
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

การทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
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1. ตารางการชําระคืนเงนิตนและดอกเบีย้ 
 

เงินกูจากสถาบันการเงิน 
 

บาท  ปที ่ เงินตน ณ. ตนป จํานวนเงนิ จํานวนดอกเบี้ย จํานวนเงนิตน เงินตนคงเหลอื 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 

 
ตอป      ที่จายชําระตอป ที่จาย ที่จายชําระคืน ณ. ปลายป 

ระยะเวลาในการผอนคืน 
 

ป  1 
 2 

จํานวนเงนิที่ตองจายชําระตอป 
 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
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2. ตารางประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการที่กําลังการผลิต 100% 
 

ปที ่   
โปรแกรมการผลิต   

ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเส่ือมราคา) 
     วัตถุดิบ 

      คาแรงงาน (ฝายผลิต) 
      คาสาธารณูปโภค 
      คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
      คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixcost) 
      คาใชจายในการขายและบริหาร 
      คาใชจายอ่ืนๆดานการขายและบริหาร 
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3. ตารางคาวัตถดุิบ 
 

ลําดบั 
 

คาวัตถุดบิ 
รายการวัตถดุิบ จํานวนเงนิ / ป 

1     
2     
3   
4   
5   

 

4. ตารางคาสาธารณูปโภค 
 

 

ลําดบั 
 

คาสาธารณูปโภค 
รายการ จํานวนเงนิ / ป 

1 
2 
3     
4     
5     
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5. ตารางคาซอมแซมและบํารุงรักษา 
 

 

ลําดบั 
 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
รายการ จํานวนเงนิ / ป 

1   
2     
3     
4     
5     

 

6. ตารางคาใชจายโรงงานอื่น ๆ (Fixcost) 
 

 

ลําดบั 
  

     คาใชจายโรงงานอื่น ๆ (Fixcost) 
รายการ จํานวนเงนิ / ป 

1   
 2   

 3     

4     

5     
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7. ตารางคาใชจายอื่นๆดานการขายและบริหาร 
 

 

ลําดบั 
  

   คาใชจายอืน่ๆดานการขายและบริหาร 
รายการ จํานวนเงนิ / ป 

1   
 2     

3     

4     

5     
 

8.ตารางคาจางแรงงาน 
 

 

ลําดบั 
  

คาจางแรงงาน 
แผนก จํานวน (คน) เงินเดอืน รายป 

1     
2     
3     
4     
5     
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9. ประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการ 
 

ปที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเสื่อมราคา) 
          

  
     วัตถุดิบ 

                คาแรงงาน 
                คาสาธารณูปโภค 
                คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
                คาใชจายโรงงานอื่นๆ(Fix cost) 
           รวมตนทุนการผลิต (ไมรวมคาเสื่อมราคา)   

          คาเสื่อมราคา : 
                อาคารและสิ่งกอสรางท่ีใชในการผลิต 
      เครื่องจักรและอุปกรณ 
      ยานพาหนะ 
      คอมพิวเตอร 
 รวมคาเสื่อมราคา   

          ตนทุนการผลิตรวม   
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10. ตารางประมาณการตนทุนในการขายและบริหารของโครงการ 
 

ปที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

คาใชจายในการขายและบริหาร                       
(ไมรวมคาเส่ือมราคา)   

             คาใชจายในการขายและบริหาร   
             คาใชจายอ่ืนๆดานการขายและบริหาร   
             ดอกเบ้ีย   
          รวมคาใชจายในการขายและบริหาร   
          (ไมรวมคาเส่ือมราคา)                       
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 11. ตารางคาเส่ือมราคา 
 

ปที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

คาเส่ือมราคา :                       
เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร 
โตะ 
พัดลม 
เครื่องจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน 
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
รวมคาเส่ือมราคา 
คาใชจายในการขายและ

บริหารท้ังส้ิน 
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12. ประมาณการงบกําไรขาดทุนของโครงการ 
 

