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ภาคผนวก 
 

แบบสำรวจความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตลำไยนอกฤดูด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่                

                                                   
1. ชื่อ - นามสกุล………………………………………………………………………………………………………......... 
2. ตำแหน่ง………………………...………………สถานทีท่ำงาน……………………………………………….......... 
3.ที่อยู่ที่ติดต่อได้……………………....……………………………………………………………………………………… 
4 .เบอร์โทรติดต่อ ...…………………………………………..   E-Mail …………………………….................... 
Facebook …………………………………………………………line: ……………………………………………(ถ้ามี) 
5. ท่านได้ทำการ เกษตรลำไย หรือไม่  

 ใช่   (ถ้าใช่ให้ทำข้อต่อไป)   ไม่ใช่   
6. ท่านมีแปลงปลูกต้นลำไยหรือไม่ 

 มี จำนวน……………………………ไร่    ไม่มี แต่ทำการเกษตรโดย…………………………………. 
7. ท่านเคยประสบปัญหาในการปลูกลำไย ในด้านต่าง ๆ นี้อย่างไร 
ปัญหาด้านการเพาะปลูก (เช่น ไม่มีน้ำตลอดปี  ภัยแล้ง  ต้นไม้ตาย ปัญหาเรื่องดิน  อากาศ  ต้นทุนสูง 
ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาด้านผลผลิตลำไย  (เช่น ผลผลิตล้นตลาด  ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
ปัญหาด้านการตลาด  (เช่น การกดข่ีจากพ่อค้าคนกลาง  การส่งเสริมของภาครัฐ  ฯลฯ ) 
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
ปัญหาอื่น ๆ  
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีความต้องการทำการเกษตรลำไยแบบ Smart Farm หรอืไม่  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
9. ในบริเวณแปลงลำไยของท่าน มีอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้หรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
10. ท่านแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย เป็นรูปแบบอ่ืนหรือไม่ (เช่นทำลำไยอบแห้ง ลูกอมลำไย ฯลฯ) หากมี
การแปรรูป โปรดระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูป  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านมีความต้องการทำการตลาดออนไลน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ............................................................................................................................. . 
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แบบสอบถามข้อมูลทางการเกษตร  

1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………
ตำแหน่ง………………………………………………………. 

2. หน่วยงาน/สถานที่
ทำงาน……..……………………………………………………….…………………………………………………… 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได…้………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เบอร์โทรติดต่อ  ……………………………………………………..   E-Mail 
………………………………………………………….. 
Facebook ……………………………………………………………………line: 
……………………………………………(ถ้ามี) 

5. ท่านได้ทำการ เกษตรลำไย หรือไม่    ใช่             ไม่ใช่   
6. ท่านมีแปลงปลูกต้นลำไย  หรือไม่ 

     มี จำนวน……..ไร่ ผลผลิตประมาณ…………..ก.ก/ปี     ไม่มี แต่ทำการเกษตร
โดย………………… 

7. ท่านเคยประสบปัญหาในการปลูกลำไย ในด้านต่าง ๆ นี้อย่างไร 
ปัญหาด้านการเพาะปลูก (เช่น ไม่มีน้ำตลอดปี  ภัยแล้ง  ต้นไม้ตาย ปัญหาเรื่องดิน  อากาศ  
ต้นทุนสูง ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาด้านผลผลิตลำไย  (เช่น ผลผลิตล้นตลาด  ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาด้านการตลาด  (เช่น การกดข่ีจากพ่อค้าคนกลาง  การส่งเสริมของภาครัฐ  ฯลฯ ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาอื่น ๆ 
....…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ท่านได้ทำการเกษตร ลำไยนอกฤดู หรือไม่   
   ทำ จำนวน……..ไร่ ผลติประมาณ…………..ก.ก/ปี     ไม่ทำ เนื่องจาก......................…… 

9. ปัญหาของการทำเกษตร ลำไยนอกฤดู คือ
........................................................................................................ .............................................. 

