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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 

แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง 

ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกในจังหวดัล าพูน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเขา้ร่วมโครงการ   
              รับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
1. เพศ  (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อาย.ุ.................ปี 

3. ระดบัการศึกษา................ปี 
 (   )1.ไม่ไดรั้บการศึกษา   (   )2. ประถมศึกษา 
 (   )3. มธัยมศึกษาตอนตน้  (   )4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
 (   )5. อนุปริญญา/ปวส.   (   )6. ปริญญาตรี 
 (   )7. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว.................ปี 

5. รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร...........................บาท/ปี  
(   ) 1. รายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตร......................บาท/ปี 

  (   ) 1.1 รายไดจ้ากการจ าน าขา้ว......................... บาท/ปี 
  (   ) 1.2 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืน ..................บาท/ปี 

(    ) 2. รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน......................บาท/ปี 
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6. จ  านวนแรงงานในครัวเรือน..........คน 

7. ท่านเป็นสมาชิกของสถาบนัการเกษตรใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    รวม.............................สถาบนั ไดแ้ก่ 

(  ) 1. ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย    (  ) 2. สหกรณ์การเกษตร 
(  ) 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (  ) 4. กลุ่มเกษตรกร 
(  ) 5. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร     (  ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 

8. ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรรวม...........................ไร่ 
8.1 พื้นท่ีการผลิตขา้วรวม......................ไร่ 

(   ) 1. ขา้วเหนียว.........ไร่  (   ) 2. ขา้วเจา้..........ไร่ 
 8.2 พื้นท่ีท าการเกษตรอ่ืน ๆ.................ไร่ 
 8.3 สภาพการถือครองท่ีดิน 
   (   ) 1. ของตนเอง   จ านวน..........ไร่ 
  (   ) 2. เช่าผูอ่ื้น    จ านวน..........ไร่ 

(   ) 3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... จ านวน..........ไร่ 
9. ปริมาณขา้วเปลือกท่ีผลิตไดร้วม........................กิโลกรัม 
  (   ) 1. ขา้วเหนียว..........กิโลกรัม  (   ) 2. ขา้วเจา้..........กิโลกรัม 
10. ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก.................คร้ัง  เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ............. 

11. แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท่ีไดรั้บ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      รวม.......................แหล่งข่าว ไดแ้ก่ 

(  ) 1. วทิยุ     (  ) 2. โทรทศัน์ 
(  ) 3. อินเทอร์เน็ต    (  ) 4. หนงัสือพิมพ ์
(  ) 5. หอกระจายข่าวหมู่บา้น   (  ) 6. นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
(  ) 7. ผูน้ าชุมชน    (  ) 8. เพื่อนบา้น 
(  ) 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.....................   

12. ปริมาณขา้วเปลือกท่ีเขา้ร่วมจ าน า ..............................กิโลกรัม 
 (   ) 1. ขา้วเหนียว.................กิโลกรัม  (   ) 2. ขา้วเจา้.................กิโลกรัม 

13. ท่านไดไ้ถ่ถอนขา้วเปลือกท่ีจ าน าคืนหรือไม่ 
(   ) 1. ใช่    (   ) 2. ไม่ 
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ตอนที ่2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
 5   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  2   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
 1   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

การประชาสัมพนัธ์โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 
1. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์โครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

     

2. ส่ือท่ีใหข้อ้มูลโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก      
3. การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

     

4. ระยะเวลาในการประชาสัมพนัธ์โครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

     

ความพงึพอใจต่อผลผลติข้าวเปลอืกที่ผลติได้ 
1. คุณภาพของผลผลิตขา้วเปลือกท่ีได ้      
2. ปริมาณของผลผลิตขา้วเปลือกท่ีได ้      
3. การขนส่งผลผลิตหลงัจากการเก็บเก่ียว      

การได้รับความช่วยเหลอืจากองค์กรต่างๆ 
1. การจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรเพื่อใชใ้น 
การปลูกขา้ว 

     

2. การใหค้วามช่วยเหลือในการหาปัจจยัการผลิต ท่ีมีราคา
ถูกกวา่ทอ้งตลาด 

     

3. การใหค้  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
เก่ียวกบัการปลูกขา้ว 
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ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

การขึน้ทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
การด าเนินการรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
                 สถานที่รับขึ้นทะเบียน 
1. สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนสะดวกในการเดินทางมาข้ึน
ทะเบียน 

     

2. สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนมีท่ีจอดรถพอเพียง      
3. สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนมีท่ีนัง่เพียงพอ      
4. สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนมีห้องน ้าเพียงพอ      

                  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 
1. จ  านวนของเอกสารท่ีหน่วยงานตอ้งการ      
2. การใหเ้วลาในการเตรียมเอกสาร      

                  เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน 
1. มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

