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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การขยาย
ตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้ง
ให้บริการข้อมูลการค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเป็นรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน อีกทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 นอกจากอาเซียนจะเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีวัตถุประสงค์ในการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วมอีกด้วย กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกว่า 40 กิจกรรม เพ่ือรองรับ
การก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การจัดคณะ
ผู้แทนการค้า การพบปะกับผู้น าเข้า รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ 

งาน Thailand Week เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในต่างประเทศในลักษณะ solo show 
โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและก าลังพัฒนา โดย
สินค้าที่น ามาเข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้าจากประเทศไทยเท่านั้น โดยลักษณะเป็นงานที่มีรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสภาพตลาดนั้นๆ และเน้นการเจรจาการค้าเป็นหลัก (Trade) มี
การขายปลีกในช่วงวันสุดท้ายของงาน (Public) จุดเด่นอยู่ที่สินค้าที่น ามาเข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้า
จากประเทศไทย ท าให้ไม่ต้องแข่งขันกับสินค้าจากชาติอ่ืนๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้ไป
สัมผัสรับรู้สภาพตลาดในต่างประเทศด้วยตนเอง ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้
ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง ยังถือเป็นงานที่มีประสิทธิภาพในการเจาะตลาดอาเซียน เนื่องจาก เป็นเวทีให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สามารถน าเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคและผู้ซื้อในตลาด
อาเซียนโดยตรง และ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่เคยส่งออกและเคยส่งออกในการขยาย
ตลาด ส่งเสริมการค้า การลงทุน การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และ ขยายฐานการผลิตของไทยใน
อาเซียน อีกด้วย ส่วนจุดอ่อนคือรูปแบบงานที่เหมือนเดิมทุกปี ไม่มีอะไรแปลกใหม่ภายในงาน 

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Thailand Week ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปี 
โดยจัดขึ้นในตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหม่ ๆ มีความนิยมสินค้าจากประเทศไทย และ
ผู้ประกอบการได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดผ่านโครงการนี้เป็นระดับ SMEs เป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
ต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยภาครัฐได้ประเมินความต้องการสนับสนุนและข้อคิดเห็นต่าง 
ๆ ผ่านการประชุม การตอบแบบสอบถามหลังจบกิจกรรม โดยยังมิได้มีการประเมินเชิงบูรณาการ
มุมมองต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าวเพ่ือน าผล
การศึกษาไปน าเสนอผู้บริหารด้านการพัฒนาปรับปรุงงานและการจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความ
ต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวความคิดการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
ในการประเมินกิจกรรม Thailand Week โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ การสภาวะ
แวดล้อม (Context Evaluation) ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process 



จ 

Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) อีกทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจประเมิน
โครงการแก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน Thailand Week 2014 จ านวน 4 งาน (เมียนมาร์ 
กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย) และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีทางการตลาดพ้ืนฐาน Marketing Mix 4 Ps มาใช้พิจารณาประกอบด้วย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 72 
เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน Thailand Week โดยร้อยละ 90 ยังพอใจในผลการเจรจา
การค้าและรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน และร้อยละ 100 สนใจเข้าร่วมงานในปีต่อๆ ไป 
ในส่วนของผู้ เกี่ยวข้อง ภาครัฐเห็นว่า Thailand Week เป็นกิจกรรมที่มีความคุ้มค่าและ
ผู้ประกอบการสามารถได้ประโยชน์สูงสุด อาทิ ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 40 สามารถเริ่มส่งออกและ
ขยายตลาดในตลาดอาเซียนได้ และร้อยละ 34 เจอตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้แทนการค้า อีกทั้ง เป็น
กิจกรรมที่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ลงทุนไป เพราะมูลค่าการซื้อขายภายในระยะเวลา 1 ปีของของแต่
ละบริษัทในแต่ละงานสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่กรมฯ สนับสนุนต่อราย 

สุดท้ายนี้เพ่ือเป็นการยกระดับงาน Thailand Week ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีก กรมฯ 
ควรยกระดับ โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น (Country Image) 
ซึ่งสินค้าที่น าไปจัดแสดงจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล และควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตมี
แบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าของตนเอง (Individual Brand) เพ่ือการค้ายั่งยืน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากข้ึน 
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ในการจัดท ารายงานการศึกษา ประเมินกิจกรรม Thailand Week เพ่ือส่งเสริมการตลาด
ของ SMEs ไทยในตลาดอาเซียน ในครั้งนี้ ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ และในการสนับสนุนให้รายงานชิ้นนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการได้เป็น
อย่างดี เช่น การพิจารณาวิเคราะห์การใช้งบประมาณส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด
สินค้าและบริการสู่อาเซียน นอกจากนี้ ข้อมูลจากการศึกษาจะยังช่วยให้หน่วยงานพิจารณาสนับสนุน
ผู้ประกอบการได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น 

ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอขอบพระคุณส าหรับบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นอย่างสูง คือ คณะ
อาจารย์ให้ค าปรึกษา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคมเอกอัครราชทูตอุ้ม 
เมาลานนท์ ดร. เดชา  ตั้งสีฟ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นางณรัชธา  พิสิษฐเกษม 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ นายกิตติวัฒน์  ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ นายปกครอง  ปุณฑริก นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ นายภัทร  บุญญลักษม์ นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ นายดลภัทร  บุญยืน รวมถึงผู้ประกอบการไทยจ านวน 60 รายที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม Thailand ใน 4 ครั้ง คือ กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์รายงานฉบับนี้ 

 
จิรภาพรรณ  มลิทอง 
สิงหาคม 2557 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีบทบาทส าคัญในการเป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศและกว่าร้อยละ 90 ของผู้ส่งออก เป็นกลุ่ม SMEs 

1.1.2  รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้มีความเข็มแข็ง
และสามารถด าเนินหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (AEC) ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้อง
จัดหาเวทีและกิจกรรมที่สามารถผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ไปสู่ตลาดอาเซียน 

1.1.3  งาน Thailand Week เป็นงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไป
จัดขึ้นในต่างประเทศในลักษณะ solo show โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและก าลังพัฒนา ซึ่งตลาดเหล่านั้นยังไม่มีความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ดังนั้น กรมฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการจัดงานแสดงสินค้าในตลาดใหม่ โดยสินค้ าที่น ามา
เข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้าจากประเทศไทยเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้า
ไทยและยกระดับความเชื่อม่ันของผู้บริโภค  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม Thailand Week ว่าเหมาะสมกับผู้ประกอบการกลุ่ม 
SMEs ในการเจาะตลาดอาเซียนหรือไม่ และสามารถพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เจาะตลาดอาเซียน
ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม Thailand Week ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับ
กิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ อาทิ คณะผู้แทนการค้า เป็นต้น 

1.2.3  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม Thailand Week มีรูปแบบที่เหมาะสมหรือไม่ 
1.2.4  เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอกรมในการปรับรูปแบบงานให้มี

ประสิทธิภาพกับงบประมาณที่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.3  ระเบียบวิธีของการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
กิจกรรม Thailand Week ในการเจาะตลาดอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs โดยการศึกษา
ครั้งนี้มีการท าออกแบบสอบถามแก่ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน Thailand Week ใน
ปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มประเทศในอาเซียน จ านวน 4 งาน ซึงได้ด าเนินการแล้ว (กัมพูชา 
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ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย) รวมทั้งเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ดูแลกิจกรรมงานแสดงสินค้า 
Thailand Week และการให้บริการข้อมูลตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบการ 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ได้มีรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ท าการศึกษารวบรวมจากการท า

แบบสอบถาม โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้  
(1) ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week 4 งาน ใน

ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 60 ราย  
(2) เจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ดูแลกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand 

Week และการให้บริการข้อมูลตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบการ 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากรายงานวิชาการและแบบ

ประเมินที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้  
1.3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงานแสดงสินค้า 

Thailand Week ของผู้ประกอบการไทยที่รวมทั้งข้อมูล รูปแบบ วิธีด าเนินการ และ ผลลัพธ์ 
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการต่อกิจกรรมของกรมฯ ในการเจาะ

ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะงานแสดงสินค้า Thailand Week  
 

1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะสามารถไปใช้พิจารณาเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอทาง

นโยบาย หรือ ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการขยายตลาดในอาเซียน เพ่ือให้สามารถบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ซิบโมเดล (CIPP Model)  
การประเมินโครงการแบบซิปโมเดล CIPP Model เป็นแนวคิดการประเมินที่

