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ประกาศคุณูปการ 
 
                ผลการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการน าความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ส าเร็จไดเ้พราะไดรั้บการอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จากผูเ้ช่ียวชาญ  ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา  
ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดีตลอดมา  ผูว้จิยั
รู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 
                ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.มงักร  ทองสุขดี  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดั
สุโขทยั  รองศาสตราจารย ์ดร. วรีะพงษ ์ แสงชู-โต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 อาจารย ์ จุฑามาศ  หนุนชาติ  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่   
นางจิราภรณ์  วงษก์วไีพโรจน์  ต าแหน่งครู  วทิยาานะครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม  
จงัหวดัสุโขทยั  นางสาวเรวดี  ด่านกิติไกรลาศ  ต าแหน่งครู  วทิยาานะครูเช่ียวชาญ  โรงเรียน
สุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั นายแพทยม์รุต  พนธารา  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคผิวหนงัและ 
ความงาม โรงพยาบาลสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  เภสัชกรหญิงฉาัชญาภกัด์ิ  ทองไกรลาศ  เภสัชกร
โรงพยาบาลสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั นางสาวกญัชลี  เงินมี แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ โรงพยาบาล 
กงไกรลาศ  อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั  ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้  จนท าให้เน้ือหาสมบูรณ์และมีคุณค่า 
                ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์  อ านวยความ
สะดวกเป็นอยา่งดียิง่และขอบใจนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
สุโขทยัวทิยาคมใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  ในการเก็บขอ้มูลและตอบแบบสอบถาม 
                ขอขอบคุณคุณครูวนัชยั  วงศเ์ทพนิวติั  และคุณครูนิยม  เจติยานนท ์ ผูใ้หก้  าลงัใจและ
สนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีอยา่งดียิง่ 
                คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัขอนอ้มเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดา  มารดา  ครูอาจารย ์ ตลอดจนผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้ิจยั  ทุกท่าน 
 
         ศกัด์ิศรี  สายสิน 
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ช่ือเร่ือง  :   ผลการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการน า 
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนชุมนุม     
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ผูว้จิยั  :   ศกัด์ิศรี  สายสิน 
ปีท่ีท าการศึกษา :   ปีการศึกษา  2560 
 

บทคัดย่อ 
 

                ผลการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ  
ดา้นการเตรียมการสอน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล   
เพื่อส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อใชส่้งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   เพื่อศึกษาความสามารถ 
ในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย
และเพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีมีต่อ
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ในจงัหวดัสุโขทยั  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2560  จ  านวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย   
1)  แบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย  2)  แผนการจดัการเรียนรู้  
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ท่ีมีการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  3)  แบบวดั
ความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
4)  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  5)  แบบวดั 
เจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตราาน และการทดสอบค่าที ( t-test ) 
                ผลการศึกษาพบวา่ 
                1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั 



 
ค 

ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน 
การสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เพื่อน ามาใชป้ระกอบการ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อน
วทิยาศาสตร์ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย  3.05 ซ่ึงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ดี 
                2.  การส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย พบวา่  มีสมุนไพรไทย  
จ านวน  100  ชนิด จ าแนกพืชสมุนไพรได ้2  ประเภท คือ ประเภทท่ี 1  จ าแนกตามรูปแบบการใชย้า  
และประเภทท่ี 2 จ าแนกตามการเก็บเก่ียวสมุนไพร  วิเคราะห์หลกัการท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการทางวทิยาศาสตร์น ามาจดัท าเป็นกิจกรรมการเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ จ  านวน  10  กิจกรรม   
                3.  การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  พบวา่  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และการศึกษาคุณภาพผลงานท่ีมีการ
น าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมปัญญาไทย
ดา้นพืชสมุนไพรไทย ทั้ง  10  กิจกรรม  นกัเรียนมีคุณภาพผลงานท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทยท่ีดา้นพืช
สมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากการปฏิบติักิจกรรมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.11 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดี 
                4. การศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.32 ระดบัความพึงพอใจมาก 
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สารบัญ 
 
บทท่ี           หนา้ 
 
ประกาศคุณูปการ           ก 
บทคดัยอ่            ข 
สารบญั             ง 
สารบญัตาราง            ช 
สารบญัภาพ            ฌ 
       1  บทน า            1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา        1 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั          4 
ขอบเขตของการวจิยั          5 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ          5 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ          7 

 

       2  เอกสารงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง          8 
ภูมิปัญญาไทย                    9 
สมุนไพรพื้นบา้น                  26 
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั    30 
ชุมนุมวทิยาศาสตร์          40 
เจตคติและการวดัเจตคติ          41 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง          47 

 

       3  วธีิด าเนินการ           53 
ประชากร           53 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั          53 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ         54 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล          60 
การวเิคราะห์ขอ้มูล          61 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล         62 

 



 
จ 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

บทท่ี           หนา้     
 
   4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล          65 

ตอนท่ี  1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร 
 ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน  3 ดา้น คือ 
 ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตาม 
 และประเมินผล          66 
ตอนท่ี  2  เพื่อส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น 

   ใน จงัหวดัสุโขทยั  เพื่อใชส่้งเสริมความสามารถในการน าความรู้ทาง   
   วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั       69 

ตอนท่ี  3  เพื่อศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติ 
     ประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   

   โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพร 
   พื้นบา้น          71 

ตอนท่ี  4  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น 
   มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
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ภาคผนวก  ค ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง(IOC) ค่าความยกง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเท่ียง แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช ้                       
ในชีวติประจ าวนั       125 

ภาคผนวก  ง ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ภาคผนวก  จ ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง(IOC) แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั    142 

ภาคผนวก  ฉ ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง(IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้      152 
ภาคผนวก  ช ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง(IOC) แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อ 

ภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย                       157 
ภาคผนวก  ซ ตารางแสดงผลการประเมิน เจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบั 
 พืชสมุนไพรไทย         163 
ภาคผนวก  ฌ ผลการประเมินความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร 

ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น  
คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตาม 
และประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  
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 ภาคผนวก  ญ ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง (IOC) ของการน าภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อน 
วทิยาศาสตร์          173 
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ภาคผนวก  ฏ เผยแพร่ผลงาน        183 
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     2  ตวัอยา่งแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
          แบบประเมินคุณภาพโครงการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม       39 
     3  แสดงพฒันาการของพฤติกรรมของการแสดงออกดา้นเจตคติของผูเ้รียน     42 
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     5  แสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรใน 
         จงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ  
         ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตาม 
         และประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
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     6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราานคะแนนความสามารถในการน าความรู้เก่ียวกบั      
         ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยเปรียบเทียบ 
         ก่อนเรียนและหลงัเรียน          71 
     7  แสดงค่าการประเมินผลคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบั 
         พืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตามเกณฑจ์ากสถาบนัส่งเสริมการสอน 
         วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี          72 
     8  แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น 
         มธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย     73 
     9  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ 
         ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน     126 
     10  ตารางค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
         ในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั        129 
    11  ค่า p  q  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น 
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    12  ตารางแสดงการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน า    
          ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั         134 
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    13  แสดงความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
          ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้       138 
    14  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญา 
         ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน   147 
    15  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
         ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั            148 
    16  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
         ท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทยทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยพื้นบา้นมาใชส่้งเสริม  
         การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน         155 
    17  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืช 
          สมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน     160 
    18  แสดงผลการประเมินเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยไปใช ้
          ในชีวติประจ าวนั           167 
     19  ความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดั 
         กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน 
         การสอนและดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  
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     20  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดั 
         สุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน 
         ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 
         ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน         177 
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากวกิฤตเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ตลอดจนปัญหาทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย 
ในปัจจุบนั  แสดงให้เห็นวา่การพฒันาประเทศท่ีไดอ้าศยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากประเทศ
ตะวนัตกยงัไม่สามารถน าพาสังคมไทยใหพ้ฒันาไปสู่ความย ัง่ยนืได ้ เพราะเราละทิ้งรากฐาน 
การพฒันาอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื  คือ  ภูมิปัญญาของชาติ 
 ดงันั้นส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงใหค้วามส าคญักบั 
ภูมิปัญญาของชาติ  โดยน ามาบรรจุไวใ้นยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมี
คุณภาพและย ัง่ยนื  ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2554, หนา้ 
14)  ไดแ้สดงไวว้า่  การพฒันาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วจิยัและนวตักรรม  ใหเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื  เนน้การน าความคิดสร้างสรรค ์  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทรัพยสิ์นทางปัญญา  วิจยัและพฒันาไปต่อยอด  ถ่ายทอด  และประยุกตใ์ช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย ์ สังคม  และชุมชน  โดยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา 
และประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วจิยั  และนวตักรรมท่ีส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรค์
และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัภาคการผลิต  ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลย ี วจิยัและนวตักรรมใหท้ัว่ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณในลกัษณะของความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  11  ปี พ.ศ.  2555-2559  แสดงใหเ้ห็นวา่  
การแกปั้ญหาของประเทศชาติตอ้งมีการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยบีนพื้นฐานของภูมิปัญญา   
จึงจะน าพาประเทศสู่การพฒันาอยา่งมัง่คงและย ัง่ยนืได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  ยงยทุธ  ยทุธวงศ ์ (2543, 
หนา้ 53)  ไดแ้สดงทรรศนะไวว้า่ 
 ...การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทยท่ีเกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ีผา่นมานั้นเป็นเร่ือง 

ของการรับเอาวทิยาการและผลผลิตเขา้มาใชเ้พื่อกิจการต่าง ๆ รวมถึงการแพทย ์ การเกษตร   
วศิวกรรม  การคา้ขายและการบริการ  ถึงแมว้า่จะไดเ้กิดประโยชน์กบักิจการเหล่านั้น 
อยา่งมากมายก็ตาม  การรับดงักล่าวมีราคาท่ีเป็นทั้งเงินตราท่ีตอ้งจ่ายออกไปและเป็นทั้งการ 
พึ่งพาต่างประเทศจากเดิมท่ีเคยพึ่งตนเองเป็นหลกั  และการเส่ือมถอยของการสั่งสมภูมิปัญญา 
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ดั้งเดิม  ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ คงจะไม่สามารถสร้างสังคมท่ีย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว   
มีความจ าเป็นท่ีประเทศจะตอ้งมีความสามารถไม่เพียงในการดูดรับวทิยาการต่าง ๆ เขา้มา 
เท่านั้น  แต่ตอ้งสามารถสร้างวทิยาการใหม่ ๆ ข้ึนมาเองและผสมผสานกบัความรู้ต่าง ๆ  
ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมในสังคม  แลว้ก่อใหเ้กิดความรู้ความสามารถท่ีเรียกไดว้า่เป็นของตนเอง 
ไดด้ว้ย... 
 

 จากทศันะขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การพฒันาประเทศชาติอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืนั้นตอ้งเป็น 
การรักษาสมดุลระหวา่งการเป็นสังคมท่ีเป็นสังคมเปิดสู่โลกภายนอก  โดยในขณะเดียวกนัจะตอ้ง
ด ารงรักษาเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของสังคมไทยเอาไวด้ว้ย  ซ่ึงอานนัท ์ ปันยารชุน  (2543, หนา้ 13-14)   
ไดแ้สดงทรรศนะในเร่ืองเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัสังคมไทยในสหสัวรรษหนา้ไวว้า่ 
 ...ในอีก  20  ปีขา้งหนา้  สังคมไทยจะตอ้งเป็นสังคมผสมผสานและรักษาสมดุลระหวา่ง 

การอยูร่่วมกนักบัสังคมโลกและรักษาความเป็นไทยเอาไวเ้ช่นกนั  วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยจีะตอ้งเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมใหป้ระเทศไทยสามารถยนืหยดัอยูใ่นประชาคมโลก   
เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะตอ้งเช่ือมโยงเขา้ไปใน 
สังคมไทย  เพื่อเป็นรากฐานของความคิดและการสร้างสรรค ์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา  เพื่อสร้างองคค์วามรู้และการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศ 
ของเรา... 

 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุ่ง  แกว้แดง  (2542, หนา้ 6)  ท่ีไดก้ล่าววา่ 
 ...สังคมไทยละเลยภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอนัทรงคุณค่า  แลว้รับภูมิปัญญาตะวนัตกเขา้มาเป็น 

เวลานานกวา่  100  ปี  โดยผา่นระบบการวิจยัสากลท่ีสอนในโรงเรียนปราศจากการเลือกสรร 
มาประยกุต ์ จนน ามาซ่ึงการท าลายวฒันธรรมดั้งเดิมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
ท าใหเ้กิดความไม่สมดุล  ในการด ารงชีวตินานปัการ  การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทย 
ท าไดด้ว้ยกระบวนการให้การวจิยัแก่ประชาชนเท่านั้น  จึงจะสามารถน าภูมิปัญญาไทยท่ี 
เป็นความภูมิใจของชาติคืนสู่สังคมได.้.. 

 

 จากความส าคญัของวทิยาศาสตร์และภูมิปัญญาในการพฒันาประเทศ  ก็ก่อใหเ้กิดการระดม
ความคิดของผูเ้ขา้ร่วมงานสมชัชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาคร้ังท่ี  2  ซ่ึงจดัโดย
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  (2543, หนา้ 50)  สรุปไดว้า่  การใช้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรมไทยอยา่งย ัง่ยนืและต่อเน่ือง  จ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือระหวา่งชุมชน  โรงเรียน  และวดั  อีกทั้งการสนบัสนุนการพฒันาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยท่ีีตั้งอยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
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หลกัสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเน้ือหา  ความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง
ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ และมีความยดืหยุน่ หลากหลายผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริม
ใหพ้ฒันากระบวนการคิด  ความสามารถในการเรียนรู้  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการ
แกปั้ญหา และการคิดคน้สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน โดยถือวา่มีความส าคญั
ควบคู่กบัการเรียนในสถานศึกษาใชย้ทุธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ  ความสนใจและวธีิเรียนท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัท่ีสุด 
ท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันา  เพื่อใหส้ามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ  จึงจะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวติการเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 
ท่ีเหมาะสมต่อวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 1) 

วสิัยทศัน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ตามมาตรฐานหลกัสูตรการวจิยัขั้นพื้นฐานก าหนดไวด้งัน้ี
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน่ืองจากความรู้วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
โลกธรรมชาติ (natural  world)  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้เพื่อน าผล 
การเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตและการประกอบอาชีพ  เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนวทิยาศาสตร์โดยไดรั้บการกระตุน้
ใหเ้กิดความต่ืนเตน้  ทา้ทายกบัการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา  มีการคิดร่วมกนั  ลงมือปฏิบติั  
สืบคน้ความรู้ท่ีมีคุณค่าเพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง   การจดั  กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งสอดคลอ้ง
กบัสภาพจริงในชีวติ  โดยใชแ้หล่งเรียนรู้หลากหลายในทอ้งถ่ิน  และค านึงถึงผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้  
ความสนใจและความถนดัแตกต่างกนั การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เป็นการเรียนรู้เพื่อความเขา้ใจ  ซาบซ้ึง
และเห็นความส าคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้
หลายๆ ดา้น  เป็นความรู้แบบองคร์วม  อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ  และพฒันาคุณภาพชีวติ           
มีความสามารถในการจดัการ และร่วมกนัดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552, หนา้ 3)  

ภพ  เลาหไพบูลย ์( 2542, หนา้ 342 )  ไดก้ล่าววา่กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์เสริมหลกัสูตร
กิจกรรมหน่ึงท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมความรู้ทางวทิยาศาสตร์โรงเรียนอาจจดัเป็นกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
หรือกิจกรรมภายในหอ้งเรียนควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดรั้บผลสัมฤทธ์ิในดา้นความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์   
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งวิทยาการในทอ้งถ่ินมีประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งมากเพราะเป็นการใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงควบคู่
ไปกบัการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา  จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหผู้ว้จิยัน าเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
พืชสมุนไพรพื้นบา้นมาจดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ในชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพขั้นมูลฐาน  ควรรณรงคใ์ชส้มุนไพรเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายและลดผลตกคา้งยาสังเคราะห์และผลการด้ือยาจากยาสังเคราะห์ อีกทั้งในชุมชนก็ยงัมีการใช้
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พืชสมุนไพรในการรักษาสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  ดงันั้นการน าสมุนไพรมาใชใ้นการสาธารณสุข
มูลฐาน เม่ือเกิดอาการไม่สบายข้ึนจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนในชุมชน และหากมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ในสามารถใชส้มุนไพรดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง ก็จะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีท า
ใหสุ้ขภาพและรายไดข้องคนในชุมชนทัว่ไปดีข้ึนเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาประเทศและ
พฒันาองคค์วามรู้ใหผ้สมผสานเช่ือมโยงระหวา่งวทิยาศาสตร์สมยัใหม่กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
ต่อไป 
 จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์  มาเป็นระยะเวลากวา่  
30  ปี  มีความสนใจงานดา้นน้ี ไดล้งพื้นท่ีส ารวจเก็บขอ้มูลพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินและปราชญ์
พื้นบา้นดา้นพืชสมุนไพรในเขต จงัหวดัสุโขทยั หลายคร้ังมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความสนใจและ
ตอ้งการท่ีจะวจิยัพฒันาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์โดยการน าเอาภูมิปัญญาไทยดา้น
พืชสมุนไพรไทยเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนโดยจดัเป็นกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลายไดแ้ก่ การจดั
ประสบการณ์ภาคสนาม การวจิยันอกสถานท่ี กิจกรรมการทดลอง การจดัป้ายนิเทศ กิจกรรมท่ีจดัข้ึน
นั้นเก่ียวขอ้งกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั การอนุรักษพ์ืชสมุนไพรพื้นบา้น 
 ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในทาง
วทิยาศาสตร์ ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยและมีเจตคติวทิยาศาสตร์ดา้นภูมิ
ปัญญาไทยทอ้งถ่ินดา้นพืชสมุนไพรไทยเพิ่มมากข้ึน และสามารถผสมผสานเพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดดี้รวมทั้งไดแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมบูรณาการในการ
สอนอีกทั้งเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาไทยกบัความรู้วทิยาศาสตร์เขา้
ดว้ยกนัเพื่อสืบสานและน าความรู้ไปพฒันาอนุรักษค์วามรู้ภูมิปัญญาไทยและอนุรักษพ์ืชสมุนไพรไทย 
อนัจะเกิดประโยชน์กบัแวดวงวทิยาศาสตร์การวิจยัและสังคมไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั 
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  ดา้นการจดั 
การเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล  

2.  เพื่อส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อใช้
ส่งเสริมความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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3.  เพื่อศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริม       
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 

4.  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     
ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใน จงัหวดัสุโขทยั 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 กลุ่ม 
   1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน  30  คนไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการ  2  คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียน
สุโขทยัวทิยาคม  27  คน  
            1.2 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38  ท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการวจิยั  2560  จ านวน 30 คน 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

     ขอบเขตดา้นเน้ือหา  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
ในจงัหวดัสุโขทยั และความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้น
สมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ภูมิปัญญำไทย  หมายถึง  องคค์วามรู้ความสามารถและทกัษะท่ีสั่งสมและปฏิบติัสืบต่อกนัมา
ตั้งแต่อดีตของไทย  ซ่ึงแสดงออกมาใหเ้ห็นในการด ารงชีวิตเพื่อให้เกิดสมดุลกบัสภาพแวดลอ้ม 
 ภูมิปัญญำไทยด้ำนสมุนไพรไทย  หมายถึง  ความรู้เทคนิค และวธีิการต่าง ๆหรือผลผลิต  
อนัเกิดจากการสั่งสมกนัมาเป็นเวลานานและความสามารถในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดสมดุลกบั
สภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั  ซ่ึงผูว้จิยัส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์
เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้นทุกชนิดท่ีใชเ้ป็นอาหารหรือไม่เป็นอาหารของคนในชุมชนท่ีน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อบ าบดัรักษาหรือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ของคนในชุมชนในพื้นท่ี 
 จงัหวดัสุโขทยั  ซ่ึงในงานวจิยัเล่มน้ีใชค้  าวา่พืชสมุนไพรไทย 
 พชืสมุนไพรไทย หมายถึง  พืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามารักษาโรคและบ ารุงร่างกายได ้      
และมีอยูใ่นทอ้งถ่ินไทย  
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ควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั  หมายถึง 
ความสามารถในการน าความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิดรวบยอด หลกัการ  ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ       
จากการเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทย เก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย  ไปใช้
ปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนันอกหอ้งเรียน  ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถ          
ในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าเสนอ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน             
และ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาใช ้
ในการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน  3  ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการติดตามและประเมินผล  

แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั  
หมายถึง  แบบทดสอบแบบปรนยัท่ีใชว้ดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตามลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนฤมล  ยตุาคม (2542 : 56) ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะคือ 

1.  การมองเห็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
2.  การน ามโนมติและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืช

สมุนไพรพื้นบา้นไปใชแ้กปั้ญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้
3.  ความเขา้ใจหลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
4.  การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืช

สมุนไพรพื้นบา้นท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัได ้
5.  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น    

จากส่ือต่าง ๆ 
6.  การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการละเลยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร

พื้นบา้นและวถีิการด าเนินชีวิตซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานความรู้  ความเขา้ใจความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์
มากกกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใชอ้ารมณ์ 

แบบประเมินคุณภำพผลงำนกำรน ำเสนอควำมรู้วชิำวทิยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั  
หมายถึง  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าเสนอความรู้ทางวทิยาศาสตร์  เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ซ่ึงไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน  เช่น    
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การจดัป้านนิเทศ  การท าโครงงานวทิยาศาสตร์  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑ์
ในการประเมินผลตามคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มในดา้นผลงาน  ของสถาบนัส่งเสริม 
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญำไทยด้ำนพชืสมุนไพรไทย หมายถึง  ความรู้สึกท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทย
ดา้นพืชสมุนไพรไทยใน ของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   
โดยพิจารณาคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

นักเรียนชุมนุมวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  หมายถึง  นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ไดท้ราบถึงความเป็นมาและกรรมวธีิในการใช้ภูมิปัญญาไทยทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบั
สมุนไพรไทย  

2.   นกัเรียน มีความตระหนกัและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยและ 
สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

3.  ไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้น 
พืชสมุนไพรไทย 

4.  ไดชุ้ดขอ้มูลองคค์วามรู้ภูมิปัญญาไทยทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัสมุนไพรไทย  
5.   ไดแ้นวทางการพฒันาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัสมุนไพรไทย  
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บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไทยมาประกอบ 
การสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
ซ่ึงไดเ้สนอตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  ภูมิปัญญาไทย 
     1.1  ความหมายของภูมิปัญญาไทย 
     1.2  ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย 
     1.3  ประเภทของภูมิปัญญาไทย 
     1.4  การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 
     1.5  แนวทางการน าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
     1.6  ภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย 
2.  สมุนไพรไทย 
     2.1  ความหมายของสมุนไพร 
     2.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสมุนไพร 
     2.3  การใชย้าสมุนไพรในรูปต่าง ๆ 
     2.4  การเก็บเก่ียวสมุนไพร 
     2.5  การเก็บรักษาสมุนไพร 
     2.6  ขอ้ควรระวงัในการใชย้าสมุนไพร 

 3.  ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
      3.1  ประเภทของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
      3.2  ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
      3.3  ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
      3.4  การวดัความสามรถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
      3.5  แบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
      3.6  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิชาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 4.  ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
 5.  เจตคติและการวดัเจตคติ 
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      5.1  ความหมายของเจตคติ 
      5.2  ความหมายของเจตคติท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
      5.3  องคป์ระกอบของเจตคติ 
      5.4  การวดัเจตคติ 
 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ภูมิปัญญาไทย 
 ความหมายของภูมิปัญญาไทย 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  (local  wisdom)  ภูมิปัญญาชาวบา้น  (popular  wisdom) หรือบางคร้ัง
เรียกวา่  ภูมิปัญญาไทย  (Thai  wisdom)  เป็นค าท่ีมีหมายลึกซ้ึง ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายดงัน้ี 
 เอกวทิย ์ ณ  กลาง  (2540, หนา้ 11)  ใหค้วามหมายของภูมิปัญญาสรุปไดว้า่  หมายถึง  ความรู้ 
ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชดัเจน ท่ีกลุ่มชนไดจ้ากประสบการณ์ท่ีสั่งสมไวใ้นการ
ปรับตวั และด ารงชีวิตในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
วฒันธรรม  ท่ีไดมี้พฒันาการสืบสานกนัมา 
 รุ่ง  แกว้แดง  (2542, หนา้ 205)  ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาไทยไวพ้อจะสรุปไดว้า่      
ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  องคค์วามรู้ ความสามารถ และทกัษะของคนไทยอนัเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์  ท่ีผา่นกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  
เพื่อใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวติของคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 
 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ  (2542, หนา้ 10)  ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญา
ชาวบา้น หมายถึง  ความรู้และประสบการณ์ของชาวบา้นท่ีใชใ้นการด าเนินชีวติให้เป็นสุขโดย  
ไดรั้บการถ่ายทอดสั่งสมกนัมา  ผา่นกระบวนการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักาลสมยั 
 กรมสามญัศึกษา  (2544, หนา้ 1)  กล่าวไวว้า่ “ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง
ความรู้ท่ีคนในแผน่ดินไทยมีหรือสร้างสมเอาไวอ้ยา่ง ต่อเน่ือง ตกทอดมาใหลู้กหลาน คนไทย 
ในแผน่ดินไทยรับไวเ้ป็นมรดก ท าใหเ้กิดผลดีต่อคนในแผน่ดิน อาจเป็นภาพรวมทั้งประเทศ  
หรือ ชุมชนเล็กส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศก็ได”้ 
 วรีะพงษ ์ แสง-ชูโต  (2544, หนา้ 66-67)  ใหค้วามหมายภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สรุปไดว้า่  
หมายถึง ความรู้ท่ีไดส้ั่งสมมาเป็นเวลานาน และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงในทอ้งถ่ิน
นั้นเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติการอยูร่่วมกนัของสังคมในทอ้งถ่ิน และอาจหมายถึงประสบการณ์ของ
ชาวบา้นท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ ความรู้ความคิดสร้างสรรคแ์บบแผนของการด ารงชีวติ 
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ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา การประกอบอาชีพท่ียดึหลกัการพึ่งพาตนเองและการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
การผสมผสานความรู้เดิมกบัแนวความคิด หลกัปฏิบติัและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 เสรี  พงศพ์ิศ  (2544, หนา้ 45)  กล่าววา่ “ภูมิปัญญาชาวบา้น  หมายถึง  ศาสตร์และศิลป์ 
ของการด ารงชีวิตซ่ึงผูค้นไดส้ั่งสมมาชา้นานสืบทอดจากพอ่แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย  แลว้ถ่ายทอดไปสู่
ลูกหลานจากรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั” 
 จากความหมายดงักล่าว  พอจะสรุปไดว้า่  ภูมิปัญญาไทย หมายถึง  องคค์วามรู้  เทคนิค 
ทกัษะวธีิการต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสั่งสม ปฏิบติัสืบทอดกนัมา หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลง ลอกเลียน 
หรือดดัแปลงมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู ่
ของชุมชน 
 
 ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของการศึกษาประสบการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง
เป็นการด าเนินชีวติของชาวบา้นท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ  มีความหลากหลายตามสภาพทอ้งถ่ิน  
แต่ภาพรวมของลกัษณะทางภูมิปัญญาไม่แตกต่างกนัมากนกั  ซ่ึงผูท่ี้กล่าวถึงลกัษณะของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 
 สัญญา  สัญญาววิฒัน์  (2534, หนา้ 3)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของภูมิปัญญาไวว้า่ 

1.  ภูมิปัญญา  เป็นความรู้ใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด ๆ เป็นขอ้มูลเป็นเน้ือหาสาระเก่ียวกบั 
เร่ืองนั้น ๆ  เช่น  ความรู้เก่ียวกบัครอบครัว  ความรู้เก่ียวกบัมนุษย ์ เก่ียวกบัผูห้ญิง ผูช้าย  ประเภทของ
สังคมนั้น 

2.  ภูมิปัญญา  เป็นความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองใด ๆ ของสังคมนั้น  ความเช่ืออาจยงัไม่มีขอ้พิสูจน์
วา่ถูกตอ้ง  เช่น  เร่ืองนรก เร่ืองสวรรค ์ตายแลว้ไปไหน 

3.  ภูมิปัญญา  คือ  ความสามารถหรือแนวทางการแกปั้ญหาหรือป้องกนั  ไม่ให้เกิดปัญหาข้ึน
ในครอบครัว 

4.  ภูมิปัญญาทางวตัถุในหน่วยสังคมใด ๆ  เช่น  เรือนชานบา้นช่อง  เคร่ืองใชไ้มส้อยต่าง ๆ 
ในครอบครัวท าใหค้รอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ  เป็นตน้ 

5.  ภูมิปัญญาทางพฤติกรรมในหน่วยสังคมใด ๆ  เช่น  การกระท า  ความประพฤติ   
การปฏิบติัตวัของคนต่าง ๆ ในครอบครัวจนท าใหค้รอบครัวสามารถด ารงคงอยูไ่ด ้ก็นบัเป็นภูมิปัญญา
เช่นเดียวกนั 
 สามารถ  จนัทร์สูรย ์ (2534, หนา้ 88-94)  ไดแ้บ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น  2  ลกัษณะคือ 

1.  ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เป็นโลกทศัน์ ชีวทศัน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวติเป็นเร่ือง 
เก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกส่ิงในชีวติประจ าวนั 
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2.  ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น การท ามาหากิน การเกษตร 
หตักรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืน ๆ 
 และภูมิปัญญาเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาเป็น 3 ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ดงัน้ี 
 1.  ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกนั คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัโลก ส่ิงแวดลอ้ม สัตว ์พืช 
และธรรมชาติ 
 2.  ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ ท่ีร่วมกนัในสังคม หรือชุมชน 
 3.  ความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัได ้

ประเวศ  วะสี  (2534, หนา้ 40-45)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้                   
3 ลกัษณะซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ความจ าเพาะกบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์
ของคนในสังคมท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ  ดงันั้น  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองของ
ทอ้งถ่ินมากกวา่ภูมิปัญญาภายนอกโดยท่ีไม่อาจน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชท้อ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัได้
หรือไดแ้ต่ไม่ดีมากนกั 
 2.  มีความเป็นบูรณาการสูง  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะเช่ือมโยงระหวา่ง ชีวติ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการพยายามน าธรรมชาติมาอธิบายเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัได ้เช่น ความคิดเร่ือง
พระแม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจา้ท่ี ท าใหค้นเคารพธรรมชาติและไม่ท าลายธรรมชาติ 
 3.  มีความเคารพผูอ้าวุโส ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมดงันั้นจึง
มีความเคารพผูอ้าวุโส เพราะผูอ้าวุโสมีประสบการณ์มากกวา่ 
 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ  (2542, หนา้ 3-4)  แบ่งลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ 
4  ลกัษณะ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ประสบการณ์ของชาวบา้นท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติ หมายถึง ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีชาวบา้นคน้พบและน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ คติ ความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยมต่าง ๆ เช่น ค าสอนทางศาสนา ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร การไหวค้รู การบวงสรวง เป็นตน้ 
 2.  ความรู้ ความคิดในการสร้างสรรคแ์บบแผนของการด าเนินชีวติท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
หมายถึง ส่ิงท่ีชาวบา้นถ่ายถอดความรู้หรือความคิดลงไปในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงพื้นบา้น  
เพลงกล่อมเด็ก นิทานพื้นบา้น ตลอดจนศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม เป็นตน้ 
 3.  การประกอบอาชีพท่ียดึหลกัการพึ่งตนเอง หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ท่ีชาวบา้นใช้
ในการประกอบอาชีพโดยอาศยัหลกัธรรมชาติไม่พึ่งปัจจยัภายนอก แต่มีการพฒันาให้เหมาะสมกบั   
กาลสมยั เช่น การปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติ การทอผา้ การท าเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ 
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 4.  การประกอบอาชีพท่ีเกิดจากการผสมผสานความรู้เดิมกบัแนวคิด หลกัปฏิบติัและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ใชใ้นการแกปั้ญหาในหมู่บา้น หรือชุมชน เช่น เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ
ทองเหลือง การนวดขา้ว การก่อสร้าง เป็นตน้ 
 ประสาท  เนืองเฉลิม  (2546, หนา้ 65)  กล่าวถึงลกัษณะของภูมิปัญญาท่ีปรากฏในสังคมแบบ
ไทยท่ีสืบทอดและถ่ายทอดโดยผา่นมิติทางวฒันธรรม คือ 
 1.  ภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีการสั่งสม และถ่ายทอดกนัมาอยา่งเป็นระบบดว้ย
กระบวนการกลัน่กรองทางสังคม เรียนรู้ไดจ้ากการประสบพบเจอกบัเหตุการณ์นั้นดว้ยตนเองการฟัง
จากค าบอกเล่าและการอ่านจากการบนัทึกความรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์
มนุษยก์บัธรรมชาติ คนในทอ้งถ่ินสามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงและด ารงชีวติ
ไดอ้ยา่งสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  ภูมิปัญญามีลกัษณะเป็นพลวตั มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคเ์ม่ือสภาพทาง
สังคมส่ิงแวดลอ้มและวถีิแห่งการด าเนินชีวติเปล่ียนไปการสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาเพื่อปรับ
ใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของทอ้งถ่ินจึงเป็นความรู้ท่ีไม่หยดุน่ิง 
 จากลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นนามธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปธรรม          
ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งสองลกัษณะมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนัซ่ึงภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนนั้นอาศยั 
ประสบการณ์และมีการถ่ายทอด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีสั่งสมตลอดจนกระบวนการในการ
ปรับเปล่ียนความรู้เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง ในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงตอ้งศึกษาความรู้
และความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ดว้ย 
 
 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการสั่งสมและคิดคน้องคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินดว้ยสติปัญญาและ
ความสามารถของทอ้งถ่ินเองท่ีมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา  มีนกัการศึกษาและนกัวชิาการ
จ าแนกประเภทไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั ดงัน้ี 
 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ  (2542, หนา้ 3)  ไดแ้บ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ออกเป็น  
4 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี  1  คติ ความคิด ความเช่ือ หลกัการ ท่ีเป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีเกิดจาก การสั่งสม
ถ่ายทอดกนัมา 
 กลุ่มท่ี  2  ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นแบบแผนการด าเนินชีวติ     
ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
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 กลุ่มท่ี  3  การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินท่ียดึหลกัการพึ่งตนเอง และไดรั้บการพฒันา           
ใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั 
 กลุ่มท่ี  4  แนวความคิด หลกัปฏิบติั หรือเทคโนโลยท่ีีชาวบา้นน ามาดดัแปลงใชใ้นชุมชน
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู ่
 วรีะพงษ ์ แสง-ชูโต  (2544, หนา้ 67)  จดักลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้น     
แยกตามปัจจยัส่ี โดยแบ่งได ้4 กลุ่มหลกั คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค และกลุ่ม
สนบัสนุนปัจจยัส่ี อีกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคมนาคม อาชีพ นนัทนาการ 
 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2549, หนา้ 67)  แบ่งประเภทภูมิปัญญาไว ้ 
11 สาขา ดงัน้ี 

1.  สาขาเกษตรกรรม  เป็นความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะและเทคนิค    
ดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลย ีโดยการพฒันาบนพื้นฐานคุณค่าเดิม ซ่ึงคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ เช่น  เกษตรผสมผสาน การแกปั้ญหาเกษตรดา้นการตลาด 

2.  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม เป็นการรู้จกัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูป
ผลผลิตและวธีิการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการบริโภคอยา่งปลอดภยั ประหยดัและเป็นธรรม อนัเป็น
ขบวนการท่ีท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถพึ่งตนองทางเศรษฐกิจไดต้ลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่าย
ผลผลิตทางหตัถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหตัถกรรม  
เป็นตน้ 

3.  สาขาแพทยแ์ผนไทย  เป็นความสามารถในการจดัการป้องกนัและรักษาสุขภาพของคน 
ในชุมชนโดยการเนน้ใหชุ้มชนสามารถท่ีจะพึ่งตนเองทางดา้นสุขภาพและอนามยัได ้เช่น ยาจาก
สมุนไพรอนัมีอยูห่ลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบา้น เป็นตน้ 

4.  สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นความสามารถในการจดัการ 
และอนุรักษท์รัพยากรและการพฒันาและการใชป้ระโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื  เช่น  การบวชป่า การสืบชะตาแม่น ้า การท าปะการังเทียม           
การอนุรักษป่์าชายเลน การจดัป่าตน้น ้าและป่าชุมชน เป็นตน้ 

5.  สาขากองทุนธุรกิจชุมชน  เป็นความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการสะสม และ 
บริหารกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย ์เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่        
ชีวติความเป็นอยูข่องสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจดัการกองทุนของชุมชนในรูปของกลุ่มออมทรัพย ์        
เพื่อการผลิต 
 6.  สาขาสวสัดิการ  เป็นความสามารถในการจดัการสวสัดิการในการประกนัคุณภาพชีวติ       
ของคนใหมี้ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการ 
รักษาพยาบาลของชุมชนและการจดัระบบสวสัดิการชุมชน 
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 7.  สาขาศิลปกรรม  เป็นความสามารถในการผลิตผลงานทางดา้นศิลปะ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทศันศิลป์ การละเล่นพื้นบา้นและนนัทนาการ เป็นตน้ 
 8.  สาขาการจดัการ เป็นความสามารถในการบริหารจดัการทางดา้นต่าง ๆ ของชุมชน 
ตลอดจนทั้งทางดา้นสังคมอ่ืน ๆ ในสังคมไทย 
 9.  สาขาภาษาและวฒันธรรม  เป็นความสามารถในการผลิตผลงานเก่ียวกบัทางดา้นภาษา     
ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภ้าษา ตลอดจนวรรณกรรมทุกประเภท ฟ้ืนฟูการเรียน
การสอนภาษาถ่ินของทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
 10.  สาขาศาสนาประเพณี  เป็นความสามารถในการประยกุตแ์ละปรับหลกัธรรมค าสอน     
ทางศาสนา ความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าใหเ้หมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดผลดี        
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 11.  สาขาอาหารและโภชนาการ  เป็นความรู้ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ ์ผลิต 
คิดคน้ ทางดา้นอาหารและการโภชนาการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัชุมชนและ
สถานการณ์ เป็นสินคา้และบริการท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากร 
ในทอ้งถ่ินดว้ย 
 จากการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้า่  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน           
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี ภูมิปัญญาดา้นการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาดา้นความคิด ความเช่ือ 
ภูมิปัญญาดา้นการผลิต และ ภูมิปัญญาดา้นศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ผา่นการกลัน่กรองความรู้ 
ประสบการณ์ และการปฏิบติัมาหลายช่วงอายคุน ส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาจึงเป็นความรู้ท่ีปรับตามยคุสมยั
และคนรุ่นหลงัตอ้งรับช่วงแลว้ถ่ายทอดต่อ ๆ กนัไปโดยวิธีการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ปฐม  นิคมานนท ์ (2535, หนา้ 279-281)  ไดก้ล่าวถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถ
น ามาสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองอาชีพของหมู่บา้นท่ีแทบทุกครัวเรือน 
ท ากนั อาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านา เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา จกัสาน ทอผา้ ซ่ึงสมาชิกของชุมชน
ไดค้ลุกคลี คุน้เคยมาตั้งแต่เด็กภายใตส้ภาพการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 2.  การสืบทอดกนัภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่นความสามรถในการรักษาโรค     
งานช่าง ศิลป์ ช่างฝีมือ ความรู้ดา้นพิธีกรรมต่าง ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถ่ายทอดภายในครอบครัวและ      
เครือญาติบางอยา่งมีการหวงแหน และเป็นความลบัในสายตระกลู 
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 3.  การฝึกจากผูรู้้ผูช้  านาญเฉพาะอยา่ง เป็นการถ่ายทอดท่ีผูส้นใจไปขอรับการถ่ายทอด
วชิาการ ผูรู้้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยูน่อกชุมชนก็ได ้เช่น ช่างโบสถ ์ช่างลายไทย  
หมอต าแย 
 4.  การฝึกฝนและคน้ควา้ดว้ยตนเอง อาชีพ และความช านาญหลายอยา่งเกิดข้ึนดว้ยการ 
คิดคน้ ดดัแปลง และพฒันาข้ึนมาดว้ยตนเองแลว้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลกัหิน 
ช่างทอง 
 5.  ความรู้ความช านาญท่ีเกิดดว้ยความบงัเอิญ หรือส่ิงลึกลบั เป็นความรู้บางอยา่งเกิดข้ึนโดย
ตนเองไม่ไดส้นใจ หรือไม่ไดค้าดคิดมาก่อน เป็นตน้วา่มีวญิญาณหรืออ านาจลึกลบัเขา้มาสิงมาบอก 
ท าใหมี้ความสามารถในการรักษาโรค หรือความสามารถในการท านายทายทกัได ้ซ่ึงยงัไม่สามารถ
อธิบายดว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ได ้
 จาการถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ      
การถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ จากบุคคลหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมีลายลกัษณ์อกัษร และไม่มีลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีองคป์ระกอบในการถ่ายทอดคือ 
 1.  องคม์ติ  ไดแ้ก่  ความเช่ือ ความคิดความเขา้ใจ อุดมการณ์ต่าง ๆ 
 2.  องคพ์ิธีการ  ไดแ้ก่  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซ่ึงแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น 
พิธีแต่งงาน พิธีการตั้งศพ การแต่งกาย เป็นตน้ 
 3.  องคว์ตัถุ  ไดแ้ก่  ส่ิงประดิษฐท่ี์มีรูปร่างสามารถจบัตอ้งได ้เช่น ผลผลิตทางศิลปกรรม    
งานฝีมือ และองคว์ตัถุท่ีไม่มีรูปร่าง แต่เป็นเคร่ืองแสดงสัญลกัษณ์ ความหมายต่างๆ เช่น ภาษา เป็นตน้ 
 
 การน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 การจดัการเรียนการสอนปัจจุบนัมีความจ าเป็นในการน าภูมิปัญญาไทยมาสอดแทรก 
ผสมผสานกบักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติของนกัเรียนรวมทั้ง 
สามารถเช่ือมโยงความรู้กบัประสบการณ์ชีวติจริงในวถีิชีวติประจ าวนัได ้ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีถือวา่เป็นแหล่งความรู้ จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ท่ีครูควรน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเรียนการสอน
ไดม้ากท่ีสุดซ่ึงไดมี้ผูเ้สนอแนวทางไวด้งัน้ี 
 รัตนะ  บวัสนธ์  (2535, หนา้ 12)  ไดเ้สนอแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
 1.  ครูเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นตวัแทนของปราชญช์าวบา้นท าหนา้ท่ี 
ในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีไดรั้บ ก าหนดเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 2.  ปราชญช์าวบา้นเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา
ชาวบา้น รวมทั้งท าหนา้ท่ีประเมินผลการเรียนของนกัเรียน โดยมีครูเป็นผูดู้แลสนบัสนุนอยู ่ วงนอก
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เท่านั้น ทั้ งน้ีต้องพิจารณาเง่ือนไขความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา และความสะดวกของปราชญ์
ชาวบา้นดว้ย 
 วชิา  ทรวงแสวง  (2543, หนา้ 117-121)  ไดเ้สนอแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดั 
การเรียนการสอนไวใ้นบทความเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้สู่การเรียนการสอนในสถาบนัราชภฏั 
ซ่ึงเป็นแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้สู่การเรียนการสอนมีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ขั้นส ารวจกิจกรรมการส ารวจเป็นกา้วแรกท่ีจะเช่ือมโยงระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบั 
การเรียนการสอน เน่ืองจากครูอาจารยเ์ป็นแม่พิมพห์รือเป็นตน้แบบของศิษยส่ิ์งใดท่ีครูไม่รู่ไม่เขา้ใจ 
ไม่เป็นการท่ีจะถ่ายทอดไปยงัศิษยก์็คงเป็นไปไม่ได ้ครูเท่านั้นท่ีจะสามารถทราบไดว้า่มีสาระ ขอ้มูล 
ทรัพยากร บุคคล วธีิการใด ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิาท่ีตอ้งรับผดิชอบ การส ารวจอาจท าไดใ้นช่วงวนั
เวลา ท่ีไม่มีชัว่โมงสอน 
 2.  ขั้นการเลือกสรร  ปกติแลว้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย การบูรณาการ    
การเรียนการสอนจึงตอ้งมีการเลือกสรร โดยยดึวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแต่ละเร่ืองเป็นเกณฑ ์        
การคดัเลือกเฉพาะขอ้มูล เน้ือหา บุคคล วธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิาข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ 
ของครูผูส้อน 
 3.  ขั้นบูรณาการ  ภายหลงัท่ีมีการส ารวจ และเลือกสรรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรหรือรายวชิาแลว้ขั้นสุดทา้ยคือการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ไวใ้นกระบวนการเรียน   
การสอนทุก ๆ ขั้นตอนดงัภาพ 
 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    กระบวนการเรียนการสอน 
 

 
วตัถุประสงค ์

 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
เน้ือหา 

 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 

 
การวดัผลและการประเมินผล 

ภาพที ่ 1  แสดงขั้นตอนการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัหลกัสูตรรายวชิา  
ท่ีมา  :  วชิา  ทรวงแสวง  (2543, หนา้ 122) 
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 จากภาพมีรายละเอียดการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัหลกัสูตรรายวชิาดงัน้ี 
 1.  วตัถุประสงค ์ เป็นการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายแก่การเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ 
วา่จะใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถหรือเจตคติในเร่ืองหรือรายวชิานั้นอยา่งใดการก าหนด
วตัถุประสงคโ์ดยใชก้ารมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงเป็นการเร่ิมตน้ท่ีผูส้อน และผูเ้รียนจะได้
โยงหรือบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะความสามารถใน
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การแยกประเภท จดัหมวดหมู่ การวเิคราะห์ เป็นตน้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ธรรมชาติของรายวชิาเป็นส าคญั 
 2.  เน้ือหา ศาสตร์ทุกแขนง เป็นส่ิงสากล แมว้า่จะมีรายละเอียดท่ีหลากหลายออกไปความเป็น
สากลก็สามารถใชอ้ธิบาย ยกตวัอยา่งเป็นแนวทางการศึกษาระดบัทอ้งถ่ินไดใ้นทางกลบักนั  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีปรากฏอยูบ่างเร่ืองบางอยา่งก็อาจน ามาสู่การก าหนดเน้ือท่ีแปลกใหม่ หรือ
สอดคลอ้งกบัปัญหาและความจ าเป็นของชุมชนและทอ้งถ่ินหรือความเป็นสากลได ้เช่นกนั ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของครูผูส้อนเป็นส าคญั 
 3.  กิจกรรมการเรียนการสอน  การบูรณาการเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบักิจกรรมการเรียน    
การสอน จะเปิดโอกาสใหท้ั้งครูผูส้อนและผูเ้รียนไดคิ้ด  และท ากิจกรรมนอกเหนือจากการฟัง
หลากหลายยิง่ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาภาคสนาม การเขียนโครงการ การน าเสนอขอ้มูลท่ีคน้พบ 
การพิสูจน์ในห้องทดลอง ฯลฯ ขณะเดียวกนัก็เป็นช่องทางใหว้ทิยากรทอ้งถ่ินถ่ายทอดความรู้ 
ในชั้นเรียน เช่น การเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเพียงชาวบา้นธรรมดา เขา้มาในชั้นเรียนได ้ 
สร้างความต่ืนเตน้ สนุกสนานแก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก แมว้า่กิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าวจะ 
สร้างความยุง่ยากในการซกัซอ้ม เตรียมการต่าง ๆ แต่ผลท่ีผูเ้รียนไดรั้บยงัความปีติแก่วิทยากร ทอ้งถ่ิน
และครูผูส้อน 
 4.  ส่ือการเรียนการสอน การเช่ือมโยงรายวชิาเขา้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นช่องทางให้ผูส้อน
สามารถแสวงหาส่ือการเรียนการสอนท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีเรียนโดยเฉพาะของจริง ไม่วา่จะโดยการพา
ผูเ้รียนไดอ้อกไปพบเห็นดว้ยตนเองหรือน าของส่ิงนั้นเขา้มาสอนในชั้นเรียนส่ือการเรียนการสอนน้ี
สามารถขอหรือยมืมาสอนไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือหาในราคาแพง ทั้งยงัช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมี
ประสิทธิภาพมากวา่การฟังเพียงอยา่งเดียว นอกจากนั้นผูส้อนยงัสามารถดดัแปลงรูปแบบของส่ือ 
ใหเ้หมาะสมกบัเวลาหรืองบประมาณไดอี้ก 
 5.  การวดัและการประเมินผล  การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการวดัและประเมินผล
สามารถกระท าไดท้ั้งดา้นเน้ือหา และวธีิการในส่วนของการคิด การวเิคราะห์ สังเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น
ขอ้มูลจากทอ้งถ่ิน ส่วนดา้นเจตคติ อาจใชก้ารสัมภาษณ์ แบบสังเกต หรือแบบส ารวจเพื่อประเมิน 
เจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่วนการวดัและประเมินผลท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง คือการวดัทกัษะ 
หากครูผูส้อนไม่มีความสามารถหรือช านาญในเร่ืองนั้น ๆ เพียงพอ ก็อาจเชิญผูรู้้ในทอ้งถ่ินในเร่ือง 
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นั้น ๆ ร่วมประเมินโดยการใหผู้เ้รียนทดลองปฏิบติัจริงวา่ผลเป็นประการใด หรือ อาจประเมินแฟ้ม
สะสมผลงานของผูเ้รียนดว้ยก็ไดเ้ช่นกนั 

การน าภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลบัมาสู่ระบบการศึกษา 
รุ่ง  แกว้แดง  (2541, หนา้ 240-241) รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนจากประเทศตะวนัตก

เขา้มานั้น การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทย ไดใ้ชภู้มิปัญญาไทยในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและท่ีเป็น
กระบวนการเรียนการสอน   อกัษรไทย เป็นภูมิปัญญาท่ีล ้าค่าช้ินหน่ึงท่ีพอ่ขุนรามค าแหงมหาราช 
ทรงประดิษฐ์ข้ึน  ท าใหค้นไทยรู้จกัอ่านและเขียนมาจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ 700 ปี และเป็นส่วน
หน่ึงของ การศึกษาไทยตลอดมาในประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  ภูมิปัญญาไทยหลายแขนงไดพ้ฒันาข้ึน
มา จนเป็นศาสตร์ เช่น วรรณกรรม ต าราการแพทยไ์ทยโบราณ เป็นตน้ แมว้า่ภูมิปัญญาไทยส่วนใหญ่
จะไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นเอกสารอยา่งของภูมิปัญญาสากล  แต่ก็ไดมี้การบนัทึกไวบ้นใบลานและ
ใบข่อยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล  ภูมิปัญญาไทยมีความส าคญัส าหรับสังคมไทย  
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาน าไปใช ้และถ่ายทอดต่อกนัไป เพื่อมิใหสู้ญหายไปจากวถีิชีวติของคน
ไทย  กระบวนการท่ีจะท าให้ภูมิปัญญาไทยฟ้ืนคืนชีพกลบัมามีชีวติชีวาอีกคร้ังก็คือ กระบวน
การศึกษา ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราตอ้ง ช่วยกนัคิดก็คือ  จะน าภูมิปัญญากลบัสู่ระบบการศึกษาไทยไดอ้ยา่งไร 
 จากท่ีนกัการศึกษาไดศึ้กษาการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเสริมการสอน  สรุปไดว้า่  แนวทางใน
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น  ครูและปราชญช์าวบา้นควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีน ามาถ่ายทอด และสามารถจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีขั้นตอนเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้อยา่งสูงสุด 
 
 ภูมิปัญญาเกี่ยวกบัสมุนไพรไทย 
 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย  เป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าพืชสมุนไพรไทย 
มาจดัการป้องกนัและรักษาสุขภาพของคนชุมชนโดยการเนน้ใหชุ้มชนสามารถท่ีจะพึ่งตนเองดา้น
สุขภาพและอนามยัไดแ้ละการจะใชป้ระโยชน์จาดพืชสมุนไพรไดน้ั้นจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจ
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประโยชน์และโทษของพืชท่ีน ามาใชด้ว้ยจึงขอกล่าวถึงโดยสังเขปดงัน้ี 
 1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพืช 
 ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัมาจากพืช ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญัต่าง ๆ คือ ราก ล าตน้ ใบ 
ดอกและผล ดงันั้นการน าสมุนไพรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชดว้ย 
 วงษส์ถิตย ์ ฉัว่สกุล  (2547, หนา้ 6)  กล่าววา่  การศึกษาเก่ียวกบัพืชท่ีใชป้ระโยชน์เป็น
สมุนไพรใหไ้ดผ้ลดีนั้น ผูศึ้กษาควรจะมีความรู้เบ้ืองตน้บางประการเก่ียวกบัพืชเสียก่อน เช่น ช่ือของ
พืช ลกัษณะของพืช โดยการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของพืช ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก และผล 
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 2.  ช่ือของพืช 
 ช่ือของพืชแต่ละชนิดเป็นส่ิงจ าเป็นขั้นแรกในการท่ีจะส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ
ตรงกนั แต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละประเทศต่างก็มีการก าหนดช่ือของพืชท่ีมีลกัษณะเฉพาะของทอ้งท่ีนั้น ๆ 
ดว้ยภาษาของทอ้งถ่ิน ท าให้คนในพื้นท่ีนั้นเขา้ใจไดใ้นพืชท่ีกล่าวถึงพืชแต่ละชนิดจึงมีช่ือเรียก  
โดยก าหนดข้ึนตามลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัพืชเหล่านั้น เช่น รูปลกัษณะ สี กล่ิน รส สถานท่ี สรรพคุณ  
เป็นตน้ 
 3.  ลกัษณะพืช 
 พืชดอกแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามจ านวนของใบเล้ียง (cotyledon) ในระยะท่ีเป็นตน้กลา้ คือ 

     3.1  พืชใบเล้ียงเด่ียว  (monocotyledon) 
     3.2  พืชใบเล้ียงคู่  (dicotyledon) 
นอกจากใบเล้ียงแลว้ยงัสามารถใชล้กัษณะอ่ืน ๆ ในการจ าแนกพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเล้ียงคู่

