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ภาคผนวก ก 
ภาพการนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช

ในพื้นที่วิจัย และตัวอยางปายรณรงค
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ภาคผนวก ก   
การนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชในพ้ืนที่ลานกางเต็นท 
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การเก็บตวัอยางน้ําและบันทึกขอมูลภาคสนาม  
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ตัวอยาง ปายรณรงคการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 
 

www.ssru.ac.th



 95 

 
ตัวอยางสติ๊กเกอร ติดที่ขวดผลิตภัณฑ  
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ภาคผนวก ข 
แบบสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว 
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แบบสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริเวณลานกางเต็นท …................................... 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
คําชี้แจง : โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือก หรือใสหมายเลข

แสดงลําดับที่ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ                ชาย                           หญิง 
2. อายุ                
                         ต่ํากวา 15 ป                15-20 ป               21-25 ป               26-30 
ป                
                         31- 40 ป                     มากกวา 40 ป 
3. ระดับการศึกษา 
                         ประถมศึกษา              มัธยมศึกษา               ปริญญาตรี                
                         สูงกวาปริญญาตรี       อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 
4. อาชีพ 
                         นักเรียน/นักศึกษา       รับราชการ                รัฐวิสาหกิจ                
                         นักวิจัย                        ธุรกิจสวนตัว            พนักงานบริษัท 
                         อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 

ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

5. โปรดเรียงลําดับเหตุผลของการเดินทางมาทองเที่ยวที่นี่ โดย ลําดับที่ 1 หมายถึง เหตุผลลําดับแรก ,  

ลําดับที่ 2 หมายถึง เหตุผลลําดับที่ 2 ..... (ทานสามารถเลือกเรียงกี่ลําดับก็ได) 
           เหตุผล                         ลําดับท่ี                       เหตุผล                     ลําดับท่ี  
     1) พักผอน                                ............                            7) กางเต็นทพักแรม           ...........   
     2) ดูสัตวปา                              ............                            8) ชมทิวทัศน                    
............                             
     3) ชมพรรณไม/ดอกไม              ............                             9) ขี่จกัรยาน                    ............    
     4) ดูนก                                    ............                            10) เดินปา                        
............                            
     5) ศึกษา/วิจัย                            ............                           11) ถายรูป                       
............                             
     6) เลนน้ําตก                             ............                            12) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 
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ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว (ตอ) 

6. ทานเดินทางมาจากจังหวัดใด ................................................................ 

7. ทานกางเต็นทพักแรมในอุทยานแหงนี้เปนครั้งที่ ..............จํานวน.................. คืน 
8. ทานนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดประเภทใดมาดวยบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 
9. ทานคิดวาผลิตภัณฑรักษาความสะอาดประเภทใดที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 

10.ทานคิดวาผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมประเภทใดที่ควรนํามาจําหนายในอุทยาน
แหงชาติ (เรียงลําดับ) 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 

11. ทานเห็นดวยหรือไมหากอุทยานแหงชาติมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว 

  เห็นดวย                                                   ไมเห็นดวย   

12. หากอุทยานแหงชาติจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว
ทานยินดีรวมจายใหกับอุทยานเปนจํานวนเงิน........................บาท 

13. ทานอยากใหอุทยานแหงชาติเขาใหญมีการจัดกิจกรรมใดใหกับนักทองเที่ยว 

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

..............................................................................................................................................................     
14. ขอเสนอแนะอื่นๆ       
..............................................................................................................................................................       

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณท่ีทานสละเวลาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัย 

 
 

 
 

วันที่................................ 
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ภาคผนวก ค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 
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Mr. Tatsanawalai Utarasakul                    9 April 2010 

Suan Sunandha Rajabhat University 

Thailand 

 

Dear Mr. Tatsanawalai Utarasakul, 

 

CONFIRMATION OF ACCEPTANCE: PRESENTATION DURING ACADEMIC SESSION, WORLD 

ECOTOURISM CONFERENCE, KUALA LUMPUR, 8 – 11 JULY 2010 

 

Title of Paper: ECO-FRIENDLY CLEANSERS: THE PROMINENT KEY FOR ECO-CAMPSITE 

DEVELOPMENT IN KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILAND 

 

Thank you very much for submitting your abstract for consideration. There has been an overwhelming 

response from the academic fraternity from all over the world and the abstracts are mainly of high 

quality. As the Academic Session can only accommodate a limited number of papers, the paper review 

committee had to work overtime to reach a consensus on the selected abstracts. As such I would like to 

apologise for the slight delay in issuing this confirmation letter. 

 

It gives me great pleasure to inform you that your paper has been accepted by the committee. 

Congratulations and I am sure the conference delegates will have a lot to gain from listening to your 

presentation, which is highly pertinent to the theme of WEC 2010.  

 

However, I would like to brief you on the conditions of our invitation. Firstly this invitation is subject to 

your registration as a paying delegate on or before 16 April 2010. Registration can be made online at 

http://www.discoverymice.com/WEC2010/world-ecotourism-conference-2010-registration.htm. 

Secondly, all conference fees, accommodation, travelling and incremental expenses are to be borne by 

the successful author(s). Thirdly, the author (s) are requested to comply with the deadlines for 

registration as delegate as well as for submission of the full paper on or before 28 May 2010 for 

review, failing which the Organisers reserve the right to withdraw the opportunity for the author(s) to 

make a presentation. All information can be obtained from the official website: 

www.WorldEcotourismConference.com. Enquiries pertaining your registration can be directed to 

registration@worldecotourismconference.com. As a paying speaker, your full paper will be included in 

the conference proceedings which will be distributed to the participants in the form of a CD Rom. 

 

I am also glad to inform that as a paper presenter you are eligible to pay the early bird registration fee. 

Please key in Promo Code: SP1090 when you make your online registration to activate this special 

offer. 

 

Again I would like to congratulate you and look forward to meeting you in Kuala Lumpur come July! 

 

Best wishes. 

 

 

 

Prof. Dr. Amran Hamzah 

Chairman 

Paper Review Committee 

www.ssru.ac.th
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