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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิยัเร่ือง 
“การวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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ด่านสะพานมติรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 
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ด่านสากลภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) 
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จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 

 

   



346 
 

 

ด่านพรมแดนแม่สอด (แม่สอด-เมยีวดี) 
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ด่านแม่สาย-ท่าขีเ้หลก็ จังหวดัเชียงราย 
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การลงพืน้ทีก่ลุ่มเกษตรกร 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
“การวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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แบบส ารวจความสนใจในโครงการ “การวจิัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ช่ือ-สกุล     ต ำแหน่ง     
หน่วยงำน     อ ำเภอ      

ท่ำนมีควำมสนใจในโครงกำร “กำรวจิยัและพฒันำศกัยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยำ่งสร้ำงสรรค ์ เพื่อกำรแข่งขนัในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือไม่อยำ่งไร 

◯ สนใจ เพรำะ          
           

ในประเด็นใดบำ้ง         
            

  ◯ ไม่สนใจ เพรำะ         
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มเพ่ือประเมินคดักรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
“การวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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แบบสอบถามงานวจิัย  
โครงการวจิัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขันใน 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Research and developing the potentiality of Chiang Mai agricultural community creatively for 
ASEAN Economic community competition base on  

sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC) 
 

แบบสอบถามข้อมูลการผลติสินค้าเกษตร  
1. ผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ชุมชน ต าบล..................................................................อ าเภอ.................................................... 

จังหวดัเชียงใหม่   
1.2 จ านวนชุมชนเกษตรกร.......................ชุมชน      

    ข้อมูลชุมชนเกษตรที.่.......... 
 
2. Factor endowment (Factor condition)  
2.1 รายละเอยีดด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. จ  ำนวนสมำชิกของกลุ่มท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
2. กลุ่มเกษตรมีควำมเช่ียวชำญในเร่ืองใดบำ้ง 
(ระบุรำยบุคคล) 

 
 

 

2.1 รายละเอยีดด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
3. ค่ำแรงท่ีไดรั้บต่อวนัของเกษตรกรในกลุ่ม 
(แยกแต่ละประเภท) 

 
 

4. กลุ่มเกษตรมีตน้ทุนในดำ้นกำรจดักำร 
(ต่อเดือน/ต่อปี) 
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2.2 รายละเอยีดด้านทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical Resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. ท่ีตั้งของกลุ่มมีพื้นท่ีเพื่อท ำกำรเกษตรได้
หรือไม่ อยำ่งไร อธิบำย 

 
 

2. ลกัษณะดินของกลุ่มเกษตร เป็นดินประเภท
ใด สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกไดห้รือไม่ 

 

3. ลกัษณะดินของกลุ่มเกษตรเหมำะแก่กำร
เพำะปลูกพืชชนิดใด 

 

4. ท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรใกลก้บัแหล่งน ้ำหรือไม่ 
(โปรดระบุช่ือของแหล่งน ้ำ) 

 
 

2.3 รายละเอยีดด้านทรัพยากรความรู้ (Knowledge resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. ในกลุ่มเกษตรมีผูเ้ช่ียวชำญหรือผูท่ี้มี
องคค์วำมรู้ในดำ้นใดบำ้ง (ระบุ) 
 

(1) กำรผลิต ……………………………………………………………………………………………………… 
(2) กำรตลำด …………………………………………………………………………………………………….. 
(3) กำรแปรรูป …………………………………………………………………………………………………… 
(4) กำรประชำสัมพนัธ์ …………………………………………………………………………………............. 
(5) กำรเงิน/กำรบญัชี ……………………………………………………………………………………………. 

2. กลุ่มเกษตรสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในดำ้นใดบำ้ง (ตำมขอ้ 1) 
 

(1) กำรผลิต ..…………………………………………………………………………………………………….. 
(2) กำรตลำด ……………………………………………………………………………………………………… 
(3) กำรแปรรูป …………………………………………………………………………………………………… 
(4) กำรประชำสัมพนัธ์ ..…………………………………………………………………………………............ 
(5) กำรเงิน/กำรบญัชี .……………………………………………………………………………………………. 

3. มีหน่วยงำนท่ีเคยใหค้วำมช่วยเหลือ
ดำ้นควำมรู้แก่กลุ่มเกษตรหรือไม่ อยำ่งไร 
(ระบุ) 

(1) กำรผลิต …………………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(2) กำรตลำด ………………………………………….. จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(3) กำรแปรรูป ………………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(4) กำรประชำสัมพนัธ์ ………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(5) กำรเงิน/กำรบญัชี …………………………………... จำกหน่วยงำน………………………………………… 

 
2.4 ด้านแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources) 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
1. กลุ่มเกษตรเคยไดรั้บแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนบำ้งหรือไม่ อยำ่งไร 

 
 

2. ช่ือหน่วยงำนท่ีเคยให้แหล่งเงินทุน 
ดำ้นใด และจำกแหล่งใด (ระบุ) 

□ (1) กำรผลิต  จำกแหล่ง……………………………………………………………………………………….. 
□ (2) กำรตลำด จำกแหล่ง………………………………………………………………………………………. 
□ (3) กำรแปรรูป จำกแหล่ง…………………………………………………………………………………….. 
□ (4) กำรประชำสัมพนัธ์ จำกแหล่ง…………………………………………………………………………….. 
□ (5) กำรเงิน/กำรบญัชี จำกแหล่ง………………………………………………………………………………. 

