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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

 
โดย นายวารุตม ์ วิรัศมีนกัศึกษาปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกจิ  

ค าช้ีแจงจงตอบค าถามหรือท าเคร่ืองหมายลงในท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ  ชาย   หญิง 
2.ท่านก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  2  3 
3. ในภาคเรียนท่ีผา่นมาท่านไดรั้บผลการเรียนวชิาเกษตรในระดบัใด 

   0  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  
4. เม่ือเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดแลว้ท่านจะประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเกษตรหรือไม่ 

อาชีพท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร คือ........................... 
  อาชีพท่ีเก่ียวกบัการเกษตร คือ....................... 

5.ผูป้กครองของท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมกนัเท่าไหร่ 
  ต ่ากวา่ 1,000 บาท  10,001 - 15,000 บาท 
   1,001 – 5,000 บาท   มากกวา่ 15,000บาท 
   5,001 – 10,000 บาท 

7.อาชีพของผูป้กครอง 
  เกษตรกร    ธุรกิจส่วนตวั 
  รับราชการ   พนกังานเอกชน 
  รับจา้งทัว่ไป    อ่ืนๆ .................. 
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ตอนที ่2แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านความรู้และสังคม 

ค าช้ีแจง จงตอบค าถามหรือท าเคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. ความรู้เกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.1. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจากอะไรมากท่ีสุด 

  ความอ่อนแอทางวฒันธรรม  การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป  
  การกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ ความนิยมสินคา้จากต่างประเทศ  

1.2. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนน้ใหเ้กิดกบัส่ิงใดมากท่ีสุด  
ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
 ความสมดุลระหวา่งสินคา้ต่างประเทศกบัสินคา้ไทย  
 ความสมดุลระหวา่งอุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม  
 ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย  

1.3. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หลกัการพึ่งพาตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
  การพึ่งตนเองทางดา้นสังคม  การพึ่งตนเองทางดา้นจิตใจ  

การพึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง  
1.4. หลกัการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  

  การพึ่งตนเองเป็นส าคญั          การสร้างนิสัยนิยมไทย  
  การบริการดินและน ้าอยา่งเหมาะสม การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้  

1.5. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนินชีวติในลกัษณะใด  
  ด าเนินชีวติในลกัษณะใด    
  ด าเนินชีวติอยา่งเคร่งครัด  

ด าเนินชีวติทางสายกลางยดึความพอดี  
  ด าเนินชีวติเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง  

1.6. ความพอเพียงดา้นสังคมตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงส่ิงใด  
  สังคมเขม้แขง็            สังคมมีหลากหลาย  

คนในสังคมมีความเป็นอยูท่ี่ดีคนในสังคมไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร  
1.7.คุณธรรมดา้นใดท่ีมีความส าคญักบัหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมากท่ีสุด  

  เป็นคนมีศีลธรรม    มีความละอายต่อบาป  
เป็นผูมี้ความโอบออ้มอารี   มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร  
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1.8. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของในหลวง ด าเนินชีวติแบบใด 
ด าเนินชีวติท่ีพอเพียง  ตามนถากรรม 
ด าเนินชีวติตามปกติ  ด าเนินชีวติอยา่งฟุ่มเฟือย 

 1.9. ทฤษฎีใหม่และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแกไ้ขปัญหาดา้นใดในสังคม
เป็นส าคญั 

ความยากจน   ปัญหาการก่อการร้าย 
ปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม ปัญหาความแตกแยกของประชาชน 

 1.10. การแกปั้ญหาวกิฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมา
ประกอบอาชีพใด 

รับจา้ง   การท าการเกษตร 
การท าธุรกิจส่วนตวั  ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
 

2.ความคิดเห็นเกีย่วกบัความสามารถของครูเกษตร 
2.1. เก่ียวกบัครูผูส้อนวชิาเกษตรของท่าน ท่านคิดวา่ตวัท่านเองมีความช านาญในทกัษะ

การเกษตรเพิ่มข้ึนภายหลงัจากไดรั้บการสอนจากครูเกษตรของท่านหรือไม่ 
 ไม่เกิดความช านาญเพิ่มข้ึนเลย 
 เกิดความช านาญเพิ่มข้ึน คือ 

 การเล้ียงสัตว.์............................................ 
การปลูกพืช............................................. 
 การช่างเกษตร............................................. 
 การบ ารุงดินและปุ๋ย............................................. 
 ดา้นอ่ืนๆ............................................. 