เกิดขึ้นตามแนวความคิดของ สตัฟเฟิลบีม ( Daniel L. Stuffbeam) ใน ปี 1971 จากหนังสือชื่อ 
“Educational Evaluation and Decision Making) หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดผล และประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจ จึงกล่าวได้ว่า 
ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน
เรียกว่า CIPP Model โดยให้ค านิยามการประเมินว่า หมายถึง กระบวนการรวมรวบ และวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ในการตัดสินใจ ผู้ท า การประเมินจะรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหาร (เชาว์ อินใย , 
2553, หน้า 125)1 

การประเมิน CIPP Model สามารถแบ่งการประเมินได้ 4 ขั้น ตอน ดังนี้  
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความ

ต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่มีผลต่อความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของโครงการ และเป็นการพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ในการน าไปใช้ตัดสินใจวางแผน ก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่
จ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ 
หรือไม่ ทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี
และแผนการด าเนินงาน การประเมินปัจจัยน าเข้าน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ หาวิธีด าเนินงาน
โครงการให้เป้าลุเป้าหมาย 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจัยน าเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ สารสนเทศต่าง ๆ จะถูกวิเคราะห์
รวบรวม และน าเสนอผู้ด าเนินงานโครงการ อาจจะต้องการสารสนเทศทุกวัน หรือใน ตอนเริ่มต้น
โครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินงานโครงการไว้เป็นหลักฐาน การ

                                                 
1 รัชนก ค าวัจนัง, รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model), นครนายก, 2555. 
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ประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) หรือ จุดด้อย 
(Weakness) ของโครงการ น าไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินโครงการต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ที่
ก าหนดไว้ มุ่งตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมิน
จะท าให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือท างานเป็นประจ า การประเมินผล
ผลิตจะท าการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการเรียกว่าการประเมินผลลัพธ์ 
และ 2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้งบวกและลบ 

การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การประเมินบริบท การ
ประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต สามารถน าไปช่วย ในการ
ปรับปรุงโครงการ2 และส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ การประเมิน CIPP Model สามารถช่วยในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเจาะตลาดอาเซียน 

2.1.2  ทฤษฏีการตลาด Marketing 4 Ps 
ในการพิจารณาความคุ้มค่า และความเหมาะสมของโครงการ Thailand Week ใน

ฐานะโครงการลงทุนของภาครัฐ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดสู่อาเซียนนั้น 
สามารถน าทฤษฎีทางการตลาดพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างเช่นทฤษฎี Marketing Mix 4 Ps โดย 
E.Jerome Mccarthy , Professor Michigan State University 19602 โดยสามารถน าทฤษฎี
ดังกล่าวมาวิเคราะห์การด าเนินโครงการ Thailand Week ดังนี้  

ทฤษฎีดังกล่าว ระบุว่า ส่วนผสมทางการตลาดที่ส าคัญคือ 4 Ps ประกอบด้วย 
Product Price Place และ Promotion 

1) Product ในกรณีนี้ หมายถึงการพิจารณาตัวโครงการ Thailand Week ว่ามี
จุดเด่น มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในโลกการค้าและความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

2) Price สามารถพิจารณาได้ว่า การลงทุนงบประมาณของภาครัฐในโครงการนี้ 
ได้ผลคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ทั้งในด้านภาครัฐคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชน 
คือผู้ประกอบการ SMEs 

3) Place ศึกษาวิเคราะห์ว่าตลาดอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ตามกรณีศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นตลาดที่หน่วยงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้พิจารณาเป็นสถานที่จัดงาน 

4) Promotion ศึกษาวิเคราะห์ว่า โครงการดังกล่าวในการเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐส่งเสริมผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด ค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐเรียกเก็บซึ่งไม่สูงนัก มีความ
เหมาะสมกับ SMEs ไทย 

 

                                                 
2 แหล่งที่มา www.getbusymedia.com 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 ยุทธศาสตร์ตลาดอาเซียนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกระทรวง

พาณิชย์3 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความส าคัญของ

ตลาดอาเซียน อัตราการขยายตัว รวมทั้งสัดส่วนการส่งออกที่เติบโตขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี 2535 และ
กลายเป็นตลาดหลัก เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่เคยเป็นตลาดหลักของไทยตลาดหลัก อาทิ อเมริกา
เหนือ สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น บวกกับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปี 2558 จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ขึ้น โดยแบ่งเป็นระดับกระทรวงฯ และ กรมฯ ดังนี้ 

2.2.2 ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงพาณิชย์ 
1) ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของไทยในต่างประเทศ 
2) สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs 
3) ยกระดับสินค้าและบริการเพื่อ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า 
5) รักษา ขยายตลาด และพัฒนาช่องทางการค้า 

2.2.3 ยุทธศาสตร์ระดับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์และค่านิยม ในสินค้าและบริการของไทย 
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การ แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และ ขยายฐานการผลิต

ของไทยใน อาเซียน 
3) เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและการลงทุน 
4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (การค้าชายแดน

และผ่านแดน) 
 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้  
1) เสริมสร้าง Brand Awareness สินค้าไทยในตลาดอาเซียน  
2) ส่งเสริมการส่งออกไปอาเซียน/การใช้ปัจจัยการผลิตจากอาเซียน และการขยายธุรกิจ

ไทยในอาเซียน 
3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน  
4) ส ารวจโอกาสการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
  

                                                 
3 กระทรวงพาณิชย,์ รายงานประจ าปี 2556  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

• ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs 
• AEC 
• กิจกรรมเจาะตลาดของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (Thailand Week) 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 
 

• แผนการด าเนินงาน /ยุทธศาสตร์ ในการเจาะ
ตลาดอาเซียน 

• งบประมาณ 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 
 

• วิธีการรับสมัคร และคัดเลือก 
• การก าหนดรูปแบบกิจกรรม 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 
 

• มูลค่าการค้า / ความคุ้มค่า / กิจกรรม 
• โอกาสทางการค้า 



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 

3.1.1  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกิจกรรมขยายตลาด  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการส่งออก โดยมุ่งเน้นขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยเป็นหลักบวกกับพัฒนาและ
ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ทั้งนี้กลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีรองรับภารกิจนี้สามารถแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ  

1) พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในเวที
การค้าระหว่างประเทศ  

2) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการบนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การสร้างตราสินค้า นวัตกรรมต่างๆ การสร้างสรรค์ โดยเน้นความเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่  

3) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตร
กับประเทศคู่ค้า  

4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการค้าเพ่ือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย  
5) รักษาตลาดหลักและกระจายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการ

ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นฐานทาง
การค้าระหว่างประเทศ  

6) เสริมสร้างสมรรถนะด้านบุคลากรและพัฒนาระบบข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศ  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ตั้งไว้ ทางกรมฯ ได้มี
กิจกรรมหลายรูปแบบที่รองรับและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดต่างประเทศ โดย
กิจกรรมหลักๆ ของกรมฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้  

3.1.1.1 งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การจัดงานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศที่ช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้า การจัดงานแสดงสินค้า เป็นช่อง
ทางการขายอย่างหนึ่งที่ใช้ต้นทุนไม่สูงมากในการน าเสนอและสาธิตสินค้าให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
และเม่ือเทียบกับการประชาสัมพันธ์วิธีอ่ืน มีการใช้งบประมาณที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้าคืองานแสดงสินค้าต่างๆ มีลูกค้าเป้าหมายชัดเจนท าให้
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ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้งานแสดงสินค้าในการทดสอบสินค้าใหม่ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณใหม่ใน
การท าวิจัย และผู้จัดสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็นฐานในการเชิญเข้าร่วมงานในครั้งต่อไปด้วย 

งานแสดงสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 

1) งานแสดงสินค้าในประเทศ คืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรของกรม โดยทุกงานจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย อาทิ 
THAIFEX BIG&BIH Bangkok Gems & Jewelry ฯลฯ ซึ่งในแต่ละงานจะเน้นสินค้าท่ีแตกต่างกันไป  

2) งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Oversea Trade Fair) คืองานแสดง
สินค้าที่จัดนอกประเทศไทย โดย Organizer ของประเทศนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะ
พาผู้ประกอบการไทยไปออกในรูปแบบของ Thailand Pavilion ซึ่งในแต่ละงานก็จะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับรูปแบบของงานและสินค้าที่น าไปจัดแสดงงานนั้นๆ โดยงานที่มีชื่อเสียงที่กรม
ฯ พาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ได้แก่ FOODEX ANUGA AUTOMECHANIKA AMBIENTE เป็นต้น 