2.5 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. สมำชิกกลุ่มเกษตรมีทั้งหมดก่ีครัวเรือน (คน)  
2. ท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมี ระบบสำธำรณูปโภค
เขำ้ถึงหรือไม่ (โปรดระบุวำ่มีอะไรบำ้ง) 

 
 

3. กำรจดัส่งสินคำ้เกษตรของกลุ่มเพื่อ
ออกจ ำหน่ำยใชว้ธีิกำรแบบใด (อธิบำย) 

 
 

 

2.5 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure resources) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
4. แหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรของกลุ่มใน
ปัจจุบนั 

 
 

5. ในพื้นท่ีกลุ่มเกษตร มีระบบอินเตอร์เน็ต บำ้ง
หรือไม่ 

 

6. กลุ่มเกษตรมี webpage ของตนเองหรือไม่ 
(หำกมีโปรดระบุ) 

 

7. เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยใีดในกำรบริหำร
จดักำรกลุ่ม 

 
 

3. เง่ือนไขความต้องการของตลาด (Demand condition) 
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3.1 ลกัษณะความต้องการของผู้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand composition) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.โครงสร้ำงของสัดส่วนควำมตอ้งกำรสินคำ้ 
(Segment structure of demand) 

 
 

2.ควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ/มำตรฐำน/คุณภำพ 
(Sophisticated and demand buyers) 

 

3.1 ลกัษณะความต้องการของผู้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand composition) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
3.กำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ของผูซ้ื้อเป็นอยำ่งไร 
(Anticipatory buyer needs) 

 
 

3.2 ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of growth)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.ควำมตอ้งกำรในชุมชน/ประเทศ (Size of home 
demand) 

 

2.จ  ำนวนของผูบ้ริโภค/ลูกคำ้ ท่ีมีควำมเป็นตวั
ของตวัเอง (Number of independent buyers)  

 

3.อตัรำส่วนกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใน
ชุมชน/ประเทศ (Rate of growth of home 
demand) 

 

4.ควำมรู้ ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคภำยใน
ชุมชน/ประเทศ (Early home demand) 
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3.3 ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of domestic demand)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.กำรเดินทำงและเคล่ือนยำ้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or 
multinational local buyer) 

 
 

2.อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อควำมตอ้งกำรในประเทศ 
(Influence on foreign needs) 

 
 

 
3.4 ปัจจัยความต้องการทีเ่กือ้หนุนกัน (Interplay of demand conditions) คือ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................  
 
4. อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and supporting industries)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.ควำมไดเ้ปรียบในอุตสำหกรรมผูผ้ลิต 
(Competitive advantage in supplies industries) 

 

2.ควำมไดเ้ปรียบในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Competitive advantage in related industries) 

 

5.กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
5.1 เป้าหมาย (Goal) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.เป้ำหมำยองคก์ร  

 
2.เป้ำหมำยบุคลำกร  

 
 
5.2 การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic rivalry) 
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...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

..............................................................................................  

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 
 
6. รัฐบาล (Government)  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
7. เหตุสุดวสัิย หรือโอกาส (Chance) 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
8. วเิคราะห์สถานการณ์ผลได้จากการเปิดอาเซียน และแนวโน้มผลกระทบต่อชุมชนเพ่ือการพฒันา
ศักยภาพ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
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...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 
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9. ความต้องการในการพฒันาศักยภาพสินค้าเกษตรในแต่ละด้าน ดังนี้ 

สินคำ้เกษตร 
ดำ้น

ประสิทธิภำพ
กำรผลิต 

ดำ้น
กำรตลำด 

ดำ้น
มำตรฐำน
สินคำ้ 

ดำ้นกำร
ส่งเสริมจำก
รัฐบำล 

ดำ้นกำร
พฒันำกลุ่ม
ธุรกิจ 

ดำ้นกำรพฒันำ-
ต่อยอดสู่อำหำร

ปลอดภยั 

ดำ้นเกษตร
อินทรีย ์

พฒันำระบบ
เศรษฐกิจ
เกษตร 

เกิดประโยชน์เชิง
พำณิชยแ์ละ
สำธำรณะ 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 
10. ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................. 
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ภาคผนวก ง 

แบบฟอร์มวเิคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลติใช้แบบส ารวจ 
Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) 
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 แบบสอบถามงานวจิัย (ชุดที ่2)  
โครงการวจิัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขันใน 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Research and developing the potentiality of Chiang Mai agricultural community creatively for 
ASEAN Economic community competition 

base on sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC) 
 

แบบสอบถามข้อมูลการผลติสินค้าเกษตร  
 
1. ช่ือ-สกุลผู้ตอบ.......................................................... หมู่ที.่............ช่ือหมู่บ้าน....................... 

ต าบล........................... อ าเภอ......................... จังหวดัเชียงใหม่เบอร์ติดต่อ
........................................................................ 