ไดด้งัตาราง  1 
 

ตาราง  1  แสดงการจ าแนกพืชตามจ านวนของใบเล้ียง 
 

ลกัษณะ พชืใบเลีย้งคู่ พชืใบเลีย้งเดี่ยว 
จ านวนใบเล้ียง 
จ านวนกลีบดอก 

เส้นใบ 
การเรียงตวัของท่อล าเลียง 

2 
4 หรือ 5 
ร่างแห 
เป็นวง 

1 
3 

เส้นขนาน 
กระจาย 

ท่ีมา  :  วงษส์ถิตย ์ ฉัว่สกุล  (2547, หนา้ 8) 
 

4.  อวยัวะของพืช 
 หน่วยยอ่ยท่ีสุดของพืชคือเซลล ์ เน้ือเยือ่ประกอบดว้ยเซลลท่ี์มาท างานร่วมกนั และเน้ือเยือ่
ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกนัก็จะกลายเป็นอวยัวะของพืช (organ) เพื่อท าหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น ดูดน ้าและ
อาหาร ล าเลียงน ้าอาหาร สร้างอาหาร ยอ่ยอาหาร หายใจ สืบพนัธ์ุ อวยัวะเหล่าน้ีอาจจ าแนกตามหนา้ท่ี
การท างานได ้2 ประเภท 

     4.1  อวยัวะบ ารุงชีพ  (vegetative organ) 
     คืออวยัวะของพืชท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัหาอาหารส าหรับส่งใบเล้ียงอวยัวะต่าง ๆ  

ของพืชเพื่อการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ และใบ 
     4.2  อวยัวะสืบพนัธ์ุ  (reproductive organ) 
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คืออวยัวะของพืชท่ีท าหนา้ท่ีด ารงพนัธ์ุไวมิ้ใหสู้ญไป คือ ดอก นัน่เอง ลูกหลาน      
ท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีลกัษณะเป็นตน้พืชเล็ก ๆ อยูใ่นเมล็ด ซ่ึงเจริญเติบโตอยูภ่ายในผลอีกทีหน่ึง โดยท่ี
เปลือกหุม้เมล็ด เน้ือผล เปลือกผลจะท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองป้องกนัอนัตรายแก่ตน้พืชใหม่ 
  ราก (root) 
  คืออวยัวะของพืชท่ีท าหนา้ท่ีส่วนใหญ่มกัจะเจริญงอกลู่ใตดิ้นตามแรงดึงดูดของโลก
แต่พืชบางชนิดอาจไม่งอกลงสู่ดินแต่ห้อยแขวนหรือเกาะพนักบัส่ิงอ่ืน เรียกวา่ รากอากาศ  (aerial 
root) 
  หนา้ท่ีของรากคือ 

1.  ดูดน ้าและแร่ธาตุหรือเกลือแร่ต่าง ๆ (absorption) 
2.  ยดึพื้นใหติ้ดกบัพื้นดินเพื่อพยงุและค ้าจุนล าตน้ไว ้(anchorage) 
3.  ช่วยล าเลียงสารต่าง ๆ ทั้งอาหาร น ้า เกลือแร่ (transportation) 
4.  หนา้ท่ีพิเศษ รากพืชบางชนิดยงัช่วยในการเก็บสะสมอาหารท่ีเหลือใชเ้อาไวใ้ช ้

ในยามขาดแคลน ช่วยในการหายใจ และถา้มีคลอโรฟิลลอ์ยูด่ว้ยก็ช่วยในการปรุงอาหารดว้ย 
  ระบบรากของพืช 
  เม่ือพิจารณารากพืชตามรูปร่างลกัษณะการแผก่ระจายลงไปในดินนั้น สามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ระบบคือ 

1.  ระบบรากแกว้ (tap root system) ระบบรากพืชท่ีมีทั้งรากแกว้ (primary root)  
และรากแขนง (secondary  root) พบในพืชใบเล้ียงคู่ซ่ึงเมลด็งอกออกมาตามปกติ ส่วนพืชใบเล้ียงเด่ียว
ซ่ึงงอกออกมาเป็นเมล็ดใหม่ ๆ ก็มีระบบรากน้ีเหมือนกนั แต่มีอายไุดไ้ม่นานก็จะเน่าเป่ือยไปเป็น
ระบบรากฝอยข้ึนมาแทน 

2.  ระบบรากฝอย (fibrous  root system) คือ ระบบรากของพืชท่ีมีทั้งรากฝอย    
และรากแขนงท่ีแตกออกไปทั้งหมด มีการแพร่กระจายไปทุกทิศทางพบมากในพืชใบเล้ียงเด่ียว 
  ล าตน้ (stem) 
  ส่วนใหญ่เจริญข้ึนเหนือพื้นดิน ตา้นแรงดึงดูดของโลกและเป็นท่ีเกิดของใบ ล าตน้ 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ 

1.  ขอ้ (node) เป็นส่วนของล าตน้ท่ีมีใบ ก่ิง ตา หรือ ดอกงอกออกมา ปกติ มกัจะ 
ป่องพองกวา่ส่วนอ่ืน ๆ ของล าตน้ 

2.  ปลอ้ง (internode) เป็นส่วนของล าตน้ท่ีอยูร่ะหวา่งขอ้สองขอ้ 
ล าตน้มีหนา้ท่ี 2 ประการคือ 
1.  เป็นแกนช่วยพยงุ (supporting) ก่ิง กา้น ใบ และดอก 
2.  เป็นตวัการในการล าเลียงน ้า เกลือแร่ และอาหาร ส่งผา่นไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช 
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นอกจากน้ีล าตน้ยงัมีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เช่น สะสมอาหาร สืบพนัธ์ุ สังเคราะห์แสง บางชนิด เปล่ียนเป็นมือ
เกาะหรือหนาม ล าตน้จ าแนกท่ีอยูไ่ดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

1.  ล าตน้เหนือดิน (aerial  stem) ซ่ึงเป็นตามลกัษณะของล าตน้แบ่งออกไดเ้ป็น  
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

     1.1  ไมต้น้ มีขนาดใหญ่มกัสูงตั้งแต่ 15 ฟุต ข้ึนไปมีล าตน้เด่ียวๆเป็นท่อนยาว  
แตกก่ิงกา้นสาขาในระท่ีสูงๆข้ึนไปใกลร้ะดบัดินไม่ค่อยมีก่ิงกา้นสาขาเน้ือไมมี้ความแขง็แรง 

     1.2  ไมพุ้ม่ เน้ือไมแ้ขง็เช่นเดียวกนัแต่มีขนาดเล็กกวา่สูงนอ้ยกวา่ 15 ฟุต ล าตน้ 
มกัสั้นและเรียว แตกก่ิงกา้นสาขามากมายท่ีบริเวณพื้นดินหรือใกล้ๆ ผวิดิน 

     1.3  ไมล้ม้ลุก แบ่งเป็นสามประเภทตามช่วงอายขุองวงจรชีวิต คือไมล้ม้ลุก 
ฤดูเดียว ไมล้ม้ลุกสองฤดูและหลายฤดู เป็นตน้  ไมท่ี้มีเน้ืออ่อนหรือไม่มีเน้ือไมม้กัมีอายไุดเ้พียงฤดู
เดียวเท่านั้นเม่ือเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตแลว้ส่วนเหนือดินจะตาย และงอกข้ึนมาอีก เม่ือเร่ิมฤดู
ใหม่  อายหุรือช่วงชีวิตของพืชเม่ือออกมานบัตั้งแต่เร่ิมงอกออกมาจนกระทัง่เจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้
ตายไปในท่ีสุดนั้น มกัจะสัมพนัธ์กบัเวลาการมีชีวติของรากพืช 

2.  ล าตน้ใตดิ้น (underground  stem  หรือ  subterranean  stem) ล าตน้ใตดิ้น 
มกัมีลกัษณะคลา้ยราก แต่ต่างกนัท่ีมีขอ้และปลอ้ง ล าตน้ใตดิ้นส่วนใหญ่มกัมีรูปร่างลกัษณะต่างไป
จากล าตน้เหนือดิน บางชนิดอาจมีรูปร่างกลม ๆ เป็นแท่งยาว เป็นหวั หรือเป็นแง่งมกัมีปลอ้งสั้น ๆ 
และอวบอว้น 
  ใบ  (leaf) 
  คือส่วนท่ีมีหนา้ท่ีสร้างอาหาร โดยการสังเคราะห์ดว้ยแสง จึงมีรูปร่างแบนบาง
เพื่อใหส้ะดวกในการรับแสง หลงัจากนั้นจะส่งผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ 
ของพืชจึงมีความจ าเป็นท่ีพืชจะตอ้งสร้างร่างแหของท่อล าเลียงใหติ้ดต่อกนัไดใ้นทุก ๆ ส่วนของพืช
ปกติมกัจะมีท่อล าเลียงเห็นเด่นชดัในช่วงดา้นของแผน่ใบ 
  ใบมีหนา้ท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 

1.  สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ดว้ยแสง (photosynthesis) 
2.  หายใจ (respiration) 
3.  คายน ้า (transpiration) 
นอกจากน้ีใบยงัมีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เช่น ใบกลายเป็นมือเกาะ ท าหนา้ท่ีช่วยยดึค ้าจุนล าตน้  

แพร่พนัธ์ุ สะสมอาหารและน ้ า ช่วยป้องกนัล าตน้ โดยเปล่ียนแปลงเป็นหนาม ช่วยผสมพนัธ์ุ  
โดยเปล่ียนสภาพเป็นใบประดบัและกลีบดอกและเปล่ียนเป็นใบเกล็ด ส าหรับช่วยป้องกนัใบอ่อน 
  ใบมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ 

1.  แผน่ใบ มกัมีลกัษณะเป็นแผน่แบน บาง 
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2.  กา้นใบ เป็นส่วนของใบท่ีต่อระหวา่งแผน่ใบกบัล าตน้หรือก่ิงกา้นใบมกัแผ ่     
เป็นกาบ หุม้ล าตน้และตาไว ้กา้นใบเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและเกลือแร่จากรากและล าตน้ไป
ยงัใบ และล าเลียงอาหารท่ีแผน่ใบสังเคราะห์ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช 

3.  หูใบ เป็นส่วนของใบท่ียืน่ออกมาจากโคนกา้นใบตรงบริเวณท่ีต่อกบัล าตน้อาจ 
มี 1 หรือ 2 อนั พืชบางชนิดไม่มีหูใบ บางชนิดมีหูใบท่ีหลุดร่วงไปตั้งแต่เจริญเติบโตไดไ้ม่เตม็ท่ี 

ใบเม่ือจ าแนกตามจ านวนใบท่ียืน่ออกมาจากกา้นใบหรือติดกบักา้นใบแบ่ง 
ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1.  ใบเล้ียงเด่ียว (simple  leaf)  ประกอบดว้ยแผน่ใบเพียงใบเดียวติดอยูก่บักา้นใบ 
ท่ีแตกออกมาจากก่ิงกา้นหรือล าตน้ เช่น ล าโพง มะละกอ แพงพวยฝร่ัง ต าลึง ฟักทอง เป็นตน้ 

2.  ใบประกอบ (compound  leaf) ประกอบดว้ยแผน่ใบหรือใบยอ่ยตั้งแต่ 2 ใบ 
ข้ึนไป เช่น กุหลาบ มะขาม มะขามแขก เป็นตน้ ใบประกอบจ าแนกได ้2 ชนิด  ตามรูปร่างคือ 

     2.1  ใบประกอบแบบขนนก (pinnately  compound  leaf) 
     2.2  ใบประกอบแบบน้ิวมือ (palmately  compound  leaf) 
ใบอาจมีการเปล่ียนแปลงไปเพื่อท าหนา้ท่ีอ่ืน เช่น มือเกาะ ใบเกล็ด เกล็ดหุม้ตา    

ทุ่นลอย ใบประดบั ใบสะสมอาหาร หรือใบท่ีเปล่ียนเป็นกบัดกัแมลง 
  การเรียงตวัของใบเป็นการจดัระเบียบของใบท่ีติดอยูบ่นล าตน้ มีหลายแบบไดแ้ก่ 
  1.  ออกสลบั (alternate) ในขอ้หน่ึงมีใบอยูเ่พียงใบเดียว เช่น กระดงังา นอ้ยหน่า 
  2.  ออกตรงขา้ม (opposite) ขอ้หน่ึงมีใบอยู ่2 ใบเรียงตรงขา้มกนั เช่น ชมพู ่
แพงพวยฝร่ัง 
  3.  ออกรอบขอ้ (whorled) ขอ้หน่ึงมีใบตั้งแต่ 3 ใบข้ึนไป เรียงรอบขอ้ เช่น พุดซ้อน 
  4.  ออกเป็นกระจุก (fascieled) ขอ้หน่ึงมีใบติดรวมอยูเ่ป็นกระจุกและมีเยือ่บางๆ   
หุม้ไว ้เช่น สนสองใบ สนสามใบ 
  5.  ออกท่ีพื้นดิน (basal) ใบออกเป็นกระจุกตรงบริเวณผวิดิน เน่ืองจากล าตน้มีปลอ้ง
ท่ีสั้นมาก ท าใหใ้บมารวมเป็นกระจุก เช่น วา่นหางจระเข ้สับปะรด วา่นกาบหอย 

การจดัระเบียบของเส้นใบมี 2 แบบ คือ 
1.  แบบร่างแห เส้นใบประสานกนัเป็นร่างแหหรือตาข่ายท่ีไม่เป็นระเบียบส่วนใหญ่ 

พบในพืชใบเล้ียงคู่ 
2.  แบบเส้นขนาน เป็นแบบท่ีมีใบขนานกนัโดยตลอด ส่วนใหญ่พบในพืช 

ใบเล้ียงเด่ียว                             
ดอก (flower) 
เปล่ียนรูปร่างมาจากก่ิง ดอกไมท้ัว่ ๆ ไปประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน ซ่ึงมกัจะ               
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เรียงตวัเป็นวง หรือชั้นต่าง ๆ  4  วงดว้ยกนั คือ เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย กลีบเล้ียงและกลีบดอก  
ทั้งส่ีส่วนน้ีติดบนฐานรองดอก 

ดอกไมท่ี้มีชั้นทั้งส่ี คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียครบ เรียกวา่           
ดอกสมบูรณ์ แต่ถา้ไม่ครบทุกวงเรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์ ส่วนดอกไมท่ี้อวยัวะครบทั้งสองเพศ คือ 
เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกสมบูรณ์เพศ ส่วนดอกท่ีมีเพียงเพศใดเพศ
หน่ึงเพียงเพศเดียว เรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกสามารถจ าแนกไดต้ามจ านวนของดอกยอ่ยไดเ้ป็น 
2 ชนิด คือ ดอกเด่ียว และดอกช่อ ซ่ึงเป็นกลุ่มของดอก ท่ีอยูบ่นแกน หรือกา้นดอกเดียวกนั ดอกแต่ละ
ดอกน้ีเรียกวา่ ดอกยอ่ย 

ผล  (fruit) 
เป็นรังไข่ท่ีสุกและเจริญเติบโตเตม็ท่ีหลงัการปฏิสนธิข้ึน มีผลไมบ้างชนิดเจริญข้ึน           

โดยไม่มีการปฏิสนธิเกิดข้ึนเลย ส่วนใหญ่มกัจะไม่มีเมล็ดเกิดข้ึน 
ผล  แบ่งได ้3 ประเภท คือ 
1.  ผลเด่ียว (simple fruit) เกิดมาจากดอกเด่ียวท่ีมีรังไข่อนัเดียวหรือดอกช่อท่ีดอก             

ยอ่ยมีรังไข่อนัเดียวก็ได ้
2.  ผลกลุ่ม (aggregate fruit) เป็นผลท่ีเกิดจากดอกเด่ียวซ่ึงมีรังไข่หลายอนั รังไข่ 

แต่ละอนัเกิดเป็นผลยอ่ยหน่ึงผล บางคร้ังก็อยูอ่ดักนัแน่นจึงท าใหดู้คลา้ยกบัเป็นผลเด่ียวขนาดใหญ่       
แต่บางชนิดยงัแยกกนัเป็นผลเล็กๆ เช่น กระดงังาไทย นอ้ยหน่า การะเวก 

3.  ผลรวม (multiple ftuit) เป็นผลท่ีเกิดจากดอกช่อทั้งช่อซ่ึงมาเช่ือมรวมกนัแน่นจน 
ดูเป็นผลเด่ียวขนาดใหญ่ เช่น ขนุน สับปะรด 

5.  สารส าคญัท่ีพบในใบพืช 
ในสมุนไพรแต่ละชนิด ประกอบดว้ยสารเคมีส าคญั หลายชนิดโดยอาจแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้

ดงัน้ี 
จิตระพี  บวัผนั  (2548, หนา้ 25)  ไดส้รุปไวว้า่ สาระส าคญัท่ีพบในพืชสมุนไพรสามารถ      

แบ่งกลุ่มใหญ่ได ้7 กลุ่ม คือ 
คาร์โบไฮเดรต  (carbohydrates) 
เป็นสารอินทรียท่ี์ประกอบดว้ย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คาร์โบไฮเดรต เป็นกลุ่ม

สารท่ีพบมาทั้งในพืชและในสัตว ์สารท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น ้าตาล กมั (Kum) วุน้ (Agar) 
น ้าผึ้ง  เพคติน (Pectin) เป็นตน้ 

ไขมนั  (lipids) 
ไขมนัเป็นสารท่ีไม่ละลายน ้า แต่ละลายในตวัท าละลายอินทรีย ์และเม่ือท าปฏิกิริยากบัด่าง 

จะกลายเป็นสบู่ น ้ามนัในพืชหลายชนิดเป็นยาสมุนไพร เช่น น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัมะพร้าว  เป็นตน้ 
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แอลคาลอยด ์ (alkaloid) 
เป็นสารกลุ่มท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาหลายอยา่ง เป็นกลุ่มท่ีมีอะตอมของไนโตเจนอยูใ่น

โมเลกุล แอลคาลอยด ์พบไดใ้นพืชบางวงศเ์ท่านั้น ตวัอยา่งเช่น พืชวงศถ์ัว่ Fabaceae วงศเ์ขม็ 
Rubiaceae  เป็นตน้ พบไดใ้นเกือบทุกส่วนของพืช เช่น ผล (พริกไทย) เมล็ด (แสลงใจ) ใบ (ล าโพง) 
เปลือกตน้  (ซิงโคน่า) ราก (ระยอ่มนอ้ย) ตวัอยา่งของสารในกลุ่มแอลคาลอยด ์ไดแ้ก่ hyoscine, 
hyocyamine     ไดจ้าก ใบและเมล็ดของล าโพงมีฤทธ์ิลดการเกร็งของล าไส้ quinine ไดจ้ากเปลือกตน้ 
ซิงโคน่า ใชรั้กษาโรคมาลาเรีย 

เรซินและบาลซมั  (resin and balsams) 
เรซินเป็นสารอินทรียห์รือสารผสมประเภทโพลีเมอร์ มีรูปร่างไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเปราะ 

แตกง่าย บางชนิดน่ิมละลายน ้า แต่ละลายไดใ้นตวัอินทรียเ์ม่ือเผาไฟจะหลอมเหลว จะไดส้ารท่ีใสขน้ 
และเหนียว เช่น ชนัสน เป็นตน้ บาลซมัส์เป็นสาร resinous mixture ซ่ึงประกอบดว้ย กรดซินนามิก 
หรือเอสเตอร์ของกรดสองชนิดน้ี ก ายาน  เป็นตน้ 

ไกลโคไซด ์ (glycoside) 
เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์เกิดจาก agycone จบักบัส่วนท่ีเป็นน ้าตาลละลายน ้าไดดี้โครงสร้าง

ของ agyconeมีความแตกต่างกนัหลายแบบ ท าใหป้ระเภทของสรรพคุณทางเภสัชวทิยาของ 
กลยัโคไซดมี์หลายชนิด ไกลโคไซดจ์ าแนกตามสูตรโครงสร้างของ agycone ไดห้ลายประเภท คือ 

-  แอนทราควิโนน ไกลโคไซด ์(antraquinone glycoside)  พบไดใ้นมะขามแขก วา่นหาง
จระเข ้ชุมเห็ดเทศ โกศน ้าเตา้ สารกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย โดยกระตุน้การบีบตวัของล าไส้ใหญ่ 
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ emodin , aloe-emodin,   rhein, sennoside เป็นตน้ 

-  คาร์ดิแอคไกลโคไซด ์(cardiac glycoside)  พบไดว้งศพ์ืช Apocynaceae เช่น ยีโ่ถ ตีนเป็ดน ้า 
ร าเพย สารกลุ่มน้ีมีการน าไปใชรั้กษาโรคหวัใจท่ีเตน้เร็วผิดจงัหวะเตน้ไม่สม ่าเสมอ แต่ไม่สามารถใช้
ในรูปยาสมุนไพรเพราะขนาดท่ีใชใ้กลเ้คียงกบัขนาดท่ีเป็นพิษ ตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทย ์ตวัอยา่ง
ของสารกลุ่มน้ีไดแ้ก่ oleandrin , thevetins A-B , nerifolin . mansonin , strophanthin เป็นตน้  

-  ไซยาโนจีนิคไกลโคไซด ์ (cyanogenic glycoside)  เป็นสารพิษท่ีพบไดใ้นพืชวงศ ์
Euphorbiacaeae เช่น มนัส าปะหลงั ยางพารา วงศ ์Araceae เช่น ผกัหนาม พืชวงศ ์Capparceae    
เช่น กุ่มน ้า  ผกัเส้ียน เป็นตน้ สารกลุ่มน้ีเม่ือถูกยอ่ยจะไดส้าร hydrocyanic acid หรือ prussic (HCN) 
ซ่ึงจะเป็นพิษต่อระบบเลือดท าใหเ้ซลลต่์างๆของร่างกายขาดออกซิเจน สารไซยาโนจีนิคไกลโคไซด ์
จะสลายตวัไดง่้ายเม่ือถูกความร้อน ฉะนั้นก่อนท่ีจะน าพืชดงักล่าวมารับประทานจะตอ้งผา่นกรรมวธีิ 
ท่ีใชค้วามร้อน เช่น ตม้ ยา่ง ป้ิง คัว่ ตลอดจนชะลา้งดว้ยน ้ าหลาย ๆ คร้ัง ตวัอยา่งสารกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
linamarin, dhurrin เป็นตน้ 
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-  ฟลาโนนอล ไกลโคไซด ์ (flavonol glycoside)  พบในพืชชั้นสูงทัว่ไป และพบไดทุ้กส่วน
ของพืช โดยเฉพาะส่วนดอก ท าใหด้อกไมมี้สีสันสวยงาม เป็นสารท่ีมีตั้งแต่สีเหลือง แดง ม่วงน ้าเงิน 
และบางชนิดมีฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา เช่นท าใหเ้ส้นเลือดฝอยแขง็แรง ตา้นเช้ือไวรัส ลดการอกัเสบ 
สารส าคญัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ hesperidin และ rutin ซ่ึงมีฤทธ์ิช่วยท าใหผ้นงัเส้นเลือดฝอยแขง็แรงไม่
เปราะง่าย  ใชรั้กษาโรคริดสีดวงทวาร 

-  ซาโปนินไกลโคไซด ์ (saponin glycoside)  มีคุณสมบติัช่วยลดแรงตึงผิว เม่ือเขยา่ของ 
ซาโปนินในน ้า จะไดฟ้องท่ีคงทนใชไ้ด ้สระผมได ้ซาโปนินบางชนิดเป็นพิษ ถา้รับประทานเขา้ไป 
จะระคายเคืองต่อเยือ่บุกระเพาะ ล าไส้ และท าใหเ้มด็เลือดแดงแตกได ้สารประเภทน้ีมีสูตรโครงสร้าง 
2 แบบ คือ trierpenoid และ steroid saponin พบไดใ้น โสม ชะเอม บวับก ขา้วเยน็เหนือ ขา้วเยน็ใต ้
กลอย  เป็นตน้  

แทนนิน  (tannin) 
พบไดไ้ม่มากก็นอ้ยในพืชเกือบทุกชนิด แทนนินมี 2 ชนิด คือ condensed tannins พบไดใ้น 

ส่วนเปลือกตน้ และแก่นไม ้เป็นส่วนใหญ่ และ hydrolysable tannin พบมากในส่วนใบ ฝักและgall 
(ส่วนท่ีปูดออกมาผดิปกติ เม่ือตน้ไมไ้ดรั้บอนัตราย)  แทนนินมีคุณสมบติัตกตะกอนโปรตีน ท าให้
หนงัสัตวไ์ม่เน่าเป่ือยแทนนินมีฤทธ์ิฝาดสมานจึงใชรั้กษาโรคทอ้งเสียได ้แทนนินบางชนิดมีฤทธ์ิยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได ้ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ theogallin , gallic acid , ellagic acid 

น ้ามนัหอมระเหย  (volatile oil) 
เป็นน ้ามนัท่ีไดจ้ากการกลัน่พืชดว้ยไอน ้าหรือแยกไดจ้ากพืชโดยใชต้วัละลาย เช่น 

แอลกอฮอล ์อีเทอร์ เป็นตน้ น ้ามนัหอมระเหย จะพบไดเ้กือบทุกส่วนของพืช มีการน าน ้ามนัหอม
ระเหยมาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมน ้าหอม เคร่ืองส าอางแต่งกล่ิน  ในยา ลูกอม น ้ามนั
หอมระเหยบางชนิดมีฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลินทรีย ์ช่วยกระตุน้การขบัน ้ายอ่ย ขบัลม แกอ้าการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ และมีฤทธ์ิการคลายกลา้มเน้ือเรียบ 

น ้ามนัหอมระเหยท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
           1.  น ้ามนัหอมระเหยจากส่วนดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ มะลิ ซ่อนกล่ิน กานพลู เป็นตน้ 
           2.  น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากส่วนใบ เช่น มะกรูด สะระแหน่ ยคูาลิปตสั 
           3.  น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากผล เช่น ผกัชี พริกไทย พริกหาง กระวาน เป็นตน้ 
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สมุนไพรพืน้บ้าน 
ความหมายของสมุนไพร 
สมุนไพร โดยทัว่ไป  หมายถึง  พืชท่ีมีในชุมชนสามารถน ามาประกอบอาหาร ใชบ้  ารุง

ร่างกายและเป็นยารักษาโรคหรืออาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้และนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ
สมุนไพรไวด้งัต่อไปน้ี 

วงษส์ถิตย ์ ฉัว่สกุล  (2547, หนา้ 2)  ไดใ้หค้วามหมายของพืชสมุนไพร  หมายถึง  พืชท่ีใชท้  า
เป็นเคร่ืองยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและ  มีความหมายต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพาะในทาง
สุขภาพ  อนัหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค   

จิตระพี  บวัผนั  (2548, หนา้ 21)  ไดร้ะบุวา่ ยาสมุนไพร หมายความวา่ ยาท่ีไดจ้ากพฤกษา
ชาติ สัตวห์รือแร่ธาตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล 
ซ่ึงมิไดผ้า่นขั้นตอนแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการคา้ สมุนไพรมกัถูกดดัแปลงในรูปต่าง ๆ เช่น ถูกหัน่ 
ใหเ้ป็นช้ินเล็กลง  บดเป็นผงละเอียด หรืออดัเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทัว่ไปเม่ือกล่าวถึง
สมุนไพรมกันึกถึงเฉพาะตน้ไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นยาเท่านั้น 

ยาสมุนไพรมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัยารักษาโรคทัว่ไป คือมีทั้งคุณและโทษ ประกอบกนั
ดงันั้นการใชย้าสมุนไพรจึงตอ้งมีความระมดัระวงัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คือใชใ้หถู้กกบัโรค ใชใ้ห้
ถูกขนาดและใชใ้หถู้กวธีิ แต่ถา้มีอาการแพ ้หรือใชไ้ม่ถูกกบัโรคควรหยดุยาและเปล่ียนไปใชย้าอ่ืน 
หรือถา้แพรุ้นแรงควรไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล เม่ือเราไดรู้้จกัยาสมุนไพรดีข้ึนแลว้ก็คงจะใชย้า
สมุนไพรไดอ้ยา่งมีคุณค่า สมุนไพรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งมีการเรียนรู้ และท าความ
เขา้ใจใหถ่้องแทถ้า้ไม่แน่ใจใหป้รึกษาผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญจะดีกวา่เพื่อท่ีจะใชย้าสมุนไพรไดอ้ยา่งปลอดภยั 
โดยสรุปแลว้ สมุนไพร (Herb) หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์แร่ธาตุ ท่ียงัไม่ไดผ้สมปรุง หรือแปร
สภาพซ่ึงสามารถ แบ่งยาท่ีไดจ้ากเภสัชไวเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1.  ยาแผนโบราณ หมายถึง  ยาท่ีใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือในการบ าบดั
โรคของสัตว ์ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นต าราแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเ้ป็น
ยาแผนโบราณหรือไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนต ารายาเป็นยาแผนโบราณ 

2.  ยาสมุนไพร หมายถึง  ยาท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์แร่ธาตุ ท่ียงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ
สมุนไพร 

นอกจากจะใชเ้ป็นยาแลว้ยงัใชป้ระโยชน์เป็นอาหารได ้ใชเ้ตรียมเป็นเคร่ืองด่ืม ใชเ้ป็นยาฆ่า
แมลงอีกดว้ย ในทางตรงกนัขา้มมีสมุนไพรจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีพิษ ถา้ใชไ้มถู่กวธีิหรือใชเ้กินขนาดจะมี
พิษถึงตายได ้ดงันั้นการใชส้มุนไพรจึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัมีการ
ต่ืนตวัในการน าสมุนไพรมาใชพ้ฒันาประเทศมากข้ึน สมุนไพรโครงการ สมุนไพรสาธารณสุข 
มูลฐาน โดยเนน้การน าสมุนไพรมาใชบ้  าบดัโรคในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากข้ึน   
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เป็นการสนบัสนุนใหมี้การใชส้มุนไพรมากยิง่ข้ึน อนัเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยประเทศชาติประหยดัเงิน 
ในการสั่งซ้ือยาส าเร็จรูปจากต่างประเทศไดปี้ละเป็นจ านวนมาก 

 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสมุนไพร 
การใชส้มุนไพรใหไ้ดผ้ลดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ผูใ้ชค้วรมีวธีิการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

กบัประเภทของโรคซ่ึงนกัวชิาการไดก้ล่าวไวเ้ป็นขอ้ควรทราบและควรปฏิบติัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์ (2551, หนา้ 26-30)  การใชส้มุนไพรท่ีถูกตอ้ง ควรปฏิบติัดงัน้ี  

1.  ใชใ้หถู้กตน้ สมุนไพรมีช่ือพอ้งหรือซ ้ ากนัมากและบางทอ้งถ่ินก็เรียกไม่เหมือนกนัจึงตอ้ง
รู้จกัสมุนไพร และใชใ้หถู้กตน้ 

2.  ใชใ้หถู้กส่วน ตน้สมุนไพรไม่วา่จะเป็นราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด จะมีฤทธ์ิไม่เท่ากนั 
บางทีผลแก่ ผลอ่อน ก็มีฤทธ์ิต่างกนัดว้ยจะตอ้งรู้วา่ส่วนใดใชเ้ป็นยาได ้

3.  ใชใ้หถู้กขนาด สมุนไพรถา้ใชน้อ้ยไปก็รักษาแผลไม่ไดแ้ต่ถา้มากไปก็เกิดอนัตรายหรือเกิด
พิษกบัร่างกายได ้

4.  ใชใ้หถู้กวธีิ สมุนไพรบางชนิดตอ้งใชส้ด บางชนิดตอ้งปนกบัเหลา้ บางชนิดใชต้ม้ จะตอ้ง
รู้วธีิใชใ้หถู้กตอ้ง 

5.  ใชใ้หถู้กกบัโรค เช่น ทอ้งผกูตอ้งใชย้าระบาย ถา้ใชย้าท่ีมีฤทธ์ิฝาดสมานจะท าใหท้อ้งผกู
ยิง่ข้ึน 

อาการแพท่ี้เกิดจากสมุนไพร สมุนไพรมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัยาทัว่ไป คือมีทั้งคุณและโทษ
บางคนใชแ้ลว้เกิดอาการแพไ้ด ้แต่เกิดข้ึนไดน้อ้ยเพราะสมุนไพรมิใช่สารเคมีชนิดเดียว เช่น ยาแผน
ปัจจุบนั ฤทธ์ิจึงไม่รุนแรง (ยกเวน้พวกพืชบางชนิด) แต่ถา้เกิดอาการแพข้ึ้นควรหยดุยาเสียก่อนถา้หยดุ
แลว้อาการหายไป อาจทดลองใชย้าอีกคร้ังโดยระมดัระวงั ถา้อาการเช่นเดิมเกิดข้ึนอีก แสดงวา่เป็นพิษ
ของยาสมุนไพรแน่ ควรหยุดใชย้าและเปล่ียนใชย้าอ่ืน หรือถา้อาการแพรุ้นแรงควรไปรับการรักษาท่ี
สถานีอนามยัและโรงพยาบาล 

 
การใช้สมุนไพรในรูปต่างๆ 
วฒิุ  วฒิุธรรมาเวช (2540, หนา้ 551-553) การใชย้าสมุนไพรมกัน ามาใชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่าง

กนัตามความตอ้งการของคนในชุมชน  
1.  ใชใ้นรูปสมุนไพรสด 
2.  คั้นเอาน ้ากิน ใชส้มุนไพรสด ๆ ต าใหล้ะเอียดจนเหลว ถา้ไม่มีน ้าใหเ้ติมน ้าลงไปเล็กนอ้ย

คั้นเอาน ้ายาท่ีไดกิ้น สมุนไพรบางชนิด เช่น กระทือ กระชาย ใหน้ าไปเผาไฟเสียก่อนจึงค่อยต า 
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3.  ยาตม้ ใชน้ ้าสะอาด ใส ไม่มีกล่ิน รส ปริมาณท่ีใชม้กัใส่พอท่วมยาภาชนะท่ีใชค้วรเป็น
หมอ้ดินเผาหรือหมอ้เคลือบ สมุนไพรท่ีน ามาตม้ควรหัน่เป็นช้ินพอดีหลงัจากเติมน ้าลงยาสมุนไพรคน
ใหเ้ขา้กนัแช่ทิ้งไวป้ระมาณคร่ึงชัว่โมงใชไ้ฟขนาดกลางตม้ใหเ้ดือด พอเดือดแลว้ลดไฟลง ตม้ต่อ  
คอยคนอยูเ่สมอเพื่อไม่ใหย้าไหมส่้วนมากจะใชต้ม้น ้าท่ีใส่ 3 ส่วน  ใหเ้หลือ 1 ส่วนหรือตม้ตามจ านวน
ท่ีตอ้งการ ควรรับประทานเม่ือทอ้งวา่งจึงจะไดผ้ลดี ยาตม้ไม่ควรทิ้งไวค้า้งคืนควรตม้ด่ืมรับประทาน
ใหห้มดภายในวนัเดียว 

4.  ยาชง มกัไดจ้ากการเอาส่วนของสมุนไพรมาลา้งใหส้ะอาด ผึ่งลมหรือตากใหแ้หง้ เช่น  
ใบหญา้หนวดแมว ดอกค าฝอย ชา บางชนิดน าสมุนไพรมาคัว่หรือยา่งไฟก่อน เช่น ใบชุมเห็ดเทศเป็น
ตน้ เติมน ้าเดือดลงในสมุนไพรแหง้นั้น ปกติใชส้มุนไพรหน่ึงส่วนต่อน ้า10ส่วนทิ้งไว ้3-4 นาทีอยา่แช่
ไวน้าน 

5.  ยาลูกกลอน ใชน้ ้าผึ้งมาเค่ียวเพื่อฆ่าเช้ือโรค และไล่น ้าท่ีอยูอ่อกไป ป้องกนัไม่ใหย้าท่ีได้
ข้ึนรา การเค่ียวน ้าผึ้งช่วงแรกควรใชไ้ฟแรงเม่ือเดือดแลว้ควรลดไฟลง เค่ียวจนน ้าผึ้งไดท่ี้สังเกตจาก
ขนาดฟองท่ีเกิดจะมีขนาดเล็ก ๆ จนเป็นฟองละเอียดมกัใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที จากนั้นยกลง 
จากเตา  กรองผา่นผา้ขาวบาง กวนต่อจนน ้าผึ้งเยน็จึงน าไปผสมกบัยาท่ีบดเป็นผงละเอียด ผงยาท่ีใช้
ตอ้งแหง้สนิทใส่ผงยาลงในกะละมงัท่ีแหง้ตวงน ้าผึ้งเค่ียวแลว้เทราดบนผงยา  ใชมื้อคลุกเคลา้ผงยาให้
เขา้กนัดีกบัน ้าผึ้งดีโดยทดลองน ายาท่ีเคลา้ไดป้ั้นเป็นเมด็ดว้ยมือ ยาควรเป็นเม็ดเกาะกนัดีไม่ติดมือและ
ยาท่ีป้ันไดไ้ม่แตกร่อนเม่ือไดย้าท่ีเคลา้ไดท่ี้แลว้น ามาป้ันเป็นเมด็ใหก้ลมและมีขนาดสม ่าเสมอ การป้ัน
เมด็ท าไดโ้ดยการแบ่งยาท่ีผสมแลว้มาป้ันเป็นลูกกลอนขนาดเท่าปลายน้ิวกอ้ย จากนั้นน าลูกกลอนท่ี
ป้ันไดม้าวางใส่ถาดเรียงเม็ดอยา่ใหท้บักนั น าไปตากแดดจดั ๆ 1-2 วนั จนเม็ดยาแหง้สม ่าเสมอเม่ือ
แหง้ดีแลว้เก็บใส่ขวดท่ีสะอาดและปิดสนิท    ยาลูกกลอนอาจเตรียมไวใ้ชไ้ดน้านกวา่ 1 เดือน 

6.  ยาพอก  น าสมุนไพรสด ๆ ท่ีลา้งสะอาดดีแลว้มาต าให้ละเอียดและเติมเหลา้เพื่อให้ออก
ฤทธ์ิดีแลว้น ายาท่ีไดไ้ปพอกแผลตามท่ีตอ้งการ 

7.  ยาดอง  เป็นการสกดัตวัยาออกจากพืชสมุนไพรโดยการแช่สมุนไพรสดหรือแหง้ในเหลา้
หรือแอลกอฮอลใ์หส้ารละลายส าคญัในสมุนไพรออกมา 

8.  ลูกประคบ น าสมุนไพรหลายชนิดมาโขลกแลว้ห่อรวมกนั ส่วนใหญ่จะเป็นยาสมุนไพร 
ท่ีมีน ้ามนัหอมระเหย ซ่ึงเม่ือถูกความร้อนจะระเหยออกมา เช่น ไพล ขมิ้นชนั ตะไคร้ การบูร เป็นตน้ 
 

การเกบ็เกีย่วสมุนไพร 
นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์ (2551, หนา้ 26-30)  กล่าววา่  การเก็บเก่ียวสมุนไพร ควรเก็บเก่ียว

ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของสมุนไพรทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณสารส าคญัท่ีอยูใ่นพืชจะพบในช่วงเวลา 
ท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี  
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1.  ประเภทราก เหงา้หรือหวั ควรเก็บในช่วงท่ีพืชหยดุการเจริญเติบโต ใบและดอกร่วงหมด
หรือเก็บในช่วงตน้ฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน ควรใชว้ธีิขดุหรือถอนดว้ยความระมดัระวงั ลา้งดินท่ีติด
อยูอ่อกให้หมดแลว้จึงท าให้แหง้ 

2.  ประเภทใบหรือเก็บตน้ ควรเก็บท่ีพืชมีการเจริญเติบโตมากท่ีสุด หรือพืชบางชนิดอาจระบุ
ใหแ้น่ชดัลงไป วธีิการเก็บใชก้ารเด็ด 

3.  ประเภทตน้และเปลือกราก เปลือกตน้มกัจะเก็บช่วงฤดูร้อนต่อกบัฤดูฝน การลอกเปลือก
ตน้ควรลอกจากส่วนก่ิงหรือแขนงยอ่ย ส่วนเปลือกรากควรเก็บในช่วงตน้ฤดูฝน 

4.  ประเภทดอก โดยทัว่ไปมกัเก็บในช่วงดอกเร่ิมบานแต่บางชนิดก็ระบุใหเ้ก็บในช่วงดอก 
ยงัตูม 

5.  ประเภทผลและเมล็ด โดยทัว่ไปมกัเก็บในช่วงท่ีผลแก่เตม็ท่ี บางชนิดก็ระบุใหเ้ก็บในช่วง
ท่ีผลดิบอยู ่

 
การเกบ็รักษาสมุนไพร 
พร้อมจิต  ศรลมัพ ์ (2547, หนา้ 35)  กล่าววา่  การเก็บรักษาพืชสมุนไพรใหถู้กตอ้งเหมาะสม

จะเป็นการยดือายกุารใชง้านของพืชสมุนไพรไปไดน้านดงันั้นจึงมีวธีิการเก็บรักษาพืชสมุนไพร
ดงัต่อไปน้ี  

1.  พืชบางชนิดมีสมบติัดูดความช้ืนจากอากาศได ้ในกรณีดงักล่าว ภาชนะท่ีใชบ้รรจุควรมีฝา
ปิดสนิท 

2.  สถานท่ีเก็บรักษาจะตอ้งแหง้ เยน็ การถ่ายเทอากาศจะตอ้งดี 
3.  ควรเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดใหเ้ป็นสัดส่วน ยาท่ีมีพิษ ยาท่ีมีกล่ินหอม ควรเก็บแยกเอาไว้

อยา่งมิดชิดเพื่อป้องกนัการสับสนปะปนกนั 
4.  จะตอ้งหมัน่ดูแล อยา่ใหมี้หนอน หนู แมลงต่าง ๆ มารบกวน รวมทั้งระวงัเร่ืองความร้อน 

ไฟอาจจะเกิดข้ึนได ้
 
ข้อควรระวงัในการใช้ยาสมุนไพร 
พืชสมุนไพรนั้นถึงแมจ้ะมีประโยชน์มากมายแต่หากผูใ้ชไ้ม่ระมดัระวงัก็อาจก่อให้เกิด

อนัตรายไดด้งันั้นขอ้ควรระวงัในการใชย้าสมุนไพรจึงมีดงัต่อไปน้ี  (นพมาศ  สุนทรเจริญนนท,์ 2551, 
หนา้ 26-30) 

1.  ไม่ควรใชส้มุนไพรนานเกินความจ าเป็น ถา้ใชย้าสมุนไพรแลว้ 3-5 วนัอาการยงัไม่ดีข้ึน
ควรปรึกษาแพทยท์ั้งน้ีอาจเน่ืองจากการใชย้าท่ีอาจไม่ถูกกบัโรค 
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2.  เม่ือใชย้าสมุนไพรแลว้ควรสังเกตอาการผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ถา้มีอาการผิดปกติควรรีบ  
ปรึกษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

3.  ควรใชย้าตามหลกัการรักษาของแพทยแ์ผนโบราณอยา่งเคร่งครัด เพราะการดดัแปลง 
เพื่อความสะดวกของผูใ้ชอ้าจท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

4.  อยา่ใชย้าเขม้ขน้เกินไป เช่น ยาท่ีบอกใหต้ม้กิน อยา่น าไปเค่ียวจนแหง้เพราะจะท าใหย้า
เขม้ขน้เกินไปจนท าใหเ้กิดพิษได ้

5.  ขนาดท่ีระบุไวใ้นต ารับยามกัเป็นขนาดของผูใ้หญ่ในเด็กจะตอ้งลดขนาดลง 
6.  ควรระมดัระวงัความสะอาดของสมุนไพร สมุนไพรท่ีซ้ือมาจากร้านบางคร้ังอาจเก่ามากถา้

สังเกตเห็นราหรือแมลงชอนไช ไม่ควรใชท้ั้งน้ีเน่ืองจากสารท่ีส าคญัอาจมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ 
ท าใหใ้ชไ้ม่ไดผ้ล และยงัอาจไดรั้บพิษจากแมลงหรือเช้ือรานั้นอีกดว้ย 

จากนิยามจะเห็นไดว้า่การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพรพื้นบา้นนั้นอาจกล่าวไดว้า่
เป็นการศึกษาถึงความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อความอยูร่อดในธรรมชาติ ซ่ึงจะมีการ
สะสมและถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นหน่ึงตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ส่งผลไปถึงรูปแบบ
การด ารงชีวติและแบบแผนการใชท้รัพยากรจากธรรมชาตินัน่เอง หรืออีกนยัหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนั 
ในนามวา่ “ภูมิปัญญาพื้นบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
 
ความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ประเภทของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
ในการศึกษาความรู้ทางวทิยาศาสตร์นั้นนกัการศึกษาไดแ้บ่งความรู้วทิยาศาสตร์ไวห้ลายดา้น 

ดงัต่อไปน้ี 
ภพ  เลาหไพบูลย ์ (2542, หนา้ 2-6)  ไดก้ล่าวถึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไวว้า่มี 9 ประเภทดงัน้ี 
1.  ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงเป็นความจริงเฉพาะท่ีเล็กท่ีสุดของความรู้ท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติ สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงและทดสอบซ ้ าแลว้ไดผ้ลเหมือนเดิมทุกคร้ัง เช่น แมลงมีขา 6 ขา 
เป็นตน้ 

2.  ความรู้เก่ียวกบัค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์ ค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์เป็นค าศพัทท์าง
วทิยาศาสตร์ ค านิยามและการใชค้  าศพัทท่ี์ถูกตอ้ง เช่น แร่ธาตุหินปูนชนิดหน่ึง  เป็นตน้ 

3.  ความรู้เก่ียวกบัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ มโนมติหรือความคิดรวบยอด คือ การน าความ
จริงเฉพาะหลายอนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั มาผสมผสานกนัเป็นรูปใหม่ เช่น ความหนาแน่น ธาตุ  
การงอกของเมล็ด เป็นตน้ 
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4.  ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลง ขอ้ตกลงหมายถึง ขอ้ตกลงร่วมกนัของวทิยาศาสตร์ในการใช้
อกัษรยอ่ สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่าง ๆ แทนค าพดูเฉพาะ เช่น V แทนเวกเตอร์ของความเร็ว 
สัญลกัษณ์ Cu แทนธาตุโลหะทองแดง 

5.  ความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้และล าด าขั้นตอน ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอยา่งมีการ
หมุนเวยีนเป็นวฏัจกัร เป็นวงจรชีวิต ซ่ึงสามารบอกล าดบัขั้นตอนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง
หรือในการทดลองทางวทิยาศาสตร์ก็จะมีการล าดบัขั้นตอนเช่นกนั เช่น วฏัจกัร ของน ้า วงจรชีวิต 
ของแมลงหวี ่ การเตรียมแก๊สออกซิเจนในห้องปฏิบติัการ 

6.  ความเก่ียวกบัการจ าแนกประเภท การจดัประเภทและเกณฑใ์นการแบ่งส่ิงต่าง ๆ ออกเป็น
ประเภทนั้น ตอ้งมีเกณฑเ์ป็นมาตรฐานในการแบ่ง ผูเ้รียนรู้ตอ้งบอกหมวดหมู่ของส่ิงของหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไดต้ามท่ีวทิยาศาสตร์ก าหนดไวแ้ละสามารถจดจ าลกัษณะ หรือ คุณสมบติั ซ่ึงใช้
เป็นเกณฑไ์ด ้สัตวจ์  าพวกแมลงเน่ืองจากมีขา 6 ขา และล าตวั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหวั           
ส่วนอกและส่วนทอ้ง 

7.  ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์ เทคนิคและวธีิทางวทิยาศาสตร์ต่าง ๆ 
ท่ีนกัวทิยาศาสตร์ทั้งหลายใชก้นัอยูมี่มากมายหลายวธีิ เช่น วธีิศึกษาการเจริญพฒันาของเซลล ์ 
และการแบ่งเซลล ์เป็นตน้ เทคนิคและวธีิทางวทิยาศาสตร์ เนน้เฉพาะความสามารถของผูเ้รียนได้
เรียนรู้เท่านั้น เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากการบอกเล่าของครูหรือจากการอ่านหนงัสือ ไม่ใช่ความรู้ท่ีมาจาก
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ 

8.  ความรู้เก่ียวกบัหลกัการหรือกฎวทิยาศาสตร์หลกัการเป็นความจริงท่ีใชเ้ป็นหลกัอา้งอิงได้
จากการน ามโนมติหลายอนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานกนัในรูปแบบใหม่เป็นหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ ส่วนกฎวทิยาศาสตร์คือหลกัการท่ีเนน้ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล เช่น  
กฎของเมนเดล กฎของอาคิมิดิส เป็นตน้ 

9.  ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีหมายถึง ขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายและพยากรณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชอ้ธิบายไดอ้ยา่งกวา้งขวางในวชิานั้น ๆ เช่น ทฤษฎี
ววิฒันาการ ทฤษฎีสัมพนัธภาพ 

ภานุเดช  หงษาวงศ ์ (2548, หนา้ 16-24)  แบ่งประเภทความรู้ทางวทิยาศาสตร์ออกเป็น             
5 ประเภทสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ความรู้ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นความรู้จริงท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตและสามารถพิสูจน์ได้
ทดลองได ้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหมือนเดิมทุกคร้ัง เช่น เหล็กเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั   
เกลือแกงเป็นสารท่ีสามารถละลายน ้าไดชิ้มดูจะมีรสเคม็ เป็นตน้ 
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2.  ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดในทางวทิยาศาสตร์นั้นมกัจะมองในแง่ 
ของความสัมพนัธ์ของขอ้เทจ็จริงเม่ือน ามาผสมผสานเขา้เป็นรูปแบบใหม่ท่ีดีก็จะเกิดเป็นความคิดรวบ
ยอดต่อส่ิงนั้นไดห้รือเป็นความคิดโดยสรุปท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ในบางคร้ัง
ความคิดรวบยอดก็อาจข้ึนจากส่ิงท่ีมองไม่เห็นก็ไดแ้ต่ตอ้งมีหลกัฐานสนบัสนุนวา่เป็นจริง เช่น
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัอะตอม อิเล็กตรอน 

3.  ความรู้ท่ีเป็นความจริงหลกั เป็นความจริงท่ีใชเ้ป็นหลกัการในการท่ีจะน ามาใชห้รืออา้งอิง 
หลกัการจะเกิดจากความคิดรวบยอดหลาย ๆ อนัมาผสมผสานเป็นความจริง หรือเป็นความคิดรวบ
ยอด ท่ีไดก้ลัน่กรองมาแลว้ และเป็นความคิดรวบยอดท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนัและทดสอบแลว้ใหผ้ล
อยา่งเดียวกนั เช่น สสารเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวัและมีความหนาแน่นลดลง หลกัการเร่ืองน้ี
ไดม้าจากความคิดรวบยอดท่ีวา่ ของแขง็ไดรั้บความร้อนจะขยายตวัความหนาแน่นลดลง ของเหลว
ไดรั้บความร้อนจะขยายตวัความหนาแน่นลดลง แก๊สไดรั้บความร้อนจะขยายตวั ความหนาแน่นลดลง 
ฯลฯ 
 4.  ความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการใชข้อ้ความอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น กฎ 
หลกัการ ซ่ึงตอ้งอาศยัทฤษฎีช่วยในการอธิบาย กฎ และหลกัการอธิบายตวัมนัเองไม่ได ้ ฉะนั้น 
ในการอธิบายกฎ หรือหลกัการวา่ท าไมจึงตอ้งเป็นอยา่งนั้น อยา่งน้ี ตอ้งอาศยัทฤษฎีเขา้มาอธิบาย เช่น  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 5.  ความรู้ท่ีเป็นกฎ หมายถึง หลกัการท่ีแสดงความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล 
กฎจะมีความจริงในตวัของมนัเอง ซ่ึงสามารถทดสอบท่ีใหผ้ลตรงกนัทุกคร้ัง หากกฎใดเม่ือทดสอบได้
วา่ ผลไม่ตรงกนัหรือไม่เป็นความจริงกฎนั้นจะถูกลม้เลิกไป เช่น กฎอาร์คิมีดิส กล่าววา่ น ้าหนกัของ
วตัถุท่ีหายไปในของเหลว จะเท่ากบัน ้าหนกัของของเหลวท่ีถูกแทนท่ีดว้ยวตัถุนั้น  กฎการสะทอ้น 
ของแสง  กล่าววา่ เม่ือล าแสงตกกระทบพื้นระนาบจะท าใหรั้งสีตกกระทบรังสีสะทอ้น และเส้นปกติ
อยูบ่นระนาบเดียวกนั มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น 
 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีอยูห่ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชแ้บ่งจากท่ีนกัการศึกษาได้
กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่  ความรู้ทางวทิยาศาสตร์แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง 
ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด ความรู้ท่ีเป็นหลกัการ ความรู้ท่ีเป็นกฎและความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี 
 
 ความส าคัญของวทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
 วทิยาศาสตร์มีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยงัมี
ความส าคญัต่อความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นชีวติประจ าวนัอีกดว้ย ดงัท่ีนกัวชิาการหลายท่าน 
ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 
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 ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา  (2545, หนา้ 32 - 33) และสถาบนัส่งเสริม 
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2546, หนา้ 1)  กล่าวถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์ในท านอง
เดียวกนั  สรุปไดว้า่ วทิยาศาสตร์มีความส าคญัต่อโลกและสังคมของมนุษยใ์นโลก เพราะวทิยาศาสตร์
เป็นท่ีมาของปัจจยั 4 และช่วยใหป้ระเทศมีการพฒันาและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจน
การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล  มีผลใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยอียา่ง
มาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกี็มีส่วนส าคญัมากท่ีจะใหมี้การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง และวทิยาศาสตร์ยงัช่วยพฒันาวธีิคิด ท าใหค้นมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันางานไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผลสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบ
ได ้
 ประสาท  เนืองเฉลิม  (2546, หนา้ 66)  กล่าววา่ วทิยาศาสตร์เป็นทั้งตวัความรู้และ
กระบวนการท่ีน าพามนุษยไ์ปสู่ความรู้ ความจริง วถีิทางเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้จึงเป็นความรู้เชิง
ประจกัษ ์สามารถเขา้ถึง เขา้ใจและอธิบายไดด้ว้ยอินทรียส์ัมผสั ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ จึงตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของทฤษฎีประจกัษนิ์ยม โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงจากธรรมชาติภายใตป้ระสบการณ์ทางผสัสะ  
ในขณะเดียวกนัก็มีการตรวจสอบและทดสอบความรู้ท่ีถูกตอ้งดว้ยประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง                 
จึงเป็นการเรียนรู้อยา่งวทิยาศาสตร์ มีการสร้างองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ ดงัภาพ  2 
 
