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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลโครงการสนบัสนนุการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2) เพ่ือเสนอแนะและออกแบบโปรแกรม
อบรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม งานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของ
การวิจยัเชิงส ารวจ โดยกลุม่ตวัอย่างใช้ในการวิจยั คือ วิสาหกิจชมุชน เกษตรกร ผู้ประกอบการน าเข้า-สง่ออก 
นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 600 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผลโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมากทัง้หมด และสามารถออกแบบ
โปรแกรมอบรมให้ตรงกบัความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมมากท่ีสดุ 
 
 ค าส าคัญ การประเมินผลโครงการอบรม  โครงการสนบัสนนุการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 

 
Abstract 
 
 This research aims to 1 )  evaluate operation support of the ASEAN economic 
community information center 2 )  to make recommendations and design training program that 
meet the needs of participants. This study is a quantitative and exploratory research. Sampling 
groups was included in this research that are farmer community enterprise, import and exporter, 
student, scholars and the public of the fiscal year 2017 in total of 600 individuals. Questionaire 
was used as the data collecting method where data was analysed by using a well-developed 
program. Statistics used in analysis of data were percentage, average and standard deviation. 
 
 The result of this study showed that the overall of Training Project Evaluation of 
Operation Support of The ASEAN Economic Community Information Center, Department of 
Trade Negotiation’s  rating indicated an excellent performance and  it has created the training 
program that matched to seminar attendance. 
 
 Keyword Training Project Evaluation , Operation Support of The ASEAN Economic 
Community Information Center  Project 
 
บทน า 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สงักัดกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัในการ
ประชมุเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ ในระดบัทวิภาคี อนุภมูิภาค ภมูิภาค พหุภาคี และภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า โดยได้เจรจาจดัท าความตกลงการค้าเสรีในหลายๆ ด้าน  เช่น  การค้า  การบริการ 
การลงทุน  เพ่ือน าข้อมูลจากการเจรจามาศึกษาวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศคู่ค้า พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปสู่ประชาชนใน
ประเทศได้อย่างทั่วถึง (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550) 

 
ส านักพัฒนาความพร้อมทางการค้า สงักัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดตัง้ขึน้มาในปี 

พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าหลักในการเป็น  AEC Coordination  Agency หรือ หน่วยงานประสานงานความ
ร่วมมือด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงส านักงานพาณิชย์
จงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมุง่เน้นความส าคญัท่ีจะเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการ 



 

และสาธารณชน ส านักพัฒนาความพร้อมทางการค้าระหว่างประเทศได้จัดโครงการสนบัสนุนการด าเนิน 
งานของศนูย์ข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงเห็นสมควรท่ีจะประเมินผล
โครงการอย่างเป็นระบบ ได้แก่  1) ประเมินปฏิกิริยาการตอบสนอง 2) ประเมินผลการเรียนรู้ 3) ประเมิน
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ 4) ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ต่อหน่วยงาน ผลการประเมินโครงการในครัง้นี ้
จะได้สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือในไปสู่การตดัสินใจเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารของส านักพัฒนา
ความพร้อมทางการค้า ท่ีจะพัฒนาโครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ ให้เป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

 

 1) เพ่ือประเมินผลโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 

2) เพ่ือเสนอแนะและออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโครงการสนับสนนุการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 น าไปสูก่ารตดัสินใจเชิงนโยบายเพ่ือออกแบบโปรแกรมการอบรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม 
 
ขอบเขตการวจิัย 
 

1) ขอบเขตเชิงเนือ้หา เป็นประเมินโครงการสนบัสนนุการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิกิริยาตอบสนอง  2) การเรียนรู้      
3) พฤติกรรม และ 4) ผลลพัธ์ 

2) ขอบเขตเชิงประชากร เก็บข้อมลูจากวิสาหกิจชมุชน เกษตรกร ผู้ประกอบการน าเข้า-สง่ออก 
นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ท่ีเข้าร่วมโครงการประจ าปี 2560 

3) ขอบเขตเชิงเวลา ประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 



 

 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก นกัเรียน 

นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ท่ีเข้าร่วมโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีจ านวน 600 ราย 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชน เกษตรกร ผู้ประกอบการน าเข้า-สง่ออก นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชน

ทัว่ไป จ านวน 600 ราย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้240 ราย 
 
ขัน้ตอนการเลือกตัวอย่าง 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ผู้ วิจยัเลือกใช้วิธีการการสุม่ตวัอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling: 

SRS) โดยท าการกระจายแบบสอบถามให้กบัผู้ เข้ารับการอบรมโครงการสนบัสนุน การด าเนินงานของศนูย์ข้อมลู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศในช่วงการเก็บข้อมลูเท่านัน้ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุการด าเนินงาน

ของศนูย์ข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นข้อมลู ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัโครงการนี ้โดยใช้รูปแบบการประเมินผล Kirkpatrick ซึ่งประกอบด้วย 

 
ส่วนท่ี 1 รายะเอียดข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง แบบเลือกตอบ 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินผลโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แบบประเมินคา่ Rating Scale โดยประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ประเมินปฏิกิริยาของผู้ เข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

ข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2) ประเมินผลการเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัสตูรของโครงการ 



 

3) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้ เข้ารับการอบรมท่ีเก่ียวกับการน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน 

4) ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตอ่หน่วยงาน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแตล่ะสว่น ถกูก าหนดไว้ ดงันี ้

ระดับท่ีเกิดขึน้            คะแนน 
มากท่ีสดุ     5 
มาก       4 
ปานกลาง     3 
น้อย      2 
น้อยท่ีสดุ     1 

 
ในการแปลความหมายของข้อมูล จะให้คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 แปลความหมายตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
จากสตูรความกว้างของแตล่ะอนัตราภาคชัน้    =   (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ)  
               ช่วงคะแนน 
      =   5 – 1 
            3 
      =    1.33 
เกณฑ์ประเมิน 
ระดบั 3  คา่เฉล่ีย 3.67 – 5.00  หมายถึง ระดบัท่ีเกิดขึน้มาก 
ระดบั 2  คา่เฉล่ีย 2.33 – 3.66  หมายถึง ระดบัท่ีเกิดขึน้ปานกลาง 
ระดบั 1  คา่เฉล่ีย 1.00  –  2.33 หมายถึง ระดบัท่ีเกิดขึน้น้อย 
 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบโครงการอบรม 
 
การเกบ็ข้อมูล 

การเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้ใช้ฐานข้อมลูของกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศในการสง่แบบสอบถาม
ให้กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเข้ารับการอบรม ได้แก่ วิสาหกิจชมุชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ น าเข้า-สง่ออก นกัเรียน 



 

นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ผา่นทางอีเมลลจ์ านวน 600 ราย และได้รับกลบัมาเท่ากบั 262 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 43.67 ของจ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ 
1) น าข้อมลูท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมลู 
2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีเข้ารับการอบรมสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 62.2 และ 37.8 
ตามล าดบั โดยอยู่ในช่วงอาย ุ20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 ด้านระดบัการศกึษา   กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่
มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.7 และประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการและเกษตรกร 
ในสดัส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 23.8 และ 21.7 ตามล าดบั โดยผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่
ตา่งจงัหวดั ร้อยละ 62.5 และไมเ่คยเข้ารับการอบรม ร้อยละ 57.1 ด้านมลูเหตจุงูใจท่ีเข้ารับการอบรม สว่น
ใหญ่ต้องการได้รับความรู้เพ่ิมขึน้ และ ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธรุกิจ ในสดัสว่นใกล้เคียงกัน 
ร้อยละ 48.3 และ ร้อยละ 46.7 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเหน็เก่ียวกับการประเมินผลโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง  
ระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมในการประเมินโครงการสนับสนนุการด าเนินงานของศนูย์ข้อมลู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีระดบัความพึง
พอใจท่ีเกิดขึน้อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจท่ี
เกิดขึน้เก่ียวกบัหวัข้อหลกัสตูร มากท่ีสดุ และหวัข้อระยะเวลา อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ด้านการเรียนรู้ 
ระดบัการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กลุม่ตวัอย่าง 

มีระดบัการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ ด้านได้รับการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหวา่งผู้ เข้ารับการอบรม อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 



 