3.1.1.2 การจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ 
การจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการผลักดันผู้ประกอบการไทยในการส่งออกออกสินคาสู่
ตลาดโลก กิจกรรมนี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกับงานแสดงสินค้า โดยกรมฯ จะน าผู้ประกอบการไทยไป
ในลักษณะคณะผู้แทนการค้า (mission) โดนเน้นการเจรจาการค้าเป็นหลักบวกกับการส ารวจตลาด 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะไม่ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแต่อย่างใด ทางส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง 
ประเทศจะเป็นตัวกลางในการนัดหมายผู้น าเข้าหรือตัวแทนจ าหน่ายเข้ามาเจรจาการค้ากับ
ผู้ประกอบการไทย โดยกรมฯ จะหารือกับสมาคมต่างๆ ถึงประเทศเป้าหมายในแต่ละคณะ  

3.1.1.3 www.Thaitrade.com  
Thaitrade.com เป็น website หรือตลาดซื้อขายทางออนไลน์ (E-

Marketplace) ในรูปแบบ B2B หรือ Business to Business ที่เป็นทางการที่แรกในประเทศไทย 
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าไปทั่วโลกและเพ่ิมโอกาสในธุรกิจ บวก
กับเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้าสามารถติดต่อและท าการค้าขายได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการของไทย  

3.1.1.4 Thailand Trust Mark (TTM) 
Thailand Trust Mark หรือตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คือตรา

สัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศออกให้กับผู้ส่งออกไทยที่มีสินค้าผลิตในประเทศไทย
และได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ผู้ส่งออกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ตรานี้
สามารถน าไปติดกับตัวสินค้าเพ่ือรับรองถึงคุณภาพและมาตรฐานที่มีแหล่งผลิตจากประเทศไทยและ
รับประกันคุณภาพโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บวกกับเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและ
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อาทิ ช่วยให้สามารถขายสินค้าในต่างประเทศได้ง่ายและมากขึ้น สามารถเปิด
ตลาดใหม่ในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ช่วยลดปัญหาการถูกกดราคา และช่วยเพ่ิมอ านาจในการ
ต่อรองซื้อขายสินค้า  
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3.1.1.5 การฝึกอบรม/สัมมนาด้านการค้า 
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความรู้
แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ของประเทศ โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในด้านการค้า การส่งออกระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเสริมสร้างภาคธุรกิจเอกชนทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือให้การผลักดันการส่งออกของประเทศประสบผลส าเร็จ จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
ไทยจะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการ
แข่งขันบนเวทีการค้าโลก 

3.1.1.6 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Business Support Center) 

AEC Business Support Center คือศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกตลาด
อาเซียนที่มีหน้าที่บริการผู้ประกอบการไทย รวมทั้งประสานงานและอ านวยความสะดวกในกรณีที่
ผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธุรกิจต่างประเทศในทวีปอาเซียน ซึ่งทางกรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ไว้ทุก
ประเทศในแถบอาเซียน ยกเว้นประเทศบรูไน อีกทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยกลุ่ม 
SMEs ที่ต้องการเจาะตลาดอาเซียนให้มีศักยภาพเพียงพอ ทั้งในด้านเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องตลาด
และน าผู้ประกอบการออกภาคสนามจริงเพ่ือทดลองตลาดด้วย 

3.1.1.7 งานแสดงสินค้า Thailand Week  
งาน Thailand Week เป็นงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศไปจัดขึ้นในต่างประเทศในลักษณะ solo show โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นใบเบิกทาง
ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและก าลังพัฒนา ซึ่งตลาดเหล่านั้นยังไม่มีความพร้อมในการจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติ ดังนั้น กรมฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการจัดงานแสดงสินค้าในตลาดใหม่ โดย
สินค้าที่น ามาเข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้าจากประเทศไทยเท่านั้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยและ
ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในการนี้ กรมฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดการและรับผิดชอบโครงการ
ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ การหาสถานที่จัดงาน การเตรียมการ
ก่อสร้าง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายเข้าร่วมงาน เป็นต้น  

งานแสดงสินค้า Thailand Week เป็นงานที่มีรูปแบบปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสมของสภาพตลาดนั้นๆ จะเน้นการเจรจาการค้าเป็นหลัก (Trade) และจะมีการขายปลีก
ในช่วงวันสุดท้ายของงาน (Public) สินค้าท่ีน ามาแสดงเป็นสินค้าทั่วไป ประกอบด้วย เครื่องใช้ภายใน
บ้าน เครื่องครัว ของขวัญของตกแต่งบ้าน อาหาร วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า/เครื่องประดับ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ โดยภายในงานอาจมีกิจกรรมเสริมที่
หลากหลายเพ่ือให้งานมีความครึกครื้น โดยไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นกิจกรรมใด เช่น 
การสาธิตการปรุงอาหาร การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมโดย
การจัด Business matching เพ่ือให้ผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงานสามารถจับคู่ทางการค้ากันได้อีกด้วย 

จุดเด่นของการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week ก็คือ ไม่ต้องแข่งขัน
กับสินค้าจากชาติอ่ืนๆ ท าให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างเต็มที่ และได้
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ลูกค้าที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้อสินค้าไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้ไป
สัมผัสกับตลาดในต่างประเทศด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มในการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการได้
อย่างเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ ทั้งยังสามารถเป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกได้เข้าไปเจาะตลาดเพ่ือน าเสนอ
สินค้าและบริการให้กับลูกค้าในต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด และยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า
จากประเทศไทยและสร้างภาพลักษณ์สินค้าจากไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในการเจาะตลาด
ใหม่หรือตลาดที่ไม่คุ้นเคยกับประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานประเภทนี้ค่อนข้างใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง
มาก แต่ก็สามารถสร้างความส าเร็จได้ ทั้งนี้จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่า
ก่อนเพื่อวางแผนในการด าเนินโครงการ 

3.1.1.8 ลักษณะงานและข้ันตอนการด าเนินงาน 
งานแสดงสินค้า Thailand Week แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Thailand 

Week ในตลาดประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ โดยขั้นตอนของการด าเนินการ
จัดงาน Thailand Week ประกอบด้วย  

1) การเสนอโครงการ โดยจัดท าข้อมูลโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยส านักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศจะเป็นผู้ก าหนดสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
ภายในงาน 

3) ประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่าง ๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต อีเมล์ 
จัดการสัมมนาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการ  

4) รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน และคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการพิจารณา
คัดเลือกบริษัท จากคณะกรรมการที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแต่งตั้ง ยึดตามหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมงานฯ ที่กรมฯ ได้จัดท าไว้  

5) เชิญประชุมผู้เข้าร่วมงานเพ่ือชี้แจ้งรายละเอียดโครงการและการ
เตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิ กฎระเบียบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การขนส่งสินค้า ฯลฯ  

6) ขออนุมัติรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมงานพร้อมอ านวยความสะดวกใน
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการออกหนังสือรับรองเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

7) ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดหาบริษัท Organizer ที่
มีหน้าที่ดูแลทั้งในเรื่องของรูปแบบของการจัดงานและการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศนั้นๆ บวกกับ
ประสานงานในเรื่องอ่ืนๆ อาทิ การจัดสรรคูหา การจัดท าเอกสารเผยแพร่ กิจกรรมพิเศษภายในงาน 
การเชิญนักธุรกิจเข้าร่วมงาน การเชิญแขกพิเศษมาร่วมพิธีเปิดงาน รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานในเรื่องท่ีพัก และพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

8) เจ้าหน้าที่ท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานส่งรายงานการเดินทางเพ่ือรับทราบ
ถึงปัญหาและน ามาพัฒนาการจัดงานในปีต่อไป 
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3.1.2  ภาพรวมของธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับเป็น

องค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเป็นรากฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน รวมไปถึงเส้นทางสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

จากข้อมูลส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2555 ประเทศ
ไทยมีผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้นประมาณ 2.65 ล้านราย หรือประมาณร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจ
ทั้งหมดในประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 11 ล้านคน มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการคิด
เป็นมูลค่า 226.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 6.7 ล้านล้านบาท) ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) ที่มีมูลค่า 365 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้ว พบว่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 62 ของ GDP ของประเทศไทย ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว จะถือได้ว่าการส่งออกเป็นส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจชองประเทศไทย นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกัน ยังสามารถสรุปได้
เช่นเดียวกันว่า หนึ่งในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คือการพัฒนาหรือเพ่ิมมูลค่าการ
ส่งออกของประเทศ โดยหากพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการส่งออกของประเทศไทยที่มีจ านวน
ทั้งสิ้นประมาณ 34,000 ราย จะเห็นได้ว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการทั้งหมดเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs แต่สร้างมูลค่าการส่งออกเพียงประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด โดยมูลค่าการส่งออกที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 70 เป็นมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีจ านวนประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ
ด้านการส่งออกสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภทคือ4 

1) ผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีจ านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าการส่งออกที่สูง (High 
Value Exporter) ได้แก่ ผู้ประกอบการ ในกลุ่มระดับ (Large) และ นักลงทุนต่างชาติ (Foreign 
Direct Investment : FDI)  

2) ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนมาก (Mass) แต่สร้างมูลค่าการส่งออกที่น้อย 
(Low Value Exporter) จากข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวม จะเห็นได้ว่า SMEs มี
ความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านแรงงาน ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
และการส่งออก ผู้ส่งออกในปี 2554 มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 34,752 ราย โดยประกอบด้วย SMEs 
จ านวน 34,000 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 97.9 แต่มีมูลค่าการส่งออกเพียงประมาณร้อยละ 30 
ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด โดยมูลค่าการส่งออกอีกร้อยละ 70 เกิดจากบริษัทขนาดใหญ่ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การ
ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและธุรกิจบริการ 
รวมทั้งให้บริการข้อมูลการค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ดังนั้นเพ่ือสอด
รับกับเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย รวมถึง
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี 2558 เพราะ

                                                 
4 ศูนย์บริการธรุกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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นอกจากอาเซียนจะเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมี
วัตถุประสงค์ในการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วมอีกด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกว่า 40 กิจกรรม อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 
การจัดคณะผู้แทนการค้า การพบปะกับผู้น าเข้า รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ โดยกรมฯ 
มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของรัฐบาล 
ดังนี้  

1) พัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางการตลาดที่ เหมาะสมต่อกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs รายสาขา 

2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs 

3) เ พ่ิมมูลค่าทางการค้าและการตลาดทั้ ง ในและต่างประเทศของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ SMEs  

4) เพ่ิมโอกาสและช่องทางทางการค้าและการตลาดต่างประเทศของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง  

นอกจากการพัฒนาศักยภาพสินค้าไทยและการยกระดับขีดความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว สิ่งส าคัญอีกประการคือการส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบัน โดยการค้าออนไลน์เป็นช่องทางที่สร้างเม็ดเงินจ านวน
มหาศาล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดท าโครงการตลาดกลางซื้อขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Thailand B2B E-Marketplace (Thaitrade.com) ขึ้นซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยได้อย่างง่ายดาย และเป็นศูนย์
รวมของข้อมูลทางการค้าที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยบนโลกออนไลน์อีกด้วย 

ดังนั้น SMEs ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุน โดยหาก
พิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการส่งออกของประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 34,000 ราย แต่
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
มีประมาณ 13,000 ราย  
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3.1.3  ความส าคัญของตลาดอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

 
 

ภาพที่ 1  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน5 
 
AEC (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ

การรวมตัวของชาติใน ASEAN 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, 
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไนเพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบ
คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์, อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้นและ
การน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษนี าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)6 

3.1.3.1 ความเป็นมา 
AECเป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) โดยมีประเทศผู้
ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 – 
2542 บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล าดับที่ 6-10 ท าให้ปัจจุบัน
อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน7 ถือเป็นตลาด
การค้าใหญ่อันดับที่ 3 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และ GDPในปี 2554 ประมาณ 1,055 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 2% ของ GDP ของโลก อัตราการเติบโต GDP ประมาณ 5.6% ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ที่สูงมากของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน8 

                                                 
5 แหล่งที่มา www.chechadnew.com. 
6 แหล่งที่มา www.trhai-aec.com 
7 แหล่งที่มา www.thai-aec.com 
8 สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์, รวยด้วยจากภาษี.  
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ในปี 2546 ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 

1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 
3) ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (Political and Security Pillar) 
และมีค าขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One 

Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งสัญลักษณ์ หนึ่งประชาคมซึ่งจะเริ่มมีผลในปี 2558 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์หลักๆ ของ AEC สามารถแบ่งได้ 4 หัวข้อ9 คือ  
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะ
ช่วยให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาในส่วนของ
เครือข่ายการผลิตสินค้า และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกได้ โดยอาเซียนได้ก าหนด
มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี การ
เคลื่อนย้ายบริการเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี และ การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี  

2) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายส าคัญของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการเป็น

ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นอาเซียนจึงกระตุ้นให้แต่ละประเทศให้มีกฎหมายและ
นโยบายที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและต่อยอดในการสร้างการแข่งขันใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

3) การเป็นภูมิภาคทีม่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยมี

เป้าหมายหลักคือพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ในภูมิภาคอาเซียนให้มีพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และมี
การรวมกลุ่มหรือร่วมมือทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการกลุ่ม SMES ขอ’อาเซียน เพ่ือลดช่องว่างและ
สามารถแข่งขันระดับโลกไปด้วยกัน  

4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
อาเซียนมีสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงต่อกันและมีเครือข่ายที่เชื่อมโยง

กับโลกทั้งในด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนต้อง
รักษาและสร้างแรงจูงใจต่อนักลงทุนทั่วโลกในการลงทุน ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ก าหนด 2 
มาตรการที่จะช่วย คือการจัดท าเขตเสรีการค้า (FTA) และ การร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศนอก
กลุ่มอาเซียน 

3.1.3.2 ความส าคัญของตลาดกลุ่มอาเซียนกับการค้าระหว่างประเทศของไทย 
ในปี 2558 ประชุมคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเริ่มมีผล ซึ่ง

อาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของโลกรองจาก จีน และ อินเดีย และมีประชากรรวมกันถึง 600 

                                                 
9 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, AEC Fact Book. 
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ล้านคน ส าหรับด้านผู้บริโภคแล้วอาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากเริ่มให้ความสนใจในตลาดอาเซียนมากขึ้น บวกกับมาตรการหรือ
นโยบายต่างๆ ที่จะตามมาหลังจาก AEC เริ่มมีผล ท าให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งและเริ่มเตรียมพร้อม ซึ่งพิจารณาได้จากตัวเลขการส่งออกที่เพ่ิมมากขึ้นใน
ทุกๆ ปี และสัดส่วนการส่งออกที่มากกว่าตลาดหลักอ่ืนๆ ในด้านอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียนถือเป็น
แหล่งการผลิตอันดับต้นๆ ของโลก ทุกอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหาร 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ นัก
ลงทุนชาวต่างชาติที่อยู่นอกอาเซียนเริ่มมาลงทุนในอาเซียนมากกขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของ
ผู้ประกอบการไทย ในการผลักดันสินค้าไทย ทั้งสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบสู่ตลาดอาเซียน ในทาง
กลับกันเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาวัตถุดิบที่ราคาถูก แต่มีคุณภาพ เพ่ือลด
ต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกัน ตลาดอาเซียนจึงมีความส าคัญต่อประเทศไทยอย่างมากทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  

3.1.3.3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และข้าราชการ 
จากการท าแบบสอบถามเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ดูแลกิจกรรมงาน

แสดงสินค้า Thailand Week และการให้บริการข้อมูลตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 3 
ท่าน สรุปได้ดังนี้  

1) ความส าคัญของตลาดอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ซึ่งการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสส าหรับภาคธุรกิจไทยทั้งในด้าน
การค้าและการลงทุน เนื่องจากอาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ท าให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือเปิดกว้างมากขึ้น บวกกับเศรษฐกิจไทย
ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเป็นหลัก อาเซียนจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากภูมิภาคนี้มี
ประชากรกว่า 600 ล้านคน และในปี 2555 อาเซียนมี GDP เป็นมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของ GDP ของโลก ซึ่งหากรวมประชากรของประเทศที่อาเซียนมีการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรี ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียเข้าไปด้วย ก็จะมีจ านวน
ประชากรมากกว่า 3,200 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของประชากรโลก และมี GDP 
เป็นมูลค่ามากกว่า 21.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของ GDP ของโลก 
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แผนภูมิที่ 1: มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดหลักในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2547 - 2556)  

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1  มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดหลักในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2547 - 2556)10 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทย 
 

ในปี 2547 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยไปอาเซียนคิดเป็น 22% 
มูลค่า 21.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2556 คิดเป็น 26% มูลค่า 59.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งมีอัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 13.1  

 
  

                                                 
10 กระทรวงพาณิชย,์ Menucom.  
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ตารางท่ี 1  อาเซียนตลาดส่งออกอันดับ 1 
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

ประเทศ มูลค่าการ
ส่งออกจากไทย 

ปี 2547 

มูลค่าการ
ส่งออกจากไทย 

ปี 2556  

ขยายตัว  
(ร้อยละ) 

สัดส่วนปี 
2547 (%) 

สัดส่วนปี 
2557 (%) 

อาเซียน 21.24 59.32 13.1 22 26 
สหรัฐอเมริกา 15.50 22.96 5 16 10 
สหภาพยุโรป 13.81 20.08 5.2 14 9 
ญี่ปุ่น 13.49 22.24 6.7 14 10 
 