2 . รายละเอยีดการผลติ 
2.1 กลุ่มการผลติสินค้าเกษตร 

กลุ่มท่ี 1 พืชผกัและพืชสวน  ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
........................ 

กลุ่มท่ี 2 ไมผ้ลไมย้นืตน้  ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
........................ 

กลุ่มท่ี 3 กำแฟและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
........................ 

กลุ่มท่ี 4 ขำ้วและพืชไร่  ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
....................... 
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กลุ่มท่ี 5 สัตว ์ ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
....................... 
  กลุ่มท่ี 6 แปรรูปสินคำ้เกษตร ไดแ้ก่ 

......................................................................................................................................................

........................... 
3. การผลติสินค้าเกษตรและความต้องการในการพฒันาศักยภาพสินค้าเกษตร 9 ด้าน  
(1) ดำ้นประสิทธิภำพกำรผลิต  (6) ดำ้นกำรพฒันำ-ต่อยอดสู่อำหำรปลอดภยั 
(2) ดำ้นกำรตลำด   (7) ดำ้นเกษตรอินทรีย ์
(3) ดำ้นมำตรฐำนสินคำ้   (8) ดำ้นกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจเกษตร 
(4) ดำ้นกำรส่งเสริมจำกรัฐบำล  (9) ดำ้นกำรต่อยอดเกิดประโยชน์เชิงพำณิชยแ์ละ
สำธำรณะ 
(5) ดำ้นกำรพฒันำกลุ่มธุรกิจ    
 

ชนิดสินค้าเกษตร ศักยภาพในปัจจุบัน(อธิบาย) ความต้องการพฒันาศักยภาพ ลกัษณะความต้องการพฒันาศักยภาพ(อธิบาย) 
เช่น 1.ขำ้ว จดักำรพื้นท่ีแบบผสมอินทรียแ์ละปลอดสำร 1.ดำ้นเกษตรอินทรีย ์ สำมำรถท ำจดักำรพื้นท่ีให้เป็นอินทรียท์ั้งระบบ 
 ยงัไม่ไดรั้บกำรตรวจมำตรฐำนสินคำ้ 2.ดำ้นมำตรฐำนสินคำ้ ใหสิ้นคำ้ไดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์  
    
    
    

4. Factor endowment (Factor condition) 
4.1 รายละเอยีดด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) ได้แก่ จ านวนแรงงาน ทกัษะความ

ช านาญต่างๆ ของแรงงาน ต้นทุนในด้านค่าแรง รวมถึงต้นทุนในด้านการจัดการ 
4.1.1) กลุ่มเกษตรท่ี............................................................................ ช่ือผูติ้ดต่อ

............................................................. เบอร์ติดต่อ............................................ 
     E-mail กลุ่ม.............................................................................. Webpage กลุ่ม

....................................................................................................... 
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4.1.2) จ  ำนวนสมำชิกในกลุ่มในปัจจุบนั ทั้งหมด.....................................คน (ครัวเรือน) 

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่งใน

กลุ่ม 
หน้าทีค่วาม
รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน
ทีไ่ด้รับ 

ความสามารถ/ความ
เช่ียวชาญ/ความรู้พเิศษ
ในด้านต่างๆ (ระบุ) 

ปีทีผ่่านมา ได้รับการ
อบรมเพิม่พูนความรู้

ความสามารถ 
ได้รับ(เร่ืองใด) /ไม่ได้รับ 

การใช้ประโยชน์ 
จากความรู้ที่

ได้รับ 
ต้องการเพิม่เตมิ 
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4.1.3) รำยจ่ำยเพื่อกำรผลิตสินคำ้เกษตร 
4.1.3.1) รำยจ่ำยจำกกำรซ้ือสินคำ้เพื่อกำรผลิต 

(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยจำกกำรซ้ือสินคำ้เพื่อกำรผลิต 

การซ้ือสินค้าเพ่ือการผลติ จ านวน หน่วย รายจ่าย (บาท/ปี) 

ค่ำพนัธ์ุพืช    
ค่ำวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ (เช่น ไมค้  ้ำ ผำ้ยำงฯลฯ)    
ค่ำสำรเคมีเพ่ือกำรผลิต (ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง น ้ ำยำเคมี ฯลฯ)    

ปุ๋ยเคมี    
ยำฆ่ำแมลง    
น ้ำยำเคมี     
ฮอร์โมน     
ยำ    
อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................    
อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................    

ค่ำสำรชีวภำพและอินทรียวตัถุ    
ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์    
น ้ำหมกัชีวภำพ    
ฮอร์โมน    
ยำ    

 

(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยจำกกำรซ้ือสินคำ้เพื่อกำรผลิต (ต่อ) 

การซ้ือสินค้าเพ่ือการผลติ จ านวน หน่วย รายจ่าย (บาท/ปี) 

อินทรียว์ตัถุอ่ืนๆ (ระบุ)...............................................    
อินทรียว์ตัถุอ่ืนๆ (ระบุ)...............................................    

