โครงการการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร

ชุดที่ 2

การพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด
(Training นักวิเคราะหขอมูล) 20 – 22 กุมภาพันธ 2557

หัวขอบรรยาย
•

การวิเคราะหขอมูล BCG

•

การวิเคราะห Value Chain

•

การวิเคราะห Data Gap Analysis

21 กุมภาพันธ 2557
เวลา 10:30-12:00 น.

ดร.บัญชร สงสัมพันธ
ที่ปรึกษาโครงการ

BCG Model คืออะไร
แบบจําลอง เพื่อใชวิเคราะหวาตลาดสินคานั้นๆ
มีความนาสนใจมากนอยเพียงใดโดยใชเกณฑใน
การพิจารณา 2 เกณฑ คือ
1) สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Share) ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบกับคู แขงวาสวนแบงตลาด
ของผลิตภัณฑของบริษัทเปนกี่เทาเมื่อเทียบกับ
คูแขงที่สําคัญ
2) ความนาสนใจของตลาด (Growth) หรืออัตรา
การเติบโตของตลาดสินคา โดยวัดอัตราการ
ขยายตัวของตลาดสินคาทั้งตลาด
1

BCG Matrix
• BCG Matrix ออกเปน 4 ชอง ไดแก
Question Mark, Star, Cash Cow
และ Dog โดยการแบงชองจะใชคา
กลางของสาขาเศรษฐกิจ ไดแก คา
กลางของสวนแบงตลาดสามารถ
พิจารณาไดจากคาเฉลี่ยสวนแบง
ผลิตภัณฑในสาขาเศรษฐกิจ ขณะที่
อัตราการเติบโตสามารถพิจารณาได
จากอัตราการขยายตัวของสาขา
เศรษฐกิจ
2

BCG Matrix
• ผลิตภัณฑที่มีปญหา (Question Mark) เปนผลิตภัณฑที่มอี ตั ราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง
แตสวนครองตลาดเปรียบเทียบต่ํา โดยสวนใหญมกั จะเปนผลิตภัณฑในชวงเริ่มเขาสูต ลาดตองตัดสินใจ
วาควรทุมเงินสําหรับผลิตภัณฑหรือเลิกการผลิตสําหรับผลิตภัณฑทมี่ ีปญหานัน้ หรือไม ควรใชกลยุทธ
การสรางสวนครองตลาดซึ่งหากสามารถแกปญหาตางๆไดจนประสบความสําเร็จก็จะกลายเปน
ผลิตภัณฑทเี่ ปนดาวดวงเดนตอไป
• ผลิตภัณฑที่เปนดาวดวงเดน (Star) เปนผลิตภัณฑทมี่ ีอตั ราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง และ
สวนครองตลาดเปรียบเทียบสูง ควรใชกลยุทธสง เสริมการลงทุนใหมและการสงเสริมการตลาดเพื่อรักษา
ตลาดที่มกี ารเจริญเติบโตสูงและตอสูก บั คูแขงขันทีจ่ ะเขามาแขงขัน
• ผลิตภัณฑที่ทําเงิน (Cash Cows) เปนผลิตภัณฑที่มอี ัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา สวน
ครองตลาดเปรียบเทียบสูง โดยสาเหตุทอี่ ตั ราการเจริญเติบโตของยอดขายลดลงเพราะผลิตภัณฑเขาสู
ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และตลาดเขาสูจ ุดอิ่มตัว ทําอยางไรจะรักษาสวนแบงตลาดไวใหนานทีส่ ดุ
• ผลิตภัณฑที่ตกต่ํา (Dogs) เปนผลิตภัณฑทมี่ อี ัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ําและสวนครอง
ตลาดเปรียบเทียบต่ํา ผลิตภัณฑที่ตกต่าํ เปนผลิตภัณฑทที่ ํากําไรต่ําหรือขาดทุนจะตองพิจารณาวาจะ
เสนอผลิตผลิตภัณฑนี้ตอ ไปหรือตัดผลิตภัณฑนี้ออกจากตลาดหรือเปลี่ยนตําแหนงผลิตภัณฑนนั้ ใหม
อยางไร
3

Product Lift Cycle VS BCG Matrix
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วงจรผลิตภัณฑและแผนธุรกิจ
กลยุทธ์
- ต้องทําการเจาะตลาด ขยายตลาด
กระจายสินค้าอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการ
เติบโต
- กําหนดราคาตามคุณภาพและ
ประเภทตลาด
- ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
(Marketing Public Relation:
MPR)