การส่งออกของไทยไปยังอาเซียนจะยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 
ของไทยและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกของไทยไปยังตลาด
อาเซียนในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 7.06 (คิดเป็นมูลค่า 63,506 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในแง่ของสัดส่วน
มูลค่าการส่งออกของไทย จะเห็นได้ชัดเจนว่า สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียนเพ่ิม
สูงขึ้น การส่งออกของไทยไปยังอาเซียนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2547-2556) มีการขยายตัวในอัตราที่
สูงอย่างต่อเนื่องจนมีสัดส่วนสูงกว่าตลาดหลักอย่าง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น  

2) กิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs 
กิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ช่วยผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ในการ

เจาะตลาดอาเซียนได้แก่ กิจกรรมของศูนย์ AEC Business Support Center ที่พัฒนาและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และน าพาออกไปสู่ภาคสนามจริงในการเจรจาการค้า และ งานแสดงสินค้า 
Thailand Week ที่น าผู้ประกอบการไทยไปเจรจาการค้าในรูปแบบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดย
สินค้าที่น ามาเข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้าจากประเทศไทยเท่านั้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยและ
ยกระดับความเชื่อมั่นรวมทั้งเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง (End user) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมโดย
การจัดเจรจาธุรกิจการค้า โดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองนั้นๆ จะประสานเชิญ
ชวนนักธุรกิจในประเทศดังกล่าวที่เป็นผู้ค้า ตัวแทนจ าหน่าย ตัวแทนน าเข้า หรือห้างสรรพสินค้า มา
พบปะเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทย เพ่ือให้ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานสามารถจับคู่ทางการค้ากันได้อีก
ด้วย เป็นการปูทางการค้าและขยายฐานตลาดสินค้าไทยในอาเซียน ให้มีการกระจายครอบคลุมตลาด 
มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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3.2  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  
3.2.1  แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม 

 
ตารางที่ 2  แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
(ที่เกี่ยวกับ AEC) 
1. ปรับโครงสร้างการค้าและ

ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ
ไทยในต่างประเทศ 

2. สร้างเสริมโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ SMEs 

3.  ยกระดับสินค้าและบริการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการค้า 

5.  รักษา ขยายตลาด และพัฒนา
ช่องทางการค้า 

 
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์และค่านิยม

ในสินค้าและบริการของไทย 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การ

แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และ
ขยายฐานการผลิตของไทยใน
อาเซียน 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
การค้าและการลงทุน 

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
(การค้าชายแดนและผ่านแดน) 

1.  เสริมสร้าง Brand 
Awareness สินค้าไทย
ในตลาดอาเซียน  

2.  ส่งเสริมการส่งอออกไป
อาเซียน/การใช้ปัจจัย
การผลิตจากอาเซียน 
และการขยายธุรกิจ
ไทยในอาเซียน 

3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ สร้าง
พันธมิตร และกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนของ
ไทยกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

4.  ส ารวจโอกาสการค้า
การลงทุนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

1. จัดงานแสดงสินค้าไทยในอาเซียน  
(Thailand Week) จ านวน 4 งาน 

2. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ 
อาเซียน จ านวน 4 งาน  

3. กิจกรรมของศูนย์พัฒนาการค้าและ
ธุรกิจไทยในอาเซียน ณ ส่วนกลาง 
และ ณ สคร. เพื่อการพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย
สู่ตลาด AEC 
3.1 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจ

ไทยในอาเซียน ณ ส่วนกลาง :      
1) กิจกรรมเสวนาเจาะลึก

กลุ่มสินค้าในตลาด  
อินโดนีเซีย (25 เม.ย.) 
สิงคโปร์ (29 พ.ค.) 
เวียดนาม (ก.ค.)  

2) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เจาะลึกราย
บริษัท (Workshop) 
อินโดนีเซีย (29-30 เม.ย.) 
เวียดนาม (ก.ค.) 

3) กิจกรรมภาคสนาม (DITP 
AEC Club Business 
Matching and 
Networking) 
อินโดนีเซีย (6-9 พ.ค.) 
เวียดนาม (ส.ค.) 

3.2 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจ
ไทยในอาเซียน ณ ส่วนกลาง 
และ ณ สคร. ในอาเซียน 
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3.2.2  งบประมาณ 
ในปี 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับงบประมาณในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน จ านวนวงเงิน 99,300,000 บาท โดยแบ่งได้ดังนี้ 
1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 13,677,200 บาท (คิดเป็น 13.8 %) 
2) Thailand week 69,410,000 บาท (คิดเป็น 69.9 %) 
3) Out-going Mission 1,322,800 บาท (คิดเป็น 1.3 %) 
41) Internationalization 4,590,000 บาท (คิดเป็น 4.6 %) 
5) AEC Business Support Center 10,300,000 บาท (คิดเป็น 10.4 %) 
เห็นได้ว่า กิจกรรม Thailand Week เป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ

หนึ่งในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าใน
อาเซียน โดยอันดับ 2 และ 3 เป็น เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และ AEC Business 
Support Center ตามล าดับ ทั้งนี้ ในจ านวน 69,410,000 บาท สามารถแบ่งออกได้เป็นงานแสดง
สินค้า Thailand Week จ านวน 11 งาน ดังนี้  

1) Thailand Week ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
2) Thailand Week ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  
3) Thailand Week ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
4) Thailand Week ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
5) Thailand Week ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 
6) Thailand Week ณ ประเทศสิงคโปร์ 
7) Thailand Week ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสปปลาว 
8) Thailand Week ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
9) Thailand Week ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 
10) Thailand Week ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
11) Thailand Week ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 

3.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)11 
3.3.1  วิธีการรับสมัครและคัดเลือก 

ในปี 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดรับสมัครการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า Thailand Week ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด อีกทั้ง กรมฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และมีสินค้าที่ได้รับ
มาตรฐานสากล โดยยึดตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้จากการท าแบบสอบถามถึง
ผู้ประกอบการจ านวน 60 รายที่เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า Thailand Week ในปี 2557 จ านวน 4 งาน 
(เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ) สรุปได้ว่าร้อยละ 100 พอใจกับการสมัครผ่าน

                                                 
11 แบบสอบถามประเมินภาพรวมกจิกรรมงานแสดงสินคา้ Thailand Week 2557 (60 ราย) 
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ออนไลน์ เพราะเห็นว่าง่ายต่อการสมัคร และไม่ต้องเสียเวลาในการน าใบสมัครมายื่น อีกทั้งสามารถ
ดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้าร่วมงานได้ด้วย ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมงาน 
ดังกล่าว ผู้ประกอบการร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมงานในปีนี้เห็นด้วยที่กรมฯ มีการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
เนื่องจากจะได้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และสินค้าที่ ได้มาตรฐานอีกทั้งเป็นการป้องกัน
ผู้ประกอบการที่น าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ มาขายหรือสินค้าลอกเลียนแบบ  

3.3.2  การก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
ในปีนี้ 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

แสดงสินค้า Thailand Week โดยเพ่ิมกิจกรรมการเจรจาการค้า (Business Matching) และการจัด
เสวนา (Business Forum) นอกเหนือจากการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่การกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกรมฯ ยังเล็งเห็น
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการก่อนไปเจาะตลาดอาเซียน ดังนั้นรูปแบบการจัดงานในปีนี้จึงมีกิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในด้านเจรจาการค้าและเตรียมความพร้อม โดยผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 พอใจต่อรูปแบบ
กิจกรรมในปีนี้ของงาน Thailand Week เนื่องจากได้พบปะกับผู้น าเข้ามากขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึก
จากการสัมมนาด้วย และยังสามารถจ าหน่ายปลีกเพ่ือส ารวจความต้องการของตลาดและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยร้อยละ 80 เจอกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และร้อยละ 86 เห็นว่า
ภาพรวมงานในปีนี้มีการปรับปรุงขึ้นดีกว่าปีที่ผ่านมา 

 
3.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)12 

3.4.1  มูลค่าการค้า / ความคุ้มค่า / รูปแบบกิจกรรม 
3.4.1.1 ภาคเอกชน 

ในแต่ละงาน ผู้ประกอบการช าระค่าเข้าร่วมงาน 15,000 บาท ต่อ 1 
คูหา ซึ่งราคานี้จะรวมคูหามาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท า Business 
Matching ในส่วนที่เหลือที่เหลือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบ เอง อาทิ ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่าง ค่า
เครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโรงแรม จากการท าแบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า Thailand Week ในปี 2557 จ านวน 60 ราย ร้อยละ 72 เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ โดยร้อยละ 28 เห็นว่าไม่คุ้มค่าเนื่องจากกรมฯ ไม่สนับสนุนค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างท า
ให้ผู้ประกอบการแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ทั้งนี้ โดยร้อยละ 90 ยังพอใจในผลการเจรจาการค้า
ภายในงาน และร้อยละ 100 สนใจเข้าร่วมงานในปีต่อๆ ไป 

