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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 คำนำ 

 ประเทศไทยเป ็นประเทศเกษตรกรรมที่ เป็นทั ้งผู ้ผลิตสินค ้าเกษตร รวมท ั้งผลิตภัณฑ์ตา่ง  ๆ   
เพ ื ่อการบริโภคและส่งออก ซ ึ ่งรายได ้จากการเกษตรเป็นรายได้หล ักของประเทศ ด ังนั ้นรัฐบาล 
จึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายวางแผนและมาตรการเพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการเกษต รที่รวด เร็ว 
แม่นยำและถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถิติ ซึ่งนอกจากข้อมูลหลัก ๆ ที่สำคัญแล้ว ยังต้องมีรายละเอียด
เน้ือหาของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
ได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ันข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการเร่ิมต้นดำเนินงานวางแผ นและก ำห นด
นโยบายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) เป็นผู้รับผิดชอบ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถติิการเกษตร และงานด้านวิชาการสถิติการเกษตร ได้แก่ กำหนดระเบียบวิธสีำรวจ 
กำหนดคำนิยาม จัดทำกรอบตัวอย่าง กำหนดจำนวนตัวอย่าง สุ่มหมู่บ้านตัวอย่าง สุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 
จัดทำแบบสอบถาม จัดทำค ู่มือการสำรวจ และเอกสารที ่ใช้ในการสำรวจอื ่น  ๆ  รวมท ั ้งการทำงาน
ภาคสนาม โดยมีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามในแต่ละท้องที่  เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องเป็นจริงมากที่สุด โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 (สศท.) เป็นผู้ รับผิดชอบ
ดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 

(1) เพ ื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตรเก ี่ยวกับเนื ้อที่ เพาะปลูก เนื ้อที่ เก็บเกี ่ยว และผลผลิต 
ของมันสำปะหลังโรงงาน 

(2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และปริมาณการขาย
ผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

(3) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปลูกและการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น วิธีการปลูก พันธุ์ที่ปลูก
ปริมาณพันธุ์ที่ใช้ การใช้ปุ๋ย 

1.3 แผนปฏิบัติงานสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปีงบประมาณ 2564 

แผนปฏิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบทุก สศท. ได้ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้อยู่ในกรอบ 
เวลาที่กำหนด เน่ืองจากเป็นการทำงานในลักษณะของ Routine และมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งต้องเน้น
ย้ำเพื่อให้การจัดทำข้อมูลของ สศก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่คาดหวัง 
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ตารางที่ 1.1  ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ปฏิบัติ 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมงานดา้น
วิชาการ 

            

2. ปฏิบัติงานสำรวจ
ภาคสนาม 

            

3. บรรณาธิกร และ
บันทึกข้อมูล 

            

4. ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 

            

5. วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมโดย ศสส. 

            

6. ประชุมเอกภาพ 
            

 
    ช่วงระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    15 ธ.ค. 2563 – 15 ม.ค. 2564 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  
    1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
    15 ก.พ. – 15 เม.ย. 2564  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
    16 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
    1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
    15 ส.ค. – 15 ก.ย. 2564  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
 

 



บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีสำรวจ 

การสำรวจข ้อมูลปริมาณการผลิตปีเพาะปลูก 2563/64 เป ็นการสำรวจด ้วยวิธีสุ่มต ัวอย่าง  
โดยแจงนับข้อมูลด้วยการสอบถาม (List Frame Survey) ซ ึ ่งดำเนินการเฉพาะในขั้นตอนเริ ่มต้นเท่าน้ัน 
และจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป ทั้งน้ีการดำเนินงานต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านสถิติ เป็นหลัก 
ได้แก่ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง และการประมาณค่าทางสถิติ เพื่ออนุมานไปสู่ประชากรไ ด้อย่า งถูกต้อง   
ซ ึ ่งทำให้การเผยแพร่ข้อมูลต ่อผู ้ ใช้ทั ่วไป มีความน่าเช ื ่อถือ  และผ ู ้ใช ้ข ้อมูลเช ื่อม ั่นในสารสนเทศ  
ระเบียบวิธีการสำรวจมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 การดำเนินการในหน่วยการสุ่มข้ันที่หนึ่ง (หมู่บ้าน) 

การสำรวจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังโรงงานคร้ังน้ี ศสส. กำหนดให้ทำการสำรวจโดยใช้แผน
แบบการสำรวจแบบแบ่งเป็นพวก 2 ข ั ้นตอน (Stratified Two-Stage Random Sampling) และสุ่ม 
แบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยกำหนดให้หมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 
เป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 1 (Primary Sampling Unit) และครัวเรือนที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 
เป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 2 (Secondary Sampling Unit) ขอบเขตของประชากรคือ อำเภอ หลักการดำเนินงาน 
มีดังน้ี 

2.1.1 กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) 
หมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ในอำเภอน้ัน ๆ โดยในแต่ละอำเภอ 

จะถูกแบ่งออกเป็นชั้นภูมิ (พวกที่) ตามขนาด หรือลักษณะต่าง ๆ  ที่เหมาะสม 

2.1.2 การจัดสรรขนาดตัวอย่าง 
ข ั ้นตอนนี ้ เป็นการกำหนดจำนวนหมู ่บ ้านต ัวอย ่างในแต่ละชั ้นภูมิย่อยท ี่แบ ่งออกไป  

ซึ่งจะต้องแบ่งชั้นภูมิและกำหนดจำนวนหมู่บ้านตัวอย่างให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้
จำนวนตัวอย ่างท ี ่กำหนดไว ้ในแผนปฏิบ ัต ิงานมาทำการจัดสรรด ้วยว ิธ ีการจัดสรรแบบสัดส่วน 
(Proportional Allocation) 

2.1.3 การสุ่มหมู่บ้านตัวอย่าง 
การปฏิบัติในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการใชห้น่วยสุ่มตัวอยา่ง (หมู่บ้าน) อย่างถกูต้อง

ตามหลักวิชาการ จึงต้องมีการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างตามแผนแบบที่กำหนดดังที่กล่าวมาแล้วใ นข้อ 2.1 
เพื่อให้ตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะสามารถอนุมานประชากรได้อย่างถูกต้อง ได้ตัวประมาณค่าที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ขีดจำกัดด้วยขนาดของตัวอย่าง ดังน้ันแต่ละจังหวัดทางสว่นกลางจะจัดทำบัญชีรายชือ่
หมู่บ้านตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Strata) แยกตามขนาดเน้ือที่เพาะปลูก และกำหนดอัตราการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจ ดังน้ี การสำรวจด้วยตัวอย่าง (List Frame Survey) เพียงวิธีเดียว กำหนดใช้



 

4 

อัตราการทำงาน 2.5 หมู่บ้านต่อหน่วยต่อวัน สำหรับหมู่บ้านตัวอย่างที่จะต้องทำการสำรวจด้วยตัวอย่าง 
(List Frame Survey) 

2.2 การดำเนินงานในหน่วยสุ่มข้ันที่สอง (ครัวเรือน) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ สศท. ได้รับบัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่างแล้วงานที่เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องเข้ าไป
ปฏิบัติงาน คือเข้าไปทำการสำรวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในทุกหมู่บ้าน
ตัวอย่าง กล่าวโดยย่อคือ เข้าพบผู้นำหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อทำการนับจดครัวเรือนผู้ถือครองต ามคำนิยาม
แล ้วสุ่มครัวเรือนผ ู้ถือครองต ัวอย่าง 6 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง ่าย แบบไม่ใส่ค ืน (Simple 
Random Sampling without Replacement) โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่กำหนดให้ จากน้ันทำการติดต าม
สอบถามครัวเรือนผู ้ถ ือครองต ัวอย ่างทั ้ง 6 ราย เพื ่อสอบถามข ้อมูลตามรายการข ้อถามที ่กำหนด 
ในแบบสอบถามการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของแบบสอบถาม  
ในบทต่อไป 

2.2.1 การนับจด 
เน่ืองจากเป็นการสำรวจด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง การดำเนินการใด ๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ทฤษฎีความน่าจะเป็น กล่าวคือ “หน่วยตัวอย่าง” ก็จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่จะสามารถให้ข้อมูล  
ที่ถูกต้องได้ น่ันคือ เป็นครัวเรือนที่มีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2564 ต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป ต้องมีเน้ือที่
อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอยา่งเท่าน้ัน ไม่ว่าครัวเรือนน้ันจะอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม 
แล ้วให้หมายเลขลำดับ ในการนับจดให ้ครบถ้วนเพื ่อให ้ม ีโอกาสที ่จะตกเป ็นต ัวอย ่างเท่าเท ียมกัน 
โดยปราศจากอคติ ทั้งน้ีการนับจดจะเป็นการสอบถามข้อมูลจาก ผู้นำ ผู้ปกครองหมู่บ้าน หรือผู้รู้ร่วมกัน
หลายคน อาจใช ้ข้อมูลหมู ่บ้านจากแหล่งอื ่น ร่วมในการช่วยตรวจสอบก ็จะเป็นการเพิ ่มความมั ่นใจ 
ในความถูกต้อง ครบถ้วน 

******หมายเหตุ ถ้ามีเกษตรกรนอกหมู่บ้านเข้ามาปลูกในพื้นที่หมู่ตัวอย่าง ก็ต้องนับจดด้วยซึ่งอาจจะได้
รายชื่อ หรือทราบแต่จำนวนก็ได้ ทั้งน้ีจะต้องพยายามไม่ให้มีการตกหล่นหรือซ้ำซ้อนเป็นอันขาด 

2.2.2 เหตุผลของการนับจด 
การนับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ปลูกในการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 เป็นการสร้าง

กรอบตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน ที่ประกอบไปด้วยหน่วยสุ่มครัวเรือนผู้ถือครองทั้งหมดเสียก่อน เสร็จแล้ว  
จึงจะสุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่าง เพื่อติดตามสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ในลำดับต่อไป และเหตุผล  
ที่สำคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การนับจดเป็นการทำกรอบตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นตัวคูณขยาย
ระดับหมู่บ้านในการประมาณค่าสถิติตามหลักวิธีการคำนวณ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำรวจควรจะต้องระมัดระวงั
อย่าให้เกิดการนับจดตกหล่น (Omission) หรือซ้ำซ้อน (Duplication) 
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2.2.3 การนับจดผู้ถือครอง (ศสส. 01) 

(1) นับจดใคร? จะต้องนับจดครัวเรือนเกษตรกรผู้ถือครองที่ทำการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
โรงงาน ตามคำนิยามที่กำหนดให้ ดังต่อไปน้ี 

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 หมายถึง มันสำปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือขดุ 

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายผลผลติ

ให้แก่ ลานมันเส้น โรงงานมันอัดเม็ด โรงแป้งมัน โรงงานเอทานอล และโรงงานแปรรูปอื่น ๆ 

 (2) ขนาดเนื้อที่เก็บเกี่ยวและสถานที่เก็บเกี่ยวใช้หลักเกณฑ์อะไร? เกษตรกรผู้ถือครอง  

ที่นับจดน้ี จะต้องมีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ตามขนาดเน้ือที่ และสถานที่เก็บเกี่ยวที่กำหนดให้  
ดังต่อไปน้ี 

ต้องมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป ไม่ว่าครัวเรือน 
ที่นับจดน้ันจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ได้ทำฟรี หรือเช่า ฯลฯ ผืนดินที่เพาะปลูกน้ันก็ตาม ทั้งน้ีให้ยึดเอา 
การถือครองเป็นหลัก แต่ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่านั้น  และให้รวมถึง 
เนื้อที่ในเขตป่าสงวนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้านตัวอย่างนั้น ด้วย 

(3) นับจดอย่างไร? ในการสำรวจด้วยวธิีสุ่มตัวอยา่ง (List Frame Survey) เจ้าหน้าที่สำรวจ
จะต้องทำการนับจดใหค้รบถ้วนทุกครัวเรือน โดยทำการนับจดรายชื่อเรียงลำดับตามผูใ้หก้ารนับจดบอก ในที่น้ี
อาจจะเป็นกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) หรือ  
ผู้รู้อื่น ๆ (ซึ่งต้องระบุชื่อผู้ให้การนับจดมาด้วย ) โดยต้องพยายามซักถามรายล ะเอียด เพื่อ เป็นข้อมูล
ประกอบการนับจด ตลอดจนถามย้ำให้เกิดความแน่ใจว่าผู้บอกได้บอกครบถ้วนหมดแล้ว (อย่าลืม…ถ้ามีเกษตรกร
นอกหมู่บ้านเข้ามาปลูกก็ต้องนับจดด้วย) ซึ่งอาจจะได้รายชื่อหรือทราบแต่จำนวนก็ได้ แต่ทั้ง น้ีจะต้อง
พยายามไม่ให้มีการตกหล่นหรือซ้ำซ้อนเป็นอันขาด 

2.2.4 การจดบันทึก แบบนับจดผู้ถือครอง (ศสส. 01) 
การนับจดครัวเรือนผู้ถือครองซึ่งเป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 2 ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สำรวจ สศท. 

