
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 
 

แบบสัมภาษณโครงการวิจัย 
แบบสัมภาษณชุดที่................ 

 
เร่ือง แนวทางการพฒันาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
ผูวิจัย นายสถิตย  อุปาลี  รหัสประจําตวั  4828077  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาสงเสริม

การเกษตร  ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร  บัณฑิตวยิาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ดานการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม 
1.ช่ือ.............................................นามสกุล......................................... 
2.บานเลขที่...........หมู........บาน...........................ตําบล...............................อําเภอ
...............................จังหวดัเชยีงใหม   เบอรโทรศัพท................................ 
3.อายุ..............ป 
4.ระดับการศกึษา 
 □ไมเคยไดรับการศึกษา 
 □ จบการศึกษาต่ํากวา ป.4 
 □ จบการศึกษา ป.4 
 □ จบการศึกษาสูงกวา ป.4(ระบุ).............................................. 
5.นับถือศาสนา 
 □ ศาสนาพุทธ □ ศาสนาคริสต □ ศาสนาอิสลาม □ ศาสนาอื่นๆ(ระบุ)............. 
6.สถานภาพ 
 □โสด □ แตงงาน   □ หยาราง   □ หมาย  □ อ่ืนๆ(ระบุ)......................... 
7.จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.......คน เปนชาย.......คน เปนหญิง.......คน 
8.จํานวนแรงงานที่ทําการเกษตร.......คน เปนชาย........คน เปนหญิง.........คน 
9.จํานวนพื้นทีใ่นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด................ไร...............แปลง 
10.ลักษณะการใชพื้นที่ถือครองทําการเกษตร 
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 □ ที่อยูอาศัย       จํานวน.................ไร  □ อยูในเขต ส.ป.ก. ...............ไร 
□ แบงใหเชา    จํานวน.................ไร  □ อยูในเขต ส.ป.ก. ...............ไร 
□ ทําการเกษตร    จํานวน.................ไร  □ อยูในเขต ส.ป.ก. ................ไร 
□ ทิ้งวาง    จํานวน.................ไร  □ อยูในเขต ส.ป.ก. ................ไร 
□ อ่ืนๆ(ระบุ).....................จํานวน.................ไร  □ อยูในเขต ส.ป.ก. ................ไร 
                                    รวมจาํนวน.................ไร     อยูในเขต ส.ป.ก. ...................ไร 

11.ประเภทของการประกอบอาชีพ(ตอบไดหลายขอ) 
 □ ปลูกพืชไร(ระบุช่ือพืช)................................................................................................ 
 □ ปลูกพืชสวน(ระบุช่ือพืช)............................................................................................ 
 □ เล้ียงสัตว(ระบุช่ือสัตว)................................................................................................ 
 □ อ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................................... 
12.ลักษณะการทําการเกษตร 
 □ ปลูกพืชเดี่ยว 
 □ ปลูกพืชหลายชนิด 
 □ ปลูกพืชแบบผสมผสาน 
 □ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 
 □ เล้ียงสัตวอยางเดยีว 
 □ อ่ืนๆ(ระบุ).............................................. 
13.รายไดในครัวเรือนโดยประมาณ 
 □ รายไดจากการปลูกพืช            .................................บาท/ป 
 □ รายไดจากการเลี้ยงสัตว  .................................บาท/ป 
 □ รายไดจากการรับจาง   .................................บาท/ป 
 □ รายไดอ่ืนๆ    .................................บาท/ป 
         รวม  .................................บาท/ป 
14. ภาวะหนี้สิน 
 14.1 ปจจุบันทานไดกูเงินจากแหลงใดบาง(ตอบไดหลายขอ) 
  □ ธ.ก.ส.     เปนเงิน................................บาท 
  □ ธนาคารพานิชย    เปนเงิน............................... บาท 
  □ อ่ืนๆ(ระบุ)................................ เปนเงิน...............................บาท 
          รวมเปนเงิน...............................บาท 
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 14.2 ความเพียงพอของทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
  □ เพียงพอ        
  □ ไมเพียงพอ(ตองการกูเพิ่มหรือไม)   

( ) กู เพราะ............................................................................................ 
( )ไมกู เพราะ........................................................................................ 

 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวดั 
               เชียงใหม 

เร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยท่ีสุดและ 
ไมตองการ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
   -สระเก็บน้ําขนาดเล็กประจําไร นา  
   -บอน้ําตื้น 
   -บอบาล(บอโยก) 
   -สรางแหลงน้ําสาธารณะเพิ่มเติม 
   -ปรับปรุงแหลงน้ําเดิม 
   -ปรับปรุงระบบการสงน้ํา 
  -ปรับปรุงระบบเหมือง/ฝาย/คลองสงน้ํา 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

2.ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพือ่
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
   -ถนนเขาแปลงเกษตร 
   -ถนนระหวางหมูบาน 
   -ถนนสายหลัก(ทางหลวง) 
   -อ่ืนๆระบุ)............................................... 
     .............................................................. 
     .............................................................. 