 
(2) ผลกระทบของรำยจ่ำยจำกกำรซ้ือปัจจยักำรผลิตของกลุ่ม 

รายจ่ายจากการซ้ือปัจจัยการผลติ 
ทีส่่งผลกระทบต่อการผลติของกลุ่ม 
(เรียงล าดับจากมากทีสุ่ด-น้อย) 

เพิม่ขึน้ หรือ ลดลง จากปีทีแ่ล้ว 
(ระบุ ร้อยละของการ

เปลีย่นแปลง) 

วธีิการ/แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจากการซ้ือปัจจัยการผลติ 

ในปัจจุบัน ในอนาคต 

1.    
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2.    
3.    
4.    
5.    
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 4.1.3.2) รำยจ่ำยประเภทค่ำจำ้งแรงงำนเพื่อกำรผลิต 
(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยประเภทค่ำจำ้งแรงงำนเพื่อกำรผลิต 

ค่าจ้างแรงงานเพ่ือการผลติ 
ชาย หญิง จ้างเหมา 

จ านวน(คน) ค่าจ้าง 
(บาท/วนั) 

จ านวน(คน) ค่าจ้าง 
(บาท/วนั) 

จ านวน(คน) 
ในกลุ่ม นอกกลุ่ม ในกลุ่ม นอกกลุ่ม 

เตรียมพ้ืนท่ี        
ปลูก        
ใส่ปุ๋ย       จ ำนวน.............คร้ัง/ปี        
พน่ยำ      จ ำนวน.............คร้ัง/ปี        
ตดัหญำ้    จ ำนวน.............คร้ัง/ปี        
ใหน้ ้ ำ       จ ำนวน............คร้ัง/ปี        

เก็บเก่ียว   จ ำนวน.............คร้ัง/ปี        

ตดัแต่งก่ิง  จ ำนวน.............คร้ัง/ปี        
ค่ำจำ้ง/ค่ำแรงงำนประจ ำรำยเดือน        
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(2) ผลกระทบของรำยจ่ำยประเภทค่ำจำ้งแรงงำนเพื่อกำรผลิตของกลุ่ม 

รายจ่ายประเภทค่าจ้างแรงงานเพ่ือการผลติ 
ทีส่่งผลกระทบต่อการผลติของกลุ่ม 
(เรียงล าดบัจากมากทีสุ่ด-น้อย) 

เพิม่ขึน้ หรือ ลดลง จากปีทีแ่ล้ว 
(ระบุ ร้อยละของการเปลีย่นแปลง) 

วธีิการ/แนวทางปฏิบตัใินการบริหารจดัการค่าจ้างแรงงานเพ่ือการผลติ 

ในปัจจุบัน ในอนาคต 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

4.1.3.3) รำยจ่ำยในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิต 
(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิต 

รายจ่ายประเภทค่าเช่าเพ่ือการผลติ จ านวน หน่วย ค่าเช่า 
ค่ำเช่ำท่ีดิน       
ท่ีนำ    
ท่ีสวน    
ท่ีไร่    

ค่ำเช่ำโรงเรือน       
ค่ำเช่ำตึก โกดงั    

(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิต (ต่อ) 

รายจ่ายประเภทค่าเช่าเพ่ือการผลติ จ านวน หน่วย ค่าเช่า 

ค่ำเช่ำเคร่ืองจกัรต่ำงๆ เพ่ือกำรผลิตเกษตร       
รถไถนำ                   
เคร่ืองตดัหญำ้            
เคร่ืองพน่ยำ               
เคร่ืองสูบน ้ ำ      
รถยนต ์       

 
(2) รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิต 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการผลติ หน่วย รายจ่าย (บาท/ปี) 
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ค่ำเดินทำง      
ค่ำจำ้งรถโดยสำร รถประจ ำทำง รถเช่ำ ซ้ือปัจจยักำรผลิต      
ค่ำน ้ ำมนัรถ      
ค่ำบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต ์/น ้ ำมนัเคร่ือง น ้ ำกลัน่ จำรบี ฯลฯ    
อ่ืน ๆ (ระบุ) .........................................................................................................    

ค่ำสำธำรณูปโภคในกำรผลิต    
ค่ำน ้ ำประปำ    
ค่ำไฟฟ้ำ    

(2) รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิต (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการผลติ หน่วย รายจ่าย (บาท/ปี) 
ค่ำโทรศพัทใ์นกำรผลิต    
ค่ำก ำจดัส่ิงปฏิกลูในกำรผลิต (ค่ำขยะ บ ำบดัน ้ ำเสีย ฯลฯ)     
ค่ำต่อเติม / ซ่อมแซมโรงเรือน ตอ่เติมอุปกรณ์เพ่ือกำรผลิต     
ค่ำบ ำรุงชลประทำน ค่ำบ ำรุงล ำเหมือง ฯลฯ    
ภำษี    
ภำษีท่ีดิน ภำษีโรงเรือน     
ภำษีโรงเรือน   
ภำษีป้ำย   
ภำษีรถ พรบ..(รถไถ รถเพื่อกำรผลิต)    

ค่ำข้ึนทะเบียนแรงงำนต่ำงดำ้ว    
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(3) ผลกระทบของรำยจ่ำยในดำ้นกำรจดักำรเพื่อกำรผลิตของกลุ่ม 

