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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิยัเร่ือง 
“การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ของการวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
“การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ของการวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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แบบส ารวจความสนใจในโครงการ “การวจิัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ช่ือ-สกุล     ต ำแหน่ง     
หน่วยงำน     อ ำเภอ      

ท่ำนมีควำมสนใจในโครงกำร “กำรวิจยัและพฒันำศกัยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรแข่งขนัในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือไม่อยำ่งไร 

◯ สนใจ เพรำะ         
            

ในประเด็นใดบำ้ง         
            

  ◯ ไม่สนใจ เพรำะ         
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มเพ่ือประเมินคดักรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
“การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ของการวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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แบบสอบถามงานวจิัย  
โครงการวจิัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขนัใน 

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) 
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2.1 รายละเอยีดด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
3. ค่ำแรงท่ีได้รับต่อวนัของเกษตรกรในกลุ่ม 
(แยกแต่ละประเภท) 

 
 

4. กลุ่มเกษตรมีตน้ทุนในดำ้นกำรจดักำร 
(ต่อเดือน/ต่อปี) 

 
 

2.2 รายละเอยีดด้านทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical Resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. ท่ีตั้ งของกลุ่มมีพื้นท่ีเพื่อท ำกำรเกษตรได้
หรือไม ่อยำ่งไร อธิบำย 

 
 

2. ลกัษณะดินของกลุ่มเกษตร เป็นดินประเภท
ใด สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกไดห้รือไม่ 

 

3. ลักษณะดินของกลุ่มเกษตรเหมำะแก่กำร
เพำะปลูกพืชชนิดใด 

 

4. ท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรใกลก้บัแหล่งน ้ ำหรือไม่ 
(โปรดระบุช่ือของแหล่งน ้ำ) 
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2.3 รายละเอยีดด้านทรัพยากรความรู้ (Knowledge resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. ในกลุ่มเกษตรมีผูเ้ช่ียวชำญหรือผูท่ี้มี
องคค์วำมรู้ในดำ้นใดบำ้ง (ระบุ) 
 

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

2. ก ลุ่ม เกษตรสำมำรถ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในดำ้นใดบำ้ง (ตำมขอ้ 1) 
 

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

3. มีหน่วยงำนท่ีเคยให้ควำมช่วยเหลือ
ดำ้นควำมรู้แก่กลุ่มเกษตรหรือไม่ อยำ่งไร 
(ระบุ) 

(1) กำรผลิต …………………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(2) กำรตลำด ………………………………………….. จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(3) กำรแปรรูป ………………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(4) กำรประชำสัมพนัธ์ ………………………………… จำกหน่วยงำน………………………………………… 
(5) กำรเงิน/กำรบญัชี …………………………………... จำกหน่วยงำน………………………………………… 
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2.4 ด้านแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1. กลุ่มเกษตรเคยได้รับแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนบำ้งหรือไม ่อยำ่งไร 

 
 

2. ช่ือหน่วยงำนท่ี เคยให้แหล่งเงินทุน 
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) 
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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) 
3.1 ลกัษณะความต้องการของผู้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand composition) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.โครงสร้ำงของสัดส่วนควำมตอ้งกำรสินคำ้ 
(Segment structure of demand) 

 
 

2.ควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ/มำตรฐำน/คุณภำพ 
(Sophisticated and demand buyers) 
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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/ลูกค้ำ ท่ีมีควำมเป็นตัว
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) 
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5.กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
5.1 เป้าหมาย (Goal) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
1.เป้ำหมำยองคก์ร  

 
2.เป้ำหมำยบุคลำกร  

 

 
5.2 การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic rivalry) 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
6. รัฐบาล (Government)  
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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7. เหตุสุดวสัิย หรือโอกาส (Chance) 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
8. วเิคราะห์สถานการณ์ผลได้จากการเปิดอาเซียน และแนวโน้มผลกระทบต่อชุมชนเพ่ือการพฒันาศักยภาพ 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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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 ์

ดำ้นกำร
พฒันำระบบ
เศรษฐกิจ
เกษตร 

ดำ้นกำรต่อยอด
เกิดประโยชน์เชิง
พำณิชยแ์ละ
สำธำรณะ 

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

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

แบบฟอร์มประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ 
“การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ของการวจิยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ช่ือ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ....................................................................................................... 