 
 

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

....... 

 
 

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

 
 

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

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

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

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

3.ความตองการสาธารณูปโภค อุปโภค ใน
พื้นที่ทําการเกษตร 

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

 
.......

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

 
....... 

 
.............. 
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เร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยท่ีสุดและ 
ไมตองการ 

   -น้ําดื่ม 
   -ไฟฟา 
   -ประปา    
   -อ่ืนๆระบุ)................................................ 
    ................................................................ 
 

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

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

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

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

.......

.......

.......

....... 

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

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

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

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

....... 

....... 

....... 

....... 

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

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

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

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

ดานการผลิต 
4.ความตองการปลูกพืช 
   -.................................... 
   -.................................... 
   -.................................... 
   -....................................    

 
 

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......
 

 
 

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 
 

 
 

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

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

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

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

5.ความตองการความรูในการปลูกพืชแตละ
ชนิด 
1. .................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. .................................... 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......

.......

 
 

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

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 
 

 
 

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

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

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

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

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

6.ความตองการเลี้ยงสัตว 
   -ไก 
   -วัว/ควาย 
   -หม ู
   -อ่ืนๆ(ระบ)ุ.................................. 

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

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

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

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

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

7.ความตองการความรูในการเลี้ยงสัตวแต
ละชนิด 
    1.ไก 

 
 

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

 
 

.......

 
 

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

 
 

....... 

 
 

.............. 
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เร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยท่ีสุดและ 
ไมตองการ 

    2.วัว/ควาย 
    3.หมู 
    4.อ่ืนๆ(ระบ)ุ........................................... 

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

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

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

.......

.......

.......
 

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

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

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

....... 

....... 

....... 
 

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

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

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

8.ความตองการในการปรับปรุงสภาพดิน 
   8.1การใชปุย 
        -ปุยหมกั/ปุยคอก 
        -ปุยชีวภาพ 
        -ปุยวทิยาศาสตร 
        -อ่ืนๆ(ระบุ)..........................................
   8.2การรักษาหนาดนิดวย 
        -การไถ,พรวน กลบหนาดิน 
        -ปลูกพืชคลุมดิน 
        -ปลูกพืชหมุนเวียน 
        -อ่ืนๆ(ระบุ).......................................... 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......
 

.......

.......

.......

.......
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 
 

....... 

....... 

....... 

....... 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิต
จากหนวยงานตางๆ 
   -ปุย 
   -เมล็ดพันธุ 
   -ยากําจัดโรค/แมลง 
   -อ่ืนๆ(ระบ)ุ.......................................... 

 
 

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......
 

 
 

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

 
 

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

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

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

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

10.ความตองการแรงงานในการทํา
การเกษตร 
   -แรงงานจากคน 
   -แรงงานจากสัตว 
   -แรงงานจากเครื่องจักรกลเกษตร 

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

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

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

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

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

11.ความตองการเพิ่มพื้นที่การทําเกษตร .............. ....... .............. ....... .............. 
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เร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยท่ีสุดและ 
ไมตองการ 

12.ความตองการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิต 

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

13.ความตองการแหลงเงินทนุ 
   -ธ.ก.ส. 
   -ธนาคารพานิชย 
   -อ่ืนๆ(ระบ)ุ............................................... 

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

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

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

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

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

ดานการตลาดและการจัดการ 
14.ความตองการการรวมกลุมเพื่อซ้ือปจจัย
การผลิต 

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

 
.......

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

 
....... 

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

15.ความตองการจัดตั้ง/รวมกลุมเพื่อการ
จําหนายผลผลิต 

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

16.ความตองการการจัดตั้งกลุมเพื่อแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

17.ความตองการใหหนวยงานตางๆหา
ตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต 

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

18.ความตองการความรูในการบริหาร
จัดการกลุม 

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

19.ความตองการประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร 
 -................................................ 
 -................................................ 
 -................................................ 
 -................................................ 

 
 

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

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

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

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

 
 

.......

.......

.......

.......

 
 

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

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

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

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

 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

 
 

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

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

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

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

ปญหา/อุปสรรค ในการทําการเกษตรในเขตพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เก่ียวของ(ส.ป.ก. อบต. หนวยงานอื่นๆ ฯลฯ)......................................... 
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............................................................................................................................................................. 

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

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



 

ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นายสถิตย  อุปาลี 
 
วัน เดือน ปเกิด  17 กันยายน 2525 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม 
 ปการศึกษา 2544 

 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสงเสริม 
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2548 

 


