประเทศ”  

จากสาเหตดุงักล่าว  จงึได้มอบกรมพฒันาธรุกจิการค้า
ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจน และมี                 
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบตลาด โดยให้ความรู้ในการ               
ท�าธุรกิจ e-Commerce ทั้งในรูปแบบห้องเรียน และรูปแบบ                            
e-learning ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.com            
เพือ่รองรบัการเปิดการค้าเสร ีและการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (หรือ AEC)  ในปี 2558  จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
การค้าการลงทุนในอีกระดับหนึ่ง และเชื่อมั่นว ่านี่ เป ็น                    
ก้าวส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้การประกอบธุรกิจ e-Commerce เป็นกลไกทาง
เศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

การเสวนาเรื่องเปิดร้านค้า 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce
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เทคนิคการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
และการพัฒนาบุคลิกภาพในส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)
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ทั้งนี้ กรมฯได้ด�าเนินการจัดอบรมครบทั้ง 4 ภูมิภาค
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอื (17 จงัหวดั) จ�านวน 146 ราย 
วันที่  28-29 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
จ.เชียงใหม่

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (14 จังหวัด) จ�านวน 93 ราย 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชอราตัน จ.กระบี่

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) 
จ�านวน 123 ราย วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม                   
เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

 กลุ ่มจั งหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก                          
(25 จังหวัด) จ�านวน 203 ราย วันที่ 3-4 กันยายน 2554                       
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอ�า จ.เพชรบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มีนโยบายในการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้รับ
บริการ โดยการปรับภาพลักษณ์ 
พัฒนากระบวนงานการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ โดย                          
ในปี 2554 นี้กรมก�าหนดให้เป็นปีแห่งบริการสร้างสรรค์            
และธรรมาภบิาลธรุกจิ (Creative Service and Corporate 
Governance) 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วน
ภูมิภาค กรมจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“เทคนิคการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและการพัฒนา
บุคลิกภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้                   
ความเข้าใจ เทคนคิวธิกีารใหม่ๆ ในการปฏบิตังิานด้านส่งเสรมิ
พัฒนาธุรกิจ  และเสริมสร้างในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ              
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์
แก่เจ้าหน้าที ่และผูร้บับรกิาร รวมถงึเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ทีด่ใีห้เกดิขึน้กบัองค์กร โดยกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้ารบัการอบรมฯ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจ�านวน                
565 ราย 

ส�านักธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0-2 547 4936
โทรสาร  0-2 547 4445 
www.dbd.go.th สายด่วน 1570

วิทยากรบรรยายให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
มล.อัจฉราพร  ณ สงขลา
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Thailand Franchise
Quality Award 2011
(TFQA 2011)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นความส�าคัญ                    
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการไทย                  
ให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลในทุกประเภท

ธุรกิจ โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจหนึ่งที่กรมฯ ให้การ
สนับสนุนและพัฒนาอย ่างต ่อเนื่อง  โดยร ่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญด้านธรุกจิแฟรนไชส์

งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2554

ด�าเนนิการในรปูแบบ Franchise Academy ในการให้ความรู้
และยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
โดยได้จดัท�าคูม่อืการพฒันาสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ 
โดยองิหลกัการแนวทางระบบสากลนยิมของ Thailand Quality 
Award (TQA) หรือ Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้เป็น
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ตัวแทนบริษัท Chester Grill รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2554

แนวทางในการส่งเสรมิ กระตุน้ ให้เกดิการปรบัปรงุวธิดี�าเนนิงาน 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศ ให้สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้ 

นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กล่าวว่า “ธรุกจิแฟรนไชส์เป็นธรุกจิทีม่คีวามส�าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2554 นี้คาดว่าจะมีจ�านวน
ธุรกิจแฟรนไชส์ 600-650 ราย อัตราการเจริญเติบโตอาจสูง
ถึง 15% และมีมูลค่าตลาดไม่น้อยกว่า 1.7 แสนล้านบาท             
แต่ยงัมผีูป้ระกอบการอกีมากทีย่งัขาดความรูใ้นเรือ่งแฟรนไชส์
อย่างแท้จรงิ ทางกรมฯ จงึได้จดั “โครงการพฒันาธรุกจิแฟรนไชส์
สู่มาตรฐานสากล” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์                 
ให้มีความเข้มแข็งน่าเชื่อถือ แข่งขันได้ในประเทศ และขยาย
ธรุกจิสูร่ะดบัสากล พร้อมรองรบัการเปิดเสรทีางการค้าภายใต้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community 
: AEC) ภายในปี 2558
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การจดังานมอบรางวลั  “Thailand Franchise Quality 
Award 2011”  (TFQA 2011)  จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และสร้าง
ความภาคภูมิใจกับธุรกิจที่ได้รับรางวัล อันจะเป็นการกระตุ้น
ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยรายอื่นมีการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ
ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น

อีกทั้งยังสร ้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ                          
ทั้งทางด้านผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจหรือลงทุนในระบบ              
แฟรนไชส์และผู้บริโภคด้วย 

ส�าหรบัปี 2554  งาน “Thailand Franchise Quality 
Award 2011” (TFQA 2011) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 
สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในปีนี้         
มธีรุกจิแฟรนไชส์สมคัรขอเข้ารบัการประเมนิจ�านวน 115 ราย 
และผ่านกระบวนการตรวจสอบ และประเมินอย่างเข้มข้น 
จ�านวน 55 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ ประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 22 ราย ประเภทการศึกษา 15 ราย 
ประเภทความงาม และสปา 6 ราย ประเภทสินค้าและบริการ 
อื่นๆ อีก 12 ราย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง 55 ราย              
จะได้รับหนังสือรับรองเป็นธุรกิจที่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐาน                
คุณภาพแฟรนไชส์ โดยในจ�านวนนี้มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ                
คดัเลอืกให้ได้รบัรางวลัมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ยอดเยีย่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
ส�านักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0-2 547 5953  โทรสาร. 0-2 547 5952
www.dbd.go.th หรือ สายด่วน  1570

ประจ�าปี 2554 จ�านวน 1 รางวลั และรางวลัมาตรฐานคณุภาพ
แฟรนไชส์ดีเด่นอีก 7 รางวัล  รวมทั้งสิ้น  8  รางวัล และได้รับ
โล่รางวัลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายบรรยงค์                 
ลิ้มประยูรวงศ ์
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One2One Math School ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์

Fascino ดีเด่นด้านทรัพยากรบุคคล

Smart Brain ดีเด่นด้านยุทธศาสตร์องค์กร

Wizard ดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ลูกค้า

Café Amazon ดีเด่นด้านผลประกอบการ

Clay Works ดีเด่นด้านการพัฒนาองค์ความรู้

Daddy Dough ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สร้างความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล

(Franchise Go inter)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการค้ายุคโลกาภิวัตน์                  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีในกรอบอาเซียน             

อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์สู ่สากล โดยมีการให้ความรู้               
เกี่ยวกับสภาพการค้า การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมาย และน�าธุรกิจแฟรนไชส์ที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ และออกบูธประชาสัมพันธ์กิจการ ตลอดจนพบปะนักธุรกิจระดับสากล 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development Ministry of Commerce

ส�าหรบัในปี 2554  กรมพฒันาธรุกจิการค้ามเีป้าหมาย
ในการด�าเนินการใน 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และประเทศสหภาพพม่า และจากการเข้าร่วมกจิกรรมเตรยีม
ความพร้อมของธุรกิจข้างต้นดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้คัดเลือกผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ทีม่ศีกัยภาพเข้าร่วมงาน 
IFRA 2011 (International Franchise License & Business 
Concept Expo & Conference) ระหว่างวันที่ 17-19 
มถินุายน 2554 ณ กรงุจาการ์ต้า ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 
เป็นการออกบูธนิทรรศการ เพื่อน�าเสนอธุรกิจ และพบปะ                
นักธุรกิจระดับสากล ซึ่งงานดังกล่าวได้รวบรวมสุดยอดธุรกิจ
แฟรนไชส์ชั้นน�าจากประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
จ�านวนกว่า 165 บูธ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ                  
มีผู ้สนใจเข้าร ่วมงาน IFRA กว่า 10,000 ราย ธุรกิจ                                 
แฟรนไชส์ไทยที่เข ้าร ่วมงานครั้งนี้ มีจ�านวน 6 กิจการ                       
ประกอบด้วยธุรกิจ อาหาร 1 กิจการ  บริการ/สปา 3 กิจการ   
และการศึกษา 2 กิจการ ซึ่งมีผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ไทย                 
และให้ข้อมูลในการติดต่อจ�านวนมาก

และมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ            
และการศึกษาตลาด (Franchise Business Networking & 
Market Survey) ณ กรงุย่างกุง้ ประเทศสหภาพพม่า ระหว่าง

วนัที ่21-23 กรกฎาคม 2554 เพือ่ส่งเสรมิทกัษะผูป้ระกอบการ             
แฟรนไชส์ไทยในการขยายธุรกิจสู่ AEC ศึกษาพฤติกรรม                  
ผู้บริโภค โอกาสทางการตลาดส�าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพือ่สร้างเครอืข่ายธรุกจิแฟรนไชส์ไทย โดยมธีรุกจิแฟรนไชส์ไทย
เข้าร่วมงาน จ�านวน 22 กิจการ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหาร/
อาหารว่าง 8 กจิการ เครือ่งดืม่ 4 กจิการ บรกิาร/สปา 6 กจิการ  
เครื่องประดับ 1 กิจการ และการศึกษา 3 กิจการ  ในการจัด
กจิกรรมดงักล่าว มนีกัธรุกจิพม่าทีส่นใจเข้าร่วมงานเจรจาธรุกจิ 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 100 ราย และมหีลายธรุกจิทีน่กัธรุกจิพม่า
สนใจจะเป็นคู่ค้าด้วย โดยมีการนัดหมายนักธุรกิจพม่า             
เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ส�านักงานของผู้ขายแฟรนไชส์ และ
เจรจาตกลงทางการค้าต่อที่ประเทศไทย 
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การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
สู่การเป็นตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader)

ศึกษาดูงาน - เจรจาธุรกิจประเทศภูฏาน

กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีทางการค้า                   
ในปัจจุบันนี้ทวีความส�าคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะ   ท�าให้โลกการค้าเปิดกว้างกลายเป็นตลาด

ที่เชื่อมต่อยากที่จะปิดกั้น ภาคธุรกิจไทยจ�าเป็นต้องมีการ
ปรบัตวัให้สามารถก้าวสูต่ลาดการค้าระดบัสากล โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ซึ่งมีจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.9 ล้านราย   
คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด โดยต้องเร่งปรับตัว 
เตรยีมความพร้อมทีจ่ะรองรบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ด�าเนินงานตามภารกิจ                 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย                      
ภายใต้โครงการพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจสู ่การเป็นตัวแทน           