ให้ทำการนับจดโดยใช ้แบบนับจดรายชื่อผู้ถอืครอง (ศสส. 01) บันทึกข้อมูล ดังน้ี  

(1) ช่ือเจ้าหน้าที่สำรวจ จะต้องบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ รหัสประจำตัวผู้ทำก ารนับ จด  
ซึ่งอาจเป็นหัวหน้าหน่วย หรือเจ้าหน้าที่สำรวจก็ได้ โดยเขียนตัวบรรจง รวมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำการ
สำรวจมาด้วย 

(2) รายละเอียดหมู่บ้านตัวอย่าง ให้ระบุหมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สศท. 
และชื่อผู้ให้ข้อมูลในการนับจดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ตลอดจนวันที่ เข้าติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่สำรวจจะต้อง
บันทึกรายละเอียดลงในช่องว่างที่กำหนดให้ครบถว้น 
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(3) เริ่มการนับจด ให้บันทึกรายละเอียดของการนับจดลงในสดมภต์่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
สดมภ์ที่ 1 ให้กรอกลำดับหมายเลขสุ่ม 1,2,3,... เรียงตามลำดับของผู้ถือค รอง  

ที่จะทำการนับจด 

สดมภ์ที่ 2 ให้บันทึกรายชื่อผู้ถือครองที่นับจดได้ (ชื่อ – สกุล) ถ้าผู้บอกไม่สามารถ
บอกได้ ให้จดชื่อเล่นหรือชื่อที่ใช้เรียกกันแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นชื่อสามีและภรรยาควบคู่
กันไปก็ได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องทราบว่าหมายถึงผู้ถือครองรายใด 

สดมภ์ที่ 3 ให้บันทึกข้อมูลทำนองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 1  
สดมภ์ที่ 4 ให้บันทึกข้อมูลทำนองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 2  

 การนับจด เมื่อมีจำนวนครัวเรือนผู้ถือครองในการสำรวจมากเกินหน้ากระดาษของ ศสส.  01  
ให้ใช้หน้าต่อไป ให้ระบุหน้าที่เท่าใดด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบความครบถ้วนได้ง่าย และสะดวกในการ
เตรียมงานต่อไป 

นอกจากนี้ให้สอบถามข้อมูลในส่วนล่าง เพื่อบันทึกเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) คร ัวเรือนผู้ถ ือครองที่อาศัยอยู ่ใน/นอกหมู่บ้าน และปลูกมันสำปะหลังโรงงานภายใน 
อาณาเขตหมู่บ้านนี้ 

ไม่สามารถนับจดรายชือ่ได้ จำนวน............ราย  รวมครัวเรือนทั้งหมด (นับจดได+้นับจดไม่ได้) ............ราย  

 2) ในอาณาเขตหมู่บ้านนี้มีเนื้อที่เพาะปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีนี้  

ประมาณ..........................ไร่ 

3) เน ื ้อท ี ่ เส ียหายหรือคาดว่าจะเสียหายของแปลงที ่สามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตไดใ้นปนีี้   
ในหมู่บ้านนี้ 

เน้ือที่เสียหายหรือคาดว่าจะเสียหายทั้งหมดของมันสำปะหลังโรงงานในหมู่บ้านน้ีเมื่อพิจารณาจาก
ป ัจจัยแวดล ้อมต ่าง  ๆ แล ้ว  หรือเก ิดภ ัยพิบ ัติ  เช ่น น้ำท ่วม คาดว ่าจะมีเนื ้อท ี ่ เส ียหายเก ิดขึ้น 
ประมาณ………………..ไร่ ลงมาในท้ายแบบนับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ถือครอง (ศสส. 01) หน้าแรกด้วย 

 เมื่อทำการนับจดครบถ้วนแล้ว ให้ระบุจำนวนแผ่นของแบบนับจดที่ใช้ว่ามีจำนวนกี่แผ่น กี่ห น้า  
ลงในบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่ 1 ด้วย 

เม่ือท่านปฏิบัติงานมาถึงข้ันตอนนี้ ให้ตรวจสอบโดยการซักถามถึงความถูกต้องความสมบูรณ์ครบถ้วน  
ให้แน่ใจแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนับจด 

 2.2.5 เทคนิคการนับจด 

 เน่ืองจากการนับจดมีความสำคัญต่อวิธีการสำรวจด้วยตัวอย่างเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่
ผู้ทำการนับจดจะต้องพยายามนับจดให้ครบถ้วน และควรระวังอย่าให้มีการนับจดตกหล่น หรือนับจดซ้ำซอ้น 
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(รายเดียวจดชื่อมากกว่า 1 คร้ัง) หรือนับจดครัวเรือนเดียวแยกเป็น 2 ครัวเรือน (จดชื่อทั้งพ่อและลูก  
ท ี ่ทำการเกษตรอยู ่ด ้วยกัน) ซ ึ ่งการนับจดไม่ครบถ้วน (ตกหล่น) จะมีผลทำให้ค่าประมาณยอดรวม  
ของหมู่บ้านตัวอย่างที่คำนวณได้ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือถ้าหากมีการนับจดซ้ำซ้อน ก็จะมีผลทำให้
ค่าประมาณยอดรวมของหมู่บ้านตัวอย่างที่คำนวณได้สูงกว่าความเป็นจริง 

 การสอบถามถึงผู้ถือครองแต่ละรายว่ามีใครบ้างที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลงัโรงงาน ต้องมั่นใจว่า
ผู้ถือครองที่นับจดน้ัน มีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ตรงตามหลักเกณฑ์และค ำนิยามที่ กำห นด
หรือไม่ ซึ่งการที่จะได้รายชื่อผู้ถือครองที่ปลูกพืชน้ันอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น ได้จากการสอบถามข้อมูล
จากบ ุคคลหลาย ๆ  คน หรือใช้ข้อมูลที ่อยู ่เดิมของหมู่บ้านประกอบกับการนับจดก็ได้  เช ่น ทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) บัญชีรายชื่อจากสำเนาทะเบียนบ้าน บัญชีรายชื่อ  
ที่ใช้ในการเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ และทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูก
มันสำปะหลังโรงงานว่าเกษตรกรรายใดเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องนับจดหรือไม่ โดยการสอบถามจากกำนัน  
สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ศกอ. (ถ้ามี) เกษตรกรผู้นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้อื่น ๆ ในหมู่บ้าน 
ครู พระสงฆ์ ฯลฯ รวมทั้งอาจจัดการประชุมตามจุดนัดพบของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นศาลากลางบ้าน ศาลาวัด  
โรงเรียน สุเหร่าหรือมัสยิด เป็นต้น  

 การสอบถามรายช่ือครัวเรือนผู้ถือครองที่ปลูก มันสำปะหลังโรงงาน ดังที่กล่าวมาแล้ว  
มีข้อควรระวัง ดังนี้ 
 (1) การใช้บัญชีรายชื่อจากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัญชีรายชื่อที่ใช้ในการเลือกตั้งบางคร้ัง
ครัวเรือนใหม่ที่เพิ่งแยกจากครัวเรือนเดิม หรือครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านใหม่ ๆ แต่ยังไม่ได้
ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเข้ามาก็จะตกหล่นจากบัญชีได้ ส่วนการใช้บัญชีรายชื่อผู้เสียภ าษีบ ำ รุงท้องที่   
ก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ เพราะผู้เสียภาษีอาจจะไปเสียภาษีในท้องที่อื่น ก็จะตกหล่นไปได้เช่นกัน รวมทั้ง  
ผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้ทำการปลูกมันสำปะหลังโรงงานแต่ให้ผู้อื่นเช่าหรือทำฟรีก็ได้ (ซึ่งต้องนับจดผู้ เช่า
หรือทำฟรีแทนเจ้าของที่ดินจึงจะถูกต้อง) อีกทั้งตามกฎหมายผู้ที่มีที่ดินต่ำกว่า 5-0-0 ไร่ ก็จะได้รับ  
การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น 

 ดังนั้น การใช้บัญชีต่าง ๆ เหล่าน้ี เจ้าหน้าที่สำรวจต้องสอบถามถึงรายละเอียด ครัว เ รือน 
ว่ามีการแยกครัวเรือนใหม่หรือไม่ เป็นครัวเรือนที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงานเองหรือไม่ หรือให้ผู้อื่นเช่า 
หรือให้ผู้อื่นทำฟรีหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 

 (2) การสอบถามข้อมูลจากบุคคลเดียว เช ่น กำนัน  สารวัตรกำนัน ผ ู ้ ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ศกอ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้อื่น ๆ ในหมู่บ้าน อาจจะนับจดได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้าน
ที่มีเกษตรกรจำนวนมาก หรือมีท้องที่ที่มีขอบเขตหมู่บ้านกว้างมาก ๆ  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะจำรายชื่อได้ไม่ครบ 
จึงจำเป็นจะต้องสอบถามจากผู้รู้หลาย ๆ คน แล้วตรวจสอบรายชื่อซ้ำเพื่อตัดออกภายหลงั และนับจดเพิ่ม
ถ้าทราบภายหลัง 
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 (3) กรณีท ี ่ ไม ่รู ้ชื ่อและนามสกุลจริง ในข ั ้นตอนการนับจด อาจจะใช้ลักษณะเด่นของ
ครัวเรือนประกอบได้ เช่น นายเก่ง(เมียชื่อนางแข) นางสาวบี(อยู่ติดวัด) นายเอ(เป็นทนาย ) นายเก้า  
(คนจากบ้านบึงพระ) โดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้มีรายชื่อครบตามจำนวนผู้ปลูกมันสำปะหลังโรง งาน 
สามารถนำไปใช้สุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่างได้และง่ายต่อการติดตามตัว (กรณีตกเป็นครัวเรือนตัวอย่าง)  
เพราะเมื่อสุ่มเป็นผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว เจ้าหน้าที่สำรวจจะทราบชื่อจริงได้ภายหลังในตอนสัมภาษณ์ 

 (4) กรณีไม ่แน่ใจว่าเกษตรกรเก็บหรือไม่เก็บผลผลิตนั ้น บางครั ้งการนับจดอาจจะ
ดำเนินการก่อนการเก็บเกี่ยวพืช จึงเกิดกรณีไม่แน่ใจว่าเกษตรกรบางรายจะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน
จริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่ามีแนวโน้มไปในทางใดมากกวา่ ( เก็บหรือไม่เกบ็) 
ถ้าคาดว่าจะเก็บ ก็ให้ทำการนับจดรายชื่อลงไปก่อน 

 (5) กรณีอาณาเขตของหมู่บ้านไม่ชัดเจน การนับจดบางคร้ังอาจจะพบว่าหมู่บ้านตัวอย่าง  
ที่ทำการนับจดน้ัน เป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตของหมู่บ้านไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอน เพราะอาจมีการแยก  
และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ภายหลังจากที่มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สำรวจ
จะต ้องพิจารณาเป็นกรณีพิ เศษ โดยยึดถือว่าผู้ถือครองอาศัยอยู ่ในหมู่บ้านใดนั ้น ก ็ให้นับจดรายชื่อ 
ผู้ถือครองในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่น้ัน ๆ   

 (6) กรณีที่พบว่าเน้ือที่เก็บเกี่ยวของพืชที่ทำการสำรวจ ไม่ขึ้นกับหมู่บ้านใด ๆ อย่างชัดเจน 
เพราะเป็นเน้ือที่ถือครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ทำการนับจดโดยยึดถือว่าผู้ถือครอง น้ัน ๆ 
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใดเป็นหลักในการนับจดเช่นเดียวกับขอ้ที ่(5) 

2.2.6 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

การสุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่สำรวจหรือ ศกอ. ที่ทำ
หน้าที่ในการแจงนับข้อมูลได้เข้าถึงหน่วยตัวอย่างอย่างกระจายตัวและทั่วถึงในประชากร และถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ในการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 มีหลักเกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่าง  
คือ กำหนดชั้นภูมิและขนาดตัวอย่างของชั้นภูมิ จากน้ันทำการจัดแบ่งหมู่บ้านออกเป็นพวกห รือชั้ นภูมิ 
(Stratum) ตามขนาดเน้ือที่เพาะปลูก โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบง่เป็นพวกสองขัน้ตอน (Stratified 
Two-Stage Random Sampling) และทำการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน ดังน้ี ทำการสุ่มตัวอย่าง ข้ันตอนที่ 1 
โดยส ุ ่มหมู่บ้านต ัวอย่างจากแต่ละพวก (Stratum) ด ้วยว ิธ ีสุ ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling)  
ซึ่งในขั้นตอนน้ี ศสส. จะดำเนินการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างให้ และสุ่มตัวอย่างข้ันตอนที่ 2 โดยสุ่มครัวเรือน 
ผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากหมู่บ้านตัวอยา่งที่สุม่ได้ในขั้นตอนแรก จำนวน 6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้านตัวอยา่ง  
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใสค่ืน (Simple Random Sampling without Replacement) 

