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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ 

           
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุ  ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะนำผลการศึกษาไปสร้างรูปแบบคู่
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบคำถามทุก
ข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็นความลับ ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม
เท่านั้น 
 
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกระบวนการและผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตอนเอง
ของผู้สูงอายุ และผลการปฏิบัติ 
 ตอนที่ 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตอนเองของผู้สูงอายุ 
และผลการปฏิบัติ 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตอนเองของ
ผู้สูงอายุ 

โดยระบุระดับของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ ดังนี้ 
5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด/ ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก/ ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพมาก  
3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง/ ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพปานกลาง  
2 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย/ ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพน้อย  
1 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด/ ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ( ) ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
2. อายุ  
  60 ปีขึ้นไป  อ่ืน ๆ ..............ปี 
3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ปวส./ หรืออนุปริญญา  ปริญญาตรี ขึ้นไป   อ่ืน ๆ ระบุ …….......…. 
4. อาชีพ 
  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้างทั่วไป 
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  ข้าราชการเกษียณ  ว่างงาน  อ่ืน ๆ.....................  
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
  1-10 ปี  11-20 ปี  21-30 ปี  
  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  
  มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
7. ความถี่ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เข้าร่วมทุกครั้ง  1-3 ครั้ง/ ปี  4-6 ครั้ง/ ปี 
  7-9ครั้ง/ป ี  อ่ืนๆ................... 
8. ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ (ระบุ) 
 8.1…………………………………………………………………………. 
 8.2…………………………………………………………………………. 
 8.3…………………………………………………………………………. 
 8.4…………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ 

 
การแสวงหาความรู้และการใช้ความรู้ 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 
ระดับการปฏิบัติ 

ผ ล ก า ร ใ ช ้ ภ ู มิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  สภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่อาศัยส่งผลให้มีการใช้ภูมิปัญญาในการ

ดูแลสุขภาพ 
          

2.  สภาพความเป็นอยู่ของท่าน/ ครอบครัวส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 

          

3.  ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ           
4.  ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดูแลสุขภาพในชุมชนของท่าน 
          

5.  ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลสังคมในการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 

          

6.  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนของ
ท่าน ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง 

          

7.  บทบาทหน้าที่ทางสังคมส่งผลต่อการได้รับการยอมรับในการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ   

          

8.  สถานะทางสังคมของท่านส่งผลต่อการได้รับการยอมรับในการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 
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9.  การขัดเกลาทางสังคมส่งผลต่อความรู ้การใช้  การยอมรับการ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด 

          

10.  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาการยอมรับการใช้ภูมิปัญญา 

          

11.  การมีส่วนร่วมทางสังคมส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การ
พัฒนา การยอมรับ 

          

12.  การแลกเปลี่ยนทางสังคมส่งผลต่อการเรียนรู้ การพัฒนา การ
ยอมรับ การถ่ายทอด 

          

 
 

การแสวงหาความรู้และการใช้ความรู้ 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 
ระดับการปฏิบัติ 

ผ ล ก า ร ใ ช ้ ภ ู มิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
13.  ท่านได้มีการพัฒนา/ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดูแลสุขภาพตนเอง 
          

14.  หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

          

15.  หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาบริหารจัดการความรู้ ด้านการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ ในชุมชน 

          

16.  หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาควบคุมดูแล รักษา สนับสนุนให้มีการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 

          

17.  หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ           
18.  หน่วยงานภาครัฐได้ออกนโยบายและกฎหมาย  ในการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 
          

19.  ภมูิปัญญาทีใ่ช้มีหน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง หรือลิขสิทธิ์           
20.  ท่านมีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ           
21.  ท่านมีความเชื่อในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ           
22.  ท่านใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง           
23.  ภูมิปัญญาท้องถิน่ทีท่่านใช้ได้รับการยอมรับ           
24.  ท่านมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น           
25.  ภูมิปัญญาท้องถิน่ทีท่่านใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลให้ท่าน

สุขภาพดี 
          

26.  ท่านได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการช่วยเหลือ เพ่ือนบ้าน/ ชุมชน           
27.  ภมูิปัญญาทีท่่านใช้มีความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม           

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

133 
 

 
 
 
 
ตอนที่ 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

 
กระบวนการของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
ไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 
ระดับการปฏิบัติ 