10. ท่านแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย เป็นรูปแบบอ่ืนหรือไม่ (เช่นทำลำไยอบแห้ง ลูกอมลำไย ฯลฯ)  หากมี
การแปรรูป โปรดระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูป 
…………………………………………………………………………………………………………................................. 
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11. ท่านได้ทำการ เกษตรอ่ืน ๆ นอกเหนือกจากลำไย 
อะไรบ้าง……………………………………………………………………...................................................... 

12. ท่านมีปัญหาทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
อย่างไร…………………………………………………………………………………………….. 

13. ในบริเวณแปลงทางการเกษตรของท่าน มีอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้หรือไม่       มี        ไม่มี  
14. ท่านมีความต้องการทำการเกษตรแบบ Smart Farm หรือไม่      ต้องการ    ไม่ต้องการ 

เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ท่านยังขาดความรู้ และทักษะการเกษตรแบบ Smart Farm ด้านใดบ้าง (เช่น ระบบน้ำ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน Smart Farmer มาช่วยประยุกต์งานทางเกษตรท่านได้
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

17. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมการเกษตรแบบ Smart Farm 4.0 หรือไม ่ 
  มี ในหัวข้อเรื่อง………………………………………………………    ไม่มี เนื่องจาก
......................................... 

18. ปัจจุบันท่านมีการทำ ขายสินค้าออนไลน์ หรือไม ่  มี ขายสินค้าออนไลน์
คือ…………………………… ไม่มี 

19. ท่านมีความต้องการพัฒนาตลาดออนไลน์สินค้าของท่านอย่างไร (เช่น อบรมคอมพิวเตอร์ 
การตลาดออนไลน์ หรืออ่ืน ๆ )………………………………………………………………………........................ 

20. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ …………………………............................................................................................. 
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แบบประเมินโครงการอบรม 

การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่
อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย 

ตอนที่ 1    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง    โปรดให้รายละเอียดที่เก่ียวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงใน       
หน้าข้อความตามความเป็นจริง  

 เพศ                   ชาย      หญิง 

 อายุ                 10-20 ปี          21-30 ปี        31-40 ปี        41-50 ปี           51ปีขั้นไป 

วุฒิการศึกษา       ประถม       มัธยมต้น        มันธยมปลาย        ปวช.      ปวส.      ปริญญาตรี           

             สูงกว่าปริญญาตรี 

ตอนที่ 2   การประเมินความพึงพอใจ 
คำชี้แจง   เขียนเครื่องหมาย       ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ด้านการถ่ายทอดความรู้และการนำไปใช้งาน 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ก่อน การ
อบรม 

     

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลัง การอบรม      

3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ด ีมีความชัดเจน 
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 

     

4. วิทยากรตอนคำถามไดต้รงประเด็น ชัดเจน      

5. ความเข้าใจง่าย ความน่าใชง้านเมื่อเห็นระบบ
คร้ังแรก 

     

6. การใช้เวลาในการอบรม      
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หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

7. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

     

8. ความสามารถในการนำความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได ้

     

9. ประโยชน์โดยรวมทีไ่ด้รับจากการอบรมครั้งนี้      

10. ความพึงพอใจของการจัดงานโดยภาพรวม      

ด้านคุณภาพของระบบ 

1. ความพึงพอใจในการใช้งาน      

2. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้
ประโยชน ์

     

3. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในชิ้นงาน      

4. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม ใช้งานงา่ย
ไม่ซับซ้อน 

     

5. การออกแบบใช้งานในส่วนของการรับข้อมูล      

6. การออกแบบใช้งานในส่วนของการประมวลผล
ข้อมูล 

     

7. การออกแบบใช้งานในส่วนของแสดงผลและ
การนำไปใช ้

     

8. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม       

9. สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้      

10.  รูปแบบการใช้งานระบบโดยรวม      

 

จุดเด่น / จุดควรปรับปรุงของระบบ
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
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ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 

** ขอขอบคุณในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