การค้า (Pre-Intertrader) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา             
ผู ้ประกอบธุรกิจและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ                 
เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจไทย เพราะ                   
การจับมือรวมกลุ ่มกันของผู ้ประกอบธุรกิจเป็นเครือข่าย                
และพันธมิตรทางการค้า เปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบธุรกิจ                    
ได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ของผู ้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ                     
มกีารช่วยเหลอื ให้ค�าปรกึษา และแนะน�าวธิกีารบรหิารจดัการ
ธุรกิจ การพัฒนาทางการตลาดระหว่างกัน ที่ส�าคัญสามารถ
ร่วมมือกันท�าการค้า สร้างโอกาสของธุรกิจไทยในตลาด               
ระดับสากล ซึ่งกระบวนการพัฒนาของกรมฯ ได้ด�าเนินการ      
ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบ Dynamic Knowledge Base 
ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนความรู ้และสร้างความเข้าใจ                  
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หลักการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบในเชิงทฤษฎี (Theory 
Study) ระดมสมองเพื่อการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Coaching) และ           
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ (Networking Trade 
Solution) ตลอดจนการศึกษาดูงาน (Experience Sharing 
at Site) ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์จริง เพื่อให้                       
ผูป้ระกอบธรุกจิ มกีารเรยีนรูร้ะหว่างกนั  มกีารระดมความคดิเหน็
ร่วมกันจากการสังเกต การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ข้อจ�ากัด 
ปัญหาและอุปสรรค สภาพตลาด วิถีชีวิตความเป็นอยู ่                   
ตามความเป็นจริงของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ส�าหรับตลาดต่างประเทศได้มีการศึกษาตลาดและ
เจรจาธุรกิจ ณ ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 
2554 มีผู้ประกอบธุรกิจไทย จ�านวน 32 ราย ประกอบด้วย
ภาคการผลิต ภาคบริการและตัวแทนการค้าเข้าร่วมเดินทาง
ศกึษาตลาด ซึง่ได้เข้าพบหน่วยงานราชการทางด้านเศรษฐกจิ  
หอการค้าและอุตสาหกรรมภูฎาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์             
รวมทัง้รบัทราบนโยบายด้านเศรษฐกจิการค้าและการส่งเสรมิ
การลงทนุ อกีทัง้ได้เข้าสงัเกตสภาพตลาด วถิชีวีติความเป็นอยู่  
เรยีนรูร้ปูแบบการค้าขายของชาวภฏูาน เพือ่เป็นต้นแบบกรณี
ศึกษาในการเก็บข้อมูลตลาดเบื้องต้นของผู้ประกอบธุรกิจ               
อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาเป็นตัวแทนการค้า ผลของการ                    
เดินส�ารวจสินค้าที่มีจ�าหน่ายและบริการในประเทศภูฏาน              
ทั้งในเมืองทิมพูและเมืองพาโร ปรากกฎว่าสินค้าน�าเข้า                  
ส่วนใหญ่ มาจากประเทศอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ และ
ประเทศไทย ซึ่งชาวภูฏานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นิยม
บริโภคสินค้าจากประเทศไทย เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพดี             
แม้จะมีราคาสูงกว่าแหล่งอื่นก็ตาม  

นอกจากนั้นยังได ้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจกับ                       
นักธุรกิจชาวภูฎาน จ�านวน 56 ราย ที่ต้องการ Partner                      
ในการท�าธุรกิจในสาขาที่ขาดแคลน เช่น Logistics และ                
การก่อสร้าง  หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในตลาด เช่น  สปา                 
และ บรกิารท�าความสะอาดรถยนต์  เป็นต้น  ท�าให้เกดิโอกาส
ในการเชื่อมโยงธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง

ความน่าสนใจของประเทศภูฏาน แม้ว่าประเทศภูฏาน
จะจัดเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพ            
ทางเศรษฐกจิ  เนือ่งจากจดัเป็นตลาดใหม่ ทีก่�าลงัมกีารพฒันา
และเติบโตในอัตราค่อนข้างเร็ว เหมาะแก่การหาช่องทาง              
การเข้าถึงตลาด ปัจจุบัน ภูฏาน ก�าลังเร่งการพัฒนาประเทศ 
ภายใต้ปรัชญาการพัฒนาบนเป้าหมายเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ทั้งนี้ประเทศภูฏานยังมีความต้องการสินค้า
อุปโภคบริโภค ตลอดจนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
ภาคการก่อสร้าง ขนาดรายได้ต่อหัวของประชากรนั้น อยู่ใน
ระดับที่มีก�าลังซื้อเพียงพอส�าหรับสินค้าไทย Real GDP                    
จากปี 2547 เตบิโต 7.4 % เพิม่ขึน้ในปี 2551 เตบิโตสงู 21.4% 
และโอกาสของธุรกิจไทยในตลาดภูฏาน สินค้าไทยนั้นได้รับ
การยอมรับและจัดเป็นสินค้าคุณภาพสูงและต้องการน�าเข้า              
ในอัตราที่สูง ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบด้าน
การขนส่งทางเครือ่งบนิ เนือ่งจากประเทศภฏูานไม่มอีาณาเขต
ที่ติดทะเล ท�าให้การขนส่งสินค้ามีเพียงทางบกและทาง                 
เครื่องบิน เนื่องจากปัจจุบันมีการเส้นทางการบินโดยตรง
ระหว่างประเทศไทยและภูฏาน (สายการบินแห่งชาติภูฏาน 
– Royal Druk Air) แต่หากเป็นการขนส่งสินค้าทางบก                    
จะเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างภูฏานกับประเทศอินเดียและ
บังคลาเทศ (ปัจจุบันมีอัตราการน�าเข้า-ส่งออกกับประเทศ
อินเดียด้วยวิธีนี้ ถึงร้อยละ 65 ของการน�าเข้า-ส่งออก
ทั้งหมดของประเทศภูฎาน) 