                 การด าเนินการรับขึ้นทะเบียน 
1. มีระบบบตัรคิวเพื่อเรียงล าดบัการรับข้ึนทะเบียน      
2. ระยะเวลาในการด าเนินการรับข้ึนทะเบียน      
3.การด าเนินงานตามขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียน      

การจัดท าประชาคมเพือ่ตรวจสอบข้อมูล 
                  สถานทีจั่ดท าประชาคม 
1. สถานท่ีจดัท าประชาคมสะดวกในการเดินทางมาร่วม
ประชาคม 
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ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

2. สถานท่ีจดัท าประชาคมมีท่ีจอดรถพอเพียง      
3. สถานท่ีจดัท าประชาคมมีท่ีนัง่เพียงพอ      
4.สถานท่ีจดัท าประชาคมมีห้องน ้าเพียงพอ      

                  เจ้าหน้าทีจั่ดท าประชาคม 
1. เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงขั้นตอนการท าประชาคม      
2. เจา้หนา้ท่ีตอบขอ้สงสัยในการท าประชาคมได ้      

                  การด าเนินการท าประชาคม 
1. ระยะเวลาในการท าประชาคม      
2. การด าเนินงานตามขั้นตอนการจดัท าประชาคม      

                  การสุ่มตรวจแปลงปลูกข้าว 
1. เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงขั้นตอนการสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว      
2. ระยะเวลาในการสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว      
3. เคร่ืองมือการตรวจสอบพื้นท่ีแปลงปลูกขา้ว      
4. การด าเนินงานตามขั้นตอนการสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว      

การออกใบใบรับรอง 
                   สถานทีอ่อกใบรับรอง 
1. สถานท่ีออกใบรับรองสะดวกในการเดินทางมาขอรับ
ใบรับรอง 

     

2. สถานท่ีออกใบรับรองมีท่ีจอดรถพอเพียง      
3. สถานท่ีออกใบรับรองมีท่ีนัง่เพียงพอ      
4. สถานท่ีออกใบรับรองมีห้องน ้าเพียงพอ      

                  เจ้าหน้าทีอ่อกใบรับรอง 
1. มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีออกใบรับรองพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีออกใบรับรองสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
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ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

3. เจา้หนา้ท่ีออกใบรับรองใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

          การด าเนินการออกใบรับรอง 
1. มีระบบบตัรคิวเพื่อเรียงล าดบัการรับใบรับรอง      
2. ระยะเวลาในการด าเนินการรับใบรับรอง      
3.การด าเนินงานตามขั้นตอนการออกใบรับรอง      
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ตอนที ่3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
 5   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  2   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
 1   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

การน าข้าวเปลอืกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 
การติดต่อเพือ่ส่งมอบข้าวเปลอืก 
                  สถานที่รับจ าน า 
1. สถานท่ีรับจ าน าสะดวกในการเดินทางน าขา้วเปลือกมา
ส่งมอบ 

     

2. สถานท่ีรับจ าน ามีท่ีจอดรถพอเพียง      
3. สถานท่ีรับจ าน ามีท่ีนัง่เพียงพอ      
4. สถานท่ีรับจ าน ามีห้องน ้าเพียงพอ      

                 เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน าข้าวเปลือก 
1. เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงขั้นตอนการรับจ าน าขา้วเปลือก      
2. เจา้หนา้ท่ีตอบขอ้สงสัยในการรับจ าน าได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

                  การด าเนินการยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน าข้าวเปลือก 
1. ระยะเวลาในการยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน า      
2. มีระบบบตัรคิวเพื่อเรียงล าดบัการรับจ าน า      
3. การด าเนินการตามขั้นตอนการยืน่เอกสาร      

การตรวจสอบคุณภาพข้าว 
                เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก 
1.มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกเพียงพอ      
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ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

                 การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก 
1. ระยะเวลาในการตรวจสอบ      
2. เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบไดม้าตรฐาน      
3.การด าเนินงานตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วเปลือก 

     

                  การตีราคาข้าวเปลือก 
1. มีความพึงพอใจกบัราคาขา้วเปลือกท่ีไดรั้บ      
2. การตีราคาขา้วเปลือกมีความยติุธรรม      

การช่ังน า้หนักข้าวเปลอืก 
                  เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดช่ังน ้าหนัก 
1. มีจ  านวนเจา้หนา้ท่ีชัง่น ้าหนกัพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีชัง่น ้าหนกัสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีชัง่น ้าหนกัใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

                  การด าเนินการช่ังน ้าหนักข้าวเปลือก 
1. ระยะเวลาในการชัง่น ้าหนกัขา้วเปลือก      
2. เคร่ืองชัง่ท่ีใชช้ัง่น ้าหนกัขา้วเปลือกไดม้าตรฐาน      
3. การด าเนินการตามขั้นตอนการชัง่น ้าหนกั      

