
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาพ 6 แบบแปลน 3 มิตขิองเสารับน้ําหนกัแบบเสากลม ใชตัง้บนพื้นที่ราบ 
ที่มา: บริษัทปายเคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 

ภาคผนวก ก 
 ภาพประกอบโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม - แมฮองสอน 

144 
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ภาพ 7 แบบแปลน 3 มิตขิองเสารับน้ําหนกัแบบเสาถัก ใชตัง้บนพืน้ที่ลาดชนั 

ที่มา: บริษัทปายเคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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 ภาพ 8 แบบแปลน 3 มิตขิองเสารับน้ําหนกัแบบเสาถัก ใชตัง้บนพืน้ที่เนิน 

ที่มา: บริษัทปายเคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พศจิกายน 2550 
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 144 

 
 

ภาพ 9 แบบแปลน FLOOR 1  
ที่มา: บริษัทปายเคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พศจิกายน 2550 
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ภาพ 10 แบบแปลน FLOOR 2  
ที่มา: บริษัทปายเคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พศจิกายน 2550 
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ภาคผนวก ข ภาพประกอบบรบิทหมูบานปางหม ู

 

               

ภาพ 11 กลุมถายทอดการเรียนรูอาชีพถ่ัวเนาแผน   ภาพ 12 กลุมถายทอดการเรียนรูอาชีพปกเส้ือไต  

               

        ภาพ 13 กลุมแปรรูปน้าํมันงา                    ภาพ 14 กลุมถายทอดการเรียนรูอาชพีแปหลอแปยี 

                  

ภาพ 15 ท่ีอีดน้ํามันงาแบบโบราณ (ใชแรงงานสัตว) 
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           ภาพ 16 ประเพณีก่ันตอผูสูงอายุ                                 ภาพ 17 ประเพณีออกพรรษา  

         
ภาพ 18 ประเพณีแหจองพารา 

          
         ภาพ 19 การประชุมกลุมขาราชการ                 ภาพ 20 การประชุมกลุมยอย ตัวแทนท่ีเปน 
และผูมีสวนไดสวนเสียในพืน้ท่ีตําบลปางหมู           หัวหนาครัวเรือน และผูนําอยางเปนทางการ  
               และไมเปนทางการ 
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แบบลงทะเบยีนการประชุมกลุมยอย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 

 
1. ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ปญญานุวัฒน 

2. รองศาสตราจารย ดร. ชูเกยีรติ  ลีสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม –
แมฮองสอน: กรณีศึกษาบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
จัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนการศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม –แมฮองสอน ขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามหรือผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย และจะไมมีผลกระทบ
ตอทานแตประการใด จึงขอความรวมมือทานกรุณาใหขอมูลท่ีตรงกับความเห็นของทานหรือตรง
กับความเปนจริงมากท่ีสุด แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนในหมูบาน
หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 

ตอนท่ี  3  แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมู
ปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา จะสามารถนําผลการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนตอไป
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ  

 

 

        (นางสาวศิรานุช  สุวรรณ) 

  นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คําช้ีแจง กรุณาใส เคร่ืองหมาย  ลง  หนาขอความที่ทานตองการตอบเพียงขอเดียว 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
1.  เพศ    ชาย     หญิง 

2.  อายุ    ตํ่ากวา 25 ป    26-40 ป 
    41 – 55 ป    56 ปข้ึนไป 

3.  สถานภาพ    โสด              สมรส           หยา         แยกกนัอยู 
4.  การศึกษา    ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   อนุปริญญา/ปวส. 

 จบปริญญาตรีหรือสูงกวา                 ไมไดเรียน 

  อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................... 

5. ภูมิลําเนา    อยูท่ีนี้ต้ังแตกําเนิด  

  ยายมา ……… ป (   ) เพื่อการศึกษา   (   ) ตามหนาท่ีการงาน 

(   ) ตามครอบครัว  (   ) อ่ืนๆ …………..  

6. จํานวนสมาชกิในครอบครัว 
 1-5 คน  6-10 คน  11-15 คน  16 คนข้ึนไป  

7. ลักษณะบานพกั 
 เปนของตนเอง    เชา 
 เปนผูอยูอาศัย    อ่ืนๆ  ................... 