2.2.ในภาคเรียนท่ีผา่นมา เท่าท่ีท่านทราบหรือพบ ครูผูส้อนวชิาเกษตรของท่านไดร่้วม

กิจกรรมในการวางแผนและปฏิบติัทางการเกษตรร่วมกบันกัเรียนบา้งหรือไม่ 

  ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย 

  เคยร่วมกิจกรรมจ านวน................คร้ัง 

ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 1................................................................ 

   2................................................................ 

3................................................................ 
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2.3.ในภาคเรียนท่ีผา่นมาท่านเคยไดรั้บความรู้ทางการเกษตรและค าแนะน าจากบุคลากร

ภายนอกโรงเรียนหรือจากครูหมวดวชิาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ครูเกษตร โดยการประสานงานจากครูเกษตรของ

ท่านหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย จ านวน..............คร้ังคือ 

1................................................................ 

   2................................................................ 

3................................................................ 

2.4.ในภาคเรียนท่ีผา่นมา เท่าท่ีท่านพบหรือทราบมา ครูผูส้อนวชิาเกษตรของท่านเคยพา

นกัเรียนไปทศันศึกษา หรือเยี่ยมชมการด าเนินงานกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรภายนอก

โรงเรียนบา้งหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคยจ านวน......................คร้ัง คือ 

ไดแ้ก่ การไปดูงานเก่ียวกบัเร่ือง 

1................................................................ 

   2................................................................ 

3................................................................ 

2.5.ในภาคเรียนท่ีผา่นมาท่านเคยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภายใตก้าร

สอนและควบคุมโดยครูผูส้อนวชิาเกษตรของท่านหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย จ านวน............คร้ัง คือ 

ไดแ้ก่การจ าหน่าย 

1..........................................เป็นเงิน................................บาท 

2..........................................เป็นเงิน................................บาท 

3..........................................เป็นเงิน................................บาท 
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2.6.ในภาคเรียนท่ีผา่นมาท่านไดรั้บรางวลัหรือเกียรติบตัรจากการท ากิจกรรมการเกษตร

ภายใตก้ารสอนและควบคุมของครูผูส้อนวชิาเกษตรของท่านหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย จ านวน........................คร้ัง เป็นกิจกรรมเร่ือง 

1................................................................ 

   2................................................................ 

3................................................................ 

3.ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกจิกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.1. จากบา้นท่ีท่านพกัอาศยัในปัจจุบนัถึงโรงเรียนมีระยะทางประมาณเท่าไหร่ 

0 – 3 กม. 4 – 6 กม. 7 – 10 กม. 10 กม.ข้ึนไป 
 

3.2.สภาพถนนหนทางส่วนใหญ่ จากบา้นท่ีท่านพกัอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัถึงโรงเรียนมีสภาพ 
 ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตหรือราดยาง 
 ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 
ส่วนใหญ่สภาพเป็นทางเดินเทา้แคบๆ 
 อ่ืนๆ.................. 

 
3.3. ส่วนใหญ่พาหนะท่ีท่านใชเ้ดินทางมาโรงเรียน ไดแ้ก่ 

 รถยนต ์   รถโดยสาร 
 รถจกัรยานยนต ์   เดินเทา้ 
 รถจกัรยาน   อ่ืนๆ.................. 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเกษตรตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ของโรงเรียนบ้านแม่งูด 

ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 1. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

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

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

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

 2. แนวทางการแกไ้ขและพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล   นายวารุตม ์วรัิศมี   

วนั เดือน ปี เกดิ  28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2530 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2547  ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวชิรวทิย ์อ าเภอเมือง จงัหวดั 

  เชียงใหม่ 

  ปีการศึกษา 2551  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  ปีการศึกษา 2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน ปี พ.ศ. 2552  เจา้หนา้ท่ีธุรการ โรงเรียนบา้นแควมะกอก และ  

   โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ปี พ.ศ. 2554   พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ งูด อ าเภอฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2556   ครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านขุนแม่ต่ืนน้อย อ าเภออมก๋อย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 


