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แบบสอบถาม 
 

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
              ดวยผูทําการศึกษากําลังดําเนินการศึกษา “ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานี
กระเชาลอยฟา จังหวัดเชียงใหม – แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  เพื่อประโยชนทางดานการศึกษาและดานการปรับปรุงหาแนวทาง
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูทําการศึกษามีความประสงค
ขอความรวมมือจากทานไดโปรดตอบคําถามตามแบบสอบถามที่อยูในมือของทาน แลวสงคืน
ใหกับผูทําการศึกษาดวย การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบถวนจากทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานศึกษา ผลการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมกอใหเกิดปญหาตอทาน
แตอยางใด หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความมือจากทาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

สุรจิต  จิรัฐติพงษ 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการมนุษยกบัสิ่งแวดลอม 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม                                                                            
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 

โปรดทําเครื่องหมาย √  ใน      ท่ีทานเห็นวาถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 

1. เพศ                         ชาย                                 หญิง 

2. อายุ                         20 – 30 ป                         31 – 40 ป  

                                  41 – 50 ป                        51 ป ขึ้นไป          
3. การศึกษาสูงสุด        

                                   ประถมศึกษา          มัธยมศึกษา              อนุปริญญา/เทียบเทา   

                                   ปริญญาตรี            สูงกวาปริญญาตร ี    

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    3,000 – 5,000 บาท                    5,001 – 10,000 บาท  

                                   10,001 – 15,000 บาท                15,001 – 20,000 บาท  

                                   20,001 บาทขึ้นไป 

5. สถานภาพ                โสด                   แตงงาน                หยา               หมาย 
6. สถานภาพในครอบครัว 

                                    เจาของบาน                   คูสมรส     

                                    บุตรธิดา                        ญาติ                   ผูอาศัย 



 79 

7. การนับถือศาสนา 

                                      พุทธ                          คริสต                  อิสลาม                  

                                      อ่ืน ๆ (ระบุ)............... 

8. อาชีพหลัก                 เกษตรกรรม                   รับจาง                 คาขาย   

                                   ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ          

                                   เล้ียงสัตว                          อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 
9. อาชีพรอง              

                   รับจางทั่วไป                    คาขาย                          ทอผา                                      

                   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
10. ทานถือครองที่ดินสรางที่อยูอาศัยจํานวนเทาใด 

              ไมมี                    ไมถึง  1 ไร                1-2 ไร            มากกวา 2 ไร 
11. สภาพการใชที่ดินทําการเกษตร    

                     มีที่ดินเปนของตนเอง                               เชาที่ดินของผูอ่ืนทํา 
12. ทานถือครองที่ดินที่ทําการเกษตรกรรมจํานวนเทาใด 

              ไมมี                     ไมถึง 1 ไร             1-2 ไร                มากกวา 2 ไร 
13. รายไดของทานตอปมีรายไดเฉลี่ยประมาณเทาใด 

                     ไมถึง 10,000 บาท                           10,001-30,000 บาท  

                     30,001-50,000 บาท                         50,001 บาทขึ้นไป 
14. สภาพทางเศรษฐกิจครอบครัวของทานอยูในระดับใด 

                    ยากจน                  พอมีพอกิน           ฐานะปานกลาง             รํ่ารวย 
15. สภาพทางเศรษฐกิจประชาชนในหมูบานสวนมากจะอยูในสภาพ 

                    ยากจน                  พอมีพอกิน           ฐานะปานกลาง             รํ่ารวย          
 

ตอนที่ 2 สภาพคุณภาพชีวิต  

โปรดทําเครื่องหมาย  √ ใน    ท่ีทานเห็นวาถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 

1. ทานทราบมากอนหรือไมวาจะมีการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟาในพื้นที่ของหมูบาน 

                ทราบ                   ไมทราบ 
2. ถาทราบ ขาวสารการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟาทานทราบจากแหลงใด 

               ส่ือมวลชน              ผูนําชุมชน            หนวยงานของรัฐ             ประชาชนทั่วไป 
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3. ทานเห็นดวยกับการสรางสถานีกระเชาลอยฟาในหมูบาน 

