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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ)   สามคัคีธรรม อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกริก 

3.  นายวรเทพ  ยาวส่ง ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นชุมชนตาํบลสะตอ 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 

  

 



 

 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกั

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น

ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

เป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 
 
 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ�   สามคัคีธรรม 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

าญในเรื�องดงักล่าวเป็น
ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

บรรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  นายวรเทพ  ยาวส่ง 

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจ

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น

ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

ารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/๔๓๐                                                              
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลสะตอ

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 

                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

 ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

ตาํบลสะตอ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  

ด้วยนายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาล
อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ>น 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๕ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” การนี>

กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลสะตอ 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/๔๓๑                                                              
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลสะตอ

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ
กบับุคลากร    ในเขตพื>นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงขออนุญาตใหน้ายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

ตาํบลสะตอ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรท
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ

ในเขตพื>นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด”  ซึ� งผูว้ิจยัได้
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูล

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะตอ 

อาํเภอเขาสมิง จังหวดัตราด 

 

คําชี)แจง  
 แบบสอบถามฉบบันี�  จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อประกอบศึกษาในระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ%น ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ขอ้มูลที%ตอบผูว้จิยัจะถือเป็นความลบั ซึ% งแบบสอบถามฉบบันี�  แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมีของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การ
ปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด     
 ตอนที� 3 ความคิดเห็นเกี%ยวกบัเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การปกครอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด       
 ตอนที� 4 มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การปกครองของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด           
 ตอนที� 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ%มเติม  
 
 ผู ้วิจ ัยหวังเป็นอย่างยิ%งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณ               
มา ณ โอกาสนี�  
 
 นายกิตติวฒัน์  ทิพยว์ลัย ์
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ%น 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1  ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี)แจง   กรุณาเติมขอ้มูลและทาํเครื%องหมาย �ลงใน � ตามสภาพความเป็นจริงเกี%ยวกบัตวัท่าน 
1. เพศ 
 �  ชาย    � หญิง 
2. อาย ุ  ....................... ปีเตม็ 
3. รายไดต่้อปี................ บาท 
4. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั�งหมด ............... คน 
5. ขนาดพื�นที%ในการทาํเกษตร..................ไร่ 
6. วฒิุการศึกษา 
 � ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  �ปวส./อนุปริญญา 
 �  ประถมศึกษา   � ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
 � มธัยมศึกษา/ปวช.  �  อื%น ๆ 
7.อาชีพที%สร้างรายได ้
 �  การเกษตร (โปรดระบุ.....................................................................) 
 �  การรับจา้ง    �  การคา้ขาย(โปรดระบุ.......................................) 
 �  อื%นๆ (โปรดระบุ.................................................................) 
8. ภูมิลาํเนาเดิม (โปรดระบุจงัหวดั..................................................................) 
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ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมี     
 ท่านมีความเห็นต่อขอ้ความต่อไปนี�  อยา่งไร 

คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

 5  4  3  2  1 

1 การทาํเกษตรเคมีส่งผลใหเ้กิดการทาํลายดิน      

2 การทาํเกษตรเคมีทาํใหสุ้ขภาพประชาชนแยล่ง      

3 การทาํเกษตรเคมีไม่มีผลต่อการทาํลายนํ�า      

4 ค่าใชจ่้ายยากาํจดัศตัรูพืชของเกษตรเคมีราคาถูก      

5 เกษตรเคมีตน้ทุนการผลิตตํ%ากวา่เกษตรรูปแบบอื%นๆ      

6 เกษตรเคมีใหผ้ลผลิตสูงกวา่เกษตรรูปแบบอื%นๆ      

7 การทาํเกษตรเคมีไม่ทาํใหเ้กิดสารตกคา้งในผลผลิต      

8 การทาํเกษตรเคมีทาํใหเ้กิดสารตกคา้งในตวัเกษตรกร      

9 เกษตรเคมีจะช่วยทาํใหร้ะบบนิเวศสมบูรณ์ขึ�น      

10 การทาํเกษตรเคมีเมื%อทาํไประยะหนึ%งตอ้งใชปุ๋้ยและ 
ยาฆ่าแมลงที%ลดลง 
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ตอนที� 3  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัเกษตรทางเลือก  
 ท่านเห็นดว้ยกบัเกษตรทางเลือกในประเด็นต่อไปนี�อยา่งไรหรือไม่    
คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยใช้

เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2  1 

1 การทาํเกษตรทางเลือกเนน้การป้องกนัปัญหามากกวา่ 
การแกไ้ข 

     

2 การทาํเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภยัของชีวิตและ
สุขภาพ 

     

3 เกษตรทางเลือกเนน้ปริมาณของผลผลิตมากกวา่คุณภาพ
ของผลผลิต 

     

4 เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื� นฟูสภาพดินและสิ%งแวดลอ้ม      

5 การทาํการเกษตรทางเลือกเนน้การปลูกพืชเชิงเดี%ยว      

6 เกษตรทางเลือกใหค้วามสาํคญัต่อธรรมชาติเป็นหลกั      

7 เกษตรทางเลือกเนน้ความสวยงามของผลผลิตที%ได ้      

8 การทาํเกษตรทางเลือกตอ้งหวงัผลระยะสั�นมากกวา่ 
ระยะยาว 
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ตอนที� 4  มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือก     
 ท่านมีความเห็นต่อขอ้ความต่อไปนี�  อยา่งไร 

คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 การทาํเกษตรในสะตอไม่จาํเป็นตอ้งไถพรวนดินก็ได ้      

2 การทาํเกษตรในสะตอไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมีก็ได ้      

3 การทาํเกษตรในสะตอควรปรับปรุงดินใหเ้หมือนกบั
ดินที%อยูใ่นป่ามากที%สุด 

     

4 การทําเกษตรในสะตอควรต้องผลิตผลพืชผลที% มี
รสชาติตามธรรมชาติจะดีที%สุด 

     

5 การทาํเกษตรในสะตอควรใชห้ลกัการคลุมดินแทน
การกาํจดัวชัพืช 

     

6 การทาํเกษตรที%เป็นอยูใ่นปัจจุบนัในสะตอจะเพิ%ม
ตน้ทุนในการผลิต  

     

7 การทาํเกษตรในสะตอควรใชน้ํ�าหมกัในการเกษตร
มากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี 

     

8 การทาํเกษตรในสะตอควรเนน้ความหลากหลายของ
การปลูกพืชผล 

     

9 การทาํเกษตรในสะตอตอ้งคาํนึงถึงการทาํไวกิ้นใน
ครัวเรือนมากกวา่มุ่งนาํไปขายหาเงิน 

     

10 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การจดัการ
ทรัพยากรนํ�าในระดบัไร่นาเป็นหลกั 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11 การทาํเกษตรในสะตอควรมีการจดัระบบสหกรณ์      

12 การทาํเกษตรในสะตอกบัการสะสมความรํ%ารวย 
ไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั 

     

13 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การพึ%งตนเอง 
ในครัวเรือนเป็นหลกั 

     

14 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งรักษาวถีิชีวติ 
แบบชนบทเอาไวใ้หม้ากที%สุด 

     

 

ตอนที� 5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ%มเติม  
 5.1  ความคิดเห็นเพิ%มเติม 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

***ขอขอบคุณทุกท่านที%กรุณาตอบแบบสอบถามในครั� งนี� *** 
 