รายจ่ายในด้านการจดัการเพ่ือการผลติ 
ทีส่่งผลกระทบต่อการผลติของกลุ่ม 
(เรียงล าดบัจากมากทีสุ่ด-น้อย) 

เพิม่ขึน้ หรือ ลดลง จากปีทีแ่ล้ว 
(ระบุ ร้อยละของการเปลีย่นแปลง) 

วธีิการ/แนวทางปฏิบตัใินการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายด้านการจดัการเพ่ือการผลติ 

ในปัจจุบัน ในอนาคต 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
4.1.4) รำยจ่ำยเพื่อกำรขำย 

(1) รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรขำย 

ชนิดผลผลติ 
ทีข่าย 

แหล่งขาย 
ระยะทางจาก
แหล่งผลติ 
(กโิลเมตร) 

ปริมาณ
ผลผลติทีข่าย 
(กโิลกรัม) 

ราคาขาย 
(บาท/

กโิลกรัม) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (บาท) 

ค่าแรง ค่าจ้าง/เหมารถ 

1. 1.      

 2.      

 3.      

 (1) รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรขำย (ต่อ) 

ชนิดผลผลติ 
ทีข่าย 

แหล่งขาย 
ระยะทางจาก
แหล่งผลติ 
(กโิลเมตร) 

ปริมาณ
ผลผลติทีข่าย 
(กโิลกรัม) 

ราคาขาย 
(บาท/

กโิลกรัม) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (บาท) 

ค่าแรง ค่าจ้าง/เหมารถ 

2. 1.      

 2.      

 3.      

 
(2) ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรขำย เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง จำกปีท่ีแลว้ (ระบุ ร้อยละของกำร

เปล่ียนแปลง) …………………………………………………………. 
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...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 
(3) วธีิกำร/แนวทำงปฏิบติัในกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยจำกกำรขำย 
ใน

ปัจจุบนั……………….......................................................................…………................................
.......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 ในอนำคต
...........………….......................................................................………….........................................
................................................................ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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4.1.5) รำยจ่ำยเพื่อกำรแปรรูปสินคำ้ 
 (1) รำยละเอียดรำยจ่ำยเพื่อกำรแปรรูปสินคำ้ 

ชนิดผลผลติ 
ทีแ่ปรรูปแล้ว 

ชนิดวตัถุดบิ 
แหล่ง / สถานที ่/ 
โรงงานแปรรูป 

ระยะทางจาก
แหล่งผลติ 
(กโิลเมตร) 

ปริมาณผลผลติ ค่าใช้จ่ายในการแปรรูป(บาท) 

วตัถุดบิ  
(หน่วย ระบุ) 

สินค้าส าเร็จ 
(หน่วย ระบุ) 

ค่าแรง ค่าจ้างเหมา 
.......................... .......................... 

1.        

        

        

2.        

        

        

 
(2) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรแปรรูป เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง จำกปีท่ีแลว้ (ระบุ ร้อยละของกำร

เปล่ียนแปลง)……………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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(3) วธีิกำร/แนวทำงปฏิบติัในกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรแปรรูป 
ใน

ปัจจุบนั……..………….......................................................................…………..............................
.......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

ใน
อนำคต…..…………….......................................................................…………...............................
.......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

4.1.6) รำยจ่ำยเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 
(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ สินคำ้ท่ีใชป้ระชำสัมพนัธ์

.................................................................. 

ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ แหล่ง / บริษัท /บุคคล ทีท่ าการประชาสัมพนัธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ (บาท) 

ค่าแรง ค่าจ้างเหมา อ่ืนๆ.......................... 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(2) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง จำกปีท่ีแลว้ (ระบุ ร้อยละของกำร
เปล่ียนแปลง)……………………………………………… 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 

(3) วธีิกำร/แนวทำงปฏิบติัในกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 
ใน

ปัจจุบนั.……………….......................................................................…………...............................
......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  

ในอนำคต
..……………….......................................................................…………..........................................
............................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

4.1.7) รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรเงิน/กำรบญัชี 
(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยเก่ียวกบักำรเงิน/กำรบญัชี 

รายละเอยีดการเงนิ/การบญัชี 
แหล่ง / บริษัท /บุคคล  

ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ/การบัญชี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการเงนิ/การบัญชี (บาท) 

ค่าแรง ค่าจ้างเหมา อ่ืนๆ.......................... 

เช่น 
0. จำ้งผูต้รวจบญัชี จดัท ำบญัชี 

 
บริษทั ก 

 
 
40,000 

 

1.     

2.     

(1) รำยละเอียดรำยจ่ำยเก่ียวกบักำรเงิน/กำรบญัชี (ต่อ) 

รายละเอยีดการเงนิ/การบญัชี แหล่ง / บริษัท /บุคคล  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการเงนิ/การบัญชี (บาท) 
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ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ/การบัญชี ค่าแรง ค่าจ้างเหมา อ่ืนๆ.......................... 

3.     

4.     

5.     