 

ทกัษะกระบวนการ 
 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

เจตคติ       ความรู้ 
 

ความเช่ือ        เหตุผล 
  

ภาพที ่ 2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ศึกษากบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความรู้  
ท่ีมา  :  ประสาท  เนืองเฉลิม  (2546, หนา้ 66) 
 

 จากภาพท่ี  2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ศึกษากบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความรู้ 
วทิยาศาสตร์มีความเป็นสากลท่ีสอดแทรกอยูใ่นวถีิชีวิต และกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม มีระบบแบบแผนท่ีมีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ปรัชญาวทิยาศาสตร์ ในขณะท่ีสังคมแต่ละสังคมนั้นด ารง
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อยูภ่ายใตค้วามคิด  ความเช่ือ  ความมีเหตุผลท่ีหลากหลายอยูน่อกเหนือขอบเขตท่ีวทิยาศาสตร์จะ
เขา้ถึงได ้รูปแบบการด าเนินชีวติของคนในสังคมเป็นการเช่ือมโยงแนวคิดและสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีปรากฏ
ตามธรรมชาติ  สามารถอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการทางสังคมมีการสั่งสมและสืบทอดความเช่ือและ
เหตุผลท่ีเป็นทั้งวทิยาศาสตร์และไม่เป็นวทิยาศาสตร์เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 จากความส าคญัของวทิยาศาสตร์ท่ีนกัวชิาการไดก้ล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่วทิยาศาสตร์ เป็นส่ิง
ท่ีใกลต้วัและมีความจ าเป็นต่อมนุษยม์ากเพราะวทิยาศาสตร์ท าใหม้นุษยมี์ความสามารถในดา้นต่าง ๆ   
ทั้งทางดา้นสังคม การประกอบอาชีพ  ความสามารถทางดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นการบริโภค และ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ยงัช่วยพฒันาวธีิคิด การแกปั้ญหา การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันางานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ และเป็นกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผลสามารถพิสูจน์หรือตรวจได ้ตลอดจนช่วยรักษา
สมดุลธรรมชาติใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 
 ความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 การน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใชถื้อเป็นความสามารถดา้นหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งมีการวดัผลและ
ประเมินผล ในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไดมี้นกัการศึกษาวทิยาศาสตร์แสดงทรรศนะในเร่ือง    
ของการน าความรู้และวธีิการวทิยาศาสตร์ไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
 ภพ  เลาหไพบูลย ์ (2542, หนา้ 98-106)  ไดก้ล่าวถึงการน าความรู้และวธีิการทางวทิยาศาสตร์   
ไปใชพ้อสรุปไดด้งัน้ี 
 ในชีวติประจ าวนัและในชีวติโรงเรียน ผูเ้รียนตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ มากมายซ่ึง
จ าเป็นตอ้งแกไ้ข ในการน้ีผูเ้รียนอาจใชค้วามรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเคยเรียนมา 
แกปั้ญหาต่าง ๆ  ไม่วา่ผูเ้รียนจะไดค้วามรู้หรือทกัษะทั้งหลายมาดว้ยวธีิใดก็ตามเม่ือผูเ้รียนใชค้วามรู้ 
หรือวธีิการเหล่านั้นเพื่อจดัการแกปั้ญหาใหม่ๆท่ีไม่เคยพบมาก่อนเรียกไดว้า่เป็นผูมี้ความสามารถ            
ในการน าความรู้ไปใช ้ แต่ถา้เป็นการแกปั้ญหาท่ีเคยพบหรือท ามาแลว้การท าแบบน้ีเป็นเพียง ความจ า
ไม่ใช่การน าไปใช ้ผูเ้รียนควรฝึกการแกปั้ญหา 3 ประการดงัน้ี 

1.  การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองของวทิยาศาสตร์ในสาขาเดียวกนั ส่วนมากเป็น 
สถานการณ์ทัว่ไปในชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งน าความรู้หรือทกัษะท่ีไดจ้าการเรียนรู้ไปใชแ้กปั้ญหาเร่ือง
อ่ืนท่ีอยูใ่นวชิาเดียว เช่น การตอบค าถามวา่ “ท าอยา่งไรจึงจะท าใหป้ฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดเ้ร็ว”  ปัญหา
น้ีเก่ียวกบัวชิาเคมี เป็นตน้ 

2.  การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองของวทิยาศาสตร์สาขาอ่ืน มีลกัษณะเป็นปัญหา  
เดียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 2 สาขาข้ึนไป เป็นการให้ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหาใหม่ เช่น ค าถามวา่ 
“อาหารซึมผา่นผนงัล าไส้ของกบไดอ้ยา่งไร” ปัญหาน้ีเก่ียวกบัวชิาชีววทิยาและวชิาเคมี 
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3.  การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองของวทิยาศาสตร์ หมายถึง เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ท่ีจะพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ เช่น “ท าอยา่งไรจึงจะผลิตแอมโมเนียปริมาณมาก 
ๆ จากไนโตรเจน และไฮโดรเจนในตน้ทุนต ่า” จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนสามารถท่ีจะน าความรู้และวธีิการ
ทางวทิยาศาสตร์ไปใชไ้ดโ้ดยไม่มีขอบเขตจ ากดั 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2546, หนา้ 145)  กล่าวถึงการน า
ความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชว้า่  ความสามารถน าความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใช ้ 
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยแสดงพฤติกรรมการคิดท่ีซบัซอ้นหรือการคิดระดบัสูง ทั้งการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า การคิดแกปั้ญหา การตดัสินใจ และการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 พนัธ์  ทองชุมนุม  (2547, หนา้ 19)  กล่าวถึงการน าความรู้วทิยาศาสตร์มาใช ้สรุปไดว้า่การน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ราเรียกความรู้นั้นวา่วทิยาศาสตร์ประยกุต ์โดยมนุษยส์ามารถ
น าความรู้ของวทิยาศาสตร์ประยกุตม์าสร้างเป็นเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
ด ารงชีวิต  
 จากทรรศนะของนกัการศึกษาสรุปไดว้า่  การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั หมายถึง การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดเ้รียนมาไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ใน
ชีวติประจ าวนั เช่น  การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์  
การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองของวทิยาศาสตร์สาขาอ่ืน มีลกัษณะเป็นปัญหาเดียวแต่
เก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 2 สาขาข้ึนไป และการน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาท่ีนอกเหนือไปจากเร่ือง 
ของวทิยาศาสตร์ ส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้หค้  านิยาม ความสามารถในการน าความรู้  
ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด หลกัการ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  จากการเรียนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ไปใชป้ฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนันอก
หอ้งเรียน ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 
 การวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
 มีนกัวดัผลการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการวดัความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์  
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ไวด้งัน้ี 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2540, หนา้ 64 )  ไดร้ะบุถึงการวดัผลและ
ประเมินผลท่ีส่งผลถึงความสามารถในการน าความรู้ไปใชว้า่ “การวดัผลและการประเมินผลท่ีผา่นมา
ของนกัเรียนจะเนน้ความจ าเป็นในเน้ือหาวชิาเป็นส่วนใหญ่จึงท าใหน้กัเรียนขาดกระบวนการคิด
ระดบัสูงและไม่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดดี้เท่าท่ีควร” 
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 นฤมล  ยตุาคม  (2542, หนา้ 37)  ไดน้ าเสนอลกัษณะของผูท่ี้มีความสามารถในการน าความรู้
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.  การมองเห็นตวัอยา่งของความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์จากประสบการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั 

2.  การน าความคิดรวบยอดและทกัษะทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
ทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั 

3.  ความเขา้ใจหลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์เคร่ืองใช ้
ทางเทคโนโลยภีายในบา้น 

4.  การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
5.  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์        

จากส่ือมวลชน 
6.  การตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  โภชนาการและวถีิการด าเนินชีวติซ่ึงอยูบ่นพื้นฐาน

ของความรู้ความเขา้ใจ  ความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์  มากกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใช้
อารมณ์ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่  การวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัสามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมและลกัษณะท่ีแสดงวา่สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์ใหม ่ๆ ท่ีต่างจากเดิม  ไดแ้ก่  การมองเห็นตวัอยา่งของความคิดรวบยอด ทางวทิยาศาสตร์
จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั  การน าความคิดรวบยอดและทกัษะทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนไปใช้
ในการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  ความเขา้ใจหลกัการทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชท้างเทคโนโลยภีายในบา้น  การใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์จากส่ือมวลชน การตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  
โภชนาการและวถีิการด าเนินชีวติซ่ึงอยูบ่นพื้นฐาน  ของความรู้ความเขา้ใจความคิดรวบยอดทาง
วทิยาศาสตร์  มากกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใชอ้ารมณ์ 
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบวดัความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยตามลกัษณะการน าความรู้ไปใชข้อง  
นฤมล  ยตุาคม  (2542, หนา้ 37)  ทั้ง  6  ลกัษณะ  และพิจารณาใหค้รอบคลุมเน้ือหาเร่ืองภูมิปัญญาไทย
ดา้นพืชสมุนไพรไทย 
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แบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
ในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถในการน าความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  พบวา่ไดมี้ผูส้ร้างไวส่้วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัดงัต่อไปน้ี 
 1.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วชิาฟิสิกส์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของ 
เทวญั  ดีจรัส  (2545, หนา้ 37)  เป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก  จ านวน  40  ขอ้ใน
ขอบเขตเน้ือหา  5 ดา้น  คือ  ดา้นกลศาสตร์  ดา้นคล่ืน  แสง  เสียง  ดา้นฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์
นิวเคลียร์  ดา้นความร้อน  และดา้นไฟฟ้าแม่เหล็ก 
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์เร่ือง อาหารไปใช้ 
ในชีวติประจ าวนัของพดัชา  เพิ่มพิพฒัน์  (2546, หนา้ 67)  ใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จ านวน  30  ขอ้ 
 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั       
ท่ีเรียนแบบร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
ของวนีสันีย ์ มณีทิพย ์ (2549, หนา้ 55)  เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 40 ขอ้ 
 4.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ท่ีเรียนวทิยาศาสตร์โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
เคร่ืองมือประมงพื้นบา้น ของอ าพร  สุวรรณโล (2552, หนา้ 60-61)  เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ  
4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้ 
 จากการศึกษาแบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ท่ีมีผูส้ร้างข้ึนพบวา่  ลกัษณะการสร้างแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก และแบบการเขียน
รายงาน  โดยใชส้ถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัมาใหน้กัเรียนไดเ้ป็นผูเ้ลือกวิธีการน าไปใช ้
ท่ีเหมาะสม 
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสร้างแบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
ไปใช ้ เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  โดยเป็นแบบทดสอบปรนยัเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จ านวน  40 ขอ้  ดงันั้นแบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์  ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ในงานวจิยัคร้ังน้ีจึงหมายถึง  แบบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ตามลกัษณะการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของ นฤมล  ยตุาคม  (2542, หนา้ 37)  โดยพิจารณาครอบคลุม
เน้ือหาประกอบดว้ย  6  ลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  การมองเห็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์  เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
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2.  การน ามโนมติและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืช
สมุนไพรไทยไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้

3.  ความเขา้ใจหลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรไทย 

4.  การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา เร่ือง  ภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรไทย  ท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัได ้

5.  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย 
จากส่ือต่าง ๆ 

6.  การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการละเลยภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยและวถีิ 
การด าเนินชีวติซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจ  ความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์มากกวา่
การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือใชอ้ารมณ์ 
 
 แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
 ในดา้นการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางจากการวดัผลและประเมินผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2546, หนา้ 36-39 )  ไดแ้นะน าการวดัผลประเมินผล      
การเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการให้น ้าหนกัคะแนนและเกณฑใ์นการใหค้ะแนนไวใ้น
คู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ( ว 411)  ดงัน้ี 
 1.  ใหน้ ้าหนกัของแต่ละกิจกรรมตามความซบัซอ้นและความพยายามหรือประสบการณ์ 
ท่ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้หรือไดรั้บการพฒันา  เช่น  ใหน้ ้าหนกัของกิจกรรมท่ี 1:2:3:4:5  เป็น 4:2:4:5:4  
(น ้าหนกั 4,3,2,1 เป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซอ้นรองลงมาตามล าดบั) 
 2.  แบ่งคะแนนในแต่ละกิจกรรมเป็น 3 ดา้นและใหมี้คะแนนเตม็  10  ซ่ึงแบ่งเป็นแต่ละส่วน
ดงัน้ี  วธีิการหรือกระบวนการ (Process)  ในการท ากิจกรรม  5  คะแนน  ผลงานท่ีได ้( Product)                 
3  คะแนนและความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมนั้น ๆ 2 คะแนน  ดงันั้น 
สัดส่วนของคะแนนจึงเป็น 5:3:2 
 3.  ในการใหค้ะแนนแต่ละดา้นของแต่ละกิจกรรมตามท่ีก าหนดสัดส่วนไวใ้นขอ้ 2  
อาจก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนน ดงัน้ี 
  กระบวนการ (5)          ผลงาน (3)     ขอ้คิดเห็น (2) 
 ดีมาก        5         3                  2 
 ดี        4         2                  1.5 
 พอใช ้        3         1                  1 
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 ตอ้งปรับปรุง            1-2         0.5                  0.5 
 

 จากแนวทางการประเมินของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(2546, หนา้ 36-39)  และมีผูน้ าไปประยกุตใ์ช ้ เช่น  วีนสันีย ์มณีทิพย ์ (2549, หนา้ 137-138 ) ไดส้ร้าง 
แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ในงานวิจยั 
เร่ืองผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงรูปแบบประเมิน
คุณภาพโครงการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มน้ีไดมี้การแบ่งสาระของการประเมินหลกัออกเป็น  2 ดา้น  
คือ ดา้นกระบวนการจ านวน  50  คะแนน  และดา้นผลงานจ านวน  30  คะแนน  มีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  
5  ท่าน เป็นผูป้ระเมินผลโดยใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องของระดบัคะแนนท่ีเห็นวา่เหมาะสม  ในทุก
หวัขอ้  ทั้งน้ีมีระดบัคะแนน  5  ระดบั  ซ่ึงมีรายละเอียดความหมายของระดบัคะแนนคือ  5  หมายถึง  
ดีมาก  4  หมายถึง  ดี  3  หมายถึง  พอใช ้ 2  หมายถึง  ควรปรับปรุงและ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง
อยา่งยิง่  ดงัตวัอยา่งตาราง  2 
 

ตาราง  2  ตวัอยา่งแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
                แบบประเมินคุณภาพโครงการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ดา้นกระบวนการ 
(50คะแนน) 
1.1 .......................................... 
1.2 .......................................... 
1.3 .......................................... 

      

คะแนนรวม (........x 2) = ...........คะแนน 
2.ดา้นผลงาน (30คะแนน) 
2.1 .......................................... 
2.2 .......................................... 

      

คะแนนรวม (........x 1.5) = ...........คะแนน 
ผลการประเมินคุณภาพ            รวมคะแนนทั้งหมด ............................................ คะแนน 
 

                                 ลงช่ือ  ............................................ผูป้ระเมินผลงาน 
                                                                               (.............................................) 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่การประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั มีสาระการประเมินหลกั  3  ดา้น  คือ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลงานและดา้น
ขอ้คิด  โดยมีสัดส่วนของคะแนนเป็น 5:3:2  ตามล าดบั  ซ่ึงวนีสันีย ์ มณีทิพย ์ (2549, หนา้ 137-138) 
ไดน้ าไปปรับใช ้สร้างแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั แบ่งการประเมินออกเป็น ดา้นเน้ือหาของผลงาน ดา้นกระบวนการ ดา้นรูปแบบผลงาน 
ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ีผูร้ายงานไดส้ร้างแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น  ตามแนวขา้งตน้โดยในส่วนสาระของการประเมินนั้น
ผูว้จิยัไดป้รับใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีนกัเรียนน าเสนอดงันั้นจึงแบ่งสาระการประเมินออกเป็น  
3  ดา้น  คือ   ดา้นกระบวนการ  20  คะแนน  ดา้นเน้ือหาของผลงานจ านวน  20  คะแนน  และดา้น
รูปแบบของผลงาน  10  คะแนน  โดยมีสัดส่วนเกณฑใ์นการประเมินผลท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑใ์น
การประเมินผลตามคู่มือครูวิชาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (ว 411 )  ในดา้นผลงานของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีงัน้ี 
  ระดบั  5 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
  ระดบั  4 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
  ระดบั  3 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดบั  2 1.51 – 2.50 หมายถึง นอ้ย 
           ระดบั  1        1.00 – 1.50               หมายถึง ควรปรับปรุง  

ดงันั้นแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงหมายถึง  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์  
เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากการปฏิบติักิจกรรมนอกเวลา
เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยมีสัดส่วนเกณฑใ์นการประเมินผล  
ท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑใ์นการประเมินผลตามคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มในดา้นผลงาน 
ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงชุมนุมนกัวทิยาศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
สุนนัท ์ สังขอ่์อง  (2536, หนา้ 182)  ใหอ้ธิบายถึงชุมนุมวิทยาศาสตร์ ไวว้า่ “ชุมนุม

วทิยาศาสตร์  คือ  ท่ีรวมของนกัเรียนท่ีมีความสนใจความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงนกัเรียนเหล่าน้ี
จะมาร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

ชุติมา  วฒันคีรี  (2539, หนา้ 56)  กล่าวถึง  กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน สรุปไดว้า่
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตร/เสริมหลกัสูตรอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีรวมของ
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นกัเรียนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถทางวทิยาศาสตร์ร่วมกนัท างานศึกษาคน้ควา้ ปรึกษาและ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ทางวทิยาศาสตร์ในเร่ืองท่ีตนสนใจ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการท่ีเห็นชอบร่วมกนั
และไดท้ าการอนุมติัจากโรงเรียนแลว้ ภายใตก้ารแนะน า ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ภพ  เลาหไพบูลย ์ (2542, หนา้ 306)  กล่าวถึง  กิจกรรมวทิยาศาสตร์วา่ “เป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์กบันกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมความรู้ทางวทิยาศาสตร์และความสนใจของนกัเรียนในส่ิงท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย”ี 

ปรีชา  บุตรสุโพธ์ิ  (2539, หนา้ 17)  กล่าวถึงความหมายของกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
สรุปไดว้า่ ชุมนุมวทิยาศาสตร์เป็นชุมนุมท่ีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการท ากิจกรรมพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีพวกเขาไม่ไดท้  าในชั้นเรียนนั้น ๆ โดยในชุมนุมวทิยาศาสตร์ พวกเขาจะท าตวัไม่เป็น
ทางการสามารถเลือกท าได ้สามารถท าตามวธีิของตนได ้ท าตามความสนใจของพวกเขาและสามารถ
ท าตามระบบของตนเอง 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปไดว้า่ชุมนุม
วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกิจกรรมหน่ึงท่ีจดัข้ึน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวทิยาศาสตร์
และความสนใจของนกัเรียนในส่ิงท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการจดักิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์นั้น โรงเรียนอาจจดัเป็นกิจกรรมวทิยาศาสตร์นอกหอ้งเรียนหรือเป็นกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ภายในห้องเรียนก็ได ้ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดรั้บผลสัมฤทธ์ิในดา้นความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ อีกทั้งตอ้งให้
นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน การจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ควรตอ้งค านึงถึง
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีไดรั้บเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใหมี้
ประสิทธิภาพ กิจกรรมวทิยาศาสตร์อาจแบ่งตามลกัษณะของการจดักิจกรรมซ่ึงแบ่งไดห้ลายประเภท
และครูวทิยาศาสตร์ควรจะไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมนั้น ๆ 
 
เจตคติและการวดัเจตคติ 
 ความหมายของเจตคติ 
 เจตคติหรือทศันคติ  ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่  Attitude  ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่าน 
ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติดงัน้ี 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2540, หนา้ 239)  ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติไวว้า่  เจตคติ 
เป็นผลรวมของสภาพแห่งความพร้อมทางจิตใจของบุคคลในการใชค้วามคิด  ความเขา้ใจ  ซ่ึงผลสืบ
เน่ืองมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์  ท่ีจะตดัสินประเมินเพื่อตอบสนองสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึงในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงเร้า 
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 บุญชม  ศรีสะอาด  (2543, หนา้ 54)  ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติวา่  เจตคติเป็นความรู้สึก 
ท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ต่อบุคคลและต่อสถานการณ์ 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2543, หนา้ 79)  ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติวา่  เจตคติเป็นความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น  บุคคล  ส่ิงของ  สถาบนัและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2546, หนา้ 14)  กล่าวไวพ้อสรุปไดว้า่     
เจตคติ  เป็นสภาพจิตใจของบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้และพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในทางใดทางหน่ึง  เช่น  ชอบหรือไม่ชอบ  สนบัสนุน
หรือต่อตา้น  เจตคติสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยอาศยัแรงจูงใจ  เทคนิควธีิการอนัเหมาะสม  
การกระท าหรือการปฏิบติัจริงและหลกัการแห่งเหตุผลโดยทัว่ไปพฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัเรียนดา้นเจตคติท่ีมีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอนแสดงในตาราง  3 
 
ตาราง  3  แสดงพฒันาการของพฤติกรรมของการแสดงออกดา้นเจตคติของผูเ้รียน 
 

เจตคต ิ พฤติกรรมการแสดงออก 
1.  การรับรู้ 
2.  ตอบสนอง 
3.  เห็นคุณค่า 
4.  จดัระบบ 
 
5.  สร้างคุณลกัษณะ 

1.  สนใจและรับรู้ขอ้สนเทศหรือส่ิงเร้าดว้ยความตั้งใจ 
2.  ตอบสนองต่อขอ้สนเทศหรือส่ิงเร้าอยา่งกระตือรือร้น 
3.  แสดงความรู้สึกช่ืนชอบและมีความเช่ือเก่ียวกบัคุณค่าของเร่ืองท่ีเรียนรู้ 
4.  จดัระบบ จดัล าดบั เปรียบเทียบและบูรณาการเจตคติกบัคุณค่าเพื่อ     
     น าไปใชป้ระโยชน์ 
5.  เลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัในส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 จากความหมายของเจตคติท่ีนกัการศึกษาใหไ้ว ้ สามารถสรุปไดว้า่  เจตคติ  หมายถึง  
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงมีผลมาจากการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ 
 
 ความหมายของเจตคติทีม่ีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
 จากการศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์  ไดมี้นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของเจตคติท่ีมีต่อ
วชิาวทิยาศาสตร์ไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ภพ  เลาหไพบูลย ์ (2542, หนา้ 107)  ไดก้ล่าวไวว้า่  “เจตคติท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์  หมายถึง  
การกระท าท่ีแสดงออกในเชิงสนบัสนุน  โดยการพูด  การเขียนหรือแสดงท่าทีบอกใหท้ราบวา่  
นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าของวชิาวทิยาศาสตร์ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  (2544, หนา้ 160)  ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์     
พอสรุปไดว้า่  เจตคติท่ีมีต่อวิชาวทิยาสาสตร์  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลต่อวชิาวทิยาศาสตร์      
ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ความรู้สึก เช่น ความสนใจ   
การเห็นความส าคญัและคุณค่า เป็นตน้ 
 ยพุา  วรีะไวทะยะ  และ  ปรียา  นพคุณ  (2544, หนา้ 66)  ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติท่ีมีต่อ
วชิาวทิยาศาสตร์  พอจะสรุปไดว้า่  เจตคติท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์  หมายถึง  ความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล  ซ่ึงเกิดจากการท างานของสมองและจากประสบการณ์การน าความรู้ ความคิดเชิงวทิยาศาสตร์
ไปใชท่ี้มีผลต่อการตอบสนองต่อบุคคล  ส่ิงต่าง ๆ เหตุการณ์รอบ ๆ ตวั 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2546, หนา้ 15)  ไดอ้ธิบายถึงเจตคติ 
ท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย คุณลกัษณะของเจตคติ
ท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 9 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 
 2.  ความศรัทธาและซาบซ้ึงในผลงานทางวทิยาศาสตร์ 
 3.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.  ตระหนกัในคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลยี 
 5.  เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน 
 6.  การเลือกใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั 
 7.  ความตั้งใจเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
 8.  การใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีคุณธรรม 
 9.  การใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถึงผลดี ผลเสีย 

จากกความหมายของเจตคติท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปไดว้า่ เจตคติท่ีมีต่อวชิา
วทิยาศาสตร์  หมายถึง  ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเรียนวทิยาศาสตร์  การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวชิาวทิยาศาสตร์ ความตั้งใจในการเรียน
วทิยาศาสตร์ รวมถึงความช่ืนชอบในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 
 