แบบประเมินก่อน-หลงัอบรม 
เร่ือง “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย”  

ภายใต้โครงการวจัิยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง ปีที ่1  
วนัพฤหัสบดีที ่10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวดัเชียงใหม่ 
 
1.ท่ำนเห็นควำมส ำคญัของมำตรฐำนสินคำ้เกษตร ในระดบัใด 
 มำกท่ีสุด  มำก            ปำนกลำง   นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 

2.สินคำ้เกษตรท่ีท่ำนสนใจจะท ำมำตรฐำนคุณภำพ คือ  
 พืช  ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

3.ท่ำนคิดวำ่สินคำ้เกษตรตอ้งมีมำตรฐำนสินคำ้ในระดบัใด 
 ปลอดภยั ปลอดสำร   GAP        อินทรีย ์           ไม่จ  ำเป็น/อะไรก็ได ้

4.ปัจจุบนัท่ำนคิดวำ่สำมำรถท ำกำรผลิตสินคำ้เกษตรไดใ้นระดบัใด 
 ปลอดภยั ปลอดสำร   GAP        อินทรีย ์           ไม่จ  ำเป็น/อะไรก็ได ้

5.ท่ำนคิดวำ่สำมำรถปรับปรุงระบบกำรผลิตของท่ำนใหย้กระดบัสูงข้ึนกวำ่เดิมไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพรำะ ..................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพรำะ ..................................................................................................................... 
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6.คุณภำพสินคำ้เกษตรทำงกำยภำพ ควรเป็นแบบใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
6.1 รูปร่ำงเหมำะสม/สมส่วน      
6.2 สีสวย เป็นปกติดี      
6.3 มีกล่ินหอมตำมธรรมชำติ      
6.4 มีโครงสร้ำงของเน้ือนุ่ม กรอบ และแน่น      
6.5 มีรสชำติดี      
6.6 ไม่มีสำรตกคำ้ง      
6.7 เก็บรักษำไดท้นนำน      
6.8 มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร      
6.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .........................................      

7.ท่ำนมีควำมรู้ในกำรผลิตสินคำ้เกษตรใหไ้ดม้ำตรฐำนในประเด็นต่อไปน้ี ในระดบัใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
7.1 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรดิน      
7.2 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรน ้ ำ      
7.3 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรปุ๋ยเคมี      
7.4 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรปุ๋ยอินทรีย ์      
7.5 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรสำรก ำจดัศตัรูพืช 
(แมลง/สตัว)์ 

     

7.6 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรวชัพืช      
7.7 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรโรค (เช้ือรำ/
แบคทีเรีย/ไวรัส) 

     

7.8 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรฟำร์ม      
7.9 ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียว      
7.10 ควำมรู้เร่ือง เคร่ืองจกัรกลทำงกำรเกษตร      
7.11 ควำมรู้เร่ือง กำรเก็บรักษำสินคำ้เกษตร      
7.12 ควำมรู้เร่ือง ระบบกำรขนส่งสินคำ้เกษตร      
7.13 ควำมรู้เร่ือง กำรตลำดสินคำ้เกษตร      
7.14 ควำมรู้เร่ือง สุขลกัษณะส่วนบุคคล      
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7.ท่ำนมีควำมรู้ในกำรผลิตสินคำ้เกษตรใหไ้ดม้ำตรฐำนในประเด็นต่อไปน้ี ในระดบัใด (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
7.15 ควำมรู้เร่ือง กำรบนัทึกขอ้มลู      
7.16 ควำมรู้เร่ือง กำรจดัท ำบญัชีฟำร์ม      
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*ช่ือ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ......................................................................................................... 

แบบประเมินก่อน-หลงัอบรม 
เร่ือง “บรรจุภัณฑ์และการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร” 

ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินค้าเกษตร และ 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร  

ภำยใตโ้ครงกำรวจิยัและพฒันำศกัยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  
อยำ่งสร้ำงสรรค ์เพื่อกำรแข่งขนัในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำนปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ปีท่ี 1  
วนัพฤหสับดีท่ี 24 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. 
ณ หอ้งวมิำน ชั้น 2 โรงแรมดิเอม็เพรส จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.ท่ำนเห็นควำมส ำคญัดำ้นกำรพฒันำบรรจุภณัฑส์ ำหรับสินคำ้เกษตร ในระดบัใด 
 มำกท่ีสุด  มำก            ปำนกลำง   นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 

2.สินคำ้เกษตรท่ีท่ำนสนใจจะพฒันำบรรจุภณัฑ ์คือ  
 พืช  ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

3.ปัจจุบนัท่ำนคิดวำ่สินคำ้เกษตรของท่ำนมีกำรบรรจุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัใด 
 ดีมำก    ดี    ปำนกลำง        พอใช ้           ควรปรับปรุง 