(2) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรกำรเงิน/กำรบญัชี เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง จำกปีท่ีแลว้ (ระบุ ร้อยละของ
กำรเปล่ียนแปลง)…………………………………………… 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

(3) วธีิกำร/แนวทำงปฏิบติัในกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรกำรเงิน/กำรบญัชี 
ใน

ปัจจุบนั…..…………….......................................................................…………..............................
.......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

ในอนำคต
..……………….......................................................................…………..........................................
............................................................... 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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4.2 ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) เช่น ความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพของทีด่ิน แหล่ง
น า้ เหมืองแร่ ป่าไม้ ไฟฟ้า สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทีต่ั้งของประเทศ  

กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

ที่ดนิเพ่ือการเกษตร ที่ตั้ง พืน้ที่ ระยะเวลา 
การผลติ 
(เดือน-วนั) 

ไฟที่ใช้ 
(ไฟเกษตร/ 
ไฟบ้าน/
อ่ืนๆ) 

พืน้ที่การรับน า้ ลกัษณะดนิ 

แปลง
ที่ 

การใช้ประโยชน์
ที่ดนิ 

ใน
ต าบล 

นอก
ต าบล 

ไร่ งาน ตรว. 

เขตชลประทาน 
(ระบุ) 

นอกเขตชลประทาน 
(ระบุ) อ่ืนๆ 

(ระบุ) 
ดนิร่วน 

เหนียว ทราย (ระบุ) 
การปลูก
พืช 

สมบูรณ์ของ
ดนิเม่ือเทียบ
กบัปีที่แล้ว 

ที่ลุ่ม ที่ดอน ที่ลุ่ม ที่ดอน 

เช่น  
0 

 
ปลูกขำ้ว 

 
/ 

  
2 

 
2 

 
- 

 
ส.ค.-ธ.ค. 
120 วนั 

 
เคร่ือง
ป่ันไฟ 

 
ชป. 
แม่แตง 

    
ขดุบ่อ
ขนำด 1 
งำน 

 

1 1.              

 2.              

 3.              

2 1.              

 2.              

 3.              
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4.3 ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources) เช่น ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคนิค
วทิยากรต่างๆ ความรู้ด้านการตลาด เกีย่วกบัสินค้าและบริการ แหล่งความรู้ในมหาวทิยาลัย 
หน่วยงานทาง สถิติ คู่มือทางด้านธุรกจิและวทิยาศาสตร์ รายงานและข้อมูลพืน้ฐานทางการวจัิย
ด้านการตลาด 

แหล่งทีใ่ห้ความรู้/หน่วยงาน/วทิยากร 
เพ่ือพฒันาศักยภาพด้านต่างๆ 1/ 

ประเดน็ความรู้/อบรม 
ระยะเวลาใน
การอบรม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

สมาชิก 
ทีเ่ข้าอบรม 

ผลทีไ่ด้รับ/การน าไปใช้ 

ดำ้นกำรผลิต        
1.      

2.      

3.      

ดำ้นกำรตลำด       
1.      

2.      

3.      

ดำ้นกำรแปรรูป       
1.      

2.      

3.      

4.3 ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources) เช่น ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคนิค
วทิยากรต่างๆ ความรู้ด้านการตลาด เกีย่วกบัสินค้าและบริการ แหล่งความรู้ในมหาวทิยาลัย 
หน่วยงานทาง สถิติ คู่มือทางด้านธุรกจิและวทิยาศาสตร์ รายงานและข้อมูลพืน้ฐานทางการวจัิย
ด้านการตลาด (ต่อ) 

แหล่งทีใ่ห้ความรู้/หน่วยงาน/วทิยากร 
เพ่ือพฒันาศักยภาพด้านต่างๆ 1/ 

ประเดน็ความรู้/อบรม 
ระยะเวลาใน
การอบรม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

สมาชิก 
ทีเ่ข้าอบรม 

ผลทีไ่ด้รับ/การน าไปใช้ 

ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์       
1.      

2.      
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3.      

ดำ้นกำรเงิน/กำรบญัชี       
1.      

2.      

3.      

ดำ้นทกัษะอำชีพอ่ืนๆ        
1.      

2.      

3.      

หมายเหตุ : 1/รวมถึงหนงัสือ คู่มือ แผน่พบั เอกสำร รำยงำนท่ีไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ 
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4.4 แหล่งเงินทุนต่างๆ (Capital Resources) ต้นทุนของเงินทุนภายในประเทศน้ันๆ 
4.4.1) แหล่งเงินทุนของกลุ่ม 

แหล่งเงนิทุนด้านต่างๆ 1_/ วงเงนิกู้ 
(บาท) 

ปีทียื่ม อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 
(ร้อยละ/ปี) 

ระยะเวลา
กู้ยืม 

ค่าใช้คืนเงนิต้น 
(บาท/เดือน) 

ค่าใช้คืนดอกเบีย้ 
(บาท/เดือน) 

1.        

2.        

3.        

