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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน ดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา               
ของกลุมสตรีผูนําชุมชม 

 
ช่ือ-สกุล............................................................................................................................................... 
ตําแหนงในหมูบาน.............................................................................................................................. 
เพศ......................................................................อายุ.......................................................................... 
ท่ีอยู......................................................................................................................................................   
วัตถุประสงคขอท่ี1 
เพื่อศึกษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของผูนําสตรีชุมชนสูเยาวชน 
 ประเด็นตัวบุคคล 

-การมีสวนในการกอต้ังกิจกรรมในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน 
-ผูถายทอดขอมูลเปนใครบาง 
-วิธีการถายทอดขอมูล สามารถนําไปวิเคราะหสังเคราะหจนกลายเปนความรู หรือตางฝาย

ทําหนาท่ีท้ังผูถายทอดและผูเรียนรูจากการรับการถายทอดความรูท่ีตางคนตางผลักดันกันทําหนาท่ี
ในการรับและการให 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



 130

ประเด็นเนื้อหาความรู องคความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จําแนกเปนดิน
น้ําปาไม 

-ความรูในการจัดการปาชุมชนมีอะไรบาง ดานแหลงอาหาร สมุนไพร และมีวัฒนธรรมใน
การจัดการอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
เปาหมายในการถายทอด 

-กลุมสตรีผูนําชุมชนมีเปาหมายในการถายทอดความรูในการจัดการทรัพยากรปา แหลง
อาหาร สมุนไพรอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
วิธีการถายทอดและเรียนรู 

-ถายทอดอยางไร เชนเลาเร่ือง การจัดเวที แลกเปล่ียนความรู การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
การปฏิบัติแบบมีสวนรวม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

-บทบาทหนาท่ีของเนื้อหา 
องคความรู ท่ี เกิดจากการถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูสามารถเปนกลไกลในการเช่ือมโยง
สัมพันธภาพของคนในชุมชนในทางบวกหรือลบ และการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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วัตถุประสงคขอท่ี2 ศึกษากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน 
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน 
ความรูความเขาใจ ความตระหนัก จิตสํานึก เจตคติ การมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู การ
สรางทักษะ( การเลาเร่ืองเราพลัง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การ
ปฏิบัติแบบมีสวนรวม) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงคขอท่ี3 ศึกษาผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของ
กลุมสตรีผูนําชุมชน 
ดานเจตคติ 
มีความหวงใยและไวตอปญหาเห็นถึงมิติคุณคาการดํารงชีวิต มีความต้ังใจจริงและมุงม่ันจะมีสวน
รวมในการรักษา ปรับปรุงส่ิงแวดลอมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ดานทักษะ 
มีทักษะในการคนหาขอมูล นํามาปรับใชไดอยางถูกตองกับสถานการณทักษะ ในการส่ือสารเพื่อ
ขยายขอมูลแกผูอ่ืน ทํางานอยางเปนระบบ มีกระบวนการทํางานเปนกลุม ระดมความคิดเพ่ือจัดการ
ปญหา สรางเครือขายรวม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ดานการมีสวนรวม 
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูการทํางานเปนกลุม การตัดสินใจกับกลุม มีบทบาทหนาท่ีในการ
ทํางานอยางชัดเจน รวมวางแผนปรับปรุงงานใหเปนไปตามเปาหมาย มีสวนรวมนําเสนอ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

 
กลุมสตรีผูนําชุมชนบานหวัทุง (กลุมแมญิงฮักถ่ิน) 

1. นางหลา   ศรีบุญยัง 
2. นางศรีวรรณ  รูดี 
3. นางสุนีย   แสนออน 
4. นางอรุณ   แสนแอน 
5. นางแดง   จัดจาน 
6. นางบุญศรี   เฟองฟู 
7. นางสมจิต   คนคํา 
8. นางสุนี   ชัยชนะ 
9. นางบุญนํา   ศรีเงิน 
10. นางดวงงา   ณ ไชยวงศ 
11. นางศรี   สุยะพันธุ 
12. นางเปง   สารจันทร 
13. นางวันดี   คําฟน 
14. นางศรีจันทร  ใจคํา 
15. นางแสงจันทร  พรหมเมือง 

 
กลุมปาสมุนไพรบานหัวทุง 
 1. นางหลา    ศรีบุญยัง 
 2. นายสมพล    ไชยมี 
 3. นายประจักษ    ปนกุย 
 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

1. นายนิคม    พุทธา 

2. นายโอฬาร    อองฬะ 

3. นางนุจิรัตน   อองฬะ 
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เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
1. นายศักดิ์สิทธ์ิ   ปลาสุวรรณ 

2. นายรัตน    บุญชาญ 

 
กลุมเยาวชนบานหัวทุง 

1. นายณัฐพงษ   จินาเดช 

2. นางสาวรัตนาภรณ   ขาวขํา 

3. เด็กชายอภิลักษณ   สมบุญมี 

4. เด็กหญิงคะนึง  วันวิเศษ 

5. เด็กหญิงอรทัย   สายใจ 

6. เด็กชายสุพัตร   วงชัย 

7. เด็กชายธนศักดิ์  ปนเมืองใจ 

8. นายกนกศักดิ์  ดาวแกวเรือน 

9. นายชัชวาล   ขันนา 

10. เด็กชายเจณรงค  อินตะมา 

11. เด็กชายณัฐพันธุ   ปูลิมะ 

12. เด็กชายนิติศักดิ์   โตนิติ 

13. เด็กหญิงนงลักษณ แซซ้ิม 

14. เด็กหญิงวีรีญา   กัณทะ 

15. เด็กหญิงกาญจนา ขันคํา 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล    นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยเดช 
 
วัน เดือน ป เกิด    1 สิงหาคม 2527 
 
ประวัติการศึกษา   

- ปการศึกษา 2544  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก โรงเรียนน้ําดิบ
วิทยาคม อําเภอปาซาง จังหวดัลําพูน 

- ปการศึกษา 2546  สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม 

- ปการศึกษา 2548  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 