2.2.7 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 หลักและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้สำรวจด้วยตัวอย่าง (List Frame Survey ) น้ัน 
มีหลายวิธีการขึ้นอยู่กับแผนแบบการสุ่มตัวอย่างที่กำหนด สำหรับการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 
จะเป ็นการสำรว จด ้วยต ัวอย ่า ง (List Frame Survey) โดยใช้การส ุ ่มต ัวอย ่างแบบมีร ะบ บ  
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(Systematic Sampling) สำหรับสุ่มหมู่บ้านตัวอย่าง และการสุ่มอย่างแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน (Simple 
Random Sampling without Replacement) สำหรับสุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 

 การสุ่มแบบมีระบบ เป็นการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ สศท. 
จะต ้องเข้าใจหลักเกณฑ์ตามวิธีการในฐานะที่จะต้องใช้หมู ่บ้านต ัวอย่างในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
โดยเฉพาะการใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อ
ต่อไป 

 สำหรับการสุ่มอย่างแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน จะเป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่เป็น“ค รัวเ รือน”
เฉพาะในการสำรวจด้วยตัวอย่าง (List Frame Survey) เท่าน้ัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำรวจจะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติในสนามตั้งแต่การเร่ิมทำกรอบตัวอย่างโดยการนับจดครัวเรือน การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม 

 ดังน ั ้น เพื ่อให้เจ้าหน้าท ี่สำรวจทราบถึงวิธีปฏิบัติและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
ศสส. จึงม ีความจำเป็นต้องกำหนดหล ักเกณฑ์การส ุ่มตัวอย่างให้ทุก  สศท. ท ั ่วประเทศได ้นำไปใช้ 
เพ ื ่อให ้ม ีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ  ซ ึ ่งม ีรายละเอียดท ี่ เจ้าหน้าที ่สำรวจต้องศึกษา 
และทำความเข้าใจ ดังน้ี 

 (1) ลักษณะตารางเลขสุ่ม 
ตารางเลขสุ่มจะกำหนดให้หมายเลขทุกตัวมีโอกาสถูกเลือกได้เท่า ๆ  กัน ประกอบด้วย

จำนวนเลขแต่ละตัวนับจากซ้ายไปขวาจำนวน 50 หมายเลขแบ่งออกเป็นช่วงละ 5 ตัวหมายเลขแต่ละตัว
นับเป็นหน่ึงหลักหรือหน่ึงสดมภ์ (Column) ดังน้ันตารางเลขสุ่มดังกล่าว จะมีจำนวนหลักหรือสดมภ์อยู่ 50 
สดมภ์ส่วนจำนวนบรรทัดที่บรรจุหมายเลขสุ่มนับจากบนลงล่างจะมี 50 แถว (Row) ซึ่งจะมีหมายเลข
กำกับอยู่แสดงให้เห็นว่าเป็นสดมภ์ที่เท่าไรในตอนบนจากซ้ายไปขวา (1-5, 6-10, 11-15, ..., 45-50) 
และแถวที่เท่าไร ด้านริมซ้ายมือสุดจากบนลงล่าง (1, 2, 3, 4, 5, ..., 49, 50) ตารางเลขสุ่มทั้งหมด  
จะปรากฏอยู่บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียวมีจำนวนหมายเลขทั้งสิ้น 2,500 ตัว (พิจารณาตารางเลขสุ่ม 
ที่แนบตอนท้ายของเอกสารน้ีประกอบ)  

 (2) การอ่านหมายเลขในตารางเลขสุ่ม 
 การอ่านในแต่ละแถวให้อ่านจากสดมภ์ซ้ายไปขวาซึ่งจะเร่ิมจากหมายเลขของสดมภ์
และแถวใดน้ันจะขึ้นอยู่กับวิธีการสุ่มโดยให้อ่านไปทางขวามือจนสิ้นสุดแถวน้ัน ๆ แล้วจึงจะอ่านแถวใหม่
ถัดลงมา และเมื่อหมดแถวกข็ึ้นแถวใหม่เชน่น้ีไปเร่ือย ๆ  จนได้จำนวนเท่ากับที่ต้องการ 

หมายเลขสุ่มที่อ่าน ให้อ่านทีละสองหลัก (2 ตัว) หรือสามหลัก (3 ตัว) หรือมากกว่า 
ก็ได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมดในแต่ละพืชของหมู่บา้นตัวอย่าง  

(3) วิธีการสุ่ม 
 ข้ันตอนที่ 1 เป็นการสุ่มเร่ิมต้นเพื่อหาแถวที่ (Row) และสดมภ์ที่ (Column) ที่จะใช้
อ่านหาหมายเลขสุ่มที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
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ข้ันตอนที่ 2 เป็นการอ่านหมายเลขตามแถวที่และสดมภท์ี่ตามทีสุ่่มได้จาก ข้ันตอนที่ 1
หมายเลขสุ่มที่อ่านได้น้ีจะเป็นหมายเลขสุ่มที่ต้องการ 

 วิธีการสุ่มมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 การปฏิบัติงานข้ันตอนที่ 1 โดยเร่ิมสุ่มด้วยการปิดตาแล้วชี้หมายเลขในตารางเลขสุ่ม
แบบเดาสุ่ม ในทางปฏบิัติควรใช้ดินสอหรือปากกาจ้ิมลงไปบนตารางเลขสุ่มในสว่นใด ๆ  ก็ได้ เมื่อปลายดินสอ
หรือปากกาจรดลงหมายเลขอะไร ให้ถือว่าหมายเลขน้ันเป็นหมายเลขที่ต้องเร่ิมต้นอ่าน โดยอ่านหมายเลข
ไปทีละคู่หรือสองหลัก แต่ทั้งน้ีหมายเลขทีอ่่านได้ในแต่ละคู่จะต้องไม่เกิน 50 ถ้าเกิน 50 ต้องข้ามคู่ที่เกินไป
อ่านคู่ถัดไปจนได้หมายเลข คู่แรกที่ไม่เกิน 50 ซึ่งจะเป็นหมายเลขแถว ส่วนคู่ที่สองก็จะเป็นหมายเลข
สดมภ์ ซึ่งจะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนต่อไป แต่ทั้งน้ีจะต้องระบุว่าหมายเลขแถวและสดมภ์ที่เร่ิมต้น
น้ันอยู่ตำแหน่งแถวที่... และสดมภ์ที่... (ได้มาจากแถว-สดมภ์ที่เท่าไร) 

 การปฏิบัต ิงานขั้นตอนที่ 2 เม ื ่อได ้หมายเลข 2 คู ่จากขั้นตอนที่  1 นั ่นค ือ คู ่แรก 
จะเป็นหมายเลขแถวที่ คู่ที่สองจะเป็นหมายเลขสดมภ์ที่ สำหรับใช้ในการอ่านหมายเลขสุ่มเพื่อนำไปใช้ใน
การสุ่มตัวอย่างที่ต้องการต่อไป 

 การอ่านจำนวนหมายเลขที่จะใช้ในการสุ ่มตัวอย่าง  ซ ึ ่งจะอ่านทีละสองหลัก 
หรือสามหลักย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือครองทั้งหมดที่สามารถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงานของหมู่บ้าน
ตัวอย่าง คือ ถ้าจำนวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 10-99 ครัวเรือน การอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่านทีล ะ  2 ตัว  
หรือสองหลัก เช่น 05, 16, 12, 75, … ถ้าจำนวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 100-999 ครัวเรือน การอ่านหมายเลข
สุ่มให้อ่านทีละ 3 ตัวหรือสามหลักเช่น 005, 016, 102, 075, … 

(4) ตัวอย่างการสุ่ม 
 สมมติว่าเจ้าหน้าที่สำรวจนับจดผู้ถือครองที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563 
ได้ 118 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องสุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่างจำนวน 6 ราย เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องปฏิบัติดงัน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 เร่ิมต้นสุ่มโดยการปิดตาและชี้หมายเลขแบบเดาสุ่มสมมติว่าได้หมายเลข  
2 ซึ่งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 
 (จากหมายเลข 2 ที่ได้ ซึ่งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 ดังน้ันต้องระบุว่าจากแถวที่ 12 
สดมภ์ที่ 19) 
 (อ่านหมายเลขที่เร่ิมจากหมายเลข 2 ไปทีละคู่ คืออ่านได้ 27, 98, 31 ซึ่งคู่แรกที่อ่าน
ได้คือ 27 จะเป็นแถวที่ และคู่ต่อไปคือ 98 จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนต่อไป 
แต่ตารางเลขสุ่มมีเพียง 50 สดมภ์เท่าน้ัน ดังน้ันจึงให้ข้ามไปอ่านคู่ถัดไปคือ 31 นั่นคือหมายเลข 31  
จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป) 



 

11 

 ข้ันตอนที่ 2 เมื่อได้หมายเลข 27 เป็นแถวที่และ 31 เป็นสดมภ์ที่ ดังนั้น จึงให้อ่าน
หมายเลขสุ่มซึ่งจะเริ่มจากแถวที ่27 และสดมภ์ที่ 31 ไปทีละ 3 ตัวหรือสามหลัก เพราะจำนวนหน่วยสุ่ม
มีทั้งสิ้น 118 ราย (3 ตัวหรือสามหลัก)  

 (จากแถวที่ 27 สดมภ์ที่ 31 อ่านได้หมายเลขเรียงตามลำดับดังน้ี 023, 257, 479, 
509, 386, 307, 118, 416, 818, 065, 380, 708, 558, 575, 128, 962, 705, 916, 454, 982, 188, 
082, 357, 603, 753, 981, 828, 153, 144, 339, 283, 535, 459, 959, 728, 060, 598, 031, 528, 
023, 443, 416, 022, 975, 420, 584, 273, 705, 521, 885, 872, 777, 262, 088, 187, 285, 953, 
299, 731, 769, 016, 759, 185, 103, 044, 209, 691, 628, 393, 289, 439, 159, 109, 936, 945, 
352, 765, 035, 894, 650, 954, 902, 245, 778, 064, 134, 292, 535, 631, 187, 311, 498, 802, 076, 
000, 008, 039, 452, 344, 555, 242, 997, 513, 501, 754, 129, 344, 009, 331, 452, 645, 023, 597, 
511, 036, 103, 342, 947, 086, … ) 

 (ดังนั้นหมายเลขสุ่มที่จะนำไปใช้เลือกผู้ถือครองตัวอย่างจำนวน 6 รายคือหมายเลข 023, 118, 
065, 082, 060, 031, 022, 088, 016, 103, 044, 109, … (หมายเลขสุ ่ม 6 ต ัวแรก จะเป ็นผ ู้ถือครอง
ตัวอย่างจริงสำหรับหมายเลขสุ่ม 6 ตัวหลัง เจ้าหน้าที่สำรวจสามารถนำไปใช้ในกรณีที่ จำ เป็ นต้อ งใช้
ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างสำรอง ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.2) 
 สรุป การอ่านหมายเลขสุ่มจะต้องอ่านให้ได้จำนวนตัวหรือหลักเท่ากับจำนวนตัวหรือหลัก  
ของจำนวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมด เช่น จำนวนผู้ถือครองทั้งหมดมี 79 ราย คือ มีเลข 2 ตัว หรือ
สองหลัก (เป็นหลักสิบ) ก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 2 ตัวหรือสองหลัก หรือถ้าจำนวนผู้ถือครองทั้งหมด
มี 248 รายซ ึ ่งมีเลข 3 ตัวหร ือสามหลัก (หลักร ้อย) ก ็ให ้อ ่านหมายเลขสุ ่มที ละ 3 ตัวหรือ 
สามหลักเท่านั้นแต่ทั้งนี้หมายเลขสุ่มที่อ่านแต่ละตัวถ้าเกินจำนวนผู้ถือครองทั้งห มดที่ มีอยู่ก็ให้ ข้าม  
ค่าหมายเลขสุ่มนั้นไปให้ใช้เฉพาะค่าหมายเลขสุ่มที่ไม่เกินและถ้าซ้ำให้ใช้ได้ค่าเดียวที่สุ่มได้ครั้งแรกเท่านั้น 

 2.2.8 การจัดทำบัญชีรายช่ือผู้ถือครองตัวอย่าง 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สำรวจได้นับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ถือครองครบถ้วนแล้ว ให้ทำการสุ่ม
ครัวเรือนผ ู ้ถ ือครองต ัวอย่างโดยใช้วิธ ีการสุ ่ม อย ่างง่ายแบบไม่ใส ่ค ืน โดยใช้ตารางสุ ่มท ี่กำหนดให้  
ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

 - ถ้านับจดผู้ถือครองได้มากกว่า 6 ครัวเรือน ให้ทำการสุ่มขึ้นมา 6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน 
เพื่อทำการติดตามแจงนับข้อมูลการสำรวจตามแบบสำรวจที่กำหนด 
 - ถ้านับจดผู้ถือครองได้ไม่เกิน 6 ครัวเรือนให้ทำการแจงนับข้อมูลการสำรวจทุกครัวเรือน 
 เมื่อได้รายชื่อครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว ให้จัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่าง 
ลงในแบบรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส. 02) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  ช่ือเจ้าหน้าที่สำรวจ ที่มุมบนซ้ายของแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่างให้บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกบัชือ่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานพร้อมรหัสประจำตัว และวันที่/เดือน/ปีที่ปฏิบัตงิาน 
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  ช่ือเจ้าหน้าที่บรรณาธิกร ใช้บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่บรรณาธิกร ว่าเป็นใคร และได้มี  
การปฏิบัติงานไปเมื่อใด โดยเขียนชื่อตัวบรรจง พร้อมระบุรหัสและวันที่/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติงาน 