3.4.1.2 ภาครัฐ13 
ในส่วนของภาครัฐกรมฯ ได้มีการประเมินถึงความคุ้มค่าในการใช้

งบประมาณในการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week ปี 2557 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (ตารางสรุปความ
คุ้มค่า) 

                                                 
12 แบบสอบถามประเมินภาพรวมกจิกรรมงานแสดงสินคา้ Thailand Week 2557 (60 ราย) 
13 ตารางผลการด าเนินการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week ปี 2557 ( 4 งาน) 
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ตารางท่ี 3  สรุปความคุ้มค่าการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week ปี 2557 
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จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรมฯ สนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง 4 งาน 
มากขึ้นทุกปี ถึงแม้ในปีนี้กรมฯ ไม่ได้สนับสนุนค่าขนส่งสินค้าตัวอย่าง อีกทั้ง มูลค่าการซื้อขายภายใน
ระยะเวลา 1 ปีต่อรายของแต่ละงานสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่กรมฯ สนับสนุนต่อราย ในปี 2556 และ 2557 
ยกเว้นปี 2555 เนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบที่มากกว่า ตารางนี้แสดงให้เห็นว่างานแสดงสินค้า 
Thailand Week เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าต่องบประมาณในเชิงปริมาณ และตอบสนองผู้บริโภคในการ
ขยายตลาดในอาเซียน และผลจากการส ารวจแบบสอบถามผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 44 เลือกที่จะ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week มากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ของกรมฯ โดย ร้อยละ 28 สนใจ
กิจกรรมเจรจาการค้าและร้อยละ 19 สนใจงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  

3.4.1.3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และข้าราชการ 
งานแสดงสินค้า Thailand Week เหมาะสมกับการบุกตลาดอาเซียนของ

ผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถน าเสนอสินค้า
ต่อผู้บริโภคและผู้ซื้อในตลาดอาเซียนโดยตรง และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเพราะกรมฯ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางส่วน อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดได้ชัดเจน
มากขึ้น โดยจุดเด่นของงาน ดังกล่าวคือไม่ต้องแข่งกับสินค้าจากชาติอ่ืนๆ เหมือนงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศทั่วๆไป ท าให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างเต็มที่ และได้
ลูกค้าท่ีมีความสนใจที่จะซื้อสินค้าไทย 

3.4.2  โอกาสทางการค้า 
สรุปผลจากตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน Thailand Week ปี 2557 

(เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย) จ านวน 60 ราย 
 
ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศ 
 

ผลส าเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
สามารถเริ่มส่งออกและขยายตลาดในตลาดอาเซียน 40 
พบตัวแทนจ าหน่าย / ผู้แทนการค้า 34 
สามารถร่วมทุนในต่างประเทศ และขยายสาขาเพ่ิมเติมในต่างประเทศ 26 
 
ตารางท่ี 5  อุปสรรคทางการค้าในต่างประเทศ 
 

อุปสรรคทางการค้า ร้อยละ 
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า 21 
ราคาสูงกว่าคู่แข่ง 15 
ภาษีน าเข้าสูง 33 
สินค้าถูกลอกเลียนแบบ 20 
กฎระเบียบการน าเข้า 11 
 



23 

 

ตารางท่ี 6  ข้อมูลเปรียบเทียบทางการค้าในต่างประเทศ 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ร้อยละ 
พบลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

มากขึ้น 
น้อยลง 

 
80 
20 

ภาพรวมของงานในปีนี้ 
ดีขึ้น 
เหมือนเดิม 

 
86 
14 

กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเจาะตลาดอาเซียนมากที่สุด 
การจัดคณะผู้แทนการค้าฯ 
Business matching 
Thailand Week  
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

 
9 
28 
44 
19 

 
ตารางท่ี 7  ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Week 
 

ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Week ร้อยละ 
คุ้มค่า 72 
ไม่คุ้มค่า 28 
 

ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ Thailand Week ในตลาด
อาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นั้น หากพิจารณาตาม
ทฤษฎีการตลาด Marketing Mix 4Ps โดย E.Jerome Mccarthy สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 

ทฤษฎีดังกล่าวระบุว่า ส่วนผสมส าคัญทางการตลาด คือ 4Ps ได้แก่ Product 
Price Place และ Promotion  

1) Product โครงการ Thailand Week ถือเป็น Product ของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ด าเนินการในตลาดเพ่ือนบ้าน มาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10 ปี และได้รับ
ความสนใจจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือไป
จ าหน่ายและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และเกินจ านวนที่สามารถรับได้ตามขนาดของพ้ืนที่แต่ ละแห่ง 
จนต้องมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
ภาคเอกชน 

2) Price โครงการ Thailand Week ใช้งบประมาณในการจัดงานที่เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ประกอบการ โดยการจัดตกแต่งคูหาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ค านึงถึงความคุ้มค่าเชิง
ธุรกิจ ความสวยงามแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยในตลาดอาเซียน 
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3) Place จากการจัดกิจกรรมในตลาดอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง และการเจรจา 
FTA บังเกิดผลตามล าดับ ส่งผลให้ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะเพ่ือนบ้าน เป็นตลาดที่มีศักยภาพส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งมีโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ประหยัดต้นทุนส าหรับผู้ประกอบการ และ
ที่ส าคัญเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้าไทย 

4) Promotion ด้านค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงานภาครัฐมีการเก็บเงินเอกชนสมทบ 
15,000 บาทต่อราย โดยภาคเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางเอง ในระยะการจัดงาน 5 – 7 วัน 
ภาคเอกชนให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นราคาเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  สรุปผลเชิงข้อมูล  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การ

ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและธุรกิจบริการ 
รวมทั้งให้บริการข้อมูลการค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ดังนั้นเพ่ือสอด
รับกับเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนและการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเป็น
รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน อีกทั้งการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี 2558 นอกจาก
อาเซียนจะเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีวัตถุประสงค์ใน
การใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วมอีกด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกว่า 40 กิจกรรม เพ่ือรองรับ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้า การพบปะกับผู้น าเข้า รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 8  สรุปผลเชิงข้อมูลงานแสดงสินค้า Thailand Week 
 

งานแสดงสินค้า Thailand Week 
จุดเด่น - เป็นงานแสดงสินค้าจัดขึ้นในต่างประเทศในลักษณะ solo show โดย

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพและก าลังพัฒนา 

- สินค้าที่น ามาเข้าร่วมงานต้องเป็นสินค้าจากประเทศไทย ท าให้ไม่ต้อง
แข่งขันกับสินค้าจากชาติอื่นๆ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้ไปสัมผัสกับตลาดในต่างประเทศด้วย
ตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้
ชัดเจนมากข้ึน ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มในการน ามาปรับปรุงการ
ผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับตลาด 

- ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างเต็มที ่และ
ได้ลูกค้าที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้อหรือเป็นผู้น าเข้าและผู้
กระจายสินค้าไทย  

-  
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งานแสดงสินค้า Thailand Week 
ส่งเสริมการบุกตลาด AEC 
 

- เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคและผู้
ซื้อในตลาดอาเซียนโดยตรง 

- อาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจในตลาดอาเซียน และงาน Thailand 
Week สามารถเป็นเวทีในการเจาะตลาดนี้ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม 
SMEs 

- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไม่เคยส่งออกและเคยส่งออกใน
การขยายตลาดต่างประเทศ โดยเข้าสู่อาเซียนตลาดที่ก าลังเติบโตมากขึ้น 
- สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs 

และ ส่งเสริมการค้า การลงทุน  
- การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และ ขยายฐานการผลิตของไทยใน อาเซียน 

 
4.1.2  สรุปผลการศึกษาเชิงกรอบแนวคิด 

1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม 60 ราย 
2) แบบสอบถามเชิงลึก 4 ราย 
3) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 3 ราย 

 
ตารางท่ี 9  สรุปผลการศึกษาเชิงกรอบแนวคิดงานแสดงสินค้า Thailand Week 
 

กรอบแนวคิด 
(CIPP) 

สรุป ข้อเสนอแนะ 

การประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Context 
Evaluation) 
 

- กลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศท่ีรองรับภารกิจนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ อาทิ 
พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs 
ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับประเทศคู่ค้า ฯลฯ 

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกรมฯ 
อาทิ งานแสดงสินค้าในประเทศ งาน
แสดงสินค้า Thailand Week ฯลฯ 