ประชุมร่วมกับหอการค้าภูฏาน

กิจกรรม Business Matching
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เครือข่ายธุรกิจ Biz Club
จังหวัดเพชรบุรี 

ภาครฐัได้ให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาธรุกจิ 
SMEs ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 98 ของภาค
ธุรกิจไทยและกระจายตัวทั่วประเทศ แต่ด้วย       

ข้อจ�ากัดของหน่วยงานและการเข้าถึงของผู้ประกอบธุรกิจ 
SMEs ท�าให้การด�าเนินงานอาจไม่ทันต่อสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการในการพฒันาภาคธรุกจิได้อย่างทัว่ถงึ กรมพฒันา
ธุรกิจการค้าซึ่งมีส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตั้งอยู่   
ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ จดทะเบียน บริการข้อมูลธุรกิจ      
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล และมีความเข้มแข็ง 
แข่งขันได้ จึงได้พัฒนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ                   
โดยให้ภาคธรุกจิในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นแกนหลกัในการแก้ไขปัญหา
หรอืพฒันาธรุกจิได้ด้วยตนเองอย่างยัง่ยนื หน่วยงานของกรมฯ
จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงาน อันเป็นที่มาของ
การจัดตั้ง “ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ” ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบธรุกจิ
ทุกระดับในพื้นที่ต ่างๆ ที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันในการ
ประกอบธรุกจิ และสร้างพนัธมติรภาครฐั  ภาคเอกชน สถาบนั
การศึกษา ตลอดจนสถาบันการเงินเข้ามาให้การสนับสนุน          
ท�าให้การส่งเสรมิพฒันาธรุกจิในแต่ละพืน้ทีต่รงกบัสภาพปัญหา

และครบวงจร เกิดผลในการสร้างความเข้มแข็งได้อย่าง                    
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ปี 2554 กรมฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club  
น�าร่อง  8  แห่ง  ได้แก่ ส่วนกลาง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
สนามบินน�้า และส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 
(รชัดาภเิษก) ส่วนภมูภิาค 6 แห่ง ได้แก่ ส�านกังานพฒันาธรุกจิ
การค้าจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น, 

ประชุม คณะกรรมการบริหาร biz club จังหวัดเพชรบุรี
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จงัหวดัชยันาท, จงัหวดัพษิณโุลก และจงัหวดัสงขลา  
ศูนย ์ เครือข ่ายธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี              

Biz Club ซึ่งตั้งอยู่  ณ ส�านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดเพชรบุรี นับเป็นศูนย์แห่งแรก                
ที่เปิดขึ้นในส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2554 โดยจังหวัดเพชรบุรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง         
คณะทีป่รกึษาและคณะกรรมการบรหิารจดัการ
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ ประกอบด้วย รองผู ้ว่า
ราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา, สถาบัน
การเงิน, และมีหัวหน้าส�านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค ้าจังหวัดเพชรบุรี เป ็นที่ปรึกษาและ
เลขานุการ เพื่อให้การสนับสนุนให้ศูนย์ฯ 
สามารถท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นประสบการณ์
และเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ความรู้ด้วยการ
อบรมในห้องเรียน หรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบทางไกล
ดาวเทียม หรือระบบ e-learning ให้ค�าปรึกษาแนะน�าทาง
ธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลและแหล่งเงินทุน รวมทั้งการสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจภายใต้การรวมกลุ่มสร้างความ
ร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจและการสนับสนุนของพันธมิตร
เพื่อพัฒนาธุรกิจในพื้นที่  