ผ ล ก า ร ใ ช ้ ภ ู มิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
28.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการในด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
          

29.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการในการ ถ่ายทอดความรู้ 
ความเชื่อ ทัศนคติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผ่าน
การติดตอ่สื่อสาร ระหว่างบุคลหรือสังคม 

          

30.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ การ
ได้รับการยอมรับ 

          

31.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการในการพัฒนา ตนเองด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 

          

32.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
ส่งผลดีต่อสุขภาพตนเองที่ได้รับการยอมรับ 

          

33.  ท่านมีรูปแบบกระบวนการและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการถ่ายทอด 

          

34.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การบอกเลา่ในการดูแลสุขภาพ 

          

35.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การสาธิต 

          

36.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ผาน
ปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพ 

          

37.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การเรียนรู้จากสื่อการสอน 

          

38.  ท่านใช้ใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการใน การถ่ายทอดความรู้
ผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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กระบวนการของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
ไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 
ระดับการปฏิบัติ 

ผ ล ก า ร ใ ช ้ ภ ู มิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
39.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการใน การถ่ายทอดความรู้

ผ่านการแสดงพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา 

          

40.  ท่านใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 

          

41.  รูปแบบกระบวนการท่านใช้วิธีการที่ท่านใช้มีความเหมาะสม
สามารถปฏ ิบ ัต ิได ้จร ิงสอดคล้องกับบร ิบททางส ังคมและ
สภาพแวดล้อม 

          

42.  ภูมิปัญญาที่ท่านได้รับการปรับแต่งมีความเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม 

          

43.  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของท่านมีความเหมาะสม  สามารถ
ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม 

          

44.  ผลการใช้รูปแบบกระบวนการและวิธีการ มีความ  เหมาะสม
สามารถถ่ายทอด และปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดล้อม 

          

45.  ท่านได้ที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัว 

          

46.  ท่านได ้เผยแพร่ความรู ้ให ้ค ําแนะนําบุคคลอ่ืน ส ังคม หรือ
สาธารณะชนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

          

 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอแสดงความขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์......................................................... ผู้สัมภาษณ์.......................................................................  

สถานที่สัมภาษณ์......................................................วัน/ เดือน/ ปี ..................... เวลา .............. ........................... 

ประเภทภูมิปัญญา.................................................................................................................................................... 

ระดับการบรรลุผล 

 มาก........................................................................................... .......................................................... 
 ปานกลาง...................................................................................................................... ....................... 
 น้อย......................................................................................................................... ......................... 

 
1. ท่านมีโรคประจําตัวอะไรบ้าง และมีวิธีการรักษาหรือดูแลตัวเองอย่างไร 

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

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

2. ทําไมท่านจึงสนใจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง (สมุนไพร กิจกรรม หรืออ่ืน ๆ) 

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

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

3. ท่านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง (เพราะอะไร) 

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

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

4. ท่านมีข้ันตอนการอย่างไร 

 4.1 เมื่อเริ่มใช้ใหม่ ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..................…………..... 
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 4.2 มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 

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

 4.3 วิธีการข้ันตอนที่ใช้ในปัจจุบัน 

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

5. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 

 5.1 โรคที่เป็นดีขึ้นหรือไม่ 

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

5.2 มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง 

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

5.3 ข้อดี/ ข้อเสียต่างที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง 

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

6. ท่านมีวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองสู่ผู้อ่ืนอย่างไร 

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

7. ท่านมีวิธีการสังเกต/ พิจารณาว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ผลหรือไม่ ท่านดูจากอะไร 

 ตัวท่านเอง....................................................................................................................................... 

ผู้อื่น.................................................................................................................... ............................ 

8. ในด้านสังคมมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของท่าน หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................………….....………………………… 
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9. ในด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ ท่านหรือไม่ 

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

10. บุคคลที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยมีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของท่าน อย่างไร 

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

11. มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ของท่านหรือไม่ 
หน่วยงานใดบ้าง, ส่งเสริมอยางไร 

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

12. มีอะไรอีกบ้างท่ีท่านคิดว่าสําคัญต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของท่าน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................………….....………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    จักรพันธ์ พรมฉลวย 
ที่อยู่ 146/1 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   

พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
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