หมายเหตุ : 1_/ ระบุแหล่งเงินทุนดำ้นต่ำงๆ ถำ้มี ไดแ้ก่ ดำ้นกำรผลิต  ดำ้นกำรตลำด  ดำ้นกำรแปร
รูป  ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์  และ  ดำ้นกำรเงินกำรบญัชี 

4.4.2) กำรเงินและบญัชีของกลุ่ม 
(1) กำรระดมหุน้ 
o ไม่มีกำรระดมหุ้น 

o มีกำรระดมหุ้นคร้ังเดียว เม่ือ.............................................................จ  ำนวน
.........................................บำท 

o มีกำระดมหุน้ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
............................................................................ จ  ำนวน..................................
บำท 

(2) กำรจดบนัทึกกำรเงินหรือบญัชี 
o ไม่มีกำรจดบนัทึก 

o มีกำรจดบนัทึกบำ้งเป็นบำงคร้ัง ล่ำสุดเม่ือ
....................................................................................................................... 

o มีกำรจดบนัทึกทุกคร้ังอยำ่งสม ่ำเสมอ .......................................... (ต่อ วนั / 
สัปดำห์ / เดือน) 

(3) กำรใชป้ระโยชน์จำกบนัทึกกำรเงินหรือบญัชี 
o ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

o มีกำรน ำมำใชป้ระโยชน์บำ้ง เม่ือ
................................................................................................................................
. 
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o มีกำรน ำมำทบทวนและใชป้ระโยชน์อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(4) กำรจดัสรรรำยไดแ้ละผลประโยชน์ 
o ไม่มีกำรจดัสรรรำยไดแ้ละผลประโยชน์ 

o มีกำรจดัสรรรำยไดแ้ละผลประโยชน์ โดยไม่ไดก้  ำหนดวิธีกำรท่ีแน่นอนไว ้แต่จะ
พิจำรณำจำก......................................................................... 

o มีกำรจดัสรรรำยไดแ้ละผลประโยชน์แก่สมำชิก โดยก ำหนดวธีิกำรท่ีแน่นอน ดงั
น้ี............................................................................................ 

(5) กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ แก่สมำชิก 
o ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

o มีกำรเปิดเผยขอ้มูลบำงส่วน ไดแ้ก่ขอ้มูล
................................................................................................... เม่ือ
................................................... 

o มีกำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดใหส้มำชิกทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีกำรประชุมแจก
เอกสำร หรือปิดประกำศ 

(6) กำรจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 
o ไม่ไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองน้ี 

o มีกำรก ำหนดแนวทำง แต่ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำร โดยมีแนวทำงดงัน้ี
....................................................................................................................... 

o มีกำรจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก ดงัน้ี
................................................................................................................................
...................................... 

 
4.5 โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณสุขต่างๆ 

รวมไปถึงด้านวฒันธรรม คุณภาพชีวติประชาชน สถานทีท่ างาน หรือทีอ่ยู่อาศัย 
4.5.1) ท่ีตั้งของกลุ่มเขำ้ถึงระบบขนส่งใดบำ้ง (โปรดระบุ) 

ยานพาหนะ โครงข่ายการขนส่ง สถานีการขนส่ง 
การด าเนินการระบบต่างๆ 

เช่น ระบบการจราจร ตารางการเดนิรถ 
ตารางบิน 

เช่น รถยนตส่์วนบุคคล ถนนลูกรัง ถนนลำดยำง  ไม่มีสญัญำณไฟ กำรจรำจรคล่องตวั  
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4.5.2) กลุ่มเกษตรเขำ้ถึงระบบกำรส่ือสำรใดบำ้ง (โปรดระบุ) 

โทรศพัท.์........................................................................................... โทรสำร
............................................................................................ ..………... 

E-Mail............................................................................................ ... 
Webpage............................................................................................................  

Line............................................................................................ ........ 
Facebook...............................................................................................……... 

Instagram............................................................................................. อ่ืนๆ 
................................................................................................................. 

 
4.5.3) จ ำนวนโรงเรียนในต ำบล..........................โรง 

(1) ช่ือโรงเรียน..........................................................................ระดบัโรงเรียน (อนุบำล, ประถม
, มธัยม) ครู....................... คน นกัเรียน....................คน 

(2) ช่ือโรงเรียน...........................................................................ระดบัโรงเรียน (อนุบำล, 
ประถม, มธัยม) ครู...................... คน นกัเรียน....................คน 
4.5.4) จ  ำนวนโรงพยำบำล..................................แห่ง 

(1) ช่ือโรงพยำบำล.....................................................(รัฐ, เอกชน, สสส.) ขนำด............. เตียง 
แพทย.์.............คน พยำบำล............. คน เจำ้หนำ้ท่ี............คน 
(2) ช่ือโรงพยำบำล.....................................................(รัฐ, เอกชน, สสส.) ขนำด............. เตียง 

แพทย.์.............คน พยำบำล..............คน เจำ้หนำ้ท่ี............คน 
(3) ช่ือโรงพยำบำล.....................................................(รัฐ, เอกชน, สสส.) ขนำด............. เตียง 
แพทย.์.............คน พยำบำล.............. คน เจำ้หนำ้ท่ี...........คน 

4.5.5) จ ำนวนคลินิก...................................แห่ง 
    (1) ประเภทคลินิก.............................................................. ขนำด.................เตียง แพทย์
...............คน พยำบำล/ผูช่้วย................คน  
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 (2) ประเภทคลินิก.............................................................. ขนำด.................เตียง แพทย์
...............คน พยำบำล/ผูช่้วย................คน 