8.  อาชีพ    เกษตรกร      คาขาย 

     ธุรกิจสวนตัว     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

     รับราชการ      พนักงาน/ลูกจางรัฐ 

     พนักงาน/ลูกจางหนวยงานเอกชน   รับจางท่ัวไป 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................................. 

9.  รายไดตอเดือน    ตํ่ากวา 5,000 บาท     5,001 – 10,000 บาท 
     10,001 – 15,000 บาท    15,001 – 20,000 บาท 

     20,001 บาท ข้ึนไป 

10. รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม 
    พอ/เหลือเก็บ  พอ/ไมเหลือเก็บ  ไมพอ/ตองกูยืม 
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11. ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ท่ีผานมา  

 สูงข้ึน   ตํ่าลง   ไมเปล่ียนแปลง 

12. ทานเดินทางดวยพาหนะ  

 รถจักรยาน   รถจักรยานยนต          รถยนตสวนตัว  

 รถบรรทุก  รถโดยสารสาธารณะ   อ่ืนๆ .............................. 

13. การถือครองท่ีดินทํากิน      ไมมี 

  ไมมีท่ีทํากิน 

  ไมมีแตเชา (โปรดระบุ).....................งาน....................ไร 
  มีและเปนเจาของ 

  นอยกวา  1 ไร   1-5  ไร   6-10  ไร 
  11-15  ไร    16-20  ไร   มากกวา  20  ไร 

14. ระยะเวลาท่ีทานอาศัยอยูในหมูบานนี้      ตํ่ากวา 10  ป   11-15  ป 
       16-20 ป   มากกวา 20 ปข้ึนไป 

15. ทานเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
หรือไม 
   เคย   (ระบุ)  จาก 

          หนังสือพมิพ,แผนพับ,โปสเตอร      วิทยุ,โทรทัศน    
  คณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ผูนําชุมชน 

  ไมเคย 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในหมูบานหากมีโครงกา
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
 
คําถาม ถามีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ผานหมูบานของ
ทาน   

ทานคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนบางและผลกระทบดังกลาวจะอยูในระดับใด ? 

 ผลทางบวกมากท่ีสุด = +3   ผลทางบวกปานกลาง = +2    ผลทางบวกนอย = +1 

 ผลทางลบมากท่ีสุด =   -3  ผลทางลบปานกลาง =  -2    ผลทางลบนอย =   -1 

   ไมเกิดผลกระทบ = 0 
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ระดับปญหาในปจจุบัน ถามีโครงการคาดวาจะมีระดับผลกระทบ สภาพท่ีคาดวาจะเกิด
ผลกระทบ 
ทางสังคม 

ไมมี นอย ปานกลาง มาก -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

ผลกระทบดานคุณคาการ
ใชประโยชนประกอบไป
ดวย 

           

1. การใชประโยชนจาก
ท่ีดินของทาน   

           

- สภาพท่ีอยูเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

(การถือครอง การอพยพ) 

           

- สภาพพื้นที่ทํากิน            

- สภาพพื้นที่
สาธารณประโยชน 

           

- สภาพพื้นที่ปาตนนํ้า            

- สภาพพื้นที่ปาใชสอย            

2. แหลงน้ําและการใชน้ํา               

- แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

           

- ปริมาณการใชน้ํา            

- คุณภาพของแหลงนํ้า            

3. สภาพการคมนาคม             

- สภาพถนน            

- สภาพการจราจร            

- ความสะดวกในการ
สัญจรติดตอ 

           

- ความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

           

4. พลังงานไฟฟา            

- ความสมํ่าเสมอของ
กระแสไฟฟา 

           

- ปริมาณของกระแสไฟฟา            

- คาไฟฟา            

สภาพท่ีคาดวาจะเกิด ระดับปญหาในปจจุบัน ถามีโครงการคาดวาจะมีระดับผลกระทบ 



 
 
 

 

158 

ไมมี นอย ปานกลาง มาก -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

ผลกระทบดานคุณคาการ
ใชประโยชนประกอบไป
ดวย 

           

1.  เศรษฐกิจและสังคม            

- อาชีพ            

- รายได            

- เงินฝากภาระหนี้สิน            

- ลักษณะการถือครอง
ที่ดิน 

           