               เห็นดวย                ไมเห็นดวย           ไมแสดงความคิดเห็น 
4. การสรางสถานีกระเชาลอยฟาจะกอใหเกิดผลอยางไรตอประชาชนในหมูบาน 

               ดี                          ไมดี                    ไมแสดงความคิดเห็น 
5. การสรางสถานีกระเชาลอยฟาจะทําใหเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูของหมูบาน 

               ดีขึ้น                      เลวลง                 ไมแสดงความคิดเห็น 
6. การสรางสถานีกระเชาลอยฟาจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน
หรือไม 

               ปลอดภัย                ไมปลอดภัย          ไมแสดงความคิดเห็น 
7. การสรางสถานีกระเชาลอยฟาจะกอใหมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 

                เปลี่ยนแปลง          ไมเปลี่ยนแปลง            ไมแสดงความคิดเห็น 
8. ถามีการเปลี่ยนแปลงตามขอ 7 ทานเห็นวาจะมีการเปลี่ยนแปลงดาน 

                ดีขึ้น                      เลวลง                     ไมแสดงความคิดเห็น 
9.  ถามีกระเชาลอยฟาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน ทานมีความภูมิใจหรือไม 

                มีความภูมิใจ             ไมมีความภูมิใจ               เฉย ๆ 
10. การมีกระเชาลอยฟาจะเปนสิ่งทําใหจังหวัดเชียงใหมมีช่ือเสียงขึ้นอีกระดับหนึ่งหรือไม 

          มี                             ไมมี                        ไมแสดงความคดิเห็น 
 
ตอนที่ 3 ระดับความเห็นของทานในดานผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความกังวลในดานตาง ๆ วา
มีมากนอยเพียงใด (ระดับความกังวลตอผลกระทบ นอยท่ีสุด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4
มากที่สุด = 5) 

 
ระดับความกังวล สภาพที่คาดวาทําใหมีความกังวลในชวงเวลา 

ระหวางการดําเนินการกอสราง  นอย
ที่สุด 

1 

นอย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มากที่สุด 
 

5 
1. ปญหาดานการขนยายวัสดุอุปกรณในการกอสราง       
2. ปญหาดานความดังของเสียงที่เกิดจากการกอสราง      
3. ปญหาดานฝุนละอองที่เกิดจากการกอสราง      
4. ปญหาดานการเพิ่มปริมาณขยะและของเสียในชุมชน      
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ระดับความกังวล สภาพที่คาดวาทําใหมีความกังวลในชวงเวลาระหวาง 
การดําเนินการกอสราง 

นอย
ที่สุด 

1 

นอย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มากที่สุด 
 

5 
5. ปญหาดานการใชน้ําอุปโภค/บริโภค/เพื่อทําการเกษตร      
6. ปญหาดานการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะในชุมชน      
7. ปญหาดานการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ      
8. ปญหาดานการยายถิ่นเขามาทํามาหากินในพื้นที่ชุมชน      
9. ปญหาดานอาชญากรรม เชน การลักทรัพย  ว่ิงราวทรัพย 
ชิงทรัพยและการปลนทรัพย หรือความผิดอื่น ๆ 

     

10. ปญหาดานความขัดแยงระหวางบุคคในชุมชนที่เกิดขึ้น      

11.ปญหาดานการจางแรงงานตางถิ่นของผูประกอบการ      
12. ปญหาดานการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการ      
13. ปญหาดานการจัดระเบียบของพื้นที่ชุมชน      
14. ปญหาดานจํานวนนักทองเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง       
15. ปญหาดานการตลาด การคาขายสินคาในชุมชน      

16. ปญหาดานการใชพลังงาน เชน การไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง       
17. ปญหาดานยาเสพติดที่อาจจะระบาดในชุมชน       
18. ปญหาดานเด็กเรรอนที่จะมีขึ้นในพื้นที่      

19. ปญหาดานขอทานที่จะมาสรางปญหาและรบกวน
นักทองเที่ยว 

     