ปที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

รายไดจากการขาย 
หัก  ตนทุนการผลิต 
กําไรขัน้ตน 
หัก  คาใชจายในการขาย+บริหาร 
กําไรกอนหักภาษ ี
หักภาษีเงินได  
กําไรสุทธิ   
กําไรสะสม   
อัตราภาษีเงินได 
ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา ป 
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13. ตารางประมาณการตนทุนตอหนวย 
ปที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 
ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเส่ือม)   
คาใชจายในการขายและบริหาร(ไมรวมคาเส่ือม)   
รวมตนทุนการดําเนินงาน(ไมรวมคาเส่ือม)   

          คาเส่ือมราคา :   
เกาอ้ี   
คอมพิวเตอร   
โตะ   
พัดลม   
เครื่องจักรและอุปกรณ   
อาคารสํานักงาน   
คาใชจายกอนการดําเนินงาน   
รวมคาเส่ือมราคา   

          ตนทุนดําเนนิงานรวมท้ังส้ิน   
          ปริมาณการผลิต    

ตนทุนตอหนวย (บาท/หนวย)   
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14. ตารางประมาณการเงนิลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 
รายการ จํานวนเงนิ 

1.  เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 
 2.  คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
 3.  เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) 
 รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 
   

15. ตารางการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
รายการการลงทุนในสินทรัพยถาวร จํานวนเงนิ อัตราคาเส่ือมราคา (%) 

ท่ีดิน ชองทีด่ินไมคิดคาเส่ือม 
เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร 
โตะ 
พัดลม 
เครื่องจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน 

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
 รายการเงนิทุนหมุนเวียนสุทธ ิ
 

ไมคิดคาเส่ือม 
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16. ตารางประมาณการรายไดตอปของโครงการ 

รายการ ปที ่

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
           
           
           
                      

                      

รวมรายได           
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17. ตารางประมาณการกระแสเงนิสดสุทธิรายปของโครงการ 

 ปที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

ก.  กระแสเงินสดรับ   
     รายไดจากการขาย (B)   

          ข.  กระแสเงินสดจาย   
     1.  เงินลงทุนท้ังส้ิน © 

                2.  ตนทุนดําเนนิงานท่ีไมรวมคาเส่ือมราคา(D) 
                3.  ภาษีเงินได(E) 
           รวมกระแสเงินสดจาย 
           ค.  กระแสเงินสดสุทธิ (ก-ข) 
           NPV ของโครงการ 

 
อัตราผลตอบแทนทีต่องการ 50% 

IRR ของโครงการ 
 B/C Ratio ของโครงการ 
 

เทา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสํารวจการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

ของการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหมป 2556 
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แบบสํารวจ 
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทองเที่ยวโดยชุมชน  

จังหวัดเชยีงใหมป 2556 
 
ช่ือผูสอบถาม____________________________________วันท่ีสอบถาม ________________ 
ช่ือกลุม____________________________________________________________________ 
ท่ีอยู ________________________ตําบล_________________อําเภอ____________________ 
เบอรโทรศัพท ______________________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------- 
การสํารวจประกอบไปดวยประเด็นหลัก 4 สวน 
สวนท่ี 1 ขอมูลดานการจดัการของกลุม 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานการลงทุน 
สวนท่ี 3 ขอมูลดานการเงิน 
สวนท่ี 4 ขอมูลดานรายไดของกกลุม 
(หมายเหตุ: สํารวจเฉพาะตนทุนและผลตอบแทนในดานบริการ) 
 