- ความสัมพันธของคนใน
ชุมชน 

           

- การมีสวนรวมของชุมชน            

- การมีสวนรวมของ
ชาวบานกับกิจกรรมใน
ชุมชน 

           

2.  สาธารณสุขและความ
ปลอดภัย 

           

- สถานบริการ
สาธารณสุข/โรงพยาบาล 

           

- ความสามารถในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

           

- สุขอนามัยของประชาชน            

- การจัดการขยะและของเสีย            

- อาหารการกิน            

3.   คุณคาทางประเพณี
และวัฒนธรรมในทองถิ่น 

           

- ประเพณีในทองถ่ิน            

- วัฒนธรรมในทองถ่ิน            

4.  การทองเท่ียวและ
สุนทรียภาพ 

           

- ความสมบูรณของสภาพ
ธรรมชาติ 

           

- แหลงทองเท่ียวใน
ทองถ่ิน 

           

- ความงดงามของทิวทัศน

ธรรมชาติ 

           

- แหลงโบราณคดีและ            
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ตอนท่ี 3 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมูปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 
คําช้ีแจง กรุณาเรียงลําดับแนวทางหรือมาตรการท่ีควรเรงดําเนินการกอน-หลัง โดยใสหมายเลข 1-4 

หนาขอความ ตามความคิดเห็นของทาน 

แนวทาง หมายถึง วิธีการที่จะกระทําหรือดําเนินการ 
มาตรการ หมายถึง ขอกําหนด กฎระเบียบใหปฏิบัติตาม 

1. ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชท่ีดินท่ีเกิดจากโครงการ
กระเชาลอยฟาไดอยางไร 

.............. 1.  หลีกเล่ียงพื้นท่ีทํากินของชาวบาน 

.............. 2.  ชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณีท่ีใชท่ีดินทํากินของชาวบาน 

.............. 3.  โครงการฯ ดําเนินการเชาท่ีดินหรือปลูกปาทดแทนกรณีท่ีใชพื้นท่ีตนน้ําหรือ
ปาใชสอย 

              .............. 4.  โครงการฯ หาพื้นท่ีทํากินใหมใหชาวบานในกรณีท่ีไดผลกระทบ 
 

2. ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําท่ีเกิดจาก 

โครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

             …………. 1.  หลีกเล่ียงพื้นท่ีปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของชาวบาน 

             …………. 2.  ศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยางรอบคอบ 

             ................. 3.  หากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําท่ีไดมาตรฐานใหแกชาวบาน 

…………….4.  จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีท่ีโครงการตองใชน้ําในพื้นท่ี 
  

3.  ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบจากการใชถนนการคมนาคมท่ีเกิด
จากโครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

………..…..1.  จํากัดน้ําหนักรถบรรทุกขนยายอุปกรณในระหวางการกอสราง 

 ..................2.  กําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง 
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..................3.  โครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหายจากการใชขนสงอุปกรณ
กอสราง             

 ................. 4.  จัดสรางถนนตางหากเพื่อเปนเสนทางการกอสรางโครงการกระเชาลอยฟา 

4.  ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟา ท่ีอาจเกิดจาก
โครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

 ………….. 1.  แบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใชในครัวเรือนใหแยกจากกัน 

 ………….. 2.  โครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาในระหวางการกอสราง 

………….. 3.  การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนเพ่ือปองกันกระแสไฟฟาขัดของ 

.................. 4.  ภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหาพลังงานทดแทน 

5.  ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจเกิดจาก
โครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

...................1.  จัดหาอาชีพเสริมท่ีทดแทนรายไดจากการเพาะปลูกและการขายของท่ีระลึก
ริมทาง 

...................2.  หากการกอสรางเสร็จส้ินใหชุมชนมีหุนสวนจากรายได เพื่อนําเงินมาพัฒนา
หมูบาน 

              …………...3.  โครงการฯ ควรจางแรงงานในทองถ่ินแทนการจางแรงงานตางถ่ินตามความ
เหมาะสม 

              ………..….4.  สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

6. ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจาก
โครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