การออกใบรับฝาก 
                   เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดออกใบรับฝาก 
1. มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีออกใบรับฝากพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีออกใบรับฝากสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีออกใบรับฝากใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      
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ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

                  การด าเนินการออกใบรับฝาก 
1. ระยะเวลาในการออกใบรับฝาก      
2. การด าเนินตามขั้นตอนการออกใบรับฝาก      

การออกใบประทวน 
                   เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดออกใบประทวน 
1. มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีออกใบประทวนพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีออกใบประทวนสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีออกใบประทวนใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

                  การด าเนินการออกใบประทวน 
1. ระยะเวลาในการออกใบประทวน      
2. การด าเนินตามขั้นตอนการออกใบประทวน      

การติดต่อรับเงินจาก ธ.ก.ส. สาขา 
          สถานทีติ่ดต่อรับเงิน 
1. สถานท่ีติดต่อรับเงินสะดวกในการเดินทางมา      
2. สถานท่ีติดต่อรับเงินมีท่ีจอดรถพียงพอ      
3. สถานท่ีติดต่อรับเงินมีท่ีนัง่เพียงพอ      
4. สถานท่ีติดต่อรับเงินมีห้องน ้าเพียงพอ      

           เจ้าหน้าที ่ธ.ก.ส. ประจ าจุดจ่ายเงิน 
1. มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีพอเพียง      
2. เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยได ้      
3. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั      

            การด าเนินการจ่ายเงินจ าน าข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. สาขา 
1. มีระบบบตัรคิวเพื่อเรียงล าดบัการรับเงินจ าน าขา้วเปลือก      
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ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

(5) 
มาก
ทีสุ่ด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อย
ทีสุ่ด 

2. การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเงินจ าน าขา้วเปลือก      
3. ระยะเวลาในการติดต่อขอรับเงินจ าน าขา้วเปลือก      
4. ระยะเวลาท่ี ธ.ก.ส. สาขา จ่ายเงินจ าน าขา้วเปลือก      

กรณทีี่ไถ่ถอนข้าวเปลอืกจากโครงการรับจ าน า 
1. การด าเนินงานตามขั้นตอนการช าระเงินคืนท่ี ธ.ก.ส. 
สาขา 

     

2. การด าเนินงานตามขั้นตอนการขอรับขา้วเปลือกคืนท่ี 
โกดงัเก็บขา้วเปลือก 

     

3. คุณภาพของขา้วเปลือกท่ีไดรั้บคืน      
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ตอนที ่4 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงความความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 5   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4   หมายถึง  เห็นดว้ย 
 3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ   2   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 1   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

(5) 
เห็น
ด้วย 
อย่าง 
ยิง่ 

(4) 
เห็น 
ด้วย 

(3) 
ไม่
แน่ 
ใจ 

(2) 
ไม่
เห็น 
ด้วย 

(1) 
ไม่
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ยิง่ 

1. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านขายขา้วเปลือก
ขา้วเปลือกไดร้าคาดีข้ึน 

     

2. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยเพิ่มทางเลือกในการขาย
ขา้วเปลือกใหแ้ก่ท่าน 

     

3. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านขายขา้วได้
ทั้งหมดโดยไม่ถูกจ ากดัจ านวน 

     

4.ท่านมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

     

5. ท่านมีเงินออมเพิ่มมากข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก 

     

6.โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านสามารถผลิตขา้ว
ไดผ้ลผลิตมากข้ึน 

     

7.โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านสามารถผลิตขา้ว
ไดคุ้ณภาพมากข้ึน 

     

8.ท่านคิดวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งเกษตรกรผูป้ลูกขา้วและพอ่คา้คนกลาง 
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

(5) 
เห็น
ด้วย 
อย่าง 
ยิง่ 

(4) 
เห็น 
ด้วย 

(3) 
ไม่
แน่ 
ใจ 

(2) 
ไม่
เห็น 
ด้วย 

(1) 
ไม่
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ยิง่ 

9. ท่านคิดวา่โครงการจ าน าขา้วเปลือกส่งผลใหเ้กิดความ
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

     

10. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม 

     

11. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหท้่านไดรั้บการดูแล
จากหลาย ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ 

     

12. ท่านคิดวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหเ้กษตรกรมี
งานท าในทอ้งถ่ินโดยไม่ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินไปท างานท่ีอ่ืน 

     

13. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหค้นหนัมาท านาปลูก
ขา้วมากข้ึน 

     

15. ท่านเห็นควรใหมี้โครงการรับจ าน าขา้วอยา่งต่อเน่ืองใน
ปีถดัไป 

     

14.ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

     

ตอนที ่5 ปัญหา และอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่6 ขอ้เสนอแนะท่ีท่านตอ้งการให้มีการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาใหข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบหาความน่าเช่ือถอืได้ (Reliability) 

ผลการทดสอบหาความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ตอนที ่2 

(ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการขึน้ทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง) 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                     Scale            Scale       Corrected 

                     Mean         Variance        Item-            Alpha 

                    if Item         if Item           Total            if Item 

                   Deleted        Deleted      Correlation     Deleted 

AA1          122.4667        87.2230        .7880           .8175 

AA2          122.9333        99.1678        .0847           .8380 

AA3          122.8333        97.9368        .1980           .8356 

AA4          122.6000        97.2828        .4058           .8325 

BB1          122.9000        94.9897        .4141           .8306 

BB2          122.6667        96.3678        .3011           .8333 

BB3          122.7667        95.9092        .2905           .8336 

CC1          122.3333        94.0230        .4675           .8291 

CC2          122.5333        96.1195        .3763           .8319 

CC3          122.5000        95.2241        .4885           .8298 

DD1          122.7000        94.0793        .4066           .8304 

DD2          122.6667        98.2299        .1694           .8362 

DD3          122.4333        93.3575        .4931           .8283 

EE1           122.9667        97.4126        .2413           .8347 

EE2           123.0333        98.3092        .1642           .8363 

EE3           122.9667       100.2402       -.0036          .8392 

FF1           122.9333        99.9954        .0203            .8388 

FF2           123.1667       102.9713       -.2632          .8442 

GG1          122.8000        94.5103        .3891           .8310 

GG2          122.7333       102.2023       -.1874         .8430 

GG3          122.7667        98.4609        .1860           .8357 

HH1          122.1000        97.0586        .3358           .8330 

HH2          122.3667        88.5851        .7183           .8202 

HH3          122.1667        92.6264        .5527           .8267 
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                    Scale            Scale       Corrected 

                     Mean         Variance        Item-            Alpha 

                    if Item         if Item           Total            if Item 

                   Deleted        Deleted      Correlation     Deleted 

II1             122.8000        97.5448        .1691           .8369 

II2             122.3000        96.2172        .3120           .8331 

II3             122.6333        96.0333        .3390           .8325 

JJ1            122.4333        97.8402        .1734           .8364 

JJ2            122.6000        97.0759        .2968           .8335 

KK1          122.1667        93.3851        .6760           .8260 

KK2          122.7000        95.7345        .4371           .8308 

KK3         122.5000        97.2931        .2819           .8339 

LL1          122.3333        93.1954        .4917           .8282 

LL2          122.5000        96.1897        .3915           .8317 

Item-total Statistics 

                     Scale            Scale       Corrected 

                     Mean         Variance        Item-            Alpha 

                    if Item         if Item           Total            if Item 

                   Deleted        Deleted      Correlation     Deleted 

MM1          122.2333        97.1506        .2769           .8339 

MM2          122.4667        93.6368        .3708           .8314 

MM3          122.4000        97.0069        .1103           .8424 

MM4          122.5667        97.7713        .2092           .8354 

NN1           122.9667        98.5161        .0871           .8396 

NN2           122.9333        99.3747        .0816           .8377 

NN3           122.7000        95.9414        .4900           .8305 

OO1           122.9667        93.8954        .3302           .8329 

OO2           122.7333        98.9609        .0830           .8386 

OO3           122.8333        97.2471        .2307           .8350 

OO4           122.9667        95.6885        .3558           .8320 

PP1            125.4333       100.4609        .0000           .8370 

PP2            125.4333       100.4609        .0000           .8370 

PP3            125.4333       100.4609        .0000           .8370 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 48 

Alpha =    .8366 
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ผลการทดสอบหาความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 4 

(ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก) 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                       Scale            Scale       Corrected 

                       Mean         Variance       Item-            Alpha 

                       if Item        if Item          Total            if Item 

                      Deleted        Deleted    Correlation     Deleted 

AAA1           47.7667        27.0126        .6586           .8366 

AAA2           47.8333        28.4885        .3801           .8485 

AAA3           47.7000        28.4241        .3752           .8487 

AAA4           47.6667        25.8851        .5785           .8377 

AAA5           48.1333        26.8782        .5785           .8388 

AAA6           47.6333        26.5851        .5244           .8411 

AAA7           48.3667        26.9989        .4074           .8486 

AAA8           47.7667        23.1506        .7827           .8221 

AAA9           47.5667        24.8747        .6432           .8332 

AAA10         47.8000        24.6483        .7161           .8283 

AAA11         47.7667        27.5644        .5478           .8414 

AAA12         47.8667        27.5678        .3909           .8486 

AAA13         47.5667        29.2195        .1684           .8593 

AAA14         47.6667        28.5057        .3606           .8493 

AAA15         47.7000        29.8034        .1180           .8592 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 

Alpha =    .8523 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ 
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