สวนที่ 1 ขอมูลดานการจัดการกลุม 
1.สาเหตุที่มีการจัดต้ังกลุม ใหเติมหมายเลข 1,2,3,… โดยเรียงลําดับความสําคัญ 
□ ขาดทุน (จึงรวมกลุมเพ่ือหาแนวทางลดตนทุน หรือเพ่ิมรายได) 
□ รายไดไมเพียงพอกับรายจายของครวัเรือน (จึงรวมกลุมเพ่ือใหเกิดรายไดเสริม) 
□ รายไดลดลง หรือมีปญหาดานการเจรจาการคา (จึงรวมกลุมเพ่ือใหเกิดอํานาจตอรอง) 
□ เพ่ือลด/แกปญหาดานสุขภาพอนามัย 
□ เพ่ือประโยชนของชุมชนโดยรวม (เชน เพ่ือสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหคนในชุมชน

สามัคคีกนัยิ่งขึน้ เพ่ือลดปญหา 
  สังคมตางๆ เปนตน) 

□ เพ่ือรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
□ อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ____________________________________________________________________                  
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2.ลักษณะการจัดต้ังกลุม 
□ จัดตั้งโดยความตองการของคนในชุมชน  
□ มีหนวยงานจากภายนอกเขามาชวยจัดตั้ง ช่ือหนวยงาน : _______________________ 

 
3.รูปแบบการดําเนนิงานขององคกร (กรณีเลือกมากกวา 1 ขอ **กรุณาเรียงลําดับความสําคัญ 
1,2,3,...) 
□ มุงเนนกจิกรรมเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก     
□ มุงเนนประโยชนตอสมาชิก/ชุมชน โดยรวมมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุด 
□ มุงเนนสรางอํานาจตอรอง 
□ มุงเนนการพ่ึงพาชวยเหลือกันภายในกลุม/ลดการพ่ึงพาภายนอก 
□ มุงเนนการรักษา/และหรือสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
□ มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยใีหเทาทันกับภายนอก 
□ อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)...................................................................................................................................... 

 
4.ในป 2556 องคกรของทานมีกิจกรรมกี่ประเภท ________ อะไรบาง 

กิจกรรม จุดประสงคของกิจกรรม รอยละของการมีสวน
รวมของสมาชกิ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   



112 
 

 
 

5.คณะกรรมการบริหารกลุมของทาน ในป 2556 

ที่ ตําแหนง ชื่อ – สกุล อาย ุ ระดับ 
การศึกษา หนาที ่

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
 
6.บุคลากรในกลุม 

ประเภทบุคลากร 
จํานวนบุคลากร 

ปที่เร่ิมดําเนินการ 
(ป ______) 

จํานวนบุคลากร 
ป 2556 

 
1.  จํานวนสมาชิกท้ังหมด   
2.  จํานวนผูปฏิบัติงานท้ังหมด   
3.  จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเปนสมาชิกของกลุม   
4.  จํานวนผูปฏิบัติงานรับจางในกลุม   
5.  จํานวนผูปฏิบัติงานรับจางประจํา (ท้ังรายวันและราย
เดือน) 

  

6.  จํานวนผูปฏิบัติงานรับจางช่ัวคราว   
7.  จํานวนผูปฏิบัติงานท้ังหมดแบงตามวุฒิการศึกษา   

ไมรูหนังสือ   



113 
 

 
 

ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนตน   
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   
อนุปริญญา / ปวส.   
ปริญญาตร ี   
สูงกวาปริญญาตร ี   

หมายเหตุ: * ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานในกิจกรรมดานตางๆ ขององคกร หรือ กลุม 
 
7.กลุมมีวิธกีารคัดเลอืกคณะกรรมการอยางไร 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
 
8.คณะกรรมการในกลุมของทานมีลักษณะ/คุณสมบัติที่สงผลดตีอกลุมอยางไรบาง 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
 
9.คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหรือไม 
□มี วาระ________ ป  □ไมมี 
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10.กลุมของทานมีการใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการหรือไม 
□ มี  □ ไมมี 

 
หากมี คาตอบแทนกลุมแกคณะกรรมการเทาใด (บาท/คน/วัน หรือ บาท/คน/เดือน) 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
 
11.นอกจากการจายคาตอบแทนแลว กลุมมีวิธอีื่น ๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