ด้านพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการเข้ารับการอบรม 
ระดบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ด้านพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัการเข้ารับการอบรม

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีระดบัการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ ด้านสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท าธรุกิจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และด้านสามารถ
ท าธรุกิจระหวา่งประเทศได้ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ต่อหน่วยงาน 
ระดับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ต่อหน่วยงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจด้านผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตอ่หน่วยงาน ด้านท า
ให้หน่วยงานผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และด้านเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือน าไป
ปรับใช้กบัการท างาน อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบโครงการอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนช่ือของโครงการอบรมและวตัถปุระสงค์ให้มีความ

ชดัเจน เข้าใจได้ง่าย และตรงกับความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรมให้มากท่ีสดุ พร้อมจัดสรรระยะเวลา
การอบรมให้เหมาะสมกบัเนือ้หา เพ่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น กิจกรรมศกึษาดงูาน ณ 
แหลง่การเรียนรู้ กิจกรรมออกแบบแผนธรุกิจ ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ด้านการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. ควรคดัเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยแบ่งแยกตามสาชาอาชีพ ช่วงอาย ุหรือประเภทสินค้า 

 2. เชิญวิทยาการท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างความเช่ือมั่นและแรงจูงใจให้ผู้ เข้ารับอบรม      
ให้เกิดการพฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ่การท าธรุกิจในอนาคต 
 3.สนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าผ่านเว็ปไซต์ การเรียนรู้
ผา่น E-learning และกล้าท่ีจะเข้าไปติดตอ่กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ 
 4. ผลกัดันให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกท่ีอยากจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ อาจเชิญ
ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจระหว่างประเทศมาบอกเล่า
ประสบการณ์ และขัน้ตอนการท าธรุกิจ 



 

 5. ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ ลดขัน้ตอนการท าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สนบัสนนุด้านข้อมลู เช่น จัดตัง้ศนูย์ One Stop Service เพ่ือรวบรวมข้อมลูและลดขัน้ตอนในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศ 
 
ด้านพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการเข้ารับการอบรม  มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ควรมีการติดตามประเมินผลผู้ เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัการจบหลกัสตูรการอบรมไปแล้ว เช่น การสร้างจดัประกวดแผนธุรกิจ การจัดประกวดออกแบบ
บรรจภุณัฑ์  

2. สนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการอบรมควรน าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลใกล้ชิด 
หรือบคุลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการสร้างเป้ามหายใรการท าธรุกิจร่วมกนั 

3. ควรประเมินผลกลุ่มเป้าหมายเดิมทุก  3 - 6 เดือน และใช้ช่องทางในการประเมินผลท่ี
หลากหลาย เช่น การแจกแบบสอบถาม การประเมินผลออนไลน์ การสมัภาษณ์ การประเมินผลหน่วยงาน
ของผู้ เข้ารับการอบรม เน่ืองจากการส่งแบบสอบถามทางอีเมลล์หรือแบบออนไลน์อาจไม่สามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้ครบถ้วน 

4. ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานติดต่อกับหน่วนงานเครือขา่ยของกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ คือ ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั ท่ีประจ าอยู่ใน 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือติดต่อสอบถามเก่ียวกับ
การค้าได้ตลอด 

  
ด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ต่อหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราห์ เพ่ือน าไปปรับใช้กับงาน เช่น การส่งเสริมให้จัดท า
แผนธรุกิจ การสรุปผลภายหลงัการเข้ารับการอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

2. ส่งเสริมให้มีการตัง้เป้าหมายในการท าธุรกิจของตนเอง เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ โดยการสร้าง
กิจกรรมให้ผู้ เข้ารับการอบรมน าเสนอแนวทาง และเป้าหมายท่ีจะพฒันาธรุกิจของเอง 

3. สนบัสนนุด้านข้อมลู เช่นการจดัท าเอกสารสรุปผลการอบรม เอกสารประกอบการสอน ข้อมลูท่ี
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยจัดท าเป็น CD หรือหนังสือคู่มือ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดข้อมลูเหล่านีใ้ห้กับ
บคุลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าของสินค้าสร้างผลก าไรให้กับ
หน่วยงาน โดยการประเมินผลก่อน – หลงัการเข้ารับการอบรม 