  ช่ือพืชและปี ให้บันทึกชื่อพืชที่ทำการสำรวจว่า เป็นพืชอะไร เป็นการสำรวจข้อมูล  
ในปีเพาะปลูกใด หรือปี พ.ศ. ใด เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 เป็นต้น 
 ให้ระบุ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และสศท. ของหมู่บ้านตัวอย่างน้ัน ๆ  

  การกรอกหมายเลขสุ ่ม ให ้เจ้าหน้าที ่สำรวจระบุหมายเลขส ุ่ม แถว และสดมภ์  
และอ่านหมายเลขสุ่มที่สุ่มได้ เพื่อใช้เป็นครัวเรือนตัวอย่างจริงและสำรอง ตามวิธีการที่ได้อธิบายมาแล้ว  
ในข้อ 2.2.8 จากน้ันให้กรอกข้อมูล ดังน้ี 
 สดมภ์ที่ 1 เป็นลำดับของครัวเรือนตัวอย่าง 
 สดมภ์ที่ 2 ให้คัดลอกหมายเลขสุ่มที่อ่านได้ตามลำดับกอ่นหลัง ซึ่งจะเป็นหมายเลขสุ่ม
จากสดมภ์ที่ 1 , 3 ของแบบรายชื่อผู้ถือครอง (ศสส. 01) 
 สดมภ์ที่ 3 ให้ระบุ ชื่อ – สกุล ของครัวเรือนตัวอย่างที่สุ่มเลือกได้ทั้งหมด (6 ราย)  

 สดมภ์ที่ 4 ให้กา ✓ลงในสดมภ์ที่ 4 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากส ดมภ์ที่  3  
เป็นผู้ถือครองตัวอย่างจริงและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ 

 สดมภ์ที่ 5 ให้กา ✓ลงในสดมภ์ที่ 5 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากส ดมภ์ที่  3  
เป็นผู้ถือครองตัวอย่างสำรองและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได ้

 สดมภ์ที่ 6 สำหรับผู้ถือครองตัวอย่างที่ไม่สามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้ถือครองตัวอย่างจริงหรือสำรองก็ตาม ให้ระบุหมายเลขสุ่มลงในสดมภ์ที ่6 ทุกราย 
  สดมภ์ที่ 7 ให้ระบุสาเหตุที่ผู้ถือครองตามหมายเลขสุ่มที่อยู่ในสดมภ์ที่ 6 ที่เจ้าหน้าที่
สำรวจไม่สามารถติดตามสัมภาษณ์ได้เพราะสาเหตุใด เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ ตามหาตัวไม่พบหรือไม่ปลูก 
เน่ืองจากต้องนำไปพิจารณากำหนดค่าคูณขยายในการคำนวณค่าประมาณยอดรวม 

 สำหรับเจ้าหน้าที่ สศท. ที่ตรวจรับแบบสอบถามการสำรวจต้องทำการสรุปค่ าที่ จะต้อง
ใช้ในการคำนวณไว้ในส่วนท้ายของแบบรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส. 02) มีจำนวน 4 ข้อถาม เพื่อให้
การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง ดังน้ี 

 1. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (นับจดได้ + นับจดไม่ได้) ..................ราย (ดูจาก ศสส.01) 
(ค่า M ใช้ในการคำนวณ) 

 2. จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่สำรวจได้ (ปลูก + ไม่ปลูก) .................ราย (ค่า m

ใช้ในการคำนวณ) 

 3. จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่สำรวจได้และมีการปลูก .......... .. .. .. .. ราย 

 4. จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่สำรวจได้และไม่ได้ปลูก ( m ) .......... .. .. .ราย 

หมายเหตุ : จำนวนตัวอย่างในข้อ 2 เท่ากับ จำนวนตัวอย่างในข้อ 3 + ข้อ 4 
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2.3 การใช้ตัวอย่างสำรอง 

การใช้ตัวอย่างสำรองให้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
2.3.1 การใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรอง 

(1) สาเหตุหรือความจำเป็น 
 การใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรอง เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าเป็ นหมู่บ้ านที่มีปั ญหา  

ตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 - หมู่บ้านตัวอย่างที่กำหนดให้มาน้ัน ไม่มีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 

(เก็บเกี่ยวตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 - หมู ่บ ้านต ัวอย ่างที ่กำหนดให้ อย ู ่ ในท ้องท ี ่อันตราย เช ่น เขตผ ู ้ก ่อการร้าย  

ผู้ก่อความไม่สงบ หรือเขตแทรกซึมที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นเขตอันตราย 
 - การเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านที่กำหนดให้ ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ด้วยรถยนต์

ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล หรือน้ำท่วม หรือทางขาด เป็นต้น 
 - เมื่อเข้าไปติดต่อผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ศกอ. ฯลฯ) แล้วไม่ได้รับความร่วมมือ แม้จะพยายามชี้แจงให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสำรวจแล้วก็ตาม 
 - เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานแล้ว ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถบอกรายชื่อ

เกษตรกรหรือผู้ถือครองได้เลย หรือบอกได้แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของผู้ถือครองทั้งหมด 
 - เน้ือที่เพาะปลูกของหมู่บ้านตัวอย่างน้อยกว่า 10 ไร่ โดยการบันทึกค่าคูณขยาย  

(n) เช่นเดียวกับกรณีของหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ไม่มีการเพาะปลูก ให้นับหมู่บ้านจริงดังกล่าว เป็น 1 
ตัวอย่างด้วย 

 - นับจดครัวเรือนในขอบเขตหมู่บ้านตัวอย่างได้น้อยกว่า 3 ครัวเรือน ถึงแม้เนื้อที่
เพาะปลูกมากกว ่า 10 ไร่  ก ็ตาม โดยจะทำการปรับค่าคำนวณจากการบันทึกค่าคูณขยาย  (n) 
เช่นเดียวกับกรณีหมู่บ้านตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าหมู่ได้หรือไม่ได้รับความร่วมมือ 

 - ติดตามสอบถามผู้ถือครองตัวอย่างได้น้อยกว่าที่กำหนด (6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน
ตัวอย่าง) เว้นแต่หมู่บ้านตัวอย่างน้ันมีผู้ปลูกไม่ถึง 6 ครัวเรือนแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน 

(2) วิธีการใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรอง 
การใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองแทนหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ประสบปัญห าไม่สามารถ  

ทำการสำรวจได้จะต้องใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองลำดับแรกของบัญชีหมู่บ้านตัวอย่างสำรอง ที่อยู่ในพวก
เดียวกัน ในอำเภอน้ัน ๆ แทน 
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2.3.2 การใช้ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างสำรอง 
(1) สาเหตุหรือความจำเป็น 

 การปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับการสำรวจด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างน้ัน เจ้าหน้าที่สำรวจ
สามารถใช้ผู้ถือครองตัวอย่างสำรองได้ โดยต้องพิจารณาว่าการติดตามครัวเรือนตัวอย่างจริงมีปัญหาดังน้ี 

 - ครัวเรือนผ ู้ถือครองต ัวอย่างนั้น ไม่ได้เก็บเก ี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ป ี 2564 
(เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลนับจดผิดพลาด) 

 - ไม่สามารถติดตามสอบถามครัวเรือนน้ันได้ด้วยสาเหตุต่าง  ๆเช่น ย้ายไปประกอบอาชีพ 
ที่อื่นชั่วคราว ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

 - ครัวเรือนน้ัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อสัมภาษณ์ได้ด้วย
รถยนต์หรือพาหนะอื่น หรือน้ำท่วม ทางขาด เป็นต้น 

 - ครัวเรือนน้ันไม่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อถาม แม้จะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
โรงงานตามคำนิยามก็ตาม 

 - ในครัวเรือนของผู้ถือครองตัวอย่าง ไม่มีผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้เลย เช่น หัวหน้า
ครัวเรือนไม่อยู่และสอบถามบุคคลในครัวเรือนแล้วไม่ได้ข้อมูลที่ถกูต้อง  

2.4 การปฏิบัติงานหลังจากภาคสนาม 
 ภายหลังจากดำเนินการสำรวจข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องตรวจสอบความแนบนัย
และความครบถ้วนของข้อมูลหมู่บ้านตัวอยา่ง ตามแบบ ศสส. 01 – 04 ดังน้ี  
 2.4.1 แบบ ศสส. 03 สรุปหมู ่บ ้านต ัวอย่างท ี ่สำรวจได ้ตามรายละเอียดการใช ้ลำดับที่  
ของหมู่สำรอง จำนวนแบบสอบถาม และสถานการณ์เพิ่มเติมของหมู่บ้านตัวอย่างที่สำรวจได้  
 2.4.2 แบบ ศสส. 04 สรุปผลการสำรวจแต่ละจังหวัด ตรวจสอบระบุสาเหตุที่ส ำรว จไ ม่ได้  
ให้ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง จากน้ันกิจกรรมต่อเน่ืองที่จะต้องดำเนินการคือ 

2.4.3 ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 

- ข้อมูลการนับจด เป็นการตรวจสอบข้อมูลจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ นับจดได้ (ค่า  M) 
ซึ่งเป็นจำนวนทั้งหมดที่นับจดได้รวมกับส่วนที่รู้จำนวนแต่นับจดไม่ได้รวมกัน 

- ข้อมูลจำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่จะใช้คำนวณ (m) ซึ่งจะต้องรวมจำนวนครัวเรือนตัวอย่าง
ที่ไม่ได้ปลูก (ถ้ามี) ที่ต้องนับรวมเข้าไปด้วย 

- ข้อมูลเน้ือหาสาระ ที่ต้องสอบถามตามแบบสอบถามที่กำหนด 

- ข้อมูลเน้ือหาสาระ ตามแบบสรุปต่าง ๆ  ในข้อ (1), (2), .... 
 2.4.4 เม่ือดำเนินการตามข้อ 2.4.3 แล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบได้เลย (หลังจาก
ที่ส่วนกลางได้กำหนดรูปแบบให้แลว้) อย่ารอจนกระทั่งสำรวจภาคสนามเสร็จจึงดำเนินการเพราะจะทำให้
ผลลัพธ์สุดท้ายล่าช้า ทั้งน้ีให้พิจารณาดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
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 2.4.5 เม่ือบันทึกข้อมูลตามข้อ 2.4.4 แล้วให้เก็บรวบรวมเอกสารสำรวจทั้งหมดส่งกลับเข้ามา 
ย ังส ่วนกลางไม่เกิน 10 ว ันทำการหล ังจากว ันส ุดท้ายขอ งการบ ันท ึกข้อมูล (15 เมษายน 2564)  
เพื่อส่วนกลางจะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแนบนัย และนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลตอ่ไป 

- เมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความแนบนัยของเน้ือหาสาระของข้อมูลการสำรวจจะสามารถ
ค้นหาตรวจสอบย้อนหลังและสรุปรวบรวมแจ้งผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพให้ สศท. ได้รับทราบ 

- ใช้เป็นเอกสารสำคัญในการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของข้อ มูล  
การสำรวจ (QC) หรือ Back Checking ตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น 

 - เก็บไว้ใช้อ้างอิงในขั้นตอนการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

2.5 การประมวลผล 

 เนื ่องจากขณะนี ้  ศสส. ได ้ทำการป รับปรุงโปรแกรมประมวลผลใหม่ ซ ึ ่งได ้ทดสอบแลว้ว่า 
มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการทำงาน จึงให้ สศท . Run โปรแกรมหลังจากที่ได้บันท ึกและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของ Raw Data แล้ว โดยให้ประสานงานกับส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา (สพร.) เน่ืองจาก
จะต้องดำเนินการแบบคู่ขนาน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการคำนวณค่าเบื้องต้นที่ สศท. 
จะต้องใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ ศสส. ในการจัดทำข้อมูลเอกภาพต่อไป  

 



บทท่ี 3 
คำนิยามและรหัสท่ีใชใ้นการสำรวจ 

 เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องทำการศึกษาคำนิยามให้เข้าใจ และจดจำรหัสที่ใช้สำหรับการบันทึก 
ลงในแบบสอบถามให้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาน้ันถูกต้องตรงตามคำนิยาม  
และสามารถแปลความหมายของรหัสได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มิฉะน้ัน ค่าประมาณทางสถิติต่าง ๆ  
จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีผลทำให้
การกำหนดนโยบายหรือการวางแผนงานต่าง  ๆ ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ดังน้ันเจ้าหน้าที่สำรวจและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องศึกษา และปฏิบัติตามคำนิยามรวมทั้งรหัสที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด และควร
ตรวจสอบข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบปัญหาใดที่ยากแก่การตัดสินใจควรรีบปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  (ผอ. สศท.) หรือหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร  
หรือถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้รีบติดต่อกับสว่นกลาง คือ สพร. ศสส. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2940-6639 