คณะกรรมการอีกหรือไม 
□ มี  □ไมมี 

หากมี กลุมมีวิธีสรางแรงจูงใจอยางไรบาง  
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
 
12.การประชุมในกลุม 
 การประชุมเฉพาะคณะกรรมการ จํานวน ............. ครั้ง / ป 
 การประชุมรวมกนัของคณะกรรมการและสมาชิก จํานวน ............... ครั้ง / ป 
 ในการประชุมรวมกนัของคณะกรรมการและสมาชิกนั้น สมาชิกมีสวนรวมในเรื่องใดบาง  
 1...................................................................................................................................... 
 2...................................................................................................................................... 
 3...................................................................................................................................... 
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13.แหลงเงินทุนใหการสนบัสนนุและชวยเหลือแกกลุม (ตั้งแตเร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบนั) 
ป 

(พ.ศ.) หนวยงาน ความชวยเหลือที่
ไดรับและเงื่อนไข 

อัตราดอกเบี้ย  
(รอยละ) 

หนี้คางชําระ 
(บาท) 

     
     
     
     
     
     

 
สวนที ่2 ขอมูลดานการลงทนุ 
1.ประมาณการการลงทนุทั้งส้ินของโครงการ  
 1.1 การลงทนุในทรัพยสินถาวร 

รายการ จํานวน 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

คาเชา 
(บาท/หนวย) 

อายุการใช
งาน (ป) 

ปที่ 
ไดมา 

คาซอมแซม 
(บาท/ป) 

ท่ีดิน       
อาคารโรงงาน       
อาคารสํานักงาน       
คอมพิวเตอร       
รถยนต       
รถจักรยานยนต       
เครื่องจักรและ
อุปกรณ       

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

หมายเหตุ : ทรัพยสินถาวรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร หรือ กลุม 
 1 .2  ค า ใ ชจ าย กอน การดํ า เนิ นงาน ( คือ ตนทุ นที่ ใช กอน การก อ ต้ัง  ( เช น  ค า
ติดตอส่ือสาร)...................บาท 
 1.3 เงินทนุหมุนเวียนสุทธิ (ที่เต็มกําลังการผลิต).....................................บาท/ป 
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2.ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการทั้งส้ิน 
2.1 คาใชจายในการผลิตสินคา/บริการ  

รายการ 
จํานวน 
(หนวย/
เดือน) 

ราคา 
(บาท/ 
หนวย) 

คาใชจายรายเดือน (บาท/เดือน) รวมคาใชจาย 
(บาท/ป) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1) คาใชจายในการ
ผลิต/บริการ                 

- คาเชา ไดแก                
ท่ีดิน                
โรงเรือน                
หองแถว/

อาคาร                
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                
- คา

สาธารณูปโภค 
ไดแก                

คาไฟฟา                
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คาน้ําประปา 
น้ําบาดาล                

คาโทรศัพท
บาน 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
บัตรเติมเงิน                

คาสื่อสารและ
โทรคมนาคม คา
อินเตอรเน็ต เคเบ้ิล                

คาไปรษณีย
และคาธรรมเนียม
เงินโอน                

- คาแกส/ถาน                
- คาน้ํามันรถ/คา

เดินทาง                
- คาน้ํามัน

รถบรรทุก                
- คาซอมแซม

บํารุงรักษา ไดแก                
สถานท่ี

ทองเท่ียว                



118 
 

 

ยานพาหนะ                
อาคาร 

โรงเรือน                
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                
- คาจัดเก็บขยะ                
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2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ 
จํานวน 
(หนวย/
เดือน) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

 คาใชจายรายเดือน (บาท) รวม
คาใชจาย 

(บาท) 

ลําดับ
ความ

สําคัญ1/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) คาใชจายในการ
ขายและบริหาร                  