....................1.  ในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัดกรองและตรวจโรคแรงงาน
ตางถ่ิน 

 ...................2.  จัดระบบการจัดการขยะและของเสียในชุมชนใหไดมาตรฐาน 

              …………...3.  ขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและหลังการกอสรางใหท่ัวถึง 

              ................ 4.  มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการกอสราง 
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7.  ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานคุณคาทางประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน ท่ีอาจเกิดจากโครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

…………..1.   สงเสริมประชาสัมพันธและพัฒนาศูนยการเรียนรูประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ินในหมูบาน 

…………..2.   จัดสถานท่ีในการนําเสนอประเพณีวัฒนธรรมท่ีนาสนใจในหมูบาน 

…………..3.   สงเสริมใหหมูบานเปนหมูบานท่ีเปนส่ือในการแนะนําทางประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

…………..4.  จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมคุณคาทางประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

7.  ทานคิดวาควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการทองเท่ียวและความงามตาม
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดจากโครงการกระเชาลอยฟาไดอยางไร 

…………..1.  สงเสริมประชาสัมพันธและจัดโปรแกรมการทองเท่ียวผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึน
ภายในหมูบานปางหมู 

…………..2.  ใหชาวบานเปนผูดําเนินการบริการนักทองเท่ียวรวมกัน 

…………..3.  จัดสภาพแวดลอมของเสาโครงเหล็กและสถานีใหกลมกลืนกับธรรมชาติ 

…………..4.  เตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน การอบรม 

                       ภาษาตางประเทศ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp1 -1.0646 350 .85139 .04551 Pair 1 

mep1 .5903 350 1.97805 .10573 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp1 & mep1 350 -.857 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp1 - mep1 -1.65486 2.74292 .14662 -1.94322 -1.36650 -11.287 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp2 -1.2590 350 .83436 .04460 Pair 1 

mep2 .4905 350 1.72673 .09230 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp2 & mep2 350 -.921 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp2 - mep2 -1.74952 2.51638 .13451 -2.01407 -1.48498 -13.007 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp3 -1.0793 350 .90780 .04852 Pair 1 

mep3 .7493 350 1.74980 .09353 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp3 & mep3 350 -.859 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp3 - mep3 -1.82857 2.57201 .13748 -2.09896 -1.55818 -13.301 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp4 -1.1019 350 .83582 .04468 Pair 1 

mep4 .0743 350 1.69166 .09042 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp4 & mep4 350 -.639 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp4 - mep4 -1.17619 2.31692 .12384 -1.41977 -.93262 -9.497 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp5 -1.1380 350 .89569 .04788 Pair 1 

mep5 -.0894 350 1.26001 .06735 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp5 & mep5 350 -.582 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp5 - mep5 -1.04857 1.92419 .10285 -1.25086 -.84628 -10.195 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp6 -1.0606 350 .84785 .04532 Pair 1 

mep6 .4783 350 2.15479 .11518 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp6 & mep6 350 -.846 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp6 - mep6 -1.53886 2.90732 .15540 -1.84450 -1.23321 -9.902 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp7 -.7171 350 .42989 .02298 Pair 1 

mep7 .6271 350 2.05762 .10998 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp7 & mep7 350 .526 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp7 - mep7 -1.34429 1.86758 .09983 -1.54062 -1.14795 -13.466 349 .000 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

mp8 -1.1650 350 .93086 .04976 Pair 1 

mep8 .8564 350 2.02437 .10821 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 mp8 & mep8 350 .674 .000 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 mp8 - mep8 -2.02143 1.55656 .08320 -2.18507 -1.85779 -24.295 349 .000 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – สกุล   นางสาวศิรานชุ  สุวรรณ 
 

วัน เดือน ป เกดิ     1 กุมภาพนัธ 2525 

 

ประวัติการศึกษา  

        2540 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเทพบดินทรวิทยา 
จังหวัดเชียงใหม 

        2543 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

        2547 สํ า เ ร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 
 

ประวัติการทํางาน  

2548  -  2550 เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ บริษัทโกลบอลยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด 

หนวยงาน นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 

2550 – ปจจุบัน เจาหนาท่ีบริหารงานคุณภาพส่ิงแวดลอมการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 
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