 องค์ประกอบของเจตคติ 
 ลว้น  สายยศ  และ  องัคณา  สายยศ  (2543, หนา้ 59)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเห็นเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของเจตคติ  แตกต่างกนัอยู ่ 3  กลุ่ม  คือ 
 1.  เจตคติท่ีมีองคป์ระกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเช่ือน้ีพิจารณาไดจ้ากนิยามเจตคติ
นัน่เอง  กลุ่มน้ีจะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าของเจตคติวา่รู้สึกชอบ ไม่ชอบ 
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 2.  เจตคติมีสององคป์ระกอบ ตามแนวคิดน้ีมองเจตคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้น
สติปัญญา และความรู้สึก 
 3.  เจตคติท่ีมีสามองคป์ระกอบ แนวคิดน้ีเช่ือวา่เจตคติ นั้นมี 3 องคป์ระกอบหรือ 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
      3.1  ดา้นสติปัญญา  ประกอบไปดว้ย  ความรู้สึก ความคิดและความเช่ือท่ีผูน้ั้นมีเป้าเจตคติ  
ถา้สมมติใหรั้สเซียเป็นเจตคติ  ค  าวา่ท่ีวา่  “รัสเซียเป็นประเทศเผด็จการ”  ถือเป็นความเช่ือต่อประเทศ
รัสเซีย  ดงันั้นขอ้คิดเห็นต่อเป้าหน่ึงถือเป็นความเช่ือท่ีกล่าวมาแลว้เป็นเพียงดา้นสติปัญญาเท่านั้น 
      3.2  ดา้นความรู้สึก  หมายถึง  ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่อเป้าเจตคติวา่
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น พอใจหรือประเมินส่ิงนั้นวา่ดีหรือไม่ดี  ตวัอยา่ง ขา้พเจา้ไม่ชอบประเทศ
เผด็จการ ขา้พเจา้ขอบนิสัยคนไทย ครูเป็นอาชีพท่ีดี เป็นตน้ 
 3.3  ดา้นพฤติกรรม  บางทีอาจเรียกวา่  Action  Component  เป็นดา้นแนวโนม้ของการจะ
กระท าหรือจะแสดงพฤติกรรม  เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้น  ในขั้นน้ีเป็นการแสดงแนวโนม้ 
ของการกระท าต่อเป้าเจตคติเท่านั้น  ยงัไม่แสดงออกจริง  ดงัตวัอยา่งถา้ใครพดูถึงประเทศเผด็จการ  
ขา้พเจา้จะเดินหนีหรือถา้เห็นคนไทยท่ีไหนขา้พเจา้จะเขา้ไปคบหา 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2543, หนา้ 241-242)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติวา่  
องคป์ระกอบของเจตคติประกอบดว้ย  3  ลกัษณะ  คือ 
 1.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ  เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น ๆ เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความและรวมเป็นความเช่ือหรือช่วยในการประเมินส่ิงเร้า
นั้นๆ 
 2.  องคป์ระกอบดา้นความรู้หรืออารมณ์  เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกหรือบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า ต่างเป็นผลเน่ืองมาจากท่ีบุคคลประเมินผลส่ิงเร้านั้นแลว้วา่พอใจหรือไม่พอใจ 
 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  เป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัดา้นความพร้อมหรือความโนม้
เอียงท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบติัหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีสนบัสนุนหรือคดัคา้นหรือข้ึน 
อยูก่บัความเช่ือ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดม้าจากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
จะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีมีอยู ่
 จากการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของเจตคติ  สามารถสรุปไดว้า่  เจตคตินั้นมีองคป์ระกอบ      
3  ดา้น  คือ  1)  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ หรือดา้นของสติปัญญา  2)  องคป์ระกอบ 
ดา้นความรู้สึก และ 3)  องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม  ซ่ึงสามารถท าใหบุ้คคลแต่ละบุคคลสามารถ
แสดงเจตคติของตนเองและสามารถท าใหป้ระเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ ได ้
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 การวดัเจตคติ 
 บุญส่ง  นิลแกว้  (2535, หนา้ 139)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือตามมาตราส่วน 
วดัแบบเจตคติแบบ Liker  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การสร้างขอ้ความท่ีเป็นการแสดงถึงเจตคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษาใหไ้ดม้าก ๆ ขอ้ความ และ
ขอ้ความควรเป็นลกัษณะการแสดงออกในทางท่ีดีและในทางท่ีไม่ดีจ  านวนเท่า ๆ กนั 
 2.  น าขอ้ความท่ีสร้างแลว้พิมพเ์ขา้ชุดใหค้ณะบุคคลกลุ่มหน่ึงวจิารณ์ลงความเห็นวา่ 
เขามีความรู้สึกนึกคิดต่อขอ้ความแต่ละขอ้ความอยา่งไร  โดยพิจารณามาใน  5  ลกัษณะ  คือ  เห็นดว้ย          
อยา่งยิง่  เห็นดว้ย  เฉย ๆ หรือไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 3.  น าผลการลงความเห็นของกลุ่มบุคคลมาใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็นรายขอ้โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
 คะแนน  ขอ้ความในทางดี  ขอ้ความในทางไม่ดี 
    5  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    4  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
    3  เฉย ๆ    เฉย ๆ  
      2  ไม่เห็นดว้ย  เห็นดว้ย 
    1  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 4.  รวมคะแนนการตอบของแต่ละบุคคลในทุก ๆ ขอ้เขา้ดว้ยกนั ถือเป็นคะแนนความเห็น
รายบุคคล  น าค าตอบของกลุ่มบุคคลดงักล่าวมาจดัเรียงล าดบัตามคะแนนจากมากไปหานอ้ย 
 5.  น าค าตอบของกลุ่มบุคคลท่ีไดค้ะแนนมากมาจ านวน  25 เปอร์เซ็นต ์ ของคนทั้งหมด  
ค าตอบของกลุ่มบุคคลท่ีไดค้ะแนนนอ้ยจ านวน  25 เปอร์เซ็นต ์ เช่นกนั  เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 6.  ค  านวณค่าสถิติต่าง ๆ ของค าตอบของแต่ละกลุ่ม 
 7.  คดัเลือกขอ้ความท่ีมีค่า  t  ซ่ึงแสดงวา่ค าตอบของกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่าง
กนัอยา่งแทจ้ริง  โดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี 
  จ านวนคนทั้งหมด  ค่า  t 
          100   ตั้งแต่  1.679 
          150   ตั้งแต่  1.666 
          200   ตั้งแต่  1.650 
         250  ข้ึนไป   1.633 
 8.  น าขอ้ความท่ีคดัเลือกไดจ้ากค่า  t  มาจดัเขา้เป็นชุดของเคร่ืองมือวดัเจตคติ  โดยน ามา
เรียงล าดบัขอ้จากค่า  t  ท่ีมากท่ีสุดตามล าดบั  เคร่ืองมือท่ีจะน าไปใชใ้นการศึกษานั้นควรมีจ านวน
ขอ้ความประมาณ  25 – 30 ขอ้ 
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 การน าเคร่ืองมือวธีิการน้ีไปใชจ้ริง  ตอ้งใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกขอ้และ
คะแนนท่ีแสดงถึงเจตคติของแต่ละบุคคล  คือคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการตอบขอ้ความแต่ละขอ้ 
ในชุดเคร่ืองมือนัน่เอง 
 ลว้น  สายยศ  และ  องัคณา  สายยศ  (2543, หนา้ 3-4)  ไดอ้ธิบายถึงวธีิการวดัเจตคติไว ้ ดงัน้ี 
 1.  การสัมภาษณ์  เป็นวธีิการท่ีง่ายและตรงไปตรงมามากท่ีสุด  การสัมภาษณ์  ผูส้ัมภาษณ์
จะตอ้งเตรียมขอ้รายการท่ีจะซกัถามไวอ้ยา่งดี  ขอ้รายการนั้นจะตอ้งเขียนเนน้ความรู้สึกท่ีสามารถวดั
เจตคติใหต้รงกบัเป้าหมาย  ผูส้ัมภาษณ์จะไดท้ราบความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผูต้อบท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง  แต่มีขอ้เสียวา่ผูถ้ามอาจจะไม่รับค าตอบท่ีแทจ้ริงของผูต้อบ  เพราะผูต้อบอาจบิดเบือนค าตอบ
เน่ืองมาจากความเกรงกลวัต่อการแสดงความคิดเห็น  วธีิแกไ้ขคือผูส้ัมภาษณ์ตอ้งสร้างบรรยากาศ 
ในการสัมภาษณ์ใหเ้ป็นกนัเอง ใหผู้ต้อบรู้สึกสบายใจ ไม่เคร่งเครียดเป็นอิสระและแน่ใจวา่ค าตอบ 
ของเขาจะเป็นความลบั 
 2.  การสังเกต  เป็นวธีิการใชต้รวจสอบคนอ่ืนโดยการเฝ้ามอง และจดบนัทึกพฤติกรรม 
ของบุคคลอยา่งเป็นแบบแผน  เพื่อจะไดท้ราบวา่บุคคลท่ีเราจะสังเกตมีเจตคติความเช่ือ อุปนิสัยเป็น
อยา่งไร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตจะตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงหรือไม่เป็นท่ีเช่ือถือไดเ้พียงใดนั้น  
มีขอ้ควรค านึงหลายประการ  คือ  ควรมีการศึกษาหลาย ๆ คร้ัง ทั้งน้ีเพราะเจตคติของบุคคลมาจาก
หลาย ๆ สาเหตุ นอกจากน้ีตวัผูส้ังเกตจะตอ้งเป็นตวักลางไม่มีความล าเอียงและการสังเกตควรสังเกต
หลาย ๆ ช่วงเวลาไม่ใช่สังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึง 
 3.  การรายงานตนเอง  วธีิน้ีตอ้งการใหผู้ถู้กสอบวดัความรู้สึกของตนเองตามส่ิงเร้าท่ีเขา 
ไดส้ัมผสั  แบบทดสอบมาตราวดัเป็นแบบมาตรฐานของ  Thurstone  Guthman  Likert  และ  Osgood  
นอกจากน้ียงัมีแบบใหผู้ส้อบรายงานตนเองแบบอ่ืน ๆ อีกมาก  แลว้แต่จุดมุ่งหมายของการสร้างและ
การวดั 
 4.  เทคนิคจินตนาการ  วธีิน้ีอาศยัสถานการณ์หลายอยา่งไปเร้าผูส้อบ  เช่น  ประโยค 
ไม่สมบูรณ์  ภาพแปลก ๆ เม่ือผูส้อบเห็นส่ิงเหล่าน้ีก็จะเกิดจินตนาการออกมาแลว้น ามาตีความหมาย 
จากการตอบนั้น ๆ ก็พอจะรู้ไดว้า่มีเจตคติต่อเป้าหมายอยา่งไร 
 5.  การวดัทางสรีรภาพ  การวดัน้ีอาศยัเคร่ืองมือไฟฟ้าเหมือนกลัวานอมิเตอร์  แต่สร้างเฉพาะ
เพื่อจะวดัความรู้สึกอนัจะท าใหพ้ลงังานไฟฟ้าในร่างกายเปล่ียนแปลง  เช่น  ถา้ดีใจเขม็จะช้ีอีกอยา่ง
หน่ึง  เสียใจเขม็จะช้ีอีกอยา่งหน่ึง  ใชห้ลกัการเดียวกบัเคร่ืองจบัขอ้เทจ็จริง  เคร่ืองมือแบบน้ียงัพฒันา
ไม่ดีพอจึงไม่นิยมใช ้
 จากการศึกษาเร่ืองการวดัเจตคติ  พบวา่  สามารถกระท าไดห้ลายแบบ  เช่น  การสัมภาษณ์  
การสังเกต  การรายงานตนเอง  เทคนิคจินตนาการ  และการวดัทางสรีรภาพ  ดา้นการจดัท าแบบวดั 
เจตคตินั้นสามารถกระท าไดห้ลายแบบเช่น  มาตราส่วน  Likert  Guthman  Likert  และ  Osgood   
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ซ่ึงในการรายงานคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชม้าตราส่วนแบบ  Likert  เพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพร  เน่ืองดว้ยแบบมาตราส่วน  Likert  นั้นสามารถแสดงเจตคติของนกัเรียน
ทั้งทางลบและทางบวกได ้ โดยผูว้จิยัไดนิ้ยามแบบวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไวว้า่  หมายถึง  แบบวดัเจตคติท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อวดัเจตคติของนกัเรียน
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วริศรา  ไกรไมตรีจิตต ์ (2545)  ไดศึ้กษาผลการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียน      
การสอน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ผลผลิตทางการเกษตรและการจดัการ ผลการศึกษาพบวา่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าปางท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ เร่ืองผลผลิตทาง
การเกษตรและการจดัการ มีจ านวนทั้งหมด 71 รายการ และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์
หลงัการสอนสูงกวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

วยิดา  อุ่นอ่อน  (2546)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  โดยเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมกบั
แหล่งวทิยาการชุมชนของจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย ์ มีจ  านวน          
11  รายการ  ท่ีสามารถน ามาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  การขนส่ง         
และการส่ือสารซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมกบัแหล่งวทิยาการชุมชนหลงัสอนสูงกวา่ก่อนอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั  .01 

กุลยารัตน์  ทศัมี  (2547)  ไดว้จิยัเร่ืองความตระหนกัในคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในวชิาฟิสิกส์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในวชิาฟิสิกส์ พบวา่
ผลงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถน ามาประกอบการจดัการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองสมดุลกล  
มีทั้งหมด  19  รายการ  เม่ือน ามาใชส้อนนกัเรียนท าใหเ้กิดความตระหนกัในคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สูงกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยระดบัของความตระหนกัเพิ่มข้ึนจาก
ขั้นการตอบสนองเป็นขั้นการเห็นคุณค่า  และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เนตรชนก  จนัทร์สวา่ง  (2547)  ไดพ้ฒันาและศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง  สารเคมีในชีวติประจ าวนั ดว้ยวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  พบวา่  
นกัเรียนมีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาสาสตร์มีค่าสูงกวา่เกณฑ์
ระดบัมาก นกัเรียนแสดงออกถึงความตระหนกัของคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและประโยชน์ของ
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ชอบท่ีไดเ้รียนโดยการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองและการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

ชาตินี  ศิริพงษไ์ทย  (2548)  ไดศึ้กษาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้น 
ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี  3  ของครูมธัยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  พบวา่  1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีครูสอนวชิาวิทยาศาสตร์
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรกใน  10  ดา้น คือ (1)  ดา้นการแพทยแ์ผนไทย  
เร่ืองยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค  (2)  ดา้นการท ากสิกรรม  เร่ืองการปลูกพืชสมุนไพร และ  
(3)  ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรมเร่ืองการท าปุ๋ยอินทรีย ์ ทั้งน้ีดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการน ามาใชน้อ้ยท่ีสุด  2.  วตัถุประสงคข์องการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อ (1)  ให้นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์ (2)  ใหน้กัเรียน
เกิดความรู้สึกรักภาคภูมิใจในชุมชนท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่และ  (3)  ใหน้กัเรียนน าความรู้ไปปฏิบติัจริง 
ในชีวติประจ าวนั  3.  ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมี 
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นมาใชเ้ป็นดงัน้ี  (1)  ยกตวัอยา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยพีื้นบา้นประกอบการบรรยาย  (2)  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการทดลองตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยพีื้นบา้นโดยตรง และ (3)  ใชผ้ลผลิตจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้น 
เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน 

กฤษณีย ์ ปิตุรัตน์  (2548)  ไดว้จิยัเร่ือง  ผลของการใชชุ้ดการฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการท าโครงการงานวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันามาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ หลงัจากใชชุ้ดการฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันามาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  นกัเรียน
จ านวน  2  กลุ่ม  มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  และนกัเรียนจ านวน  6  กลุ่ม  มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี 

ชชัวาล  ชุ่มวงค ์ (2548)  ไดศึ้กษาผลการใชค้วามรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถนอม
อาหารลา้นนาในการจดัการเรียนรู้  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 พบวา่ การถนอมอาหารลา้นนา 
ในทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน  มีจ  านวนทั้งส้ิน  15  รายการ  แบ่งตามหลกัการถนอมอาหารคือ  การถนอม
อาหารโดยวธีิทางกายภาพ  การใชส้ารเคมี  และวธีิทางชีวภาพ  นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระเพิ่มเติมวทิยาศาสตร์  เร่ือง  อาหารในทอ้งถ่ิน  หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และนกัเรียนมีเจตคติต่อการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถนอมอาหารลา้นนามาจดัการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติมวทิยาศาสตร์  เร่ือง  อาหารใน
ทอ้งถ่ิน  โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
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เทวนิทร์  นิลกลดั  (2549)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของนกัเรียนช่วงชั้น 
ท่ี  4  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา  พบวา่ ภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา 
ท่ีส ารวจไดมี้ทั้งหมด  42  รายการ  โดยแยกเป็นเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ อุปกรณ์ทางการเกษตรบนท่ีสูง  
จ  านวน  16  รายการ  และเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับงานในบา้น  จ  านวน  26  รายการ  ส่วนภูมิปัญญาชาว
ไทยภูเขาท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดักิจกรรม  การเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ช่วงชั้นท่ี  4 เร่ือง เคร่ืองกลอยา่ง
ง่ายได ้ มี  28  รายการ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

ชมพนุูช  แพงวงษ ์ (2549)  ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์โดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม (STS) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่ร้อยละ 70 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้นกัเรียนมีความตระหนกัถึงผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรดินและคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาดิน
ในระดบัมากท่ีสุดและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทุกดา้น 

ธนพล กล่ินเมือง (2550) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 5E ในหน่วย 
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีต่อความสามารถในการท าโครงงาน 
และเจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน 5E ในหน่วยการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดค้ะแนน
เฉล่ียร้อยละความสามารถในการท าโครงงานสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ สูงกวา่ร้อยละ 70 และมี
คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดี 

นิสรา  จนัตะ๊รังษี  (2552)  ไดว้จิยัเร่ือง  ผลการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือดกัจบั
สัตวพ์ื้นบา้น ส าหรับการสอนวทิยาศาสตร์ เร่ืองพฤติกรรมสัตว ์พบวา่  1)  ช้ินงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัเคร่ืองมือดกัจบัสัตวพ์ื้นบา้นท่ีสามารถน ามาประกอบการจดัการเรียนการสอนวชิา  
วทิยาศาสตร์ เร่ืองพฤติกรรมสัตว ์มีทั้งหมด 23 รายการ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 3) ความสามารถในการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  เก่ียวกบัเคร่ืองมือดกัจบัสัตว์
พื้นบา้นมาประกอบการเรียนการสอน  โดยเป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์อยูใ่นระดบัดี 

อ าพร  สุวรรณโล (2552)  ไดศึ้กษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ 
ในชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ท่ีเรียนวทิยาศาสตร์โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนวทิยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาเก่ียวกบัเคร่ืองมือประมงพื้นบา้นมีความสามารถในการน าความรู้ 
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ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

จนัจิรา  ทิพยว์งค ์ (2552)  ไดว้จิยัเร่ือง การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นวทิยาศาสตร์มาใช ้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติม เร่ืองนาขา้วเหนียวสันป่าตอง  พบวา่   
1)  ผลการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ืองนาขา้วเหนียวสันป่าตอง พบวา่มีเน้ือหาหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  3  ดา้น  คือชนิดพนัธ์ุและสมบติัของขา้ว ดินและปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบันาขา้วและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการท านาขา้ว 2)  ไดจ้ดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินรายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติม  เร่ืองนาขา้ว
เหนียวสันป่าตองโดยไดรั้บความร่วมมือจากปราชญท์อ้งถ่ิน  ครูวทิยาศาสตร์  ชุมนุมและเป็นวทิยากร
ในการใหค้วามรู้กบันกัเรียน อีกทั้งนกัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคาดหวงัใน
การเรียน 3)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ทางดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ืองนาขา้ว
เหนียวสันป่าตอง  หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนการสอน 

นนัทน์ภสั  ฟักทอง  (2553)  ไดว้จิยัเร่ือง ผลการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติม  เร่ืองความรู้
วทิยาศาสตร์ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองป้ันดินเผาหมู่บา้นเหมืองกุง  ของนกัเรียนระดบั
ช่วงชั้นท่ี 3 พบวา่  1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี  3  ท่ีเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง ความรู้วทิยาศาสตร์ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองป้ันดินเผา
เหมืองกุง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2)  ทกัษะการปฏิบติัการป้ัน
เคร่ืองป้ันดินเผาของนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี  3  ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง ความรู้
วทิยาศาสตร์ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง  อยูใ่นระดบัดีมาก  
3)  เจตคติของนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี  3  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองป้ันดินเผา
หมู่บา้นเหมืองกุง อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

อรอุมา  ไชยชนะ  (2554)  ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติม
เร่ือง ผา้ฝ้ายยอ้มสีครามธรรมชาติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบวา่  
1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในทางวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์
เพิ่มเติม เร่ือง ผา้ฝ้ายยอ้มสีครามธรรมชาติ แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสีคราม
ธรรมชาติ กระบวนการยอ้มสีครามธรรมชาติ เทคนิคการยอ้มสีครามธรรมชาติและขอ้ควรปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดการยอ้มสีครามธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 2) นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนการสอนโดยอยูใ่นขั้นการตอบสนอง 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง ผา้ฝ้ายยอ้มสีครามธรรมชาติ หลงัการสอนสูงกวา่ก่อน 
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Chotchoungchatchai, S. and others. (2012) ไดว้จิยัเร่ือง พืชสมุนไพรท่ีใชก้บัยาแผนโบราณ

ไทยในสถานบริการสุขภาพสมยัใหม่ :กรณีศึกษาในโรงพยาบาลกางเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 
พบวา่ยาแผนโบราณไทยสามารถน ามาใชใ้นโรงพยาบาลสมยัใหม่ได ้แต่ขาดการรวบรวมยาแผน
โบราณไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวชปฏิบติัของการใชย้าสมุนไพรกบัสถานบริการสุขภาพสมยัใหม ่
โรงพยาบาลกางเชิงจึงท าการรวบรวมยาแผนโบราณไทยและเวชปฏิบติัของการใชย้าสมุนไพรเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อระบบการบริการสุขภาพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 

Chunngam, B.  and Chan Chalor,  S. (2513) ไดว้จิยัเร่ืองความรู้ของสมุนไพรไทยในหมู่คน
ไทยพบวา่ 97 %ของคนไทยสามารถระบุพืชสมุนไพรได ้61 % ของคนไทยรู้สรรพคุณทางยาของ
สมุนไพร 70 % ของคนไทยรู้วธีิการใชย้าสมุนไพร อยา่งไรก็ดีเม่ือแยกพิจารณาถึงเพศ การศึกษา 
บริเวณท่ีพกัอาศยั และภูมิล าเนา พบวา่ผูห้ญิงมีความรู้เร่ืองสมุนไพร สรรพคุณทางยาของสมุนไพร
และวธีิการใชย้าสมุนไพรดีกวา่ผูช้าย บณัฑิตจบปริญญาตรีมีความรู้เร่ืองสมุนไพรมากกกวา่นกัเรียน
มธัยมและนิสิตนกัศึกษาคนกรุงเทพฯ และชานเมืองรู้สรรพคุณทางยาและวธีิการใชย้าสมุนไพรนอ้ย
กวา่คนต่างจงัหวดั  นอกจากน้ียงัพบวา่คนอีสานมีความรู้เร่ืองสมุนไพรมากกกวา่คนในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

Neamsuvan, O. and others. (2015) ไดว้จิยัเร่ืองการส ารวจพืชสมุนไพรส าหรับรักษา
โรคเบาหวานจากอ าเภอจะนะและอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ประเทศไทย พบวา่มีประชากรจ านวน
มากท่ีตอ้งการรักษาโรคเบาหวานโดยใชพ้ืชสมุนไพร แต่ทวา่แพทยแ์ผนโบราณกลบัมีองคค์วามรู้ใน
การรักษาท่ีต่างกนัเน่ืองจากความรู้นั้นไดม้าจากการสืบทอดอยา่งเป็นความลบัในครอบครัว ทั้งน้ี
พบวา่แพทยแ์ผนโบราณทอ้งถ่ินส่วนใหญ่นิยมใชร้ากของLagerstraemia Speciose  มารักษา
โรคเบาหวาน การส ารวจน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมความหลากหลายของภูมิปัญญาชาวบา้น
ในอ าเภอจะนะและอ าเภอนาทว ีก่อนท่ีความรู้เหล่าน้ีจะสูญหายไป 

Silalahi,  M. and others. (2015) ไดว้จิยัเร่ือง ภูมิปัญญาพื้นบา้นของผูค้า้พืชสมุนไพรและ
ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในตลาดเก่า Kabanjahe ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซียพบวา่ ตลาดเก่าเป็นสถานท่ีติดต่อคา้ขายพืชสมุนไพรและส่วนผสมสมุนไพรดั้งเดิมของ
ชุมชนในเกาะสุมาตรา โดยคนในเกาะสุมาตรารู้จกัสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด
เป็นอยา่งดีสามารถน ามาใชรั้กษาโรคภยัต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน  โรคไต โรคทอ้งร่วง เป็นตน้  ทั้งน้ียงั
มีพืชสมุนไพรบางชนิดท่ียงัแมจ้ะยงัไม่ทราบสรรพคุณทางยาแน่ชดั แต่มีการน ามาใชใ้นการรักษา
โรคมะเร็ง เช่น Dischidia imbricate,…  สมุนไพรเหล่าน้ีจึงถือวา่เป็นสมุนไพรท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปในอนาคต  

Mguta,  J. and others. (2015) ไดว้จิยัเร่ืองพืชสมุนไพร  ท่ีรักษาวณัโรคในประเทศกาน่า 
พบวา่ประชากรในประเทศกาน่ามีการใชพ้ืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินมารักษาวณัโรคกนัอยา่งแพร่หลาย
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และเป็นท่ียอมรับวา่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสมุนไพรท่ีคนกาน่าน ามาใชใ้น
การรักษาโรควณัโรคไดแ้ก่ Azadirachta  indica (สะเดาอินเดีย), Hygrophila auriculata… 

AlarcOn,  R. and others. (2015)ไดว้จิยัเร่ืองพืชสมุนไพรและพืชอาหารทางตอนใตข้องเมือง
alava เขตปกครองBasque ประเทสเปน พบวา่พืชสมุนไพรและพืชอาหารในจงัหวดั alava มีอยู่
มากมายหลายชนิด  ผูค้นในทอ้งถ่ินต่างมีความรู้ความเขา้ใจในการใชส้มุนไพรและพืชอาหารเป็น
อยา่งดีและยงัคงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั โดยพืชท่ีนิยมมาใชไ้ดแ้ก่    Jassonia  glutinosa,…   
ทั้งน้ีพบวา่ส่วนใหญ่ผูค้นจะรับประทานสด ๆ 

Li, Dong-lin.and Xing, Fu-wu. (2016) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของพืช
สมุนไพรโดยคนพื้นเมืองบนเกาะไหหล าประเทศจีน พบวา่ มีการน าพืชสมุนไพรไดแ้ก่ Atalantia 
buxifolia,…มาใชรั้กษาโรคต่าง ๆ เช่นโรคผวิหนงัและโรคเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวพืชสมุนไพรและการรักษาของคนไหหล าน้ีมีค่ายิง่  แต่ความรู้เหล่าน้ีก าลงัอยูใ่นความ
เส่ียงการสูญหาย เน่ืองจากจากการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม มนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคนรุ่น
ใหม่ควรสืบทอดภูมิปัญญาเหล่าน้ีก่อนท่ีทุกอยา่งจะไม่สามารถคืนกลบัคืนมาได ้
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บทที ่ 3 
 

วธิีด ำเนินกำร 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล  เพื่อส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อเพิ่มความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
และเพื่อศึกษาเจตคติดา้นภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชำกร      
 1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ จ  านวน  30  คนไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ           
รองผูอ้  านวยการ  2  คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม  27  คน  

2.  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38  ท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์            
ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการวจิยั  2560  จ  านวน 30 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
1.  แบบสอบถามเก่ียวความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการจดัการเรียน 

การสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตาม 
และประเมินผล    

2.  แบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
3.  แผนการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ท่ีมีการใชภู้มิปัญญาไทย 

ดา้นพืชสมุนไพรไทย 
4.  แบบวดัความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใช ้

ในชีวติประจ าวนั 
5.  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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6.  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการ  ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใช ้
ในการจดัการ เรียนการสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
และดา้นการติดตามและประเมินผล มีลกัษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี  ระดบัคือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอ้ย และควรปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
ใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ระดบั  4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
  ระดบั  3   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
  ระดบั  2   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั  1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั  0   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

น าคะแนนจากการสอบถามมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น ามา
เทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  3.50  - 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ดี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช ้
   ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

      1.1  ศึกษาเอกสารต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
      1.2 สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาสภาพและปัญหาการน า  

ภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการ ติดตามและประเมินผล   

      1.3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอรับค าแนะน า   
      1.4  ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามท่ีรับขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความตรง

ตามเน้ือหา (Content  Validity)  โดยหาความสอดคลอ้งระหวา่ง วตัถุประสงคข์องการวิจยักบัรายการ
ขอ้ค าถาม (Item - Objective Congrunce Index : IOC)  ซ่ึงในการใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาน้ีจะตดัสิน 
ใน 3 กรณี คือ มีความเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และไม่แน่ใจ ต่อรายการขอ้ค าถามนั้น ๆ  โดยการ
ก าหนดค่าคะแนนดงัน้ี   
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+ 1  แทน    มีความเห็นวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์     
   0  แทน    ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์   
- 1  แทน    มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์    

หลงัจากนั้น ใชว้ธีิการค านวณหาค่า  IOC  โดยใชสู้ตร  

        IOC   =        
N
R  

เม่ือ  IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

  R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

N แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

จากขอ้ค าถามท่ีไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน  ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และความ

สอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคข์องการวิจยักบัรายการ ขอ้ค าถาม มาค านวณหาค่า IOC พบวา่   