- เงินเดือน                 
ตําแหนง 

(ระบุ)....................                 
ตําแหนง 

(ระบุ)....................                 
ตําแหนง 

(ระบุ)....................                 
ตําแหนง 

(ระบุ)....................                 
- คา

ประกันสังคม                 
- คาสวัสดิการ

อ่ืนๆ ที่ใหสมาชิก 
ไดแก                 
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ประกันสังคม          
จํานวนสมาชิก
...............คน                 
ประกันอุบัติเหตุ       
จํานวนสมาชิก
...............คน                 
จํานวนสมาชิก
...............คน                 
จํานวนสมาชิก
...............คน                 

- ภาษีเงินได 
(tax)                 

- ดอกเบี้ย                 
- คาใชจายในการ

สงเสริมการขาย 
ไดแก                 

ต้ังบูทออก
รานเพื่อเสนอขาย
สินคา/บริการ                 

หมายเหตุ : 1/ เรียงลําดับ (1,2,3,…) ตามความสําคัญของส่ือท่ีใชในการสงเสริมการขาย  
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2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (ตอ) 

รายการ 
จํานวน 
(หนวย/
เดือน) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

 คาใชจายรายเดือน (บาท) รวม
คาใชจาย 

(บาท) 

ลําดับ
ความสําคั

ญ1/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โฆษณาผาน
ทางอินเตอรเน็ต                 

โฆษณาผาน
สื่อตางๆ เชน ปาย 
วิทยุ โทรทัศน                 

สื่อ 
(ระบุ)....................                 

สื่อ 
(ระบุ)....................                 

สื่อ 
(ระบุ)....................                 

ใหสวนลด                 
ใหเครดิต

(เงินเช่ือ)                 
บริการสงถึง

ท่ี                 
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ตัวแทนขาย
(คอมมิชช่ัน)                 

คารับรอง                 
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                 
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                 
อื่นๆ 

(ระบุ)....................                 
- คาใชจายใน

การอบรมพัฒนา
สมาชิก                  

- คาใชจายอ่ืนๆ 
(ระบุ)....................                 

- คาใชจายอ่ืนๆ 
(ระบุ)....................                 

- คาใชจายอ่ืนๆ 
(ระบุ)....................                 

หมายเหตุ : 1/ เรียงลําดับ (1,2,3,…) ตามความสําคัญของส่ือท่ีใชในการสงเสริมการขาย  
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3.ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยกตามกิจกรรมตอคร้ัง (ป 2556) 
 3.1 กิจกรรมการผลิตสินคา/บริการ 
 1…………………………………………..................... . . . . . .จํานวนครั้ง ท่ีผลิต /บริการ
.............................................................ตอเดือน 
 2…………………………………………..................... . . . . . .จํานวนครั้ง ท่ีผลิต /บริการ
.............................................................ตอเดือน 
 3…………………………………………..................... . . . . . .จํานวนครั้ง ท่ีผลิต /บริการ
............................................................ตอเดือน 
 
 3.2 รายละเอียดการผลิตสินคา/บริการ 

รายการ หนวย ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ปริมาณที่ใช 
/คร้ัง 

ตนทุน 
รวม (บาท) 
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3.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิต/บริการ แยกตามกิจกรรมตอคร้ัง 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

กิจกรรม.......................... กิจกรรม.......................... กิจกรรม.......................... กิจกรรม.......................... กิจกรรม.......................... 
จํานวนการใช 

คา
เส่ือม 
(บาท/

ช่ัวโมง)1/ 

จํานวนการใช คา
เสื่อม 
(บาท/
ช่ัวโมง

)1/ 

จํานวนการใช คา
เส่ือม 
(บาท/
ช่ัวโมง

)1/ 

จํานวนการใช คา
เสื่อม 
(บาท/
ช่ัวโมง

)1/ 

จํานวนการใช คา
เส่ือม 
(บาท/
ช่ัวโมง

)1/ 

ช่ัวโมง/
ครั้ง 

ครั้ง/
เดือน 

ช่ัวโมง/
ครั้ง 

ครั้ง/
เดือน 

ช่ัวโมง/
ครั้ง 

ครั้ง/
เดือน 

ช่ัวโมง/
ครั้ง 

ครั้ง/
เดือน 

ช่ัวโมง/
ครั้ง 

ครั้ง/
เดือน 

คอมพิวเตอร                
รถยนต                
รถจักรยานยนต                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                
อื่นๆ ระบุ).............................                