กลยุทธ์
- ต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์, เพิ่ม
สายผลิตภัณฑ์, เปลี่ยนแปลง
Package ใหม่
- ราคาต้องแข่งขันได้ ไม่สามารถ
ตั้งราคาที่สูงเหมือนช่วง Star
- ขยายตลาด และพัฒนาตลาด
(Segmentation Targeting
Positioning)

กลยุทธ์
- การสร้างสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
-Market Segmentation
- การวางตําแหน่งสินค้า
(Positioning)

กลยุทธ์
- กระจายไปสู่ธุรกิจใหม่
- ราคาคงที่ เพื่อเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
- ลดต้นทุน โดยตัดช่องทางการขาย
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่จําเป็น
ออกไป
- ไม่ต้องประชาสัมพันธ์
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ตัวอยางการวิเคราะห BCG กับการคาและการลงทุน
กลุ่มที่ 2 Star: High Share & High Growth คือ กลุ่มตลาดที่ไทย
ส่งออกไปในสัดส่วนสูงและการส่งออกไทยไปตลาดนั้นมีการขยายตัว
สูง ซึ่งประกอบไปด้วย จีน ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยการขยายตัวใน
ระดับสูงและสัดส่วนตลาดที่สูงนั้น มาจากการที่ไทยส่งออกสินค้าขั้น
กลางไปยังประเทศดังกล่าวเพื่อทําการผลิตต่อไป ได้แก่ เคมีภัณฑ์
ยาง และผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร

กลุ่มที่ 1 Cash Cow: High Share & Low Growth คือ กลุ่มตลาด
ที่ไทยส่งออกไปในสัดส่วนสูงและอัตราการขยายตัวของการส่งออกไทย
ในตลาดนั้นต่ํา ซึ่งประกอบไปด้วย ตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนสูงสุดในลําดับแรกๆของตลาด
ส่งออกทั้งหมดของไทยมาโดยตลอด ดังนั้น ตลาดดังกล่าวจึงเป็นตลาด
ที่สินค้าไทยสามารถจับจองพื้นที่สัดส่วนตลาดในประเทศ
เหล่านั้น

กลุ่มที่ 4 Dog: Low Share & Low Growth คือ กลุ่มตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนมูลค่าตลาด
ต่ําและอัตราการขยายตัวของการส่งออกไทยในตลาดนั้นต่ํา ได้แก่ อินโดนีเซีย อังกฤษ
เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลีและไต้หวัน ทั้งนี้การส่งออกไปไต้หวันขยายตัวติดลบ หรือ มี
การส่งออกลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หลักของโลกได้รับความเสียหายจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2008 อย่างรุนแรง

กลุ่มที่ 3 Question mark หรือ Problem child: Low Share & High Growth คือ
กลุ่มตลาดที่มีสัดส่วนการส่งออกไม่สูงนักแต่การส่งออกไทยไปตลาดนั้นมีการขยายตัวสูง
ซึ่งประกอบไปด้วยสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ เยอรมนี และเกาหลีใต้โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปนั้นเป็นสินค้าขั้นกลางเพื่อ
นําไปผลิตหรือประกอบ

ที่มา: SIGA Analysis, บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
หมายเหตุ ตลาดอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในภาพ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออก เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ตลาดดังกล่าวในระยะเวลาไม่นานมานี้ (Emerging / New Markets) จึงทําให้มีสัดส่วนมูลค่าตลาดน้อย
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ทิศทางการดําเนินนโยบายทางดานตลาด
การรักษาส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะในตลาดที่การส่งออกไทยมีสัดส่วนตลาดสูง (โดยเฉพาะในตลาด
Cash Cow) โดยเน้นที่การเพิ่มมาตรฐานของสินค้าให้สูงขึ้น ตามกฎระเบียบของประเทศปลายทางและ
แนวโน้มโลก เช่น สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green), การประหยัดพลังงาน, สินค้า
และบริการเพือ่ สุขภาพที่ดี (Wellness)