3.1 คำนิยามทั่วไปและรหัสที่ใช้โดยทั่วไป 
 3.1.1 คำนิยามทั่วไป 

 (1) ช่ือผู้ให้ข้อมูลในการนับจด (ศสส . 01) หมายถึง ชื่อผู้บอกรายชื่อผู้ถือครอง 
ที่เจ้าหน้าที่สำรวจจะทำการนับจด เช่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ศกอ. ผู้รู้ในหมู่บ้าน 
โดยให้ระบุ ช่ือจริง-นามสกุลจริง 

 (2) ช่ือผู้ถือครอง (ชื่อ-สกุล ที่ต้องนับจด) หมายถึง ชื่อหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้จัดการ
หรือรับผิดชอบหรือคงในสิทธิ์ของผลประโยชน์ที่ได้จากการปลูกพืชลงบนแปลงที่ดิน โดยไม่คำนึงถึงว่า
กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของแปลงที่ดินน้ัน ๆ ซึ่งผู้ถือครองน้ันอาจจะดำเนินกิจการเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่น
ดำเนินการแทนก็ได้ แต่ก็ยังได้รับผลประโยชน์ในที่ดินแปลงน้ัน ๆ  อยู่ 

 ลักษณะการถือครอง หมายถึง สถานะสิทธิของการถือครองที่ผู้ถือครองน้ันเข้าครอบครอง
เพื่อดำเนินการกิจการใด ๆ ในผืนที่ดินแปลงน้ัน ๆ สถานะดังกล่าวแบ่งได้ดังน้ี 

  (2.1) เช่า หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินน้ันจากการเช่า ซึ่งอาจมี
สัญญาเช่า เช่น เป็นเอกสารหรือไม่ก็ได้ (เป็นการเช่าโดยจ่ายค่าเช่าในราคาที่ตกลงกัน) 

  (2.2) ของตนเอง หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินน้ัน โดยการที่  
ผู้น้ันเป็นเจ้าของและถือกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงน้ัน ไม่ว่ามีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทใดหรือไม่มี
เอกสารสิทธิ์ก็ได้ ไม่ว่าผืนที่ดินน้ันจะติดภาระจำนองหรือขายฝากหรือไม่ก็ตาม 

  (2.3) ได้ทำฟรี หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิถอืครองที่ดินน้ัน โดยไม่มีกรรมสิทธิใ์ด  ๆ   
แต่ยังคงเป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์บนผืนดินแปลงน้ันโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง 
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือแบ่งปันผลประโยชน์ใด ๆ เช่น พ่อแม่ ให้ลูกเข้าทำ
ประโยชน์ในผืนที่ดินแต่ยังไม่ได้ยกผืนที่ดนิน้ันให้กับลูก 



17 
 

  (2.4) ทำแบ่งผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ถือครองสิทธิในที่ดินน้ัน โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ใด ๆ  
แต่เป็นการถือครองในผลประโยชน์ที่ได้จากการทำประโยชน์ในผืนดินน้ันโดยการแบ่งผลประโยชน์อย่าง
เป็นสัดส่วนตามข้อตกลงกับผู้เปน็เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง (ต่างจากการเช่าเน่ืองจากผลผลิตไม่ตายตัว)  

 (3) ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ หมายถึง ชื่อของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลเพื่อบันทึกลงใน
แบบสอบถามการสำรวจพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือคนละคนกับผู้ถือครองก็ได้   
แต่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่รอบรู้ในกิจกรรมการปลูกพืชน้ัน ๆ  และสามารถตอบข้อมูลที่สอบถามได้
อย่างถูกต้อง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนละคนกับชื่อผู้ถือครอง ให้ระบุความ
เกี่ยวข้องหรือผูกพันกับผูถ้ือครองตวัอยา่งน้ัน ๆ  ด้วย เช่น เป็นภรรยาหรือเป็นบุตรหรือเป็นญาติ 

(4) เนื้อที่ เก็บเกี่ยว  หมายถึง เน้ือที่ เก็บเกี่ยวจากเน้ือที่ ยืนต้นของมันสำปะหลังโรงงาน 
ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในแต่ละแปลง คิดเป็นเน้ือที่ ไร่ – งาน – ตารางวา โดยให้หักเนื้อที่เสียหาย
สิ้นเชิงในแปลงที่ดินนั้น ๆ ออกไป ซึ่งต้องเป็นบริเวณใดบริเวณหน่ึงที่มีขนาด ตั้งแต่ 25 ตารางวา ขึ้นไป 
หรือหลายบริเวณ (เป็นหย่อม ๆ ) รวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไปเหลือเท่าใด ให้ถือว่าเป็นเน้ือที่เก็บเกี่ยว 

(5) เนื้อที่เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง เน้ือที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  ห รือ
ได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของผลผลิตที่เคยได้รับในปีปกติ  โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันตั้งแต่ 25 
ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป 
 (6) แปลงที่ดิน เป็นการระบุจำนวนแปลงที่ดิน เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของ
พืชที่มีลักษณะที่ศึกษาต่างกัน เช่น อายุต่างกัน พันธุ์ที่ปลูกต่างกัน เดือนเก็บต่างกัน โดยให้แยกเป็นแปลงย่อย  ๆ 
และบันทึกข้อมูลแต่ละแปลงที่ดินเป็นแปลงละบรรทัด  

 (7) เดือนที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เดือนที่เร่ิมทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชน้ัน ๆ  
 (8) ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ หมายถึง ปริมาณปุย๋ทีเ่กษตรกรได้ใสล่งไปในแปลงที่ดินที่ทำการปลูก
พืช ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ หน่วยเป็นกิโลกรัม 

  หมายเหตุ : การใส่ปุ๋ยในเน้ือที่ เดิมและประเภทเดียวกัน ให้ระบุเน้ือที่ใส่ปุ๋ ยเพียง 
คร้ังเดียวและนำปริมาณมารวมกัน แต่ถ้าคนละประเภท (ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์) ให้บันทึกเน้ือที่ลงทั้งใน
แต่ละประเภทและปริมาณแยกออกจากกัน 
 (9) ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตพืชที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยว โดยที่ผลผลิตดังกล่าว  
จะรวมถึงผลผลิตทั้งหมดที่เก็บได้จากแปลงที่ดินน้ัน  ๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ เก็บไว้จำหน่าย และผลผลิต 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ  ด้วย แต่จะไม่รวมถึงผลผลิตที่ทิ้งไว้คาไร่หรือคาต้น 
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3.1.2 รหัสที่ใช้โดยทั่วไป 
รหัสเดือนที่เก็บเกี่ยว 

มกราคม  =  01  พฤษภาคม =  05  กันยายน =  09 
กุมภาพันธ์ =  02  มิถุนายน =  06  ตุลาคม  =  10 
มีนาคม   =  03  กรกฎาคม =  07  พฤศจิกายน =  11 
เมษายน  =  04  สิงหาคม =  08  ธันวาคม  =  12 
    รหัสอายุต้ังแต่ปลูกถึงเก็บ 
1 เดือน   =  01   9 เดือน  =   09  17 เดือน =  17 
2 เดือน  =  02  10 เดือน =   10  18 เดือน =  18 
3 เดือน   =  03  11 เดือน =   11  19 เดือน =  19 
4 เดือน  =  04  12 เดือน =   12  20 เดือน =  20 
5 เดือน     =  05  13 เดือน =   13  21 เดือน =  21 
6 เดือน  =  06  14 เดือน =   14  22 เดือน =  22 
7 เดือน  =  07  15 เดือน =   15  23 เดือน =  23 
8 เดือน  =  08  16 เดือน =   16  24 เดือน =  24 

 
3.2 คำนิยามเฉพาะ 
 (3.2.1) มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 หมายถึง มันสำปะหลังโรงงานที่ เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหรือขุดในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย
ผลผลิตให้แก่ลานมันเส้น โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมัน โรงงานเอทานอล และโรงงานแปรรูปอื่น ๆ 
 (1) ผู้ถือครองที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน หมายถึง เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน
ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง และจะต้องมีเน้ือที่ เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน ต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป  
โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้ถือครองน้ันจะตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 
 (2) พันธ์ุที่ปลูก หมายถึง พันธุ์ของมันสำปะหลังโรงงานที่ได้ทำการเพาะปลกูลงในแต่ละแปลงที่ดนิ 
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 60 ระยอง 72 ระยอง 90 
ห้วยบง 60 ห้วยบง 80 ศรีราชา 1 เกษตรศาสตร์ 50 และอื่น ๆ 
 (3) รูปของผลผลิต หมายถึง ลักษณะของผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวซึ่งจะ
อยู่ในรูปหัวมันสด และมีหน่วยของผลผลิตเปน็ตัน 
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 รหัสที่ใช้ 

    รหัสพันธ์ุที่ปลูก (ข้อที่ 1 สดมภ์ที่ 3 และ ข้อ 3 สดมภ์ที่ 4 ) 

 ระยอง 1  = 01   ระยอง 3    = 02 

 ระยอง 5  = 03   ระยอง 60  = 04 

 ระยอง 90  = 05   ศรีราชา 1   = 06 

 เกษตรศาสตร์ 50 = 07   ห้วยบง 60  = 08 

 ระยอง 7  = 09   ระยอง 9  = 10 

 ระยอง 72  = 11   ห้วยบง 80  = 12  

 ระยอง 11 (เขียวปลดหน้ี) = 13   ระยอง 81  = 14 

 ระยอง 89  = 15   อื่นๆ    = 99 



บทท่ี 4 
การบันทึกแบบสอบถาม 

 การสำรวจมันสำปะหลัง โรงงาน ป ี 2564 จะทำการแจงนับข้อมูลโดยวิธีการสอบถามจาก
ครัวเรือนตัวอย่างและบันทึกลงในแบบสอบถามที่กำหนด มีรายละเอียดในการสอบถามดังน้ี 

แบบสอบถามการสำรวจครัวเรือนตัวอย่าง 
ประกอบด้วยรายการข้อถามอยู่ 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 เป็นการบันทึกข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลการผลิตของครัวเรือนตัวอย่าง ประกอบด้วย  

(1) ช่ือเจ้าหน้าที่สำรวจ ให้บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเป็นตัวบรรจงพ ร้อ มทั้ง รหัส  
ประจำตัว และวันที่/เดือน/ปีที่สำรวจ บนหัวกระดาษบนด้านซ้าย  
  (2) บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือครองตัวอย่าง เช่น ชื่อ - สกุล เลขบัตร
ประชาชน 13 หลักของผู้ถือครองตัวอยา่ง และเป็นผู้ถือครองตัวอยา่งลำดับที่เท่าใด พร้อมที่อยูโ่ดยละเอยีด 
ในกรณีที่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคคลคนละคนกับชื่อผู้ถือครองตัวอย่างข้างต้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้อง
บันทึก ชื่อ - สกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์ และระบุด้วยว่าเป็นอะไรกับผู้ถือครอง อาทิ บุตร ภริยา เป็นต้น  
พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทัง้ของผูถ้ือครองตัวอยา่งและผู้ใหส้ัมภาษณ์ รวมทั้งค่าพิกัดที่ระบุ E และ N ด้วย 

 2. ข้อมูลการผลิต 
  เป ็นการสอบถามและบ ันท ึกข้อมูลการเก ็บเกี ่ยวมันสำปะหล ัง โรงงาน ปี 2564 
ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อถาม 4 ข้อ ดังน้ี 

  ข้อที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลการเพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563 (ปีที่แล้ว)  
ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างได้มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปแล้ว โดยไม่ต้องแยกถามเป็นรายผืนหรือรายแปลง 
ทั้งน้ีจะต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่าน้ัน มีรายละเอียดที่จะสอบถามและบันทึก
ข้อมูล ดังน้ี 
  สดมภ์ที่ 2- 9 เป็นการสอบถามการเก็บเกี่ยวข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563 (ปีที่แล้ว) ดังน้ี 
  สดมภ์ที่ 2 ให้บันทึกชื่อพันธุ์มันสำปะหลังโรงงาน 

สดมภ์ที่ 3 ให้บันทึกรหัสพันธุ์มันสำปะหลังโรงงาน 
สดมภ์ที่ 4 ให้บันทึกอายุมันสำปะหลังโรงงานตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว (ขุด) 
สดมภ์ที่ 5, 6 ให้บันทึกเดือนและปีที่เก็บ (ขุด) มันสำปะหลังโรงงาน 
สดมภ์ที่ 7 ให้บันทึกเน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่ – งาน – ตารางวา) 

  สดมภ์ที่ 8 ให้บันทึกผลผลิตที่ได้รับ มีหน่วยเป็นตัน ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 
สดมภ์ที่ 9 ให้บันทึกเน้ือเสียหายสิ้นเชิง (ไร่ – งาน – ตารางวา) 
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  ข้อที่ 2 เป็นการสอบถามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการขายมันสำปะหลังโรงงาน
เป็นรายเดือนของครัวเรือนตัวอย่าง เป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในปีที่แล้วในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (ปริมาณการขายควรจะเท่ากับปริมาณที่ขายในข้อที่ 1 สดมภ์ที่ 8 หรือน้อยกว่า) 
แต่ต้องเป็นผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดเ้องในฟาร์มที่อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บา้นตัวอย่างน้ีเท่าน้ัน 
  การสอบถามและบันทึกข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน จะแยกเป็น 2 บรรทัดตามรูปของ
ผลผลิต คือ หัวมันสดและมันเส้นตากแห้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องสอบถามและบันทึกข้อมูลจำนวน 
16 สดมภ์ ดังนี้ 
  สดมภ์ที่ 4 เป็นข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตรวมทั้งหมดของมันสำปะหลังโ รงง าน 
ที่ได้มีการขายไปต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เท่านั้น 

  สดมภ์ที่ 5-16 เป็นข้อมูลปร ิมาณการขายผลผลิตแยกเป็นรายเดือน ในแต่ละเดือน 
เรียงตามลำดับ ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดข้างต้น เช่น ถ้าขายมันสำปะหลงัโรงงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์ที่ 6 หรือถ้าขายมันสำปะหลังโรงงานในเดือนธันวาคม 2562 ก็จะต้องบันทึก  
ลงในสดมภท์ี่ 7 หรือถ้ามีการขายมันสำปะหลงัโรงงานในเดอืนกนัยายน 2563 ก็จะต้องบันทกึลงในสดมภ์ที ่16 

ข้อสังเกต :  ผลรวมของปริมาณการขายผลผลิตในแต ่ละเดือนตั้งแต่สดมภ์ที่  5 ถึง 16  
จะต้องเท่ากับปริมาณการขายทั้งหมดในสดมภ์ที่ 4 

  ข้อที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน  
ปี 2564 (ปีน้ี) ที่ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างปลูกอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอยา่งน้ีเท่าน้ัน รายการข้อ 3 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กันทุกสดมภ์ ดังน้ี 

1. ข้อมูลจำแนก (สดมภ์ที่ 1-4) เป็นรายการข้อถามที่เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้อง
สอบถามและบันทึกข้อมูลเป็นรายการตามที่ถูกจำแนกในแต่ละสดมภ์ ดังน้ี 

สดมภ์ที่ 2 ให้สอบถามจำนวนแปลงและบันทึกขอ้มูลทลีะแปลง 
สดมภ์ที่ 4 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลชื่อมันสำปะหลังโรงงาน และบันทึกรหัสพันธุ์ 

ในสดมภ์ที่ 3 

วิธีการกรอกข้อมูล ให้จำแนกข้อมูลแต่ละรายการ สดมภ์ที ่1-20 จะต้องมีความสัมพันธ์กนั
จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในบรรทัด (แปลง) เดียวกันได้ หากมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป
ก ็จะต ้องบ ันท ึกข้อมูลมากกว่า 1 บรรท ัดข ึ ้นไป ต ัวอย ่างเช่น ครัวเรือนต ัวอย ่าง ทำการเก็บเกี ่ยว 
มันสำปะหลังโรงงานพันธุ์ระยอง 5 และ ระยอง 60 แสดงว่าจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 2 บรรทัด  
ตามพันธุ์ (สดมภ์ที่ 4) และยังต้องพิจารณาข้อมูลอืน่ร่วมอีก เช่น เดือนที่เก็บเกี่ยวต่างกนั อายุตั้งแต่ปลกูถงึเกบ็ 
ต่างกัน จะต้องแยกแปลง (สดมภ์ที่ 2) 
  ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า แต่ละครัวเรือนตัวอย่างอาจมีข้อมูลการเก็บเกี่ยว (ตามรายการ
จำแนก) มาก ทั้งน้ีหากมีความหลากหลาย อาจจะต้องใช้แบบสอบถามมากกวา่ 1 แผ่น ต่อครัวเรือน
ตัวอย่างตามความจำเป็น 
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  ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ที่ปลูกในสดมภ์ที ่4 กำหนดให้บันทึกลงตามรหัสที่กำหนด ดังน้ี  
- รหัส 01 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 1 
- รหัส 02 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 3 
- รหัส 03 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 5 
- รหัส 04 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 60 
- รหัส 05 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 90 
- รหัส 06 หมายถึง พันธุ์ ศรีราชา 1 

- รหัส 07 หมายถึง พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 
- รหัส 08 หมายถึง พันธุ์ ห้วยบง 60 
- รหัส 09 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 7 
- รหัส 10 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 9 
- รหัส 11 หมายถึง พันธุ์ ระยอง 72 
- รหัส 12 หมายถึง พันธุ์ห้วยบง 80 

- รหัส 13 หมายถึง พันธุ์ระยอง 11 (เขียวปลดหน้ี) 
- รหัส 14 หมายถึง พันธุ์ระยอง 81 
- รหัส 15 หมายถึง พันธุ์ระยอง 89 
- รหัส 99 หมายถึง พันธุ์อื่น ๆ 

  เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองพันธุ์มันสำปะหลั งโ รงง าน 
ให้เข้าใจ เน่ืองจากเกษตรกรมักเรียกชื่อพันธุ์มันสำปะหลังแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง  ๆ เจ้าหน้าที่
จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ จึงจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะท้อนข้อเท็จจริง 
และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ใช้ขอ้มูลทัว่ไป 
   2. ข้อมูลการ เก ็บเก ี ่ยว  (สดมภ ์ท ี ่  5-10) เป ็นข ้อมูลการเก ็บเก ี ่ยว 
มันสำปะหล ัง โรงงาน ป ี 2564 (ระหว ่าง 1 ต ุลาคม 2563 -30 ก ันยายน 2564) ของแต ่ละแปลง 
ที่สอดคล้องกับข้อมูลรายการจำแนกที่กล่าวมาแล้ว คือ 

สดมภ์ที่ 5, 6 ให้บันทึกเดือนและปีที่เก็บเกีย่วมันสำปะหลังโรงงาน 
สดมภ์ที่ 7 ให้บันทึกอายุตั้งแต่ปลูกถงึเก็บเกี่ยว (จำนวนเดือน) 
สดมภ์ที่ 8 เน้ือที่เก็บเกี่ยวหรือคาดว่าจะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงาน (ไร่ – งาน – 

ตารางวา) 
สดมภ์ที่ 9 ให้บันทึกผลผลิตที่ได้รับ มีหน่วยเป็นตัน ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 
สดมภ์ที่ 10 เน้ือที่เสียหายของมันสำปะหลงัโรงงาน (ไร่ – งาน – ตารางวา) 
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ในกรณีท ี่มีการเก ็บเกี ่ยวคร่อมเดือน เจ้าหน้าที ่สำรวจจะต้องแบ่งแปลงน้ัน 
ย่อยลงไปอีก โดยการเพิ่มบรรทัดเข้าไปเพื่อระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งขนาดเ น้ือที่  
เก็บเกี่ยวในสดมภ์ที่ 8 และแบ่งผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้ในสดมภท์ี่ 9 ตามเดือนที่ได้เก็บเกี่ยวเช่นกัน 

3. ข้อมูลการเพาะปลูก  (สดมภ์ที ่ 11-13) เป ็นข ้อมูลเนื ้อที ่เพาะปลูก 
มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 โดยเป็นเน้ือที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 ซึ่งเป็นเน้ือที่เต็มที่ไม่ได้หักลบเน้ือที่เสียหาย 

4. เนื้อที่ปลูกซ่อม  (สดมภ์ที่ 14-16) เป็นข้อมูลเน้ือที่ที่ทำการปลูกซ่อม 
ในแปลงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

หมายเหตุ ถ้าเป็นการปลูกมันสำปะหลังโรงงานแซมในพื้นที่ปลูกพืชหลักอย่างอื่นก็ถอืเป็นพื้นที่เพาะปลกู
มันสำปะหลังโรงงาน ซึ่งต้องทำการสอบถามและทำการหักลบเน้ือที่ที่เปน็พืชหลักออกให้ครบถว้น 

สดมภ์ที่ 11, 12 และ 14, 15 ให้บันทึกเดือนและปีที่ปลกูมันสำปะหลงัโรงงาน 
สดมภ์ที่ 13 เน้ือที่เพาะปลูกและคาดว่าจะปลูก (ไร่ – งาน – ตารางวา) ให้บันทึกเน้ือที่

ของแปลงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีการผลิตน้ีเท่าน้ัน 
สดมภ์ที่ 16 เน้ือที่ปลูกซ่อม (ไร่ – งาน – ตารางวา) ให้บันทึกเน้ือที่ที่ทำการปลูกซ่อม 

ในแปลงที่ทำการปลูกมาแล้วและสามารถเก็บเกี่ยวไดร้ะหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปลูก
ซ่อมในแปลงที่บันทึกลงในสดมภ์ที ่13) 

5. ข้อมูลการใช้ปุ๋ย (สดมภ์ที่ 17-20) เป็นข้อมูลเน้ือที่ใส่ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยที่ใส่
จะต้องสอบถามและบันทึกข้อมูล โดยมีเน้ือหาต่อเน่ืองจากส่วนที่เป็นข้อมูลการปลูก แบ่งเปน็ 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่เป็นปุ๋ยเคมี (สดมภ์ที่ 17-18) 
- ส่วนที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์(สดมภท์ี่ 19-20) 
การบันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอนิทรีย์ ให้บันทึกข้อมูลเน้ือที่ที่ไดใ้ส่

ไปแล้ว หรือคาดว่าจะใส่อีก ในสดมภ์ที่ 17 (เน้ือที่ใส่ปุ๋ยเคมี) สดมภ์ที่ 19 (เน้ือที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์) และบันทึก
ข้อมูลปริมาณปุย๋ทีใ่ชล้งในสดมภท์ี่ 18 (ปริมาณปุย๋เคมี) สดมภ์ที ่20 (เน้ือที่ใสปุ่๋ยอินทรีย์) โดยใหพ้ิจารณาดงัน้ี 

  1) เน้ือที่ใส่ปุ๋ยแต่ละคร้ังไม่เกินขนาดเน้ือที่ เพาะปลูกมันสำป ะหลังโ รง ง าน  
ปี 2564  

2) ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ลงในเน้ือที่ปลูกที่เดียวกันหลายคร้ัง ให้บันทึกเน้ือที่ใส่ปุ๋ย
เพียงบรรทัดเดียว แล้วรวมปริมาณปุ๋ยที่ใส่แต่ละคร้ังเข้าด้วยกัน บันทึกเป็นบรรทัดเดียวกับเน้ือที่ใส่ปุ๋ย  
เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่สำรวจ 
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 ข้อที่ 4 เป็นการสอบถามสาเหตุการเพิ่มหรือลดของเน้ือที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่ อไ ร่  
ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดของมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ของครัวเรือนตัวอย่าง 

   รหัสสาเหตุ 
เพิ่มขึ้น = 1  ลดลง = 2  เท่าเดิม = 3 

 สาเหตุที่เพิ่มข้ึน/ลดลงของเนื้อที่เก็บเกี่ยว (อาจมีสาเหตุได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 
ราคาในปีที่ผ่านมา   = 1 
สภาพดินฟ้าอากาศ   = 2 
ปลูกทดแทนพืชอื่น/ปลูกพืชอื่นแทน = 3 
อื่นๆ (ระบุ) ....................   = 4 

สาเหตุที่เพิ่มข้ึน/ลดลงของผลผลิตต่อไร่ (อาจมีสาเหตุได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 
การดูแลรักษา    = 1 
ปริมาณน้ำ    = 2 
เปลี่ยนพันธุ์ใหม่    = 3 
เกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง)  = 4 
เกิดโรค แมลง หนูระบาด   = 5 
อื่นๆ (ระบุ)...................   = 6 

 โดยให้เจ้าหน้าที่สำรวจทำเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบรหัสสาเหตุการเพิ่มขึ้ น /ลดลง  
ของเน้ือที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ที่แตกต่างกันระหว่างข้อที่ 1 (ปีที่แล้ว) กับข้อที่ 3 (ปีน้ี) สาเหตุของ
เน้ือที่เก็บเกี่ยว หากเลือกรหัส 3 ให้ระบุสาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงในช่องโปรดระบุ...มาด้วย สาเหตุของ
ผลผลิตต่อไร่หากเลือกรหัส 2, 4, 5 และ 6 ให้ระบุสาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงในช่องโปรดระบุ...มาด้วย 
 ศสส. ใคร่ขอเน้นย ้ำให ้เจ้าหน้าท ี ่สำรวจท ุกท ่านทราบว ่า  แต ่ละรายการข้อถาม 
ล้วนแต่นำไปใช้ในการนำเสนอผู้ใช้ข้อมูลทัง้สิ้น เช่น เดือนที่เก็บเกี่ยว เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดทำ
โครงสร้างของการกระจายผลผลิตในระบบเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป ็นผ ู้รับผิดชอบและติดตามอย ่างใกล้ ชิด พันธุ ์ท ี่ปลูก 
ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่สมาคมผู้ส่งออกและภาคเอกชนอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ดังน้ัน รายการข้อถาม  
ในแต่ละสดมภ์ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกร และต่อความน่าเชื่อถือของการจัดท ำข้อมูลของ  
สศก. จึงขอให ้เจ้าหน้าที ่ดำเนินการสอบถามและบ ันท ึกข้อมูลจากการสอบถามครัวเรือนต ัวอย่าง  
ทุกรายการข้อถาม ถึงแม้ว่าในบางรายการข้อถามจำเป็นต้องคาดคะเน เช่น ปริมาณผลผลิตที่ได้ รับ   
ก็จำเป็นต้องให้เกษตรกรคาดคะเนจากประสบการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งรายการ
ข้อถามเชิงบรรยายหรือพรรณนาในข้อที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำรวจมักจะละเลยในการปฏิบัติง าน  
จึงใคร่ขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนด้วย 