 หมายเหตุ : 1/เปนคาเส่ือมท่ีคํานวณจากสัดสวนการใชเครื่องจักร/อุปกรณในการทําผลิตภัณฑชนิดนี้ (นกัวจิัยเปนผูคํานวณ) 
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3.4 แรงงานการผลิตสินคา/บริการ แยกตามกิจกรรม 
  กิจกรรม............................................................................................... 

แผนก ชวงเดือนที่ทํา 
แรงงานครัวเรือน แรงงานจางคิดเปนรายวัน แรงงานจางเหมา รวม

คาแรง 
(บาท) 

ชาย หญิง วัน ชม./วัน ชาย หญิง วัน ชม./วัน คาจาง 
(บาท/วัน) 

ชาย หญิง จํานวน
คร้ัง 

คาจาง 
(บาท/คร้ัง) 

                
                
                
                

                

                

                
                
                
                
                

หมายเหตุ : 1) คาจางอาจบงตามเพศ (ช/ญ) อาจไมเทากัน 
2) ผลรวมของคาจางใหคิดเปนคาใชจายของแรงงาน (บาท) 
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3.5 คาวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตสินคา/บริการ แยกตามกิจกรรม 
 กิจกรรม............................................................................................... 

รายการ ช้ือสด/ 
ซ้ือเช่ือ 

ระยะเครดิต 
(วัน) ชวงเดือนที่จัดซ้ือ 

แหลงที่มาของ
รายการ 

(ระบุ : ในหมูบาน,
ตําบล,อําเภอ,จังหวัด) 

จํานวน
คร้ัง/เดือน 

ปริมาณซ้ือ
ตอคร้ัง 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

คาขนสง/คร้ัง 
(บาท/หนวย) 

รวมคาใชจาย 
(บาท) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



127 
 

 

4.กลุมประสบปญหาดานแรงงานหรือไม อยางไร และมีวิธีแกไขอยางไร 
ปญหาที่พบ วิธีการแกไขที่เคยปฏิบติั ผลการแกไข 

   
   
   
   
   

 
5.การสนับสนุนแรงงานหรือสมาชิกในกลุมใหรับการอบรมเพ่ิมทักษะ ความรูในป 2556  

เร่ืองทีอ่บรม วัน/เดอืน/ป   
ที่อบรม 

หนวยงานและ
สถานที่จัดอบรม 

จํานวน
สมาชิกที่เขา
รวม (คน) 

ประโยชนทีไ่ดรับจาก
การอบรม ( มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย) 

     
     
     
     

 
6.กลุมมีการประเมินผลการทํางานของแรงงานหรือไม 
□ ไมมี  □ มี  
หากมี ประเมินอยางไร 
..…………………………………………………………………..…………….………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
มีการพัฒนาแรงงาน อยางไร 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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7.ที่ผานมา กลุมของทานมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางไรบาง 

เทคโนโลยี
ใหม 

เทคโนโลยี
เดิมทีเ่คยใช 

ใชกบัผลิต 
ภัณฑใด 

ปที ่
เร่ิมใช 

แหลงที่มาของ 
เทคโนโลยใีหม 

เหตุผลในการ
นํามาใช ปญหาในการใช 

ผลการใชงาน 
ไดผล 
ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

แย 
กวาเดิม 
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สวนที่ 3 ขอมูลทางดานการเงิน 
1.การระดมทุนในอดีต 

ทุนเรือนหุนกอตั้งเริ่มตน …….................. บาท        ราคาหุนละ.......……................บาท 
จํานวนหุน.................…………..……..... หุน        จํานวนผูถือหุน....................คน 
หุนคณะกรรมการ........................…. หุน         หุนละ.............…………………บาท 
หุนสมาชิก.............…………………..... หุน     หุนละ........……...................บาท 