4.ท่ำนคิดวำ่สำมำรถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคำ้ของท่ำนให้มีมำตรฐำนท่ีสูงข้ึนกวำ่เดิมไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพรำะ ..................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพรำะ ..................................................................................................................... 
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5.ประเด็นควำมส ำคญัดำ้นบรรจุภณัฑสิ์นคำ้เกษตรทำงกำยภำพ ควรเป็นแบบใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
5.1 ขนำดและรูปร่ำงของบรรจุภณัฑ ์      
5.2 ลวดลำย ควำมสวยงำมของบรรจุภณัฑ ์      
5.3 กำรระบุส่วนผสม และเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ี
ชดัเจน 

     

5.4 บรรจุภณัฑมี์ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน      
5.5 บรรจุภณัฑมี์ควำมสะอำด      
5.6 บรรจุภณัฑป้์องกนัควำมเสียหำยต่อตวัสินคำ้      
5.7 บรรจุภณัฑช่์วยเก็บรักษำสินคำ้ไดน้ำนข้ึน      
5.8 ควำมเหมำะสมชองบรรจุภณัฑก์บัตวัสินคำ้      
5.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................      

6.ท่ำนมีควำมรู้ในดำ้นกำรท ำบรรจุภณัฑสิ์นคำ้เกษตรท่ีมีมำตรฐำนในประเด็นต่อไปน้ี ในระดบัใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
6.1 ควำมรู้เร่ือง ควำมส ำคญัของบรรจุภณัฑ์
สินคำ้เกษตร 

     

6.2 ควำมรู้เร่ือง ประเภทของบรรจุภณัฑ ์      
6.3 ควำมรู้เร่ือง ควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑ์
กบัตวัสินคำ้เกษตร 

     

6.4 ควำมรู้เร่ือง กำรออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อ
เพ่ิมมูลค่ำของผลิตภณัฑ ์

     

6.5 ควำมรู้เร่ือง ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อตวับรรจุภณัฑสิ์นคำ้ในปัจจุบนั 

     

6.6 ควำมรู้เร่ือง มำตรฐำนและคุณภำพของ
บรรจุภณัฑสิ์นคำ้ 

     

6.7 ควำมรู้เร่ือง กำรจดักำรผลผลิตหลงักำรเก็บ
เก่ียวของตวัสินคำ้เกษตร 

     

6.8 ควำมรู้เร่ือง เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรบรรจุ
สินคำ้ท่ีเหมำะสม 
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6.ท่ำนมีควำมรู้ในดำ้นกำรท ำบรรจุภณัฑสิ์นคำ้เกษตรท่ีมีมำตรฐำนในประเด็นต่อไปน้ี ในระดบัใด 
(ต่อ) 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
6.9 ควำมรู้เร่ือง รูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรบรรจุสินคำ้ 
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*ช่ือ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม .................................................................................................... 
แบบประเมินก่อน-หลงัอบรม 

เร่ือง “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลเิคช่ันเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม 
และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน” 

ภำยใตโ้ครงกำรวจิยัและพฒันำศกัยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  
อยำ่งสร้ำงสรรค ์เพื่อกำรแข่งขนัในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำนปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ปีท่ี 1  
วนัศุกร์ท่ี 15 กนัยำยน 2560 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. 

ณ หอ้งนพเกำ้ ชั้น 3 โรงแรมดิเอม็เพรส จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.ท่ำนเห็นควำมส ำคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของสินคำ้เกษตร ในระดบัใด 
 มำกท่ีสุด  มำก            ปำนกลำง   นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 

2.สินคำ้เกษตรท่ีท่ำนสนใจจะพฒันำเร่ือง ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของสินคำ้เกษตร คือ  
 พืช  ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 สินคำ้หรือผลิตภณัฑแ์ปรรูปทำงกำรเกษตร  ไดแ้ก่............................................................. 