ไดค้่า 1.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑไ์ดแ้บบสอบถามความคิดเห็น  จ านวน  20  ขอ้  (รายละเอียดอยูใ่น

ภาคผนวก  ญ  หนา้  177-180) 

      1.5  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชใ้นการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียน 

สุโขทยัวทิยาคม  รวม  30  คน  เก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ต่อไป 

2.  แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใน จงัหวดั

สุโขทยั  ดงัน้ี 
     2.1  ศึกษาเอกสาร ต าราในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจภูมิปัญญาไทย 

ดา้นพืชสมุนไพรไทย  โดยมีลกัษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบเขียนอธิบายขอ้มูลของสมุนไพรพื้นบา้น  
ช่ือวทิยาศาสตร์ ของสมุนไพร  ช่ือทอ้งถ่ินของสมุนไพร และขอ้มูลปราชญผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์ 

     2.2  น าแบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.  แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทย 
ทางวทิยาศาสตร์ดา้นพืชสมุนไพรไทย มาใชส่้งเสริมการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีกิจกรรม 
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ท่ีหลากหลาย  โดยแต่ละกิจกรรมเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะจดัใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลใหน้กัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระ ไดท้  างานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการน าความรู้
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน  มีขั้นตอนการสร้างล าดบัดงัน้ี 

     3.1  ศึกษาเอกสารต ารา ศึกษาหลกัสูตรจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คู่มือครู  คู่มือนกัเรียน 
และวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์           
โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 

     3.2  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
จ  านวน  10  กิจกรรม  ระยะเวลาในการเรียนรู้ 20 ชัว่โมง  ซ่ึงในแต่ละแผนมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  แนวคิดหลกัของกิจกรรม 
3.2.2  ผลการเรียนรู้ 
3.2.3  สาระการเรียนรู้ 
3.2.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3.2.5  กระบวนการวดัผลประเมินผล 
3.2.6  แหล่งการเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้ 

      3.3  น าแผนการจดัการเรียนรู้ชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  
(ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  พิจารณาความถูกตอ้งดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดา้นภาษาและดา้น
การจดักระบวนการเรียนรู้แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ โดยถือความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั
ของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ์  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  ฉ  หนา้  155-156) 
      3.4  น าแผนการจดัการเรียนรู้ชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปลองใชก้บั
นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนท่ี  1  พ.ศ. 2560 โรงเรียน 
สุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  จ  านวน 30  คน  เพื่อตรวจสอบความตรง 
ของเน้ือหา  ภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนเวลาท่ีใชจ้ริงกบัประชากรต่อไป   

4.  แบบวดัควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้วชิำวทิยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั 
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้

ในชีวติประจ าวนัตามขั้นตอนดงัน้ี 
     4.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ต าราและรายละเอียดจากหนงัสือเรียน

วทิยาศาสตร์เอกสารประกอบการเรียน รวบรวมหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาในบทเรียน ส าหรับน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบทดสอบ 

     4.2  ด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาโดยสร้างเป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทย 
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ดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก 
จ านวน 40 ขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามลกัษณะการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชข้อง นฤมล  ยตุาคม  
(2542, หนา้ 37) ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

   4.2.1  การมองเห็นมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทย 

   4.2.2  การน ามโนมติและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาไทย
ดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้

   4.2.3  ความเขา้ใจหลกัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 

   4.2.4  การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาเร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้น
พืชสมุนไพรไทยท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัได ้
    4.2.5  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร
ไทยจากส่ือต่าง ๆ 

      4.2.6  การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการละเลยภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
และวถีิการด าเนินชีวติซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ 
มากกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใชอ้ารมณ์ 

     4.3  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  (ดงั
รายนามในภาคผนวก  ก)  ตรวจสอบความเท่ียงความตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใชท้ั้งความเหมาะสม 
ของตวัเลือก โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ ์ แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  ค  หนา้  126-128) 
           4.4  น าแบบทดสอบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้ 4.3 ไปลองใชก้บันกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
ท่ีเคยเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยมาแลว้  แลว้ด าเนินการ
วเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบ  ดงัน้ี 

4.4.1  หาค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบทดสอบ 
เป็นรายขอ้  โดยใชโ้ปรแกรม  Data  Analysis1  คดัเลือกไว ้ 40  ขอ้ ท่ีมีค่าความยากง่าย  (p)       
อยูร่ะหวา่ง  0.25 - 0.75  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 1.0  ( รายละเอียดอยูใ่น
ภาคผนวก  ค  หนา้  129-131) 

4.4.2  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวม้าทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดิม  คือ  กบันกัเรียน 
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ชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
ท่ีเคยเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นมาแลว้  จ  านวน  30  คน  
อีกคร้ัง  เพื่อหาค่า  ความเท่ียง  โดยใชโ้ปรแกรม Data  Analysis1  ไดค้่าความเท่ียงของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิเท่ากบั 0.95 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ค  หนา้  132-136 ) 

     4.5  จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัจริง เพื่อใชใ้นการทดสอบ
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง                     

5.  แบบประเมินคุณภำพของผลงำนกำรน ำควำมรู้วชิำวทิยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั 
การสร้างแบบประเมินคุณภาพของผลงานการน าความรู้วิชาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้าง 
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

     5.1  ศึกษาการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  รวมทั้งการใหน้ ้าหนกัคะแนนและเกณฑ์การใหค้ะแนนจากการวดัผลและประเมินผล
วชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546, หนา้ 36-
39)  ไดแ้นะน าการวดัผลและประเมินผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์รวมทั้งการใหน้ ้าหนกัคะแนนและ
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนไวใ้นคู่มือครูวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  (ว411)  และศึกษารูปแบบประเมิน
คุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของพดัชา  เพิ่มพิพฒัน์  (2546, 
หนา้ 127-129) 
      5.2  ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงถึงลกัษณะคุณภาพของผลงาน  โดยแบ่ง
ออกเป็นดา้นเน้ือหาของผลงาน กระบวนการการท างาน และรูปแบบของผลงาน  จากนั้นก าหนด
คะแนนตามแนวของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคืีอดา้นเน้ือหาของผลงาน      
20  คะแนน  ดา้นกระบวนการการท างาน  20  คะแนนและดา้นรูปแบบของผลงาน  10  คะแนน 
      5.3  สร้างแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัตามพฤติกรรมท่ีวิเคราะห์ไว ้ โดยมีลกัษณะ 
เป็นตารางแสดงระดบัคะแนน  5  ระดบัคือ 5 : 4 : 3 : 2 : 1  ซ่ึงหมายถึง  ดีมาก  ดี  พอใช ้ ปรับปรุง  
และควรปรับปรุงอยา่งยิง่  ตามล าดบั  เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินผลงานนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
โดยการใชเ้คร่ืองหมาย  √  ลงในช่องของระดบัคะแนนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัพฤติกรรมนั้น 
      5.4  น าแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน   
(ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้
จากนั้นปรับปรุง  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑแ์ลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  จ  หนา้  147-151) 
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      5.5  น าแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปใชก้บัประชากร
ต่อไป   

6.  แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญำไทยด้ำนพชืสมุนไพรไทย 
 มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
      6.1  ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัเจตคติแบบมาตราส่วนการประมาณค่า  (Rating  Scale)  
ตามรูปแบบของ  Likert  รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัเจตคติ 
      6.2  สร้างแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  จ านวน  30  ขอ้   
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตามรูปแบบของ  Likert  ประกอบดว้ยความพึงพอใจ      
5  ระดบั  คือ  ระดบัมากท่ีสุด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  ระดบันอ้ยและระดบันอ้ยท่ีสุด   
โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัตาราง  4 
 
ตำรำง  4  แสดงเกณฑก์ารให้คะแนนแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 

ขอ้ความ เชิงนิมาน 
พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
พึงพอใจมาก 4 
พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจนอ้ย 2 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 

 
      6.3  น าแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยท่ีสร้างข้ึนไปให้ 
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  (ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  เพื่อตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงเน้ือหา  
ภาษาท่ีใช ้ รวมทั้งความสอดคลอ้งของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัจากนั้นท าการแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item  Objective-
Congruence  IOC)  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ ์(รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ช  หนา้  160-
162) 
      6.4  เลือกขอ้ความท่ีจะใชใ้นแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  
จ านวน  20  ขอ้  ท่ีผา่นความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและค่าดชันีความสอดคลอ้งมาปรับปรุงแกไ้ขและ
จดัท าเป็นแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช ้
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      6.5  น าแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไปลองใชก้บันกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีเคยเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
พืชสมุนไพรพื้นบา้นมาแลว้  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
      6.6  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยท่ีไดจ้ากการทดลองใชใ้นขอ้  
6.5  มาปรับปรุงแกไ้ขและน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยปฏิบติัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูว้จิยัขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนและแจง้ใหค้ณะครูในโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ทราบเก่ียวกบังานวจิยั  รายละเอียดของงานวิจยัโดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล          
ขณะด าเนินการสอนในโรงเรียนดว้ยตนเอง 

2.  ประชากร เพื่อใชใ้นการวิจยั คือ 
   2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน เป็นผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการ เรียน
การสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตาม 
และประเมินผล 
           2.2  นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  จ  านวน  30  คน โดยท าการทดสอบความรู้ 
ก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัใชเ้วลาในการสอบ  50  นาที  และเก็บผลการ
ทดสอบไวเ้พื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.  ผูว้จิยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย และระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งเก็บ
หลกัฐานการปฏิบติัเพื่อน ามาจดันิทรรศการ เสนอผลงาน การน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้ 
เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ 

5.  ท าการประเมินผลคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยใชแ้บบประเมินผลคุณภาพผลงาน
การน าความรู้การน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ซ่ึงคณะกรรมการในการประเมินคร้ังน้ีผูว้ิจยัของความร่วมมือ 
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จากคณะครูในโรงเรียน จ านวน  5  ท่าน  รวมทั้งผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนรายกลุ่ม จากนั้นรวบรวม
ผลการประเมินไว ้

6.  เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัท าการทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนอีกคร้ัง  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัชุดเดิม จากนั้นรวบรวมผลการทดสอบไวเ้พื่อน ามาวเิคราะห์ 

7.  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวติประจ าวนั รวมถึงคะแนนจากการประเมินคุณภาพผลงานภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ไปท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติต่อไป 

8.  ผูว้จิยัท าการวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยโดยใชแ้บบวดัเจตคติ 
ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย กบันกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 30 คน  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลไวเ้พื่อน ามาวิเคราะห์ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  คะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร 
ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 
ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน มาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย  โดยน ามาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดข้ึน ดงัน้ี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  3.50  - 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ดี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช ้

  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
2. คะแนนจากการทดสอบความสามารถในความการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า 

ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนการท าแบบทดสอบความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์ 
เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย  โดยน ามาเทียบกบัเกณฑ ์
การประเมินท่ีก าหนดข้ึนมาส าหรับประเมินมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของส านกัรับรองมาตรฐาน 
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และประเมินคุณภาพการวจิยั  (2554, หนา้ 5)  ดงัน้ี 
 ระดบั  3  ไดค้ะแนนตั้งแต่  75%  ข้ึนไป  หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี 
 ระดบั  2  ไดค้ะแนน  50-74 %             หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบั 

  ปานกลาง 
 ระดบั  1  ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่  50%        หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบั 

  ควรปรับปรุง 
3.  คะแนนจากการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา

ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนซ่ึงประเมินโดยคณะครูจ านวน  
5  ท่าน  รวมทั้งผูว้จิยัมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ์
ในการประเมินปรับปรุงมาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(ว411)  ในดา้นผลงานของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีงัน้ี 
 ระดบัคะแนน  2.45-3.00  หมายถึง  ดีมาก 
 ระดบัคะแนน  1.45-2.44  หมายถึง  ดี 
 ระดบัคะแนน  0.55-1.44  หมายถึง  พอใช ้
  ระดบัคะแนน  นอ้ยกวา่ 0.55 หมายถึง  ปรับปรุง 
 4.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย 
 ผูว้จิยัท าการแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนนแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทย  โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน  ดงัน้ี 
 1.00 – 1.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจนอ้ย 
 1.50 – 2.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจพอใช ้
 2.50 – 3.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก 
 4.50 – 5.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1.   การหาค่าความตรง (Content Validity) ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
กนัระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้โดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 83) 

        IOC =
N
R  



63 
 

  เม่ือ   
  IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
                         N แทน  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  การหาค่าระดบัความยาก (Difficulty Index) ของแบบทดสอบรายขอ้โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 84) 
   

N

R
P   

  เม่ือ 
   P แทน ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
   R แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
   N แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 

3.  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 107) 

   
N

RR
r Lu   

    r   แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
   uR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
   LR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่า 
    N  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
 4.  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ใชสู้ตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson) ( 20 - KR ) ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 98) 

   ttr   =   



















 2

t
S

pq
1

1n
n  

     ttr  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   n แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
   2

t
S  แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือฉบบันั้น 

   p  แทน สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
   q  แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ ในแต่ละขอ้ หรือ 1- p 
 5.  สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชค้่าสถิติ          
t – test แบบ Dependent (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 112) 
   t   =     

 
1- N

2
D2DN

D
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เม่ือ 
     t แทน    ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าวกิฤต เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
   D แทน    ผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
   N แทน    จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 
   โดยก าหนด  df = N-1 
   D  แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
   (D )2 แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

6.  ค่าเฉล่ีย (X ) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 105)   

  X   =  
N
X  

 เม่ือ 
  X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

7.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106) 

   
 1NN

XX
S.D.

22






  

  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             2X       แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   N          แทน จ านวนคนกลุ่มตวัอยา่ง 
8.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสู้ตรของครอนบาค  

(Cronbach Alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) 

      

















2

t

2

1

S

S
1

1k

k
  

  เม่ือ      α   แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
    k  แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
   2

1S          แทน ค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
   2

tS          แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
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บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ  
ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล  
เพื่อการศึกษาส ารวจ  วเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  จงัหวดัสุโขทยั  เพื่อใชส่้งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  การเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจสมุนไพรพื้นบา้น  แบบวดั
ความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เร่ืองภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรไทย  และแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  แลว้น ามา
วเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดว้ยวธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3  ตอน  คือการศึกษาส ารวจ วเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น  จงัหวดัสุโขทยั และวเิคราะห์ผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  และน าเสนอ
ผลดงัน้ี 

1.  ศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใช ้
ในการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน 
การสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล  

2.  ส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  จงัหวดัสุโขทยั  เพื่อใชส่้งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.  ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรไทย 

4.  เจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อ 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย   
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่ 1  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรในจังหวดั

สุโขทัยไปใช้ในการจัดกจิกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการสอน  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการติดตามและประเมินผล  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใช้
ในการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน 
การสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เพื่อน ามาใชป้ระกอบ 
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน ปรากฏผลดงัตาราง  5 

 
ตาราง  5  แสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั 
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน
การสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 

ด้านการเตรียมการสอน  
 
 
 

2.93 

 
 
 
 

069 

 
 
 
 
ดี 

1 การศึกษาวเิคราะห์แหล่งภูมิปัญญาเก่ียวกบัการ
น าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

2 การศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการของ
นกัเรียนใน การจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

 
 

2.87 

 
 

0.72 

 
 
ดี 

3 ค าแนะน าในการน าความรู้และประสบการณ์
ของภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาสอดแทรก
ในการสอนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.60 

 
 

0.67 

 
 
ดี 
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ตาราง  5 (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 
 

2.93 

 
 
 

0.74 

 
 
 
ดี 

4 การประชุม/วางแผน ในการน าภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน 

5 การออกแบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจพืช
สมุนไพรในทอ้งถ่ินใหน้กัเรียนและครูร่วมกนั
ส ารวจหาขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 

 
 

3.07 

 
 

0.87 

 
 
ดี 

6 การน านกัเรียนไปศึกษาและเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ ภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรในชุมชน 

 
3.23 

 
0.82 

 
ดี 

7 การใชค้วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร
เป็นรากฐานในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
แนวปฏิบติักิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.53 

 
 

0.73 

 
 
ดี 

8 การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานระหวา่ง
ความรู้สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร 

 
3.07 

 
0.69 

 
ดี 

9 การจดัท าส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
3.00 

 
0.87 

 
ดี 

10 การใชส่ื้อท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรใน
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

3.30 

 
 

0.75 

 
 
ดี 

11 การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ ้
ทรงภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาเป็นวทิยากร
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

2.67 

 
 

0.71 

 
 
ดี 

12 ครูผูส้อนใชแ้หล่งวทิยาการเก่ียวกบัภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรมาเป็นศูนยก์ารเรียนการสอน 
และแหล่งฝึกปฏิบติัจริง  

 
 

3.23 

 
 

0.77 

 
 
ดี 
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ตาราง  5 (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 

ด้านการประเมินผล  
 
 

3.37 

 
 
 

0.61 

 
 
 
ดี 

13 การจดัท าต ารา  เอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ เก่ียวกบั
ความรู้ประสบการณ์ของผูท้รงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพร 

14 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะไป
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ วทิยากรภูมิ
ปัญญาดา้นสมุนไพรกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ 

 
 

3.13 

 
 

0.68 

 
 
ดี 

15 การน าเอาภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรเป็นส่ือ
การเรียนรู้ท าให ้นกัเรียนท างานและอยูร่่วมกบั
เพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
 

3.33 

 
 

0.61 

 
 
ดี 

16 การก าหนดเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล
ครอบคลุม ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทกัษะ
พิสัย 

 
 

3.17 

 
 

0.83 

 
 
ดี 

17 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของ
นกัเรียน 

 
3.27 

 
0.69 

 
ดี 

18 ท าการวดัผลประเมินผลเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพร 

 
2.60 

 
0.56 

 
ดี 

19 ท าการประเมินจากการฝึกปฏิบติัจริง   3.37 0.61 ดี 
20 น าผลจากการวดัผลประเมินผลไปปรับปรุง

แกไ้ขการ จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

3.20 

 
 

0.76 

 
 
ดี 

รวม 3.05 0.72 ดี 
 
 จากตาราง  5  แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม  ในการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรใน
จงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น มีค่าเฉล่ีย  3.05 เม่ือน าไปเทียบ
กบัเกณฑ ์ การแปลผล  พบวา่  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ดี  
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ตอนที ่ 2  เพือ่ส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย ใน จังหวดัสุโขทยั  
เพือ่ใช้ส่งเสริมความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

ผลการส ารวจภูมิปัญญาไทยท่ีสามารถน ามาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ปราชญ์
พื้นบา้นท่ีมีความรู้เร่ืองพืชสมุนไพรพื้นบา้น  รวมทั้งครูวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ในดา้นภูมิปัญญา
ไทยในเร่ืองพืชสมุนไพร และผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เพื่อน ามาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.1  ผลการส ารวจพืชสมุนไพรพื้นบา้น  
การส ารวจพืชสมุนไพรไทย  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้  าการลงพื้นท่ีท าการส ารวจและเก็บตวัอยา่ง

ดว้ยตนเองเพื่อรวมรวมขอ้มูลจดัท าเป็นองคค์วามรู้  และเป็นแนวทางในการน าไปจดักรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์  โดยกระบวนการเก็บขอ้มูลคือติดต่อสอบถามขอ้มูลท่ีอยูข่องปราชญท่ี์มีความเช่ียวชาญ
ดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นจากผูน้ าหมู่บา้น  ผูใ้หญ่บา้น  ก านนั  และเจา้อาวาสวดั  จากนั้นไดท้  าการ
สัมภาษณ์จดบนัทึกขอ้มูล  เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการส ารวจพืชสมุนไพรจากปราชญ์
ในชุมชนของนกัเรียนเอง 
 ผลจากการส ารวจพืชสมุนไพรพื้นบา้นในจงัหวดัสุโขทยั  ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  
โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม ท่ีท าการส ารวจในช่วงปีการศึกษา  2560  พบวา่มีสมุนไพรพื้นบา้น             
จ  านวน  100  ชนิด  ดงัน้ี กระเจ๊ียบแดง  กระชาย  กระดูกไก่ด า  กระทงลาย  กระทุงหมาบา้  กะเพรา
กระพงัโหม  กล้ิงกลางดง  กลว้ยน ้าวา้  กาหลง  ก าแพงเจ็ดชั้น  กุ่มบก  ขม้ินชนั  ข่อย  ข่า  ข้ีเหล็ก
ขนัทองพยาบาท  ข้ีหนอน  ไข่เน่า  คูน  คนทา  คนทีสอ  คดัเคา้  แคนา  โคคลาน  ชะพล ู ชะเลือด  
ช ามะเลียง  ดีปลี  ตะโกนา  ตะคร้อ  ตะคร้อหนาม  ตะไคร้  ตะไคร้หอม  ตะแบก  ตะลิงปิง  ต าลึง 
เตยหอม  ถ่อน  เถาคนัแดง  เถาวลัยเ์ปรียง  ทองกวาว  ทองพนัชัง่  น ้านมราชสีห์  นอ้ยหน่า 
บอระเพด็  บวับก  ประดู่  ปีบ  ผดัคราดหวัแหวน  ฝาง  ฝร่ัง  เพกา  เพชรสังฆาต  พลู  ไพล  ฟักทอง 
ฟักขา้ว  ฟ้าทะลายโจร  มะกรูด  มะเกลือ  มะขาม  มะค่าโมง  มะดนั  มะเด่ือปลอ้ง  มะนาว  มะนาวโห่   

มะเฟือง  มะยม  มะระข้ีนก  มะรุม  มะแวง้เครือ  ยอ  ยอป่า  ยาสูบ  ยา่นาง  รางจืด  รางแดง 

ล าเจียก  ส้มซ่า  ส้มป่อย  สะเดา  สะระแหน่  เสลดพงัพอนตวัผู ้ เสลดพงัพอนตวัเมีย  สาบเสือ  

สาบแร้งสาบกา  สีเสียดไทย  หญา้งวงชา้ง  หญา้ดอกขาว  หนามหนั  หม่อน  หมากเม่า  หวา้  วา่นน ้า  
วา่นหางจระเข ้ หูกวาง  อญัชนั  อีเหมน็ และฮ่อสะพายควาย   

จาการส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพืชสมุนไพรไทย สามารถจ าแนกประเภท 

ของพืชสมุนไพร ไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
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 ประเภทท่ี 1 จ าแนกตามรูปแบบการใชย้า เช่น การน าพืชสมุนไพรสดๆมาใช ้การคั้น 

เอาน ้าด่ืม การน ามาท าเป็นยาตม้ การท าเป็นยาชง   การท าเป็นยาลูกกลอน และการน ามาท าเป็นยาพอก

เป็นตน้ 

 ประเภทท่ี  2  จ าแนกตามการเก็บเก่ียวสมุนไพร  เช่น  สมุนไพรท่ีเป็นประเภทราก  

เหงา้หรือหวั ควรเก็บช่วงท่ีพืชหยดุการเจริญเติบโตหรือเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน 

ควรใชว้ธีิขดุหรือถอนดว้ยความระมดัระวงั  พืชสมุนไพรประเภทใบ ควรเก็บในช่วงท่ีพืชมีการ

เจริญเติบโตมากท่ีสุด  วธีิการเก็บใชว้ธีิการเด็ด ส่วนสมุนไพรประเภทดอก มกัเก็บช่วงท่ีดอกเร่ิมบาน

บางชนิดเก็บช่วงท่ีดอกตูม  เป็นตน้ 

 การส ารวจพืชสมุนไพรพื้นบา้นคร้ังน้ีไดเ้นน้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพืชสมุนไพรและช่ือเรียก
ในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท าใหน้กัเรียนเรียนรู้วฒันธรรม ภาษาของบรรพบุรุษของตน  
ซ่ึงท าใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกั เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 

2.2  การวเิคราะห์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยทางดา้นวทิยาศาสตร์มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัพืชสมุนไพร ประเภทของพืชสมุนไพรหลกัในการน าพืชสมุนไพรมาใช ้ รูปแบบการใชพ้ืช
สมุนไพร  โดยท าการวเิคราะห์หลกัการท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัหลกัการทางพืชสมุนไพร  
โดยท าการวิเคราะห์หลกัการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการน ามาประกอบการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร
พื้นบา้น  สามารถน ามาจดัท าเป็นกิจกรรมการเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน  10  กิจกรรม  ไดด้งัน้ี 

กิจกรรมท่ี  1  ส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวพืชสมุนไพรไทย  (สมุนไพรพื้นบา้น   
จ านวน  85  ชนิด)   

กิจกรรมท่ี  2  สวนสมุนไพรในโรงเรียน  (สมุนไพรไทย  จ านวน  35  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  3  การเก็บตวัอยา่งพืชสมุนไพรแหง้  (สมุนไพรไทย  จ านวน  85  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  4  การสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากสมุนไพร  (สมุนไพรไทย  จ านวน  5  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  5  การยอ้มผา้จากพืชสมุนไพร  (สมุนไพรไทย  จ านวน  8  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  6  สมุนไพรไล่แมลง  (สมุนไพรไทย  จ านวน  6  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  7  ยาหม่องสมุนไพร  (สมุนไพรไทย จ านวน  5  ชนิด) 
กิจกรรมท่ี  8  แชมพสูมุนไพรและสบู่สมุนไพร  (สมุนไพรไทย  จ านวน  7  ชนิด)  
กิจกรรมท่ี  9  น ้าสมุนไพร  (สมุนไพรไทย จ านวน  10  ชนิด) 
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กิจกรรมท่ี  10  ขา้วหมากสมุนไพร  (สมุนไพรไทย  จ านวน  5  ชนิด) 
การสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   

ไดจ้  านวน  10  แผน  ใชเ้วลา  20  ชัว่โมง  ซ่ึงแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย
สาระส าคญัจุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้การวดัผลประเมินผล  
โดยกิจกรรม  การเรียนการสอนประกอบดว้ย ขั้นน า  ขั้นสรุป  ซ่ึงสามารถท าการวเิคราะห์หลกัการ
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาประกอบการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

ตอนที ่ 3  เพือ่ศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั
ของนักเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เสริม
ภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย 

ผลการศึกษาความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยจดักิจกรรมเสริมภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 3.1  ผลการศึกษาความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยจดักิจกรรมเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้น 
 การศึกษาความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน
ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยจดักิจกรรมเสริมภูมิปัญญาไทยดา้น 
พืชสมุนไพรพื้นบา้นท าการวดัก่อนเรียนและหลงัเรียน ปรากฏผลดงัตาราง  6 
 
ตาราง  6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการน าความรู้เก่ียวกบั      
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

คะแนน X  S.D   t 
ก่อนเรียน 21.20 1.38 

14.70 1.24 65.14* 
หลงัเรียน 35.90 0.85 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

จากตาราง  6  จะเห็นวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนวทิยาศาสตร์โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืช
สมุนไพรพื้นบา้น  มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการน าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น 

D D.D..S
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ดา้นสมุนไพรไปใชใ้นชีวติประจ าวนัก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบั 21.20  และ 35.90 ตามล าดบั  
แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนไดรั้บการสอนโดยเสริมภูมิปัญญาพื้นบา้นดา้นสมุนไพรไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัสูงข้ึน 
 3.2  การศึกษาคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน  กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   
โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 จากการใชแ้บบวดัคุณภาพผลงานการน าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อวดัคุณภาพผลงานของนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์   
โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  ในดา้นเน้ือหา  กระบวนการและรูปแบบผลงาน  
ปรากฏผลดงัตาราง  7 
 