5. ส่งเสริมให้พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างพืน้ฐานของสินค้าและบริการท่ีดี 
พร้อมประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการให้เป็นท่ีรู้จกั 

 



 

ตัวอย่างการออกแบบโครงการ 
 

จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะน าไปสูก่ารออกแบบโครงการอบรมท่ีมีความเหมาะสมกบัความ
ต้องการของผู้เข้ารับการอบรมมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลง

ทางการค้า การท าธรุกิจระหวา่งประเทศ ตัง้แตข้่อมลูพืน้ฐานจนถึงการปฎิบตัิจริง 
 

2. วธีิด าเนินการ 
 วิธีด าเนินการ แบ่งออกเป็น 2 หลกัสตูร ดงันี ้
 2.1 หลกัสตูรการอบรมผา่น E – Learning แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
 
หลักสูตร เนือ้หา 
ระดบัต้น  ความรู้พืน้ฐาน สาระส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงทางการค้า 

 ผลประโยชน์และผลกระทบจากการท าความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และความตกลงทางการค้ากบัประเทศอ่ืนๆ 

 ช่องทางและโอกาสทางการค้า  พฤติกรรมผู้บริโภค  
ระดบักลาง  การวิเคราะห์ประเดน็ทางการค้าในเชิงลกึ ด้านการค้าสนิค้า ด้านการลงทนุ  

และการแบ่งประเภทสนิค้า เช่น สินค้าเกษตร ปศสุตัว์ หตัถกรรม 
 พฤติกรรมผู้บริโภค มาตรฐานสินค้า การเตรียมความพร้อมสูก่ารท าธรุกิจระหวา่ง
ประเทศ 

ระดบัสงู  การวิเคราห์ประเดน็ท้าทาย ความก้าวหน้า ศกัยภาพในการแขง่ขนั ด้านการค้าสินค้า 
ด้านการลงทนุ และประเภทสนิค้า เช่น สินค้าเกษตร ปศสุตัว์ หตัถกรรม 

 ขัน้ตอนการท าธรุกิจระหวา่งประเทศ  

 
 2.2 หลกัสตูรการอบรม แบบบรรยายและศึกษาดงูาน เป็นการบรรยายโดยวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในเนือ้หาท่ีมีความทนัสมยั สามารถน าไปใช้ได้จริง เช่น  
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจระหวา่งประเทศ คูแ่ข่งทางการตลาด กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจ บอก
เล่าประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ เทคนิคการออกแบบตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
ออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ (Infographic) การน าเสนอสินค้า พร้อมศึกษาดงูาน ณ สถานประกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จ ตลาดการค้าชายแดน ตลาดการค้าในภมูิภาค 



 

 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3.1 หลักสูตรการอบรมผ่าน E – Learning ระยะเวลา 3 เดือน โดยในแต่ละระดับเนือ้หา
เทียบเท่ากบัระยะเวลาอบรม 5 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 15 ชัว่โมง 
 3.2 หลกัสตูรการอบรม ระยะเวลา 3 วนั   
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ เกษตรกร จ านวน 1,000 ราย ดงันี ้

4.1 หลกัสตูรการอบรมผา่น E – Learning จ านวน 500 ราย  
4.2 หลกัสตูรการอบรมแบบบรรยาย/ปฏิบตัิ จ านวน 500 ราย อบรมจ านวน 5 ครัง้  
ครัง้ละ 100 ราย 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความ

ตกลงทางการค้า รวมทัง้การท าธรุกิจระหวา่งประเทศ เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิด เกิดการพฒันาตนเองและ
สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 

 
 

 6. การประเมินผลโครงการ 
 ควรประเมินผลของโครงการเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
 6.1 ภายหลงัการอบรมทันที ผ่านทางแบบสอบถามการประเมินผล เพ่ือประเมินความรู้ความ
เข้าใจ และระดบัความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
 6.2 ภายหลงัการอบรม 6 เดือน ผา่นทางแบบสอบถาม โทรศพัท์ อีเมลล์ หรือการสง่เอกสารไปยงั
หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปปรับใช้กบัการท างาน และข้อเสนอแนะใน
การจดัอบรมครัง้ตอ่ไป 
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