           รวมมูลคาหุนท้ังหมด ……... บาท 
2.การระดมทุนในปจจุบัน (ป 2556) 

ทุนเรือนหุนกอตั้งเริ่มตน ........................ บาท       ราคาหุนละ.………………….....บาท 
จํานวนหุน........………….……..... หุน          จํานวนผูถือหุน ..................คน 
หุนคณะกรรมการ........................…. หุน   หุนละ.........................…บาท 
หุนสมาชิก .............….…..... หุน        หุนละ ………………….....บาท 

          รวมมูลคาหุนท้ังหมด ………….บาท 
3.กลุมมีการกําหนดเพดานหุนหรือไม 
□ มี  □ ไมมี 
หากมี มีการกําหนดอยางไร  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4.กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเทาใด 
ป 2556 มีเงินทุนหมุนเวียน ………………................................. บาท /…………............... 
ป 2555 มีเงินทุนหมุนเวียน ………………................................. บาท /…………............... 
ป 2554 มีเงินทุนหมุนเวียน ………………................................. บาท /…………............... 

5.กลุมมีการทําบัญชีหรือไม 
□  มี  เริ่มทําเม่ือ ป ......................... ปฏิบัติอยางไร ................................................................. 
ทานไดความรูดานบัญชีจากแหลงใดบาง 
………………………………………………………………………………………………… 
□ ไมมี เพราะ  
.....................................................................................................……….................................... 
คาดวาในอนาคตจะมีการจัดทําหรือไม  
.................................................................................................................................................... 
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6.กลุมมีการจัดสรรผลกําไรอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

7.กลุมมีหลักเกณฑในการแบงเงินปนผลกันอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
8.ลูกหนี้ที่เกิดจากการใหสินเชื่อแกลูกคา (ป 2556) 

รายชื่อลกูหนี ้ มูลคาบาท ระยะเวลา 
ที่ใหเครดิต เงื่อนไขการชําระ รายได 

คางรับ (บาท) 
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9.เจาหนี้ที่เกิดจากการใหซ้ือเชื่อ/กูยืม (ป 2556) 

รายชื่อเจาหนี ้ มูลคาบาท ระยะเวลา 
ที่ไดเครดิต เงื่อนไขการชําระ รายจาย 

คางจาย (บาท) 
     
     
     
     

     
 
10.ปญหาดานการเงินที่กลุมของทานประสบอยูในปจจุบัน และความตองการความชวยเหลือดาน
การเงิน (*** กรุณาเรียงลําดับความสําคัญ 1,2,3,...) 

ปญหา 
อุปสรรคการเงนิ 

ประเภทการ
ใหบริการที่ไดรับ

ผลกระทบ 

วิธีการแกไขที่
เคยปฏิบัต ิ

ความชวยเหลือที่
ตองการ 

ลําดบัความ 
 สําคัญ 
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11.ทุนทางสังคม 1/ 

ชนิดของทนุทางสังคมของกลุม  จํานวน (ระบุหนวยใหชดัเจน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ: 1/ ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนท่ีเกิดจากวัฒนธรรมในชุมชน ทําใหเกิดรูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรม การชวยเหลือกัน การรวมกลุม และบุคคลท่ีมีทักษะฝมือ หรือภูมิ
ปญญา 

 
สวนที่ 4 ขอมูลดานรายไดของกลุม 
 1) สินคาที่เสนอขาย 

ประเภทของสินคา หนวย 
ราคาขายตอ

หนวย 
(บาท) 

รายไดของ
สินคา 
/เดือน 

ชวงเดือน 
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 2) บริการที่เสนอขาย 

ประเภทของบริการ 
(เชนบริการลองแพ) หนวย 

ราคาขายตอ
หนวย 
(บาท) 

รายไดของ
การคิด

บริการ/เดอืน 
ชวงเดือน 

     
     
     
     
     
     
     
     

 