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี                  
ได ้ด�าเนินการจัดหาสมาชิกและสร ้างกิจกรรมกระชับ                   
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ควบคู่กับการด�าเนินงานของกรมฯ ในการอบรมให้ความรู้                 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าการประกอบธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ               
โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีสมาชิกจ�านวน 867 คน             
ซึ่งได้มีการประชุมหารือกลุ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมกันก�าหนด
โครงสร ้างการบริหารงาน โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการ                    
คณะที่ปรึกษา และก�าหนดกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญและมีศักยภาพ
ของจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสมุนไพร             
และสปา, ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท, ธุรกิจน�าเที่ยว, ธุรกิจ                  

ขนมหวานและของฝาก, ธุรกิจร ้านอาหารและ                  
เครือ่งดืม่, ธรุกจิศลิปะและการแสดง, ธรุกจิค้าปลกี-
ค้าส่ง  

อีกทั้ งมีหน ่วยงานพันธมิตรที่ ให ้การ
สนับสนุนในหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี หอการค้าจังหวัด สมาคม                  
การท่องเที่ยวฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร SME 

และ บสย. เป็นต้น
ศูนย์ฯ มีความคืบหน้าในการด�าเนินงาน    

อย ่ างยิ่ งทั้ งกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้
ประสบการณ์เป็นประจ�าทกุเดอืน  การเชือ่มโยง
ธุรกิจร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธุรกิจของ
จังหวัด ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกนัผ่านทาง  Face book  Biz Club เพชรบรุ ีทีส่�าคญั
ทุกกลุ ่มธุรกิจได้มีการร่วมกันมองสภาพปัญหาของธุรกิจ              
ระดมความคิดเห็นวางทิศทางในการพัฒนาธุรกิจแต่ละสาขา
ของจังหวัดให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท�าให้ทุกหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องเห็นภาพชัดเจนของการส่งเสริมและพัฒนา                
ภาคธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างตรงความต้องการ 
ตรงเป้าหมายที่จะสามารถบรรลุผลในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างแท้จริง 

ผู้เข้าสัมมนาทิศทางเครือข่ายธุรกิจประชุมกลุ่มย่อย Biz club

ผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดเพชรบุรีหรือหน่วยงานภาครัฐ             
ภาคเอกชนที่สนใจเข้าเป็นสมาชิก หรือให้การสนับสนุนสามารถ
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี 
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี  

โทร. 0-3240-0771  โทรสาร. 0-3240-0772
e-mail  :  phetchaburi@dbd.go.th ,
และสามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่ 
www.facebook.com/bizclubphetchaburi  



ต้นสายปลายทางธุรกิจ26

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development Ministry of Commerce

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เยี่ยมชมบูธของกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า              
ในงานโพสต์ทูเดย์ K SME EXPO 2011                     
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่             
19 สิงหาคม 2554

นายศริวิฒัน์  ขจรประศาสน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา             
รวมพลังสมาคมการค้าไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย                      
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เมื่อวันที่               
1 กันยายน 2554 

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2554  ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

นายศริวิฒัน์ ขจรประศาสน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวสถิติข้อมูลจดทะเบียน
นิติบุคคลเดือนสิงหาคม 2554 ณ ห้อง KM ชั้น 12               
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554

ภาพกิจกรรม
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นายอทิธพิล ช้างหล�า รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิ
การค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน            
การประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ครั้งที่ 1/2554            
ณ ห้องม่วงระย้า ชัน้ 7 กรมพฒันาธรุกจิการค้า เมือ่วนัที่ 
8 สิงหาคม 2554

นางสาวอุรวี  เงารุ่งเรือง รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธาน พิธีมอบวุฒิบัตร และอบรม 
“แผนธุรกิจที่ดี  สร ้างธุรกิจได ้ผล” ตามโครงการ                      
พัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)            
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เมื่อวันที่                
15 กันยายน 2554

นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร                   
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบ
วุฒิบัตร การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นตัวแทน   
การค้า (Pre-Intertrader) ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 7             
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดสัมมนา โครงการอบรม             
ผู ้ประกอบธุรกิจ “เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมี                  
ธรรมาภิบาล” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                             
ชั้น 6 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554
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