3.ปัจจุบนัสินคำ้เกษตรของท่ำนมีกำรจดเคร่ืองหมำยกำรคำ้ หรือไม่ 
 มี  คือ ............................................................. จำกหน่วยงำน...............................................  
 ไม่มี   

4.ท่ำนเห็นควำมส ำคญัเร่ือง กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ มำช่วยในกำรบริหำรจดักำรฟำร์ม ในระดบัใด 
 มำกท่ีสุด  มำก            ปำนกลำง   นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 

5.ในปัจจุบนัท่ำนไดใ้ชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ มำช่วยในกำรบริหำรจดักำรฟำร์ม ทั้งกำรผลิต 
กำรตลำด/ขนส่ง และกำรจดักำรบญัชี ของสินคำ้เกษตรของท่ำนบำ้งหรือไม่ อยำ่งไร  
 มี   กำรผลิต คือ ........................................................................................................... 
  กำรตลำด/ขนส่ง คือ .............................................................................................. 
  กำรจดักำรบญัชี คือ ............................................................................................... 
 ไม่ไดใ้ชเ้ลย   
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6.ท่ำนคิดว่ำจะสำมำรถพัฒนำสินค้ำเกษตรของท่ำนให้มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำและสำมำรถ 
จดสิทธิบตัรสินคำ้ไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพรำะ ..................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพรำะ .....................................................................................................................  

7.ท่ำนคิดวำ่สินคำ้เกษตรของท่ำนตอ้งกำรพฒันำกำรใชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ในกำรผลิต 
กำรตลำด/ขนส่ง และกำรจดักำรบญัชี ใหม้ำกข้ึนหรือไม่  
  ตอ้งกำร ในเร่ือง.................................................................................................................
 ไม่ตอ้งกำร 

8.ประเด็นควำมส ำคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของชุมชนและกำรใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อกำรบริหำร
จดักำรฟำร์ม เป็นแบบใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมส ำคญั 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
8.1 ควำมพิเศษและเป็นเอกลกัษณ์ของตวัสินคำ้      
8.2 เร่ืองรำว ควำมเป็นมำของตวัสินคำ้เกษตร      
8.3 ควำมเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งตวัสินคำ้เกษตร
กบัคนในพ้ืนท่ี 

     

8.4 ควำมลบัทำงกำรคำ้ ทั้งกำรผลิตและ
กำรตลำดของสินคำ้เกษตร 

     

8.5 รูปลกัษณ์ของสินคำ้ ช่ือตรำสินคำ้ และ
ลกัษณะตรำสญัลกัษณ์สินคำ้ 

     

8.6 ควำมสะดวกในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ใน 
กำรจดักำรฟำร์ม 

     

8.7 กำรใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในกำรผลิต      
8.8 กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ควบคุม
มำตรฐำนสินคำ้ 

     

8.9 กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ต่ำงๆ ในดำ้นกำรตลำด      
8.10 กำรใชส่ื้อออนไลน์ในกำรโฆษณำสินคำ้
เกษตร 

     

8.11 อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................      
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9.ท่ำนมีควำมรู้ในเร่ือง ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของชุมชนและกำรใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อกำรบริหำร
จดักำรฟำร์มในประเด็นต่อไปน้ี ในระดบัใด 

ประเด็น 
ระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
9.1 ควำมรู้เร่ือง ควำมส ำคญัของทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ 

     

9.2 ควำมรู้เร่ือง กำรปกป้องทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
ของชุมชน 

     

9.3 ควำมรู้เร่ือง ประเภทของเคร่ืองหมำยกำรคำ้      
9.4 ควำมรู้เร่ือง ขั้นตอนและวธีิกำรจด
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ และส่ิง
บ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ 

     

9.5 ควำมรู้เร่ือง กำรจดักำรควำมลบัทำงกำรคำ้
ของสินคำ้ 

     

9.6 ควำมรู้เร่ือง กำรใชแ้อพพลิเคชัน่เพ่ือกำร
บริหำรจดักำรฟำร์ม 

     

99.7 ควำมรู้เร่ือง ควำมส ำคญัในกำรใช้
แอพพลิเคชัน่มำช่วยในกำรผลิต กำรตลำด/
ขนส่ง และกำรจดักำรบญัชี 

     

9.8 ควำมรู้เร่ือง กำรพฒันำกำรใชแ้อพพลิเคชัน่
ใหเ้หมำะสมกบัสินคำ้ของตนเอง 

     

9.9 ควำมรู้เร่ือง แนวทำงกำรเกษตรใน 
ยคุดิจิตอล 

     

9.10 ควำมรู้เร่ือง กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ในกำรผลิต 

     

9.11 ควำมรู้เร่ือง กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ในกำรตลำดและกำรขนส่ง 

     

9.12 ควำมรู้เร่ือง กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ในกำรท ำบญัชีฟำร์ม 
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10.ควำมคำดหวงัของท่ำนในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรของตนในเร่ือง กำรให้ควำมคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของชุมชน และกำรใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อกำรบริหำรจดักำรฟำร์มจำกกำรเขำ้
ร่วมโครงกำรวจิยัในคร้ังน้ี 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 