บทท่ี 5 
การบันทึกค่าคูณขยายและตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล 

5.1 วิธีการบันทึกข้อมูลค่าคูณขยาย 
เม ื ่อ สศท. ได ้บ ันท ึกแบบสำรวจเสร็จสิ ้นแล้ว ก ็ดำเนินการขั ้นตอนการบันทึกค ่าคูณขยาย  

ของหมู่บ้านตัวอย่าง (N) และครัวเรือนตัวอย่าง (M) จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพบว่า 
มีข้อสงสัยในเร่ืองของการบันทึกค่าตัวคูณขยาย ศสส. ขอส่งคำชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลตัวคูณขยาย น้ี 
มาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเพื่อความถูกต้องในการประม าณค่าท างสถิติ   
เพื่อจะได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

การสำรวจข้อมูลในภาคสนามอาจพบปัญหาที่ไม่สามารถสำรวจหมู่บ้านตัวอย่างจริงหรือครัวเรือน
ตัวอย่างจริงได้ จึงต้องมีการใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองหรือครัวเรือนตัวอย่างสำรองแทน ซึ่งมีสาเหตุจาก  
2 กรณีดังน้ี 

กรณีที่ 1 หมู่บ้านตัวอย่างจริงหรือครัวเรือนตัวอย่างจริงไม่มีการปลูกพืชน้ัน ๆ  
กรณีที่ 2 หมู่บ้านตัวอย่างจริงหรือครัวเรือนตัวอยา่งจริงสำรวจไม่ได้ เน่ืองจากเมื่อเข้าไปสำรวจแลว้

ไม่พบผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ หรือเข้าไปสำรวจไม่ได้ เน่ืองจากมีปัญหา 
การเดินทาง ทางขาด เกิดอุทกภัย เป็นต้น 

เมื่อพบปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองหรือครัวเรือนตัวอย่างสำรองแทน
หมู่บ้านตัวอย่างจริงหรือครัวเรือนตัวอย่างจริงที่ไม่มีปลูกหรือสำรวจไม่ได้ 

ซึ่งการบันทึกข้อมูลตัวคูณขยาย โปรแกรมประมวลผลการสำรวจข้อมูลการผลิต กำหนดให้บันทึก
ค่าตามรายการคอลัมน์ หมู่บ้านทั้งหมด (N ทั้งหมด)  หมู่บ้านตัวอย่างจริง (n หมู่จริง) และหมู่บ้านตัวอย่าง
สำรอง (n สำรอง) ทั้งน้ี ในหลักเกณฑ์การนับครัวเรือนตัวอย่างจริง และสำรองใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน
กับการนับหมู่ตัวอย่างจริงและสำรองซึ่งในเอกสารตัวอย่างการบันทึกขอ้มูลตัวคูณขยายน้ีจะขอใช้หลักเกณฑ์
การนับหมู่ตัวอย่างจริงและสำรอง เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการนับค่าคูณขยายในแตล่ะรายการตามรายละเอียด
ดังน้ี  

ข้อมูลการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2557 จังหวัดนครราชสีมาจำนวนหมู่บ้านในพวกที่  1  
ในบัญชีตัวอย่างที่จัดทำจาก ศสส. ที่สุ่มหมู่บ้านตัวอย่างจากหมู่บ้านที่ปลูกทั้งหมด N = 58 โดยสุ่มหมู่บ้าน
ตัวอย่าง n (หมู่จริง) = 3 

ตัวอย่างที่ 1 :  กรณีที่หมู่บ้านตัวอย่างจริง 3 หมู่ มี 1 หมู่บ้านตัวอย่างจริง ไม่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน  
จึงต้องใช้หมู่ตัวอย่างสำรองแทน 1 หมู่ ซึ่งในการนับจำนวนหมู่บ้านตัวอย่างจริง n (หมู่จริง) ที่ไม่มีปลูกน้ัน
ให้นับหมู่บ้านตัวอย่างจริงดังกล่าวเป็น 1 ตัวอย่างด้วย (ภาพที่ 5.1) ตามวิธีการบันทึกข้อมูลตัวคูณขยาย  
ในโปรแกรมประมวลผลด้านล่าง ดังน้ัน กำหนดให้ n (หมู่จริง) =3 แต่หมู่บ้านตัวอย่างจริงไม่มีปลูก 1 หมู่   
จึงต้องใช้หมู่ตัวอย่างสำรองแทนหมู่บา้นตัวอย่างจริงที่สำรวจไม่ได้ 1 หมู่ พบว่า 
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หมู่ตัวอย่างสำรอง  ที่ 1  ไม่ปลูก (นับ 1)   (นับสำรอง = 1) 
หมู่ตัวอย่างสำรอง  ที่ 2  มีการปลูกและได้ข้อมูล (นับ 1) (นับสำรอง = 2) 

สรุป 
N = 58, n (หมู ่จร ิง) = 3, n (สำรอง) = 2 น ับรวมหมู ่ต ัวอย่างสำรองที่  1 ที่ ไม่มีปลูก 

และหมู่ตัวอย่างสำรองที่ 2 ที่สำรวจข้อมูลได้ 1 หมู่ จึงรวมหมู่ตัวอย่างสำรองเท่ากับ 2 หมู่ 
ดังนั้น n ที่ใช้ในการคำนวณ n (หมู่จริง) + n (สำรอง) คือ 3+2  =  5 
n (สำรวจ) คือ หมู่ที่สำรวจได้ข้อมูล = 3 ระบบจะนับจำนวนข้อมูลหมู่บ้านตัวอย่างที่ มีการบันทึก  
เข้าไปแล้วอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล 

ภาพที่ 5.1 แสดงการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านตัวอยา่งจริงและหมู่บา้นตัวอย่างสำรอง ในกรณีที่หมู่จริงไม่ปลูก  

ตัวอย่างที่ 2 :  กรณีที่ หมู่บ้านตัวอย่างจริง 3 หมู่ มี 1 หมู่บ้านตัวอย่างจริง สำรวจไม่ได้เนื่องจากเข้าไปแลว้
ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ไม่พบผู้ให้ข้อมูล หรือ เข้าไปสำรวจไม่ได้เนื่องจากทางขาด  
มีปัญหาการเดินทาง จึงต้องใช้หมู่ตัวอย่างสำรองแทน ในกรณีน้ีหมู่บ้านตัวอย่างจริงดังกล่าวจะไม่นับเป็น
หมู่ตัวอย่างจริงที่สำรวจไม่ได้ n (หมู่จริง) = 2 และต้องใช้หมู่ตัวอย่างสำรองแทน พบว่า 

หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 1 สำรวจไม่ได้ ไม่ได้รับความร่วมมือ (นับ 0)  (ไม่นับ  สำรอง = 0) 
หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 2 มีการปลูกและได้ข้อมูล (นับ 1)  (นับ  สำรอง= 1) 

สรุป 
N = 58, n (หมู ่จร ิง) = 2, n (สำรอง)= 1 ซ ึ ่งจะไม่น ับรวมหมู ่บ ้านตัวอย่างสำรองที่  1  

ที่สำรวจไม่ได้ เนื่องจากเข้าไปแล้วไม่ได้รับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ไม่พบผู้ให้ข้อมูล หรือเข้า
ไปสำรวจไม่ได้เนื่องจากทางขาด มีปัญหาการเดินทาง 1 หมู่ แต่นับหมู่บ้านตัวอย่างสำรองที่  2 ที่
สามารถสำรวจได้และได้ข้อมูล 1 หมู่ 

 
 

จำนวนหมู่ท่ีสำรวจได้ 
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ดังนั้น n ที่ใช้ในการคำนวณ n (หมู่จริง)  +  n(สำรอง) คือ 2+1   =   3 
n (สำรวจ) คือ หมู่ที่สำรวจได้ข้อมูล =  3  ระบบจะนับจำนวนข้อมูลหมู่บ้านตัวอยา่งที่มีการบนัทึกเข้า
ไปแล้วอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล 

ภาพที่ 5.2 แสดงการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านตัวอยา่งจริงและหมู่บา้นตัวอย่างสำรอง  
ในกรณีที่หมู่จริงสำรวจไม่ได้ 

ตัวอย่างที่ 3:  กรณีที่ หมู่บ้านตัวอย่างจริง 3 หมู่มี 2 หมู่บ้านตัวอย่างจริง สำรวจไม่ได้ เน่ืองจาก
หมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ 1 เข้าไปสำรวจแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ไม่พบผู้ให้ข้อมูล  
หรือเข ้าไปสำรวจไม่ได ้เนื ่องจากทางขาด ป ัญหาการเด ินทาง (ไม ่นับหมู ่ต ัวอย่างจริงที่สำรวจไมไ่ด้)  
และหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ 2 ไม่ปลูก (นับหมู่ตัวอย่างจริงที่ไม่ปลูก) 

ในกรณีน้ีหมู่บ้านตัวอย่างจริงจะไม่ได้นับรวมหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ 1 ที่สำรวจไม่ได้แต่ให้นับรวม
หมู ่บ ้านต ัวอย ่างจริงท ี่  2 ที่ไม่ปลูก  ด ังนั ้น n (หมู ่จริง ) = 2 และในการใช้หมู่ตัวอย่างสำรองแทน 
หมู่ตัวอย่างจริงที่สำรวจไม่ได้ 2 หมู่พบว่า  
 หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 1  ไม่ปลูก (นับ 1)    (นับ     สำรอง = 1) 

หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 2  สำรวจไม่ได้ ไม่ได้รับความร่วมมือ (นับ 0) (ไม่นับ  สำรอง = 1) 
หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 3  ไม่ปลูก (นับ 1)    (นับ     สำรอง = 2)  
หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 4  มีการปลูกและได้ข้อมูล 1 หมู่ (นับ 1)  (นับ     สำรอง = 3) 
หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 5  สำรวจไม่ได้ ไม่ได้รับความร่วมมือ (นับ 0) (ไม่นับ  สำรอง = 3) 
หมู่ตัวอย่างสำรอง ที่ 6  มีการปลูกและได้ข้อมูลสำรองครบ 2 หมู่ (นับ 1)   (นับ     สำรอง = 4) 

สรุป 
N = 58, n (หมู่จริง) = 2, n (สำรอง) = 4 นับรวมหมู่ตัวอย่างสำรองที่ 1 และ 3  

ที่ไม่มีปลูก 2 หมู่ และหมู่ตัวอย่างสำรองที่ 4 และ 6 ที่สำรวจข้อมูลได้และได้ข้อมูลอีก 2 หมู่ แต่ไม่นับรวม
หมู่ตัวอย่างสำรองที่ 2 และ 5 ที่สำรวจไม่ได้ 

 

จำนวนหมู่ท่ีสำรวจได้ 
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ดังนั้น n ที่ใช้ในการคำนวณ n (หมู่จริง)  +  n (สำรอง) คือ 2+4  =  6 
n (สำรวจ) คือ หมู่ที่สำรวจได้ข้อมูล = 3 ระบบจะนับจำนวนข้อมูลหมู่บ้านตัวอย่างที่ มีการ บันทึก  
เข้าไปแล้วอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล 

ภาพที่ 5.3 แสดงการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านตัวอยา่งจริงและหมู่บา้นตัวอย่างสำรอง 
ในกรณีที่หมู่จริงไม่ปลูกและสำรวจไม่ได้ 

จะเห็นได้ว่ากรณีที่ไม่สามารถสำรวจข้อมูลหมู่ตัวอย่างจริงได้และต้องใช้หมู่บ้านตัวอยา่งสำรองแทน
มีเพียง 2 กรณีเท่าน้ัน คือ 1) หมู่บ้านตัวอย่างจริงไม่ปลูก 2) หมู่บ้านตัวอย่างจริงสำรวจไม่ได้ และวิธีการ
นับค่าตัวคูณขยายก็ขึ้นอยู่กับกรณีว่าใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองแทนเน่ืองจากหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ไม่ปลูก
หรือสำรวจไม่ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ของการนับครัวเรือนตัวอย่างจริงและครัวเรือนตัวอย่า งสำรอ งก็ให้ใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการนับหมู่บ้านตัวอยา่ง 

ทั้งน้ี หากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยังมีข้อสงสัยในวิธีการบันทึกข้อมูลตัวคูณขยายหรือปัญหาใด ๆ  
ขอให ้แจ้งกลับมาให้ ศสส. ทราบ เพื ่อจะได ้ดำเนินการชี ้แจงหรือแก ้ป ัญหาต่อไป ทำนองเดยีวกัน  
การบันทึกค่าคูณขยายครัวเรือน (M) ก็กำหนดหลักการเช่นเดียวกัน 

5.2 ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องแนบนยัของข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน 
แม้ว่าการบันทึกข้อมูลการสำรวจมันสำปะหลังโรงงานลงระบบเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลแต่ละรายการ

อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริง จากสาเหตุเจ้าหน้าที่สำรวจสอบถามข้อมูลไม่ถูกต้อ ง ไม่ครบถ้วน  
หรือกรอกแบบสำรวจไม่ถูกต้อง เช่น ใส่จำนวนเลขของผลผลิตขาดหรือเกินความจริง หรือขั้นต อนการ
บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม ขณะบันทึกเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งหากเข้าสู่ระบบ
ประมวลผลแล้วจะส่งผลให้ผลลัพท์ที่ไดผ้ิดพลาดคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์ผลการสำรวจก็จะคลาดเคลื่อน
ไปด้วย ดังน้ัน สศท. จะต้องทำการตรวจสอบว่าข้อมูลการสำรวจน้ันถูกต้องและมีความแนบ นัยหรือไ ม่ 

จำนวนหมู่ที่สำรวจได้ 
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เพื่อกลับไปแก้ไขจากระบบที่บันทึกต่อไป สพร. ได้กำหนดให้ระบบประมวลผลสามารถตรวจสอบความ
แนบนัยเบื้องต้น ซึ่ง สศท. สามารถตรวจสอบแต่ละข้อสอบถาม ในระบบโปรแกรมบันทึกดังน้ี 

 
ข้อ 1. ข้อมูลการปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2556   

- รหัสพันธุ์ ต้องสัมพันธ์กับ ชื่อพันธุ์ 
- ถ้ามีเน้ือที่เก็บก็ต้องมี ปริมาณผลผลิต 
- ถ้ามีเดือนเก็บก็ต้อง มีปีเก็บ 

ข้อ 2. ข้อมูลการขายผลผลิต 
- ปริมาณการขายรายเดือนรวมทุกเดือนแล้ว ต้องเท่ากับ ปริมาณการขายทั้งหมด 

ข้อ 3. ข้อมูลการปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2557 
- เน้ือที่ใส่ปุ๋ย ต้องไม่มากกว่าเน้ือที่เพาะปลูก (เน้ือที่เก็บ + เน้ือที่เสียหาย) 
- ถ้ามีเดือนเก็บก็ต้องมีปีเก็บ 
- ถ้ามีเน้ือที่ใส่ปุ๋ยก็ต้องมีปริมาณปุ๋ย 

ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
เข้าระบบโปรแกรมที่บันทึกข้อมูลทีห่ัวขอ้การกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล  

เลือกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเงื่อนไขทีก่ำหนด 

ภาพที่ 5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเงื่อนไขทีก่ำหนด 
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 ทำการเลือกข้อถามที่ต้องการจะตรวจสอบซึ่งสามารถเลือกได้ทลีะข้อถาม 

ภาพที่ 5.5 เลือกข้อถามที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง 
 

 แต่ละข้อถามให้เลือกรายการตรวจสอบ 

ภาพที่ 5.6 เลือกรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ 
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 กดปุ่มประมวลผล หากพบข้อผิดพลาด จะปรากฏดังตารางประกอบ กลับไปแกไ้ขจากระบบ  
ที่บันทึกต่อไป 

ตารางที่ 5.1  ตารางตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล  
ช่ือผู้ถือ
ครอง 

พวก
ที่ 

รหัส
จังหวัด 

จังหวัด รหัส
อำเภอ 

อำเภอ รหัส
ตำบล 

ตำบล รหัส
หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ตย.
ที่ 

บัตร
ที่ 

ราย 
ละเอียด 

นาย
ตัวอย่าง 

ท่ีผิด 

2 000 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 02 ตัวอย่าง 2 1 นท.เก็บ> 
นท.ปลูก 

นาย
ตัวอย่าง 

ท่ีผิด 

1 000 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 08 ตัวอย่าง 6 3 นท.
เคมี >

นท.ปลูก 
นาย

ตัวอย่าง 
ท่ีผิด 

1 000 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 00 ตัวอย่าง 01 ตัวอย่าง 1 1 นท.
เก็บ >

นท.ปลูก 

 



บทท่ี 6 
การประมวลผลและรายงานผลการสำรวจ 

ในการออกแบบและประมวลผลตารางรายงานผล จากระบบโปรแกรมประมวลผลการส ำรวจ
ข้อมูลการผลิต ผู้ประมวลผลสามารถออกแบบและประมวลผลตารางรายงานผลได้เองตามเมนูย่อย ดังน้ี 
 1. สร้างรูปแบบตารางรายงานผล 

2. คำนวณอัตราแปลงเป็นไร่ 
3. คำนวณตัวแปร 
4. ประมวลผลตารางรายงานผล 
5. ตรวจสอบสถานะการทำงานบน Server 
เมื่อผู้ประมวลผลทั้งจาก ศสส. หรือ สศท. ทำการออกแบบตารางรายงานและประมวลผลแล้ว  

รูปแบบทั้งหมดก็จะปรากฏที่ระบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ดังน้ัน สศท. ที่ประสงค์
จะดำเนินการสร้างตารางรายงานเอง ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ ศสส. ที่รับผิดชอบพืชแต่ละชนิดก่อนทุกคร้ัง 
ทั้งน้ี ศสส. ได้สร้างตารางรายงาน เพื่อให้ผู้ประมวลผลสามารถประมวลผล และเลือกดูการประมวลผลออก
รายงานได้ที ่เมนูประมวลผลตารางรายงานผลให้เลือกชื ่อตารางท ี่ได ้สร้างไว้แล้ว จากนั ้น เล ือกคำสั่ง
ประมวลผล และเลือกคำสั่งแสดง/พิมพ์ตารางรายงานผล ตามเมนูย่อยดังน้ี  

ภาพที่ 6.1 ระบบประมวลผลการสำรวจข้อมูลการผลิต 
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ภาพที่ 6.2 รายงานข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล 
 

ภาพที่ 6.3 รายงานข้อมูลรายละเอียดตามแบบสำรวจ 
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ภาพที่ 6.4 รายงานสรุปข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบ แยกตามเขต 
 

ภาพที่ 6.5 รายงานข้อมูลค่าคูณขยาย 
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ภาพที่ 6.6 รายงานที่สร้างรูปแบบตารางในระดับจังหวัด 
 

ภาพที่ 6.7 รายงานที่สร้างรูปแบบตารางและเลือกระดับการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



สดมภท์ี่
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 แถวที่ 1 66382 15528 84842 81705 94991 21697 36788 47006 93635 46346

2 03652 05596 33549 17978 19530 51672 22313 48650 28912 95530
3 34352 71697 19054 76686 72178 26311 93874 62920 31358 90105
4 89810 52890 18595 49450 13320 68461 13121 76015 77121 19556
5 77127 34799 05411 77151 36701 05396 61933 60861 20125 13778
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8 36881 27633 46679 38637 40904 84019 26359 81175 28586 77130
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10 99530 69830 55306 94736 27921 19900 13225 26992 18628 65701

11 39103 17818 08259 25124 97387 19121 70392 46803 02099 58861
12 66675 03660 84955 25727 98318 61295 20402 47286 03731 44417
13 15598 76014 75057 56326 77649 10229 67799 87169 33887 83088
14 65951 36388 89251 24336 24379 35887 04185 29513 83262 43519
15 92516 51454 20020 23263 25872 16650 49251 99022 01580 25109

16 02568 21309 62911 48088 48817 95303 87644 30949 57867 21097
17 07352 55191 42366 40627 86634 84017 32962 39924 28563 72058
18 41336 96129 95296 95029 29341 62141 37581 22100 34462 15903
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20 84158 08738 81860 79280 88141 06101 53029 41305 91355 12306

21 66582 15760 73158 92772 27798 54213 81749 28890 30727 56097
22 86969 97795 61748 32581 63153 20607 44049 45972 73063 28097
23 88309 34969 70892 20751 13816 93508 27814 12061 66701 51502
24 03043 23079 45036 90644 92142 00363 31268 51996 55599 51700
25 56328 87323 10741 27286 69855 58993 09691 69345 56108 70432

26 53992 82874 48927 58841 86133 94712 40117 90537 88800 18964
27 11787 70848 51515 35584 72619 22438 02325 74795 09386 30711
28 84168 18065 38070 85585 75128 96270 59154 54982 18808 23576
29 03753 98182 81531 44339 28353 54599 59728 06059 80315 28023
30 44341 60229 75420 58427 37055 21885 87277 72620 88187 28595

31 32997 31769 01675 61851 03044 20969 16283 93289 43915 91099
32 36945 35276 50358 94650 95490 22457 78064 13429 25356 31187
33 31149 88020 76000 00803 94523 44555 24299 75135 01754 12934
34 40093 31452 64502 35975 11036 10334 29470 86699 42165 25907
35 75952 14742 58206 58070 02156 14165 14826 89119 18546 16732

36 52732 49304 31884 17068 01156 98051 36043 68289 00792 87722
37 12566 34446 85830 60807 16039 39137 96180 83692 26425 41676
38 84563 25326 97080 70150 46270 56429 17005 85966 81848 68382
39 81108 19166 15535 34606 34284 42437 57235 32989 41581 85550
40 06194 92582 30675 66768 12696 62106 51670 80295 31198 00362

41 21001 00341 00880 70323 55876 83668 93875 98677 90514 82634
42 17874 79028 50195 71973 67317 41447 29313 45060 34068 43327
43 04531 17235 74175 24560 99563 88064 73535 53505 84363 20018
44 84678 59231 79423 46845 25029 42891 44090 99336 17244 01841
45 90055 56032 13117 88139 93634 31578 92385 23014 04539 98387

46 97735 78007 90190 05243 90417 02339 35666 25452 60475 41426
47 35953 84592 51111 90400 66716 33464 00224 11028 39172 49946
48 26673 94932 89170 73420 72749 94762 29733 10765 46864 27455
49 15419 85430 58011 57533 99931 94405 22243 37594 91737 51885
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(2)

 1 . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . .

(3)

จำกแปลงที่เก็บผลผลิต

ป้ 2562

รหัส จ.บก.

   ให้สอบถำมเกษตรกรเก่ียวกับปริมำณกำรขำยผลผลิตมันส ำปะหลังโรงงำน  ป้ 2563  เป้นรำยเดือน  ตั้งแต้วันที่ 1 ตลุำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563

จังหวัด อ ำเภอ

(8)(4) (6)

เน้ือที่เสียหำยสิ้นเชงิ

111101

(ไร้-งำน-ตร.ว.)(ตนั)(ไร้-งำน-ตร.ว.)

ชือ่พันธุ้ เดอืนที่เก็บผลผลิต

เดอืน

รหัสพันธุ้
(ทศนิยม 1 ต ำแหน้ง)

เน้ือที่เก็บ ปริมำณผลผลิตที่ได้รับ

(2)

เน้ือที่เก็บผลผลิตของมนัส ำปะหลังโรงงำน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ปลูกถึงเก็บ

อำยุตัง้แต้

(9)

กำรขำยผลผลิต

ก.ค.

ป้

(ตนั)รหัส ต.ค. พ.ย.

รหัสพืช

(1)

111101

(7)(5)

ผลผลิต

   และต้องเป้นผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้เองภำยในอำณำเขตหมู้บ้ำนตัวอย้ำงน้ีเท้ำน้ัน
ปริมำณกำรขำยรำยเดอืน (ตนั)

111101

 (ทศนิยม 1 ต ำแหน้ง )

ป้ 2563

111101

(13)

เม.ย. พ.ค.
(4)

รหัส

พืช

ปริมำณกำรขำย

(16)(12)

มิ.ย.
(14)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มันเส้นตำกแห้ง

(3)

111101

(1) (11)(5) (6) (7) (8)

หัวมันสด111101

(15)(9) (10)

ทั้งหมด

หมู้ที่ต ำบล พวกที่ ครัวเรือนที่

ส.ค.

ค้ำพิกัด….......

  ให้สอบถำมเกษตรกรเก่ียวกับข้อมูลเน้ือที่เก็บเก่ียวและผลผลิตมันส ำปะหลังโรงงำนป้ 2563  ( ป้ที่แล้ว )

  โดยให้รวมเน้ือที่ทุกแปลงเข้ำด้วยกัน และต้องเป้นกำรผลิตของเกษตรกรเอง ภำยในอำณำเขตหมู้บ้ำนน้ีเท้ำน้ัน

ก.ย.มี.ค.

รหัส จ.สร.

(เดอืน)

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

ช่ือเจ้าหน้าท่ีส ารวจ

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ...........  ข้อมูลท้ังหมดท่ีสอบถามน้ี ทางราชการจะเก็บไว้เป้นความลับและจะน าไปเผยแพร้เฉพาะค้าประมาณทางสถิติ ท่ีเป้นข้อมูลส้วนรวมเท้าน้ัน 

ใช้ในราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ้

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บรรณำธิกร

เจ้าหน้าท่ีบรรณาธิกร

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

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ...........

แบบสอบถำมกำรส ำรวจพืชไร้  ป้ 2564

รหัส

1

ข้อ

ข้อ รูป รหัสรูป

01 17

(ศสส. – พชืไรน่า)

มันส ำปะหลังโรงงำน ปี 2564รหัส

ขีอ 1

ข้อ

ข้อ รหัสรูป

01 17

(ศสส. – พืชไรีนำ)

จ ำนวนบัตร

19

1ขีอ 2 จ ำนวนบัตร

19