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC (Asean Economic 

- ส่งเสริมการค้าชายแดนมากขึ้น
เนื่องจาก ภูมิศาสตร์ของไทยเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคท าให้การ
กระจายสินค้าผ่านเส้นทางโลจิ
สติกส์ต่างๆเป็นไปอย่างสะดวก
โดยมเีส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาค อีกทั้งมูลค่าการค้า
ระหว่างชายแดนเพ่ิมขึ้นทุกปี 

- จัดกิจกรรมมากข้ึนเพื่อเกิดความ
ต่อเนื่องอาทิ การจัดคณะผู้แทน
การค้าทีเ่ฉพาะกลุ่มสินค้าหลังจาก
งาน Thailand Week เพ่ือไป
ติดตามผลและกระชับ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  
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กรอบแนวคิด 
(CIPP) 

สรุป ข้อเสนอแนะ 

Community) 
- ในปี 2558 ตลาดอาเซียนจะยังคง

เป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย 

- ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs มี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

การประเมินปัจจัย
น าเข้า (Input 
Evaluation) 
 

- จัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
และกรมฯ 

- (ท่ีเกี่ยวกับ AEC) อาท ิสร้างเสริม
โอกาสและความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs / 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และค่านิยม ใน
สินค้าและบริการของไทย / 

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (การค้า
ชายแดนและผ่านแดน) ฯลฯ 

- งบประมาณ งานThailand week 
69,410,000 บาท (คิดเป็น 69.9 %) 
ของงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ตลาดอาเซียน 

- ควรมีการศึกษาตลาดที่จะจัดงาน 
Thailand Week อย่างถ่องแท้ ทั้ง
ในเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับตลาด ประเทศที่จัด 
และรูปแบบวิธีการจัดงาน รวมถึง
ค านึงถึงสินค้าที่มีสิทธิประโยชน์
ทางด้าน FTA  

- ควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาในการจัดงาน Thailand 
Week กับช่วงเวลาจัดงานแสดง
สินค้าอ่ืนๆ ของไทย กับส านักฯ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแต่ละงานไม่มีการ
แย่งลูกค้ากันเอง เป็นการบูรณา
การให้คุ้มค่ากับงบประมาณและ
กิจกรรมเกิดผลที่กว้างขวางขึ้น 

การประเมิน
กระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 
 

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้
เปิดรับสมัครการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Thailand Week ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด  

- กรมฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาบริษัทเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในต่างประเทศ เพ่ือคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และมี
สินค้าท่ีได้รับมาตรฐานสากล โดยยึด
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ได้ก าหนดไว้ 
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กรอบแนวคิด 
(CIPP) 

สรุป ข้อเสนอแนะ 

โดยผู้ประกอบการร้อยละ 100 พอใจ
ขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว 

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานแสดง
สินค้า Thailand Week โดยเพ่ิม
กิจกรรมการเจรจาการค้า (Business 
Matching) และการจัดเสวนา 
(Business Forum) นอกเหนือจาก
การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่การกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินผลผลิต 
(Product 
Evaluation) 
 

- ผู้ประกอบการร้อยละ 72 เห็นว่ามี
ความคุ้มค่าในการเข้าโดยร้อยละ 90 
ยังพอใจในผลการเจรจาการค้าภายใน
งานและรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในงาน และร้อยละ 100 สนใจ
เข้าร่วมงานในปีต่อๆ ไป 

- Thailand Week ถือเป็นกิจกรรมที่
ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับหนึ่งใน
ส่วนของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การขยายตลาดการค้าในอาเซียน แต่
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าต่อ
งบประมาณท่ีลงทุนไป เพราะมูลค่า
การซื้อขายภายในระยะเวลา 1 ปีของ
ของแต่ละบริษัทในแต่ละงานสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายที่กรมฯ สนับสนุนต่อราย 
ยกตัวอย่าง งานแสดงสินค้า 
Thailand Week เมียนมาร์ กรมฯ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อราย 
50,980.00 บาท และมีสัดส่วนการ
สนับสนุนอยู่ที่ร้อยละ 58.81 ทั้งนี้ 
มูลค่าการซื้อขายต่อรายของ
ผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ มากข้ึนเนื่องจาก
ผู้ประกอบการไทยหลายรายไม่ได้
รับข่าวสารการจัดงาน Thailand 
Week อย่างทั่วถึงและท าให้
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่ตรงกับเป้า
จ านวนคูหาที่กรมได้ก าหนดไว้ 

- ควรก าหนดกลุ่มสินค้าท่ีจะแสดง
ในงานไม่เกิน 3 กลุ่มสินค้าในแต่
ละพ้ืนที่ ในแต่ละงาน โดยไม่ควร
เน้นความหลากหลายของประเภท
สินค้า  

-  ควรยกระดับภาพลักษณ์ของงาน 
โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ 
(Image) ของประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้น (Country Image) ซ่ึง
สินค้าท่ีน าไปจัดแสดงจะต้องเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ และควร
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีแบรนด์หรือ
สร้างยี่ห้อสินค้าของตนเอง 
(Individual Brand) เพ่ือการค้า
ยั่งยืน  

30 
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กรอบแนวคิด 
(CIPP) 

สรุป ข้อเสนอแนะ 

อยู่ที่ 1,057,116.21 บาท จากข้อมูล
ตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในเชิงปริมาณ
ความคุ้มค่างาน Thailand Week ถือ
ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความคุ้มค่าและ
ผู้ประกอบการสามารถรับประโยชน์
สูงสุด ในส่วนของโอกาสทางการค้า
ผู้ประกอบการกว่าร้อยละร้อยละ 40 
สามารถเริ่มส่งออกและขยายตลาดใน
ตลาดอาเซียนได้ และร้อยละ 34 เจอ
ตัวแทนจ าหน่าย / ผู้แทนการค้า  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้านและ

ประเทศในภูมิภาคในการขยายธุรกิจและรุกตลาดการค้าที่ก าลังเติบโต อีกทั้งมองหาโอกาสและลู่ทาง
ก่อนที่คู่แข่งจากชาติอ่ืนๆ จะเข้ามาเปิดเกมรุกและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากไทยโดยภาพรวมมูลค่า
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้นรวมไปถึงความร่วมมือที่
จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการ
ขยายตัวท าให้การบริโภคและก าลังซื้อสูงขึ้นประกอบกับสินค้าอุปโภค-บริโภคจากไทยเป็นที่นิยมและ
ได้รับการยอมรับจากประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งท าเลทางภูมิศาสตร์ของไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
ท าให้การกระจายสินค้าผ่านเส้นทางโลจิสติกส์ต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกโดยมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เชื่อมต่อระหว่างเมืองส าคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง คือ ไทย จีนตอนใต้ 
(มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ท าให้แนวโน้มการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนมีบทบาทมากข้ึน และเป็นโอกาสการค้าและการลงทุนส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถ
ขยายตลาด ขยายฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะกับประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาวและ
ประเทศเวียดนาม  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week 6 
ประการ 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการ Thailand Week มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฯ ดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาตลาดที่จะจัดงาน Thailand Week อย่างถ่องแท้ ทั้งในเรื่อง
ของตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด และรูปแบบวิธีการจัดงาน รวมถึงการสนับสนุนในการจัดแสดง
สินค้าท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางด้าน FTA ให้เพ่ิมมากข้ึน  
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2) ควรยกระดับภาพลักษณ์ของงาน โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ ( Image) ของ
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าที่น าไปจัดแสดงจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยสร้าง Brand เป็นของตนเอง คือส่งเสริมทั้ง Country Image และ Individual 
brand 

3) ควรก าหนดกลุ่มสินค้าที่จะแสดงในงานไม่เกิน 3 กลุ่มสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ ใน
แต่ละงาน โดยไม่ควรเน้นความหลากหลายของประเภทสินค้า แต่ควรเน้นความหลากหลายของสินค้า
ในกลุ่มสินค้าหมวดหมู่เดียวกัน เนื่องจากจะมีผลในการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่ง
ต้องศึกษาก่อนว่าพ้ืนที่นั้น ๆ มีความต้องการสินค้าหลักๆ เป็นประเภทใดบ้าง  

4) ควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบช่วงเวลาในการจัดงาน Thailand Week กับ
ช่วงเวลาจัดงานแสดงสินค้าอ่ืนๆ ของไทย กับส านักฯ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแต่ละงานไม่มีการแย่งลูกค้า
กันเอง และเป็นการบูรณาการการท างานทั้งรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณ รวมทั้งเกิดผลกระทบ
ด้านบวกท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น 