 
5. Demand Condition (เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด) 
5.1 ลกัษณะความต้องการของผู้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand composition)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.โครงสร้ำงของสัดส่วนควำมตอ้งกำรสินคำ้  
(Segment structure of demand) 
*สัดส่วนควำมตอ้งกำรสินคำ้ของกลุ่มในตลำด 

 

 

5.1 ลกัษณะความต้องการของผู้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand composition) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
2.ควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ/มำตรฐำน/คุณภำพ  
(Sophisticated and demand buyers) 
*มำตรฐำนสินคำ้ในแง่ของคุณภำพท่ีผูซ้ื้อตอ้งกำร 

 
 

3.กำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ของผูซ้ื้อเป็นอยำ่งไร  
(Anticipatory buyer needs) 
*กำรคำดกำรณ์วำ่ลูกคำ้ตอ้งกำรอะไรในอนำคต 

 
 
 

5.2 ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of growth)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.ควำมตอ้งกำรในชุมชน/ประเทศ  
(Size of home demand) 
*ขนำดควำมตอ้งกำรสินคำ้ของคนในประเทศ 

 
 
 

2.จ  ำนวนของผูบ้ริโภค/ลูกคำ้ ท่ีมีควำมเป็นตวัของตวัเอง  
(Number of independent buyers)  
*ประเภทผูซ้ื้อ 
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5.2 ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of growth) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
3.อตัรำส่วนกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรในชุมชน/
ประเทศ (Rate of growth of home demand) 
*อตัรำกำรเติบโตของสินคำ้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
 
 

4.ควำมรู้ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคภำยในชุมชน/
ประเทศ (Early home demand) 
*รู้ประเภทสินคำ้และปริมำณควำมตอ้งกำรบริโภคสินคำ้ 

 
 
 

5.กำรอ่ิมตวัเร็วของสินคำ้ (Early Saturation) 
*วงจรชีวิต (Life Cycle) ของสินคำ้ 

 
 

 
5.3 ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of domestic demand)  

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.กำรเดินทำงและเคล่ือนยำ้ยของผูซ้ื้อ  
(Mobile or multinational local buyer) 
*ผูซ้ื้อเดินทำงมำซ้ืออยำ่งไร บ่อยแค่ไหน 
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5.3 ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of domestic demand) 
(ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
2.อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อควำมตอ้งกำรในประเทศ  
(Influence on foreign needs) 
*เหตุผลท่ีผูซ้ื้อ ซ้ือสินคำ้ 

 
 
 

 
5.4 ปัจจัยความต้องการทีเ่กือ้หนุนกัน (Interplay of demand conditions) เช่น ตลาดมีความความ
ต้องการสินค้าที่หลากหลายเกีย่วเน่ืองกัน  
คือ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................  
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................
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6.อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and supporting industries)  
เน่ืองจำกประเทศใดมีอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและช่วยสนบัสนุนอุตสำหกรรมอ่ืนในประเทศก็
จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.ควำมไดเ้ปรียบในอุตสำหกรรมผูผ้ลิต  
(Competitive advantage in supplies industries) 
*พิจำรณำกำรเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Raw Materials) ป้อน
ใหอุ้ตสำหกรรมอ่ืน (มีโอกำสต่อยอดได)้  

 

2.ควำมไดเ้ปรียบในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Competitive advantage in related industries) 
*พิจำรณำวำ่กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน (คุณภำพวตัถุดิบ 
กระบวนกำรผลิต กำรจดัส่งสินคำ้) และกำรจดักำรลูกคำ้
สัมพนัธ์ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคยนิยอมท่ีจะจ่ำยเงินเพื่อซ้ือ
สินคำ้มำกนอ้ยเพียงใด 
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7.กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
โครงสร้ำงองคก์ร และ กฎระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม 

รูปแบบแผนผงัโครงสร้ำงองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กฎระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 
7.1 เป้าหมายของการท าเกษตรของกลุ่มเป้าหมาย (Goal) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.เป้ำหมำยองคก์ร  

 
2.เป้ำหมำยบุคลำกร  
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7.2 การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic rivalry) *ควำมเป็นผูน้ ำในกำรผลิตสินคำ้และบริกำร 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
8. รัฐบาล (Government) *รัฐบำลส่งผลกระทบและพร้อมๆ กบัไดรั้บผลกระทบจำกตวัก ำหนด
ขำ้งตน้ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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9. เหตุสุดวสัิย หรือโอกาส (Chance) 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
10. วเิคราะห์สถานการณ์ผลได้จากการเปิดอาเซียน และแนวโน้มผลกระทบต่อชุมชนเพ่ือการ
พฒันาศักยภาพ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................  
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
11.ข้อเสนอแนะ 
.................................…………………………………………………………………………..........
.............................................................................................. 
.................................…………………………………………………………………………..........
.............................................................................................. 
.................................…………………………………………………………………………..........
.............................................................................................. 
.................................…………………………………………………………………………..........
.............................................................................................. 
.................................…………………………………………………………………………..........
.............................................................................................. 

 