20. ปญหาดานการบุกรุกเขาไปพื้นที่สาธารณะเพื่อทําการคา
หรือที่พักอาศัย   

     

21. ปญหาดานการสงเสริมสรางงานงานฝมือ/หัตถกรรมใน
ชุมชน 

     

22. ปญหาดานภูมิทัศนหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของ
ชุมชน 

     

23. ปญหาดานสภาพของสถานที่เคารพนับถือ (สถานที่ทาง
ศาสนาสถานโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่) 

     

24. ปญหาดานภูมิทัศนหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของ
ชุมชน 

     

25. ปญหาดานศักยภาพขององคการบริหารสวนทองถิ่นในการ
จัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในเขตที่รับผิดชอบ 
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ระดับความกังวล สภาพที่คาดวาทําใหมีความกังวลในชวงเวลา 
หลังกอสรางเสร็จแลว 

นอย
ที่สุด 

1 

นอย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มากที่สุด 
 

5 
1. ปญหาดานการขนยายวัสดุอุปกรณในการประกอบกิจการ       

2. ปญหาดานความดังของเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ      
3. ปญหาดานฝุนละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการ      
4. ปญหาดานการเพิ่มปริมาณขยะและของเสียในชุมชน      

5. ปญหาดานการใชน้ําอุปโภค/บริโภค/เพื่อทําการเกษตร      

6. ปญหาดานการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะในชุมชน      

7. ปญหาดานการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ      

8. ปญหาดานการยายถิ่นเขามาทํามาหากินในพื้นที่ชุมชน      

 

9. ปญหาดานอาชญากรรม เชน การลักทรัพย  ว่ิงราวทรัพย 
ชิงทรัพย และการปลนทรัพย หรือความผิดอื่น ๆ 

     

10. ปญหาดานความขัดแยงระหวางบุคคในชุมชนที่เกิดขึ้น      

11. ปญหาดานการจางแรงงานตางถิ่นของ ผูประกอบการ      

12. ปญหาดานการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการ      

13. ปญหาดานการจัดระเบียบของพื้นที่ชุมชน      

14. ปญหาดานจํานวนนักทองเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง       

15. ปญหาดานการตลาด การคาขายสินคาในชุมชน      

16.ปญหาดานการใชพลังงาน เชน การไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง       

17. ปญหาดานยาเสพติดที่อาจจะระบาดในชุมชน       

18. ปญหาดานเด็กเรรอนที่จะมีขึ้นในพื้นที่      

19. ปญหาดานขอทานที่จะมาสรางปญหาและรบกวน
นักทองเที่ยว 

     

20. ปญหาดานการบุกรุกเขาไปพื้นที่สาธารณะเพื่อทําการคา
หรือที่ พักอาศัย 

     

21. ปญหาดานการสงเสริมสรางงานงานฝมือ/หัตถกรรมในชุมชน      

 



 83 

ระดับความกังวล สภาพที่คาดวาทําใหมีความกังวลในชวงเวลา 
หลังการกอสรางเสร็จแลว 

นอย
ที่สุด 

1 

นอย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มากที่สุด 
 

5 

22. ปญหาดานภูมิทัศนหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของ 
ชุมชน 

     

23. ปญหาดานสภาพของสถานที่เคารพนับถือ (สถานที่ทา
ศาสนา, สถานโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่) 

     

24. ปญหาดานภูมิทัศนหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของ
ชุมชน 

     

25. ปญหาดานศักยภาพขององคการบริหารสวนทองถิ่นใน
การจัดการกับปญหาสิ่ งแวดลอมตาง  ๆ  ภายในเขตที่
รับผิดชอบ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ  นามสกุล  นายสุรจิต  จิรัฐติพงษ 
 
วัน เดือน ป เกดิ  19 ตุลาคม 2499 
 
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ประวัติการทํางาน ประกอบธุรกจิสวนตวั 
 
ตําแหนงทางสังคม นายกสมาคมศษิยเกาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

รองประธานผูประนีประนอมประจําศาลจงัหวัดฝาง 
 
 
 