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ มากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการไทยหลาย
รายไม่ได้รับข่าวสารการจัดงาน Thailand Week อย่างทั่วถึงและท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่ตรงกับ
เป้าจ านวนคูหาที่กรมได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันกรมฯ ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Thailand Week 
ผ่าน website ของกรมฯ และแผ่นพับซึ่งไม่เพียงพอในการเข้าถึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการท า
ตลาดต่างประเทศ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น อาทิ การแถลงข่าว การลงหนังสือพิมพ์ การ
โฆษณาผ่านทางวิทยุฯลฯ  

6) กรมฯ ควรพิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านการจัดงานแสดง
สินค้า การบริการจับคู่ธุรกิจ อาทิ บริษัท Index บริษัท Excon และ บริษัท Reed Tradex เนื่องจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีศักยภาพ ในการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบงาน Thailand Week ได้ อีกทั้ง
จะเป็นการเจาะตลาดอาเซียนของผู้ประกอบกลุ่มธุรกิจบริการจากไทยด้วย และจะเป็นการประหยัด
งบประมาณและลดภาระของภาครัฐ โดยผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าร่วมงานโดยมีภาคเอกชนเป็น
ผู้จัดงาน เป็นการลดภาระด้านงบประมาณและสามารถน าทรัพยากรทั้งคนและงบประมาณไปด าเนิน
ภารกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามประเมินภาพรวมกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week 2557 

 
แบบสอบถามประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า Thailand Week  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลบริษัท 
1.1  ชื่อบริษัท   
1.2  ประเภทสินค้า   
1.3  งานแสดงสินค้า Thailand Week ปี 2557 ที่เข้าร่วมในปีนี้ 

  กรุงพนมเปญ กัมพูชา    กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์  
  เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์    กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

1.4  โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าค าถามต่อไปนี้ 
  ไม่เคยส่งออก   เคยส่งออก (ไปประเทศ.  ) ระบุ 
  ไม่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ (ระบุ) 
  ไม่มีตัวแทน / ผู้แทนการค้าในต่างประเทศ  
  มีตัวแทน / ผู้แทนการค้าในต่างประเทศ 
  อ่ืนๆ  (ระบุ) 

 
ตอนที่ 2 การรับทราบข้อมูลการจัดงาน / ขั้นตอนการสมัครและเตรียมตัวเข้าร่วมงาน 
2.1  ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  หนังสือพิมพ์   วิทยุ / โทรทัศน์ 
  Website ของกรมฯ   จดหมายเชิญจากกรมฯ   สมาคมฯ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

2.2  ท่านพอใจกับสมัครผ่านทางออนไลน์หรือไม่ 
  พอใจ    ไม่พอใจ เพราะ    

2.3  ท่านเห็นด้วยที่กรมฯ มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในแต่ละครั้งหรือไม่ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย เพราะ    

2.4  ท่านเห็นด้วยที่กรมฯ ไม่สนับสนุนค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างหรือไม่ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย เพราะ    

2.5 ท่านพอใจกับบริษัทขนส่งสินค้าตัวอย่างและบริษัททัวร์ที่กรมฯ แนะน าหรือไม่ 
  พอใจ     ไม่พอใจ เพราะ    

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
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ตอนที ่3 ผลการเจรจาการค้า 
3.1  จ านวนลูกค้าที่มาเจรจาการค้า (ไม่รวมลูกค้ามาซื้อปลีก) 

  น้อยกว่า 10 ราย     11 - 20 ราย   
  21 - 30 ราย    มากกว่า 30 ราย (ระบุ ราย) 

3.2  มูลค่าการสั่งซื้อ (ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ และครั้งต่อไปเท่านั้น) 
 สินค้า  สั่งซื้อทันที (USD)  คาดว่าจะสั่งซื้อภายใน 1 ปี (USD) 

1.       
2.       
3.       

3.3  ท่านพอใจกับผลการเจรจาการค้าภายในงานหรือไม่ 
  พอใจ     ไม่พอใจ เพราะ   

3.4  ท่านสามารถด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศได้อย่างไร  
  สามารถเริ่มส่งออกไปต่างประเทศ หรือขยายตลาดการส่งออกไปยังตลาดใหม่ได้ 
  มีช่องทางการจ าหน่าย / ตัวแทน / ผู้แทนการค้า ในต่างประเทศ 
  จัดตั้งธุรกิจใหม่ / ขยายสาขาเพ่ิมในต่างประเทศ / การร่วมทุน ในต่างประเทศ 

3.5  อุปสรรคทางการค้าของบริษัทท่านในตลาดต่างประเทศ คือ 
  ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า    ราคาสูงกว่าคู่แข่ง (ระบุประเทศ)   
  ภาษีน าเข้าสูง    สินค้าถูกลอกเลียนแบบ(ระบุประเทศ)  
  กฎระเบียบการน าเข้า    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

3.6  ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
  คุ้มค่า   ไม่คุ้มค่า (โปรดระบุเหตุผล)   

3.7  สินค้าใดที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูง (โปรดระบุ ชนิดของสินค้า, รูปแบบ, สี, วัตถุดิบ ฯลฯ) 
  
ตอนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ  
4.1  ท่านได้พบลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนหรือน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 

  มากขึ้น    น้อยลง เพราะ   
4.2  ภาพรวมของงานในปีนี้ ท่านเห็นว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

  ดีขึ้น   เหมือนเดิม เพราะ   
4.3  ท่านจะเข้าร่วมงานนี้ในครั้งต่อไปหรือไม่ 

  เข้า   ไม่เข้า เพราะ   
4.4  ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของกรมหรือไม่ 

  เคย อาทิ    คณะผู้แทนการค้าฯ      Business matching   
  งานแสดงในต่างประเทศ      งานแสดงในประเทศ 

  ไม่เคย 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
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ตอนที่ 5 ความพึงพอใจกับรูปแบบกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
5.1  ท่านมีความพึงพอใจต่อต่อรูปแบบกิจกรรมงาน Thailand Week หรือไม่ 

  พอใจ     ไม่พอใจ เพราะ   
5.2  ท่านคิดว่ากิจกรรมใดของกรมที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ระกอบการที่การเจาะตลาดอาเซียน

มากที่สุด 
  คณะผู้แทนการค้าฯ     Business matching    Thailand Week  
  งานแสดงสินค้าในประเทศ/ต่างประเทศ  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามเชิงลึก 

 
1.) ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของท่าน มีความเหมาะสมกับตลาดแต่ละประเทศในอาเซียนมากน้อยเพียงใด 

เพราะเหตุใด? (โปรดระบุประเทศที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมมาก – น้อย จากการเข้าร่วมงาน 
Thailand Week 2014 ทั้ง 4 ประเทศ ที่ผ่านมา: กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย) 

   
   
2.) ท่านพอใจกับผลลัพธ์ (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) จากการเข้าร่วมงาน Thailand Week หรือไม่ 

อย่างไร? และท่านคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดที่บริษัทท่านได้รับจากการเข้าร่วมงาน?  
   
   
3.) ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดงาน Thailand Week 2014 ในตลาดอาเซียน สามารถตอบโจทย์การ

ส่งเสริมการส่งออก และการเจรจาทางการค้าของผลิตภัณฑ์ท่าน ได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร? 
(พิจารณาเสนอรูปแบบการจัดงานใหม่ๆ)  

   
   
4.) ท่านคิดว่า ขั้นตอน/กระบวนการท างานใด ที่ควรปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้การเข้าร่วมงานมี

ความสะดวก/เหมาะสม และเพ่ือให้การจัดงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (โปรดเสนอแนวทาง
ปรับปรุง) 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่และข้าราชการ 

 
ตลาดอาเซียนมีความส าคัญอย่างไร? 
  
  
  
คุณคิดว่ากิจกรรมใดของกรมฯ เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs มากที่สุด? 
  
  
  
คุณคิดว่างาน Thailand Week เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการบุกตลาดอาเซียนของ SMEs ไทย 
หรือไม่? 
  
  
  
จากข้อมูลที่ทางกรมได้ประสานงานกับท่านผู้ประกอบการ คุณคิดว่ากลุ่ม SME ต้องการให้กรมช่วยใน
รูปแบบใด? 
  
  
  
คุณคิดว่างานแสดงสินค้า Thailand Week มีรูปแบบที่เหมาะสมหรือยัง ควรเพิ่มหรือลดอะไรบ้าง 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ – สกุล นางจิรภาพรรณ  มลิทอง 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2523 นักประชาสัมพันธ์ 3 
พ.ศ. 2550 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. 2554 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพ่ือการส่งออก กรมส่งเสริม

การส่งออก 
พ.ศ. 2556  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

เอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2556 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด 
ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ 

(1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า เร่งรัด และติดตามงานส่งเสริมการค้าไป
ยังตลาดจีน 

(2)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การตลาด 

(3)  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเอเชีย 

(4)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศมอบหมาย 

 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