ตาราง  7  แสดงค่าการประเมินผลคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตามเกณฑจ์ากสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

กจิกรรม
ที่ 
 

การประเมิน 
รวม

(15คะแนน) 
เกณฑ์การ 
ประเมินผล 

การแปลผล ด้านเนือ้หา
(5คะแนน) 

ด้านกระบวนการ

(5คะแนน) 
ด้านรูปแบบ
(5คะแนน) 

1 3.80 4.00 4.00 11.80 3.93 ดี 
2 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
3 3.80 4.00 3.80 11.60 3.87 ดี 
4 3.40 3.60 4.00 11.00 3.67 ดี 
5 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
6 4.00 3.80 4.40 12.20 4.07 ดี 
7 4.20 4.40 4.60 13.20 4.40 ดี 
8 4.60 4.40 4.20 13.20 4.40 ดี 
9 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 

10 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
ค่าเฉลีย่ 12.34 4.11 ดี 
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จากตาราง  7  จะเห็นวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนวทิยาศาสตร์โดยเสริมภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบั
พืชสมุนไพรไทย  มีค่าคุณภาพผลงานการน าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ทั้ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นเน้ือหา  กระบวนการ และรูปแบบผลงาน อยูใ่นระดบั
เกณฑดี์ 
 

ตอนที ่ 4  เพือ่ศึกษาเจตคติของนักเรียนกจิกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย  ในจังหวดัสุโขทยั 
 ผลใชแ้บบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียน
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร  
ปรากฏผลดงัตาราง  8 
 
ตาราง  8  แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 

ข้อ รายการ ค่าเฉลีย่ 
1 ขา้พเจา้รู้สึกช่ืนชอบพืชสมุนไพรไทย  จงัหวดัสุโขทยั 4.23 
2 ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช

สมุนไพร 4.47 
3 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรมีความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์สอดแทรกอยา่งน่าสนใจ 
4.43 

4 ขา้พเจา้รู้สึกวา่พืชสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาท่ีไม่ลา้หลงั  ทนัสมยั 4.33 
5 ขา้พเจา้คิดวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพในอนาคตได ้
4.07 

6 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคน
ในปัจจุบนั 

4.20 

7 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไดส้ร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 4.63 

8 ขา้พเจา้รู้สึกอยากท่ีจะอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไวใ้หค้นรุ่นหลงัต่อไป 4.53 
9 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 4.23 

 
 



                                                                                                                   
74 

ตาราง  8  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ ค่าเฉลีย่ 
10 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดรั้บความรู้ท่ีแปลกใหม่จากภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 4.40 
11 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัถึงคุณค่าของ

ภูมิปัญญาไทย 4.67 
12 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตตาม

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4.43 
13 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 4.53 
14 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยช่วยให้ขา้พเจา้ทราบถึงภูมิหลงั

ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 4.40 
15 ขา้พเจา้รู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 4.03 

16 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยแมจ้ะเป็นเร่ืองยากแต่เป็นส่ิงท่ีน่า
เรียนและเป็นประโยชน์ 4.27 

17 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยช่วยให้ขา้พเจา้หนัมาสนใจใน
ทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 4.17 

18 ขา้พเจา้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 4.30 
19 ขา้พเจา้รู้สึกวา่อยากท่ีจะเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรให้

ผูอ่ื้นรับทราบ 4.03 
20 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 4.13 

เฉลีย่โดยรวม 4.32 

ระดับความพงึพอใจ มาก 
 

 จากตาราง  8  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  มีค่าเฉล่ีย  4.32 ของคะแนน
เจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  เม่ือน าไปเทียบกบัเกณฑ ์ การแปลผล  พบวา่  
นกัเรียนมีเจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 



 
75 

บทที ่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยั  เร่ือง  ผลการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตาม
และประเมินผล  2)  เพื่อส ารวจและวเิคราะห์  ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย เพื่อใชส่้งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  3)  เพื่อศึกษาความสามารถ 
ในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย   
4)  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อ 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ในจงัหวดัสุโขทยั  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38  ท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  
ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จ  านวน  30  คน  เน้ือหาในการจดักิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์
ประกอบดว้ย  10  กิจกรรม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมาใชส่้งเสริม 
การสอน  แบบวดัความสามารถท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  และแบบวดัเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ใน จงัหวดัสุโขทยั   

ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการส ารวจและสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นท่ีมีองค์
ความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้นมาจดัท าเป็นรายการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากนั้นน าความรู้ท่ีไดม้า
สร้างแบบวดัความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  จากนั้นน าความรู้ไปวดัความรู้ของนกัเรียนก่อนสอนเพื่อเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
แลว้ท าการสอนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใหก้บันกัเรียน
และในกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีปราชญช์าวบา้นท่ีมีความรู้ดา้นสมุนไพรเขา้มาใหค้วามรู้ 
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แก่นกัเรียน  ใชเ้วลาในจดักิจกรรมทั้งส้ิน  20  ชัว่โมง  เม่ือส้ินสุดการสอนท าการวดัความสามารถ 
ในการน าความรู้  ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และหลงัจากนกัเรียน
แต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมโดยน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปปฏิบติัในเวลา 
และนอกเวลาเรียน แลว้จึงท าการประเมินคุณภาพผลงานโดยใชแ้บบประเมินคุณภาพการน าความรู้ 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ซ่ึงมีครูวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนสุโขทยั
วทิยาคม จ านวน  5  ท่าน  รวมทั้งผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมิน  จากนั้นน าผลการวดัความสามารถในการน า
ความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
และน าผลการประเมินเจตคติวทิยาศาสตร์การน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  มาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
สรุป 
 จากการศึกษาความสามารถการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  สามารถสรุปไดต่้อไปน้ี 

1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั 
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
และดา้นการติดตามและประเมินผล ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์เพื่อน ามาใชป้ระกอบการจดัการเรียน 
การสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย  3.05 ซ่ึงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ดี  

2.  การส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั  พบวา่   
มีสมุนไพร  จ านวน  100  ชนิด การส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพืชสมุนไพร  พบวา่ 
สามารถจ าแนกพืชสมุนไพรได ้2  ประเภท คือ ประเภทท่ี 1  จ าแนกตามรูปแบบการใชย้า   
และประเภทท่ี 2 จ าแนกตามการเก็บเก่ียวสมุนไพร  น ามาจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  
จ านวน 10 กิจกรรม 

3.  การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริม
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  พบวา่  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และการศึกษาคุณภาพผลงานท่ีมีการ
น าภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมปัญญาไทย
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ดา้นพืชสมุนไพรไทย ทั้ง  10  กิจกรรม  นกัเรียนมีคุณภาพผลงานท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืช
สมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  จากการปฏิบติักิจกรรมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.11 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดี 

4.  การศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     
ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ในจงัหวดัสุโขทยั พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.32 ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส ารวจและวเิคราะห์ความสามารถการใชภู้มิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และศึกษาเจตคติของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ผลการศึกษาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรในจังหวดัสุโขทัยไปใช้ 
ในการจัดกจิกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียน 
การสอน และด้านการติดตามและประเมินผล  

ผูว้จิยัไดส้ ารวจความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั 
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียน
การสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เพื่อน ามาใชป้ระกอบ 
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย  3.05 ซ่ึงความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การท่ีไดมี้การส ารวจความคิดเห็นโดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ท าใหผู้ว้ิจยัน าขอ้มูลมาปรับปรุงในการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรมาสอดแทรกผสมผสานใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะและเจตคติของนกัเรียนรวมทั้ง สามารถเช่ือมโยงความรู้กบั
ประสบการณ์ชีวติจริงในวถีิชีวติประจ าวนัไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของวชิา  ทรวงแสวง  (2543, หนา้ 
117-121)  ไดเ้สนอแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอน มี 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี 1  
ขั้นส ารวจกิจกรรม  การส ารวจเป็นกา้วแรกท่ีจะเช่ือมโยงระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการเรียนการ
สอน  ขั้นท่ี 2  ขั้นการเลือกสรร  การเรียนการสอนจึงตอ้งมีการเลือกสรร โดยยดึวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรแต่ละเร่ืองเป็นเกณฑ ์ ขั้นท่ี 3 ขั้นบูรณาการ  เป็นขั้นสุดทา้ยคือการผสมผสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้ไวใ้นกระบวนการเรียนการสอน  นอกจากน้ียงัตรงกบัแนวคิดของ รัตนะ  บวัสนธ์  (2535, 
หนา้ 12)  ไดเ้สนอแนวทางใหค้รูเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นตวัแทนของปราชญ์
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ชาวบา้นท าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีไดรั้บ ก าหนดเป็นหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินซ่ึงสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ  (2551 หนา้ 6-7  อา้งอิงในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5, 2560, หนา้ 6-7)  ท่ีระบุวา่การมุ่งส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและมุ่งพฒันาใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แบบองคร์วม  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของครูท่ีจะตอ้งจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาสาระและการจดัสภาพบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  มีส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระเหมาะกบัวยั  มุ่งเนน้ทกัษะ 
การปฏิบติัจริงใหน้กัเรียนโดยเฉพาะส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเพราะเป็นส่ือท่ีนกัเรียนคุน้เคย 
ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็ว    
 

2.  การส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย ในทางวิทยาศาสตร์   
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

ผูว้จิยัไดส้ ารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ปราชญท์อ้งถ่ินและน ามาวเิคราะห์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์  พบวา่  มีสมุนไพรไทย  จ านวน  100  ชนิด  จดัประเภทได ้ 2  ประเภท  คือ  จ  าแนก 
ตามรูปแบบการใชย้า และจ าแนกตามการเก็บเก่ียวสมุนไพร  และท าการวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทย
ในทางวทิยาศาสตร์แต่ละกลุ่มใน  3  ดา้น  คือ  ดา้นวสัดุ  ดา้นกระบวนการ  และดา้นการน าไปใช ้ 
จดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ไดจ้  านวน 10 กิจกรรม จากการท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์หลกัการในทางวทิยาศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์และภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ตรวจสอบความถูกตอ้ง  เพื่อให้การน าภูมิปัญญาไทยไปประกอบการเรียน
การสอนบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อตวัผูเ้รียนส่ิงท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยั 
ขอน าเสนอไวด้งัน้ี 
 2.1  ผลการส ารวจพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยั  พบวา่  ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
นั้น  สามารถส่งเสริมการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ มีหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวทิยาศาสตร์  ช่ือวทิยาศาสตร์ของสมุนไพรพื้นบา้น  ลกัษณะ 
ทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรพื้นบา้น  ซ่ึงจากการส ารวจสามารถแบ่งประเภทของสมุนไพรพื้นบา้น
ในจงัหวดัสุโขทยัไดเ้ป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 

ประเภทท่ี  1  จ  าแนกตามรูปแบบการใชย้า เช่น การน าสมุนไพรสด ๆ มาใช ้ การคั้นเอาน ้าด่ืม  
การน ามาท าเป็นยาตม้  การท าเป็นยา  การท าเป็นยาลูกกลอนและการน ามาท าเป็นยาพอก  เป็นตน้ 

ประเภทท่ี  2  จ  าแนกตามการเก็บเก่ียวสมุนไพร  เช่น สมุนไพรท่ีเป็นประเภทราก เหงา้หรือ
หวั  ควรเก็บช่วงท่ีพืชหยดุการเจริญเติบโตหรือเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน ควรใชว้ธีิ
ขดุหรือถอนดว้ยความระมดัระวงั  สมุนไพรประเภทใบ  ควรเก็บในช่วงท่ีพืชมีการเจริญเติบโตมาก
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ท่ีสุด  วธีิการเก็บเก่ียวโดยวธีิเด็ด ส่วนสมุนไพรประเภทดอก มกัเก็บช่วงท่ีดอกเร่ิมบานบางชนิดเก็บ
ช่วงท่ีดอกตูม  เป็นตน้ และมีหลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งสาขาเคมี คือ สารเคมีท่ีพบ 
ในพืชสมุนไพรพื้นบา้น ฤทธ์ิหรือสรรพคุณทางยา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธารดาว  ทองแกว้ 
(2551, หนา้ 31 ) ท่ีกล่าววา่ ณ วนัน้ี สมุนไพรกลบัเขา้มามีบทบาทในชีวติของผูค้นมากข้ึน   
โดยเฉพาะในเร่ืองการรักษาโรค  ซ่ึงความจริงในอดีตทัว่ไป เขาก็ใชพ้ืชสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินนัน่แหละเป็นยาพื้นบา้น  แต่ต่อมาเม่ืออุตสาหกรรมการผลิตยาเคมีสังเคราะห์ (ยาแผนปัจจุบนั)  
ไดมี้การพฒันาเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ความนิยมในเร่ืองการใชย้าสมุนไพรก็ค่อย ๆ ลดนอ้ยลง  
ซ่ึงผลปรากฏวา่ยาแผนปัจจุบนัจะสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ยาเหล่าน้ีก็มี
ความเป็นพิษของสารเคมี และก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้าอยูด่ว้ยเหมือนกนั  ในท่ีสุด        
เม่ือกระแสสังคมโลกหนักลบัมานิยมธรรมชาติท าให้แนวโนม้การใชย้าสมุนไพรกลบัมาเป็นท่ีนิยม 
อีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะในบา้นเราท่ีมีสมุนไพรอยูม่ากมายนบัร้อยนบัพนัชนิด 
 ในการศึกษาและท าการวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั   
เพื่อน าภูมิปัญญาไทยมาเสริมการเรียนการสอนในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์และทดสอบน า 
ภูมิปัญญาไทยมาจดักิจกรรมการเรียนรู้และปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัจ านวนชัว่โมงการเรียนรู้   
ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรดงัท่ีกองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ (2542, หนา้ 56)   
ไดร้ะบุไวว้า่ 

“การจดัการเรียนการสอนควรใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ  ความอยากรู้  
อยากเห็นของนกัเรียนและควรมีกิจกรรมใหท้ าดว้ยอนัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน 
ไดเ้รียนไปพร้อม ๆ กบัการปฏิบติั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้และส่งผลใหเ้กิดความรัก 
ท่ีจะเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื” 
อยา่งไรก็ตามจากการท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์กบัปราชญใ์นทอ้งถ่ินและครู

วทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นหลกัการทางวทิยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
เพื่อใหก้ารน าภูมิปัญญาไทยไปประกอบการเรียนรู้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

2.2  การวเิคราะห์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวเิคราะห์หลกัการทางวทิยาศาสตร์  พบวา่  มีหลกัการทางวทิยาศาสตร์แทรกอยูจ่ริง

และมีหลกัการทางวทิยาศาสตร์ในหลายสาขาคือ เคมี และชีววทิยา ซ่ึงในการวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยน้ี
จะเกิดข้ึนไดจ้ากการส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยร่วมกนัของครู
วทิยาศาสตร์  ปราชญช์าวบา้น  นกัวชิาการและนกัเรียนแลว้จึงน ามาจดัสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 
ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยเสริมภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพร
พื้นบา้น  จ านวน  10  กิจกรรม  ซ่ึงท าใหรู้้ถึงความคาดหวงัของนกัเรียนท่ีอยากรู้ถึงองคค์วามรู้ 
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ของภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น คุณประโยชน์ของสมุนไพร สรรพคุณของพืชสมุนไพร 
หลกัการน าพืชสมุนไพรพื้นบา้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

ครูวทิยาศาสตร์และปราชญพ์ื้นบา้นมีความคาดหวงัใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้เก่ียวกบัพืช
สมุนไพรพื้นบา้นซ่ึงสามารถน ามาอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดร้วมทั้งคาดหวงัท่ีอยากจะใหน้กัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
พื้นบา้นและอนุรักษห์วงแหนไวซ่ึ้งภูมิปัญญาท่ีมีในทอ้งถ่ินจึงร่วมกนัส่งเสริมและถ่ายทอดองคค์วามรู้
แก่นกัเรียน  ทั้งผูป้กครองและโรงเรียนก็เล็งเห็นความส าคญัดงักล่าวจึงสนบัสนุนให้นกัเรียนศึกษา   
ในเร่ืองน้ี เพื่อใหน้กัเรียนมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นของตน
มากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบักองวจิยัทางการศึกษา  กรมวชิาการ  (2542, หนา้ 45)  พบวา่  การจดัการเรียน
การสอนใหส้นองความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น  ควรใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมนบัตั้งแต่การวางแผน 
การจดัการการเรียนการสอน  การจดักิจกรรม  การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน  ทั้งน้ี
เพื่อใหค้วามรู้ท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัชีวติจริงเป็นการสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน   
ผลท่ีเกิดข้ึนคือนกัเรียนมีความสนใจในการเรียน  การท ากิจกรรมต่ืนเตน้กระตือรือร้น  อยากรู้อยาก
เห็นสนใจซกัถามวทิยากรและปราชญต์ลอดเวลา  แสดงออกดา้นการเรียนท่ีเป็นธรรมชาติเพลิดเพลิน
กบัการเรียน  ซ่ึงเป็นการเรียนตามสภาพจริง  โดยใชค้วามรู้จากแหล่งความรู้ในชุมชนท่ีนกัเรียนคุน้เคย 
จึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนอยา่งลึกซ้ึงท่ีน าไปสู่ความตระหนกัในการอนุรักษพ์ืชสมุนไพร 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่าของทอ้งถ่ิน  ภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  อีกทั้งผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
ในชีวติประจ าวนั  และสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นคราวจ าเป็น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัตนะ  บวัสนธ์  
(2535, หนา้ 78)  ท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นฝ่ายกระท าจริงโดยมีบุคคล 
ผูรู้้ในชุมชนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และเปล่ียนสถานท่ีใหผู้เ้รียน การจดัการเรียนการสอนมิไดจ้  ากดัอยู่
เฉพาะภายในชั้นเรียนหรือภายในโรงเรียนเท่านั้นโดยผูเ้รียนมีโอกาสสนทนา และท ากิจกรรมร่วมกบั
บุคคลท่ีเป็นผูรู้้เหล่านั้น และนกัเรียนจะเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาต่าง ๆ มีเจตคติท่ีตอ้งเป็น
ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูและผูรู้้ด าเนินการเชิญผูอ้าวุโสมาใหค้วามรู้ นอกจาก
นกัเรียนจะไดค้วามรู้แลว้ยงัช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้จกัผูอ้าวุโสในชุมชน  ซ่ึงน าไปสู่การใหค้วามเคารพ
ยอมรับความส าคญัของผูอ้าวุโสในหมู่บา้น 

ผูว้จิยัจึงสามารถสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน  และเหมาะสมกบับริบทของชุมชนซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2.3  การน าภูมิปัญญาไทยในทางวทิยาศาสตร์ไปประกอบการเรียนการสอน  
เน่ืองจากการน าภูมิปัญญาไทยไปประกอบการเรียนการสอนนั้นกระท าไดห้ลายวธีิ   

แต่วธีิการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียน  เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและสามารถเช่ือมโยง
องคค์วามรู้ระหวา่งองคค์วามรู้ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ได ้คือ การน าองค์
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ความรู้ในภูมิปัญญาไทยเป็นตวัหลกัเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และการคน้พบองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
นัน่ก็คือการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ท าความเขา้ใจและศึกษาองคค์วามรู้ในภูมิปัญญาไทยก่อน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีวรีะพงษ ์ แสง-ชูโต  (2552, หนา้ 199 - 200)  ไดเ้สนอแนวทางในการน า 
ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยพีื้นบา้นไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีตอ้งการน ามาใชเ้ป็นหลกั แลว้น ามาใชจ้ดัการเรียนรู้โดยอาจน าไปท า
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมชุมนุม โครงงานวทิยาศาสตร์ รายวชิาเลือก รายวชิาทอ้งถ่ิน หรือ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือรายวชิา หรือหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบันกัเรียนในชุมชนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในวชิาการทั้งในปัจจุบนัและของเดิมท่ีมีอยูใ่นชุมชน และ
เป็นการปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียนในเร่ืองของภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยพีื้นบา้นในชุมชน 
นั้นดว้ย 

ในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใน จงัหวดัสุโขทยั  ท่ีมีการน า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้นั้นมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายรูปแบบมีทั้งการทดลองและมีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัปราชญท์อ้งถ่ิน 
ในการจดัการเรียนรู้  โดยไปศึกษาจากปราชญท์อ้งถ่ินในวนัหยดุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วิชา  ทรวงแสวง 
(2543, หนา้ 117 - 121)  กล่าวไวส้รุปไดว้า่ การเช่ือมโยงรายวชิาเขา้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นช่องทาง
ใหผู้ส้อนสามารถแสวงหาส่ือการเรียนการสอนท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีเรียน โดยเฉพาะของจริง ไม่วา่จะโดย
การพาผูเ้รียนไดอ้อกไปพบเห็นดว้ยตนเองหรือน าของส่ิงนั้นเขา้มาสอนในชั้นเรียน ส่ือการเรียน 
การสอนน้ีสามารถจะขอหรือยมืมาสอนไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือหาในราคาแพงทั้งยงัช่วยให้การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากกวา่การฟังแต่เพียงอยา่งเดียว นอกจากนั้นผูส้อนยงัสามารถดดัแปลง
รูปแบบส่ือให้เหมาะสมกบัเวลาหรืองบประมาณไดอี้ก และกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539, 
หนา้ 44 - 45)  ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
สรุปไดด้งัน้ีกระบวน  การเรียนการสอน ควรเป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้สากลกบัความรู้
ทอ้งถ่ินเนน้การศึกษา วเิคราะห์  ท าความเขา้ใจวธีิคิดและแนวคิดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหผู้เ้รียน 
ไดคิ้ดอยา่งเป็นอิสระคิดหลายดา้น หลายมุม และสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใช ้
ในการด ารงชีวติ 

ในการน าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีโอกาสในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ไดเ้รียนรู้ในส่ิงใกลต้วั 
ท่ีไมเ่คยไดรู้้ ไดเ้ห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทย  ท่ีไม่เคยรู้จกั ทั้งท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  เรียนรู้จากส่ือ 
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเป็นส่ือตามสภาพจริงและใกลต้วัผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ปราชญท์อ้งถ่ิน 
ไดถ่้ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าใหแ้ก่เยาวชนรุ่นหลงั ซ่ึงเป็นการสืบทอด 
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ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใหค้งอยูต่่อไป ปราชญท์อ้งถ่ินไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเยาวชน 
ในทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเองและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตวัของปราชญ์
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา้ 44 - 45) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการน า 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อาจจะใหค้รูเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมโดยน าความรู้และประสบการณ์ของผูรู้้ในทอ้งถ่ินมาจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน หรืออาจใหผู้รู้้เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูผูส้อนและท าหนา้ท่ี
ประเมินผลดว้ย ส่วนสถานท่ีเรียน อาจจะเป็นโรงเรียนหรือใหน้กัเรียนไปเรียนท่ีบา้นของผูรู้้ 
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชท้ั้งความรู้และประสบการณ์ของปราชญไ์ทย 
มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน และใหป้ราชญท์อ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
เม่ือไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินช่วยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งปราชญท์อ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยเป็นอยา่งดี และครูผูส้อนท่ีมีความรู้ในเร่ืองวทิยาศาสตร์ 
เกิดการเช่ือมโยงองคค์วามรู้โดยปราชญท์อ้งถ่ินก็ไดรั้บความรู้ทางวทิยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย 
มากข้ึน  เขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไปของภูมิปัญญาและครูผูส้อนก็มีความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 
เพื่อน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งการให้ปราชญท์อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ผลงานดา้นพืชสมุนไพรช่วยใหป้ราชญท์อ้งถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและมีก าลงัใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน เน่ืองจากเห็นผลงานของลูกหลาน เยาวชนรุ่นใหม่ซ่ึงมีความสนใจในการเรียนรู้และสืบทอด
ภูมิปัญญาให้คงอยูต่่อไป เป็นการต่อลมหายใจของภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยสืบไป 

 
3.  การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั  ของ 

นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่สริม 
ภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย   
 จากการศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม จงัหวดั
สุโขทยั  โดยการจดักิจกรรมเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ผูว้จิยัไดแ้ยกอภิปรายผลเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.1  การศึกษาความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริม
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  พบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  นกัเรียนมีความสามารถในการน าความรู้วิทยาศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัการสอนสูงกวา่
ก่อนเรียน  ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
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สามารถพฒันาความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนสูงข้ึน
ได ้ สอดคลอ้งกบัวชิา  ทรวงแสวง  (2543, หนา้ 90)  ท่ีกล่าวโดยสรุปไดว้า่การน าภูมิปัญญาไทยเขา้มา
บูรณาการกบักิจกรรมการเรียนการสอน จะเปิดโอกาสให้ทั้งครูและนกัเรียนไดคิ้ดและท ากิจกรรม
นอกเหนือจากการฟังขณะเดียวกนัก็เป็นช่องทางใหป้ราชญท์อ้งถ่ินไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ รวมถึงเป็น
การสร้างความต่ืนเตน้ สนุกสนานแก่นกัเรียนเป็นส่ิงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจในการ
ท ากิจกรรมสามารถน าหลกัการ ความคิดรวบยอดและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บจาก
ปราชญท์อ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดใ้นชีวติประจ าวนัสอดคลอ้งกบั นฤมล  ยตุาคม  (2542, หนา้ 
67)  ท่ีกล่าววา่  การท่ีนกัเรียนไดม้องเห็นตวัอยา่งของความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ จาก
ประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั ความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ การเขา้ใจและประเมินข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ การน า
ความคิดรวบยอดและทกัษะทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดถื้อวา่เป็นลกัษณะของ 
ผูท่ี้มีความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

จากการน าเอาภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนคุน้เคย พบเห็น ไดส้ัมผสัและใช้
งานมาก่อนน ามาประกอบการเรียนการสอน ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะช่วยเร้า
ความสนใจของนกัเรียนและเกิดการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงอ่ืน ๆ นอกจากน้ีการเรียนกบัปราชญท์อ้งถ่ิน
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ยงัท าใหน้กัเรียน 
มีความสุขกบัการเรียน ท าให้นกัเรียนเขา้ใจและเกิดการเช่ือมโยงความรู้ในชีวิตประจ าวนัเขา้กบั
หลกัการสากลซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุพฒัน์  อาษาสร้อย (2551, หนา้ 1)  ท่ีไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นผูเ้รียนจะเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเดิม  ความสนใจ  บรรยากาศ 
ในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การสนบัสนุนจากครู  
 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวริศรา ไกรไมตรีจิตต ์ (2545)  ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์หลงัการสอนสูงกวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ก่อนการสอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วยิดา  อุ่นอ่อน  (2546)  พบวา่   
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย ์ มีจ  านวน  11  รายการ  ท่ีสามารถน ามาเสริมในกิจกรรมการเรียน
การสอนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  การขนส่งและการส่ือสารซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมกบัแหล่ง
วทิยาการชุมชนหลงัสอนสูงกวา่ก่อนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .01  สอดคลอ้งกบั 
เนตรชนก  จนัทร์สวา่ง  (2547)  ไดพ้ฒันาและศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เร่ือง  
สารเคมีในชีวิตประจ าวนัดว้