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพือ่ เพิ่ม
สัดส่วนตลาด โดยเฉพาะใน
ตลาด Star และ Question
Mark เนื่องจากในตลาดดังกล่าว
ไทยได้ทําการเจาะตลาดเข้าไป
แล้ว การที่จะรักษาอัตราการ
ขยายตัวของการส่งออกไว้ได้ คือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าผ่านการลงทุนใน
กระบวนการผลิต การลงทุนทาง
การตลาด การจับคู่ทางธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
อันจะส่งผลให้มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากขึ้น

การเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและการเร่งอัตราการขยายตัวของการส่งออก (โดยเฉพาะในตลาด Question Mark และ Dog) โดย
ในส่วนของการเข้าสู่ตลาดนั้น ควรเป็นทั้งการเปิดตลาดใหม่และการขยายช่องทางในตลาดเก่าที่ไทยส่งออกไปอยู่แล้วแต่มี
สัดส่วนตลาดน้อยและ/หรือมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกต่ําหรือชะลอตัวลง นอกจากนั้น ในกรณีของตลาด
Question Mark การศึกษาวิจัยตลาดในเชิงลึกทั้ง โดยภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้สามารถกําหนดตําแหน่ง
สินค้าปรับปรุงสินค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถเพิ่มการขยายตัวของการส่งออกได้
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ผลิตภัณฑทีมีศกั ยภาพของจังหวัด (Product Champion) ตาม BCG

(Share, Growth)

Growth
ไกเนื้อ

(31 , 49)

สุกร

(+ , +)

(9 , 108)

(- , +)
ออย
โรงงาน

ขาว

มาก
นอย

(22 , 19)

(2 , 10)

(14.29 , -1.0)
น้ํานม
ดิบ

มัน
สําปะหลัง

Share

(3 , -16)

(14.29 , -1.0)

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

(+ , -)

(10 , -89)
มาก - นอย

(- ,-)
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Value Chain
Analysis

9

SIPOC Model ซึ่งเป็นทฤษฎีระบบ (Process Theory) ซึ่งใช้ในการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์
ของกระบวนการดําเนินงานองค์การที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ําส่งมอบ
คุณค่าไปยังปลายน้ําอย่างเป็นระบบอันได้แก่ Supplier หรือผู้ส่งมอบ
นําส่ง Input หรือปัจจัยนําเข้าต่างๆที่จาํ เป็นต่อการทํา Process หรือ
กระบวนการงานเพื่อผลิตให้ได้ Output หรือผลผลิตในสินค้าบริการแล้ว
ส่งมอบให้ Customer คือลูกค้าผู้รับบริการของเราต่อไป ดังแสดง
กระบวนการได้ดังนี้
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แนวทางการจัดเรียง VC
ตัวแบบพื้นฐาน
จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

กระบวนการหลัก
กระบวนการ
สนับสนุน

จัดหา

จัดหาทรัพยากร
บุคคล

ผลิต

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ขาย

ส่งมอบ

ประชา
สัมพันธ์

พัฒนาเทคโนโลยี

บริการ
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Value
Chain

ปญหา

กลางน้าํ : การแปรรูป
และสร้างคุณค่า

พัฒนา

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

Value
Chain

ต้นน้าํ : การพัฒนากระบวนการผลิต
และเพิม่ ประสิทธิภาพ

ปองกัน

พัฒนาจัดการสรรทรัพยากรเพื่อ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน

ต้นน้าํ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ปลายน้าํ : พัฒนาระบบตลาด
และส่งเสริมสถาบันเกษตรกร

สงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

กลางน้าํ : ส่งเสริมและ
พัฒนาทุนทางสังคม

ปองกันภัยพิบัติและพัฒนา
ระบบเตือนภัย

ปลายน้าํ : การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ และสวัสดิการ
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• Critical Success Factors คือ ปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการนําไปสูการบรรลุ
ความสําเร็จของสิ่งนั้น การระบุปจจัยความสําเร็จของหวงโซมูลคาเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการนําไปใชกําหนดยุทธศาสตร ซึ่งการจะระบุ
ปจจัยความสําเร็จไดจําเปนไดนั้นจําเปนที่จะตองเขาใจวามีปจจัย
อะไรบางที่มีผลตอหวงโซมูลคาของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ โดยใน
การวิเคราะหจะใชลักษณะความเชื่อมโยง รวมถึงการวิเคราะหเหตุและ
ผล (Cause-Effect) มาชวยในการระบุปจจัยความสําเร็จ อยางไรก็ตาม
แมวาแตละผลิตภัณฑและหวงโซมูลคาจะมีปจจัยภายในและปจจัย
นอกที่กําหนดปจจัยความสําเร็จที่แตกตางกัน
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ตัวอยาง Generic Value Chain :
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Generic Value Chain
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษ (ฝุน ควัน ไฟปา ขยะ เสียง)

ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหา

สถานการณปญหา
สิ่งแวดลอม

พัฒนาจัดการสรรทรัพยากร
เพื่อ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน

พัฒนา

สงเสริม
และสนับสนุนการมีสวน
รวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ปองกันภัยพิบัติและ
พัฒนาระบบเตือนภัย

ปองกัน
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ประเด็นการสอบทาน VC
• จังหวัดที่เลือกสินคาเกษตรเปน product Champion เปนการเลือกที่
สอดคลองกับ BCG หรือไม ทานคิดวาเพราอะไร
• เลือก CFS จากอะไร กลยุทธ หรือ โครงการ หรือ หวงโซคุณคาใน
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป
• กลยุทธ หรือปจจัยสูความสําเร็จ CFS ที่เลือกนั้นสอดคลองกับกล
ยุทธทางวิชาการของ BCG หรือไม ทานคิดวาเพราะอะไร
• การเลือก กลยุทธ หรือปจจัยสูความสําเร็จ CFS ใน VC ทุกหวงโซ
หรืไม
15

Data Gap Analysis
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Generic Value Chain
เกษตร-อุตสาหกรรม เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา)
dกระบวนการ

การวิจัย
และพัฒนา
(R&D)

ปจจัย
พื้นฐานและ
การพัฒนา
เกษตรกร

แปรรูป

การเพิ่ม
ผลผลิต
พัฒนา
คุณภาพ
และลด
ตนทุน

การแปรรูป
และสราง
มูลคาเพิ่ม

dกระบวนการคา

และการตลาด

การขนสง
และจัดการ
บริหารสินคา
(Logistics)

การพัฒนา
ระบบ
การตลาด

ผูบริโภค

เกษตรกร

dกระบวนการผลิต

จากฟารมเกษตรกรไปถึงมือผูบริโภค (From Farmer to Market)
• การวิจัยและ
พัฒนาพันธพืช
• การวิจัย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
• การวิเคราะห
สินคาและความ
ตองการของ
ตลาด
(Intelligence)
• การจัดตั้งศูนย
ขอมูลเชิงลึก
เกษตร

กอนเก็บเกี่ยว (Precultivation)
• การกระจายเมล็ด
พันธที่ดีใหเกษตรกร
• การบริหารจัดการน้ํา
• การบริหารจัดการ
การใชดิน (Zoning)
• การเตรียมพื้นที่
เพาะปลูก ปรับปรุงดิน
• การรวมกลุม
เกษตรกร สหกรณ
• การสรางองคความรู
และขีดความสามารถ
ใหเกษตรกร

ชวงเพาะปลูก
(Cultivation)
• การผลิตที่ดีและ
เหมาะสม (GAP)
• การใสปุยและกําจัด
ศัตรูพืช
• การเพิ่มผลิตภาพ
การเก็บเกี่ยวและขั้น
ตอนหลังเก็บเกี่ยว
(Harvest & Post)
• การรับรองมาตรฐาน
และตรวจสอบความ
ปลอดภัยสินคา
• ระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (Tracability)

• มาตรฐานการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรม
(GMP/HACCP)
• การทําบรรจุภัณฑ
• การทําตราสินคา
(Branding) และตรา
รับรองคุณภาพ
(Quality Mark)
• ระบบเกษตรปลอด
วัสดุเหลือใช (Zero
Waste)

• การขนสงและ
กระจายสินคา
• การบริหารจัดการ
คลังสินคา
• ระบบหองเย็น

• พัฒนาตลาดกลาง
สินคา
• พัฒนาระบบคา
ปลีก คาสง
• สงเสริมการทํา
ตลาดเฉพาะ (Niche
Market) และตลาด
เฉพาะฤดู
(Seasonal Market)
• สนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อการสงออก
• พัฒนาตลาดซื้อ
ขายลวงหนา
(Future Market)
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CSF

VC

การวิเคราะห Value Chain จากแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป ของสินคาเกษตร
การวิจัย
และพัฒนา(R&D)
+ โครงสราง
พื้นฐาน
• ปจจัยการผลิต
ไดแก
– พื้นที่การเกษตร
– ปริมาณน้ํา/ระบบ
ชลประทาน
– ปุย
– พันธุพืช
• เทคโนโลยี/
เครื่องจักร
• ระบบมาตรฐาน
สินคาเกษตร

หวงโซคุณคา (VC) และ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
(CSF)

การเพิ่ม
ผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

การแปรรูป
เพิ่มและ
สราง
คุณคา

• เทคโนโลยีหลังการ • มาตรฐานตลาดกลาง
เก็บเกี่ยว
สินคา
• ลานตาก การเก็บ
• การจัดการขอมูล
เมล็ดพันธขาว
• ระบบเพิ่มผลผลิต
การตลาด(Market
- วิเคราะหดนิ น้ํา
• กระบวนการแปรรูป
Intelligence Unit)
- ระบบคัดเลือกเมล็ด วัตถุดบิ
• ขีดความ สามารถใน
พันธุขาว
• รูปแบบการบรรจุหีบ การแขงขันทาง
หอ
การตลาด
• ระบบบรรจุหีบหอ
–การสรางเครือขาย
เพิ่มอํานาจการ
• การเกษตรกรรม
• การรับรองคุณภาพ
ตอรอง
เพื่อการสงออก
แบบผสมผสาน
–การสรางความ
GAP/GMP/
เขมแข็งใหกับชุมชน
• ระบบเกษตรอินทรีย HACCP
–การสงเสริมคูคาทัง้
• การคัดแยกคุณภาพ
ในและตางประเทศ
สินคาเพื่อเพิ่มมูลคา
Matching &
• วิธีการเก็บผลผลิต
Partnership
• การจัดการวัตถุดบิ
• Branding
เหลือใชภาคเกษตร
• การประชาสัมพันธ
และการสงเสริมการ
• การใชพลังงาน
ขาย
ทดแทน
• แผนการผลิต

ตัวชี้วัด

• สถานที่รวบรวมสินคา
(Warehouse)
• ศูนยกระจายสินคา
(Logistics Center)
• มาตรฐานสถานที่
• การออกแบบการใช
พื้นที่รองรับความ
หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ
• ความเหมาะสมของ
แหลงทําเลที่ตั้ง
• การบริหารจัดการ
คลังสินคา (Inventory
Management)
• ระบบการขนสง
– ถนนสายหลัก สาย
รอง
– ระบบรางเชื่อมตอ
• ศุลกากร
• การพัฒนาเสนทาง
ขนสงทางน้ํา
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ

วิธีการเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน มี/ไมมี ฐานขอมูล รวบรวม
ขอมูล

VC 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) + โครงสรางพื้นฐาน
CSF 1 การสรางระบบ KPI 1.1 รอยละของจํานวนเกษตรกร 1.1.1 จํานวน
เกษตรกรที่ปลูก
มาตรฐานสินคาเกษตร ที่เขาโครงการรับรองมาตรฐาน
ขาว
(Standardization)

การพัฒนา
เกษตรกร
และ
สถาบัน
เกษตรกร

การขนสง
สินคาและจัดการ
บริหารสินคา
(Logistics)

การพัฒนา
ระบบ
การตลาด

ความถี่ของ
ขอมูล

• ศูนยขาวชุมชน
• การสืบทอด
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตทางการเกษตร
- โรงเรียนชาวนา
• การรวมกลุม/ให
ความรูดา นการ
บริหารจัดการธุรกิจ
• การถายทอด
เทคโนโลยีและองค
ความรู
- สถาบันการศึกษา
ซับพอรท

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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หมายเหตุ

มี

ทะเบียน แบบสะสม ราย เกษตรจังหวัด กลุม เผยแพรไดมีลึก
เกษตรกร
ป
ยุทธฯ
ถึงระดับอําเภอ

1.1.2 จํานวน
เกษตรกรที่เขา
โครงการรับรอง
มาตรฐาน

มี

โครงการ/ แบบสะสม ราย เกษตรจังหวัด กลุม เผยแพรไดมีลึก
ป
สงเสริมฯ
ถึงระดับอําเภอ
รายงาน
ประจําป

1.1.3 จํานวน
เกษตรกรที่ผาน
การรับรอง
มาตรฐาน

มี

ทะเบียน
เกษตรกร

KPI 1.2 รอยละของปริมาณผลผลิตที่ 1.2.1 ปริมาณ
เขาโครงการรับรองมาตรฐาน
ผลผลิตขาวของ
จังหวัด

มี

โครงการ/ ฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรจังหวัด กลุม เผยแพรไดมีลึก
รายงาน
ยุทธฯ
ถึงระดับอําเภอ
ประจําป

1.2.2 ปริมาณ
ผลผลิตขาวที่เขา
โครงการรับรอง
มาตรฐาน

มี

โครงการ/
รายงาน
ประจําป

รายป

ป

เกษตรจังหวัด กลุม เผยแพรไดมีลึก
สงเสริมฯ
ถึงระดับอําเภอ

เกษตรจังหวัด กลุม เผยแพรไดมีลึก
สงเสริมฯ
ถึงระดับอําเภอ
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หวงโซคุณคา (VC)
และปจจัยแหง
ความสําเร็จ (CSF)

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

VC 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) + โครงสราง
พื้นฐาน
CSF 2 การวิจัยและ KPI 2.1 รอยละของจํานวน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ งานวิจัยที่ถูกนํามาใช/จํานวน
เพิ่มคุณภาพและ
งานวิจัยในพื้นที่
ปริมาณการผลิต

มี/ไมมี
ฐานขอมูล

วิธีการเก็บ
ความถี่ของ
รวบรวม
ขอมูล
ขอมูล

2.1.1 จํานวน
เกษตรกรที่มีการ
นํางานวิจัยมา
ประยุกตใช

ไมมี

2.1.2 จํานวน
งานวิจัยที่จัดทํา
ในพื้นที่

ไมมี

KPI 2.2 รอยละของปริมาณ
2.2.1 ปริมาณ
ผลผลิตขาวที่ถูกนํามาใช/จํานวน ขาวทีเ่ พิ่มขึ้น
งานวิจัยในพื้นที่
จากการวิจัย
2.2.2 ปริมาณ
ผลผลิตขาวที่เขา
โครงการรับรอง
มาตรฐาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ไมมี

มี

web site
ของ
สํานักงาน
เกษตร

รายป

เกษตรจังหวัด ปจจุบันมีขอมูลที่
กลุมยุทธฯ สามารถหาไดแคป
2551
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หวงโซคุณคา (VC) และปจจัย
แหงความสําเร็จ (CSF)
ตัวชีว้ ดั

ขอมูล
พื้นฐาน

วิธีการ
หนวยงาน
มี/ไมมี
เก็บ ความถี่
ที่
หมายเหตุ
ฐานขอมูล รวบรวม ของขอมูล
รับผิดชอบ
ขอมูล

VC 2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน
CSF 3 การวางแผนการผลิต
(Crops Planning)

KPI 3.1 รอยละของ 3.1.1 ตนทุน
ตนทุนการผลิตขาวที่ การปลูกขาว
ลดลง

มี

โครงการ/ รายป
รายงาน

เกษตร เผยแพรไดมีลึก
จังหวัด ถึงระดับจังหวัด
กลุมยุทธฯ

KPI 3.2 รอยละของ 3.2.1
ผลผลิตขาวตอไรที่ ปริมาณ
เพิ่มขึ้น
ผลผลิตตอไร

มี

โครงการ/ รายป
รายงาน

เกษตร เผยแพรไดมีลึก
จังหวัด ถึงระดับอําเภอ
กลุมยุทธฯ

KPI 3.3 รอยละของ
จํานวนพันธุขาวที่มี
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น/
จํานวนพันธุขาว
ทั้งหมด

มี

รายงาน

เกษตร เผยแพรไดมีลึก
จังหวัด ถึงระดับจังหวัด
กลุมยุทธฯ

3.3.1
ปริมาณการ
เพาะปลูก
ขาวจําแนก
ตามพันธุ

รายป
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ผลการสํารวจ Data Gap และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ
ขอมูลสําคัญมีหนวยงานจัดเก็บขอมูลซ้ําเสริม
ขอมูลสําคัญ

หนวยงานรับผิดชอบ

ขอมูลสถิติที่ควรพัฒนาจัดเก็บ
ขอมูลสําคัญ

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ขอมูลสําคัญมีการจัดทําขอมูลไมตอเนื่อง และมีความถี่
ของขอมูลนอยกวาตองการของผูใช
ขอมูลสําคัญ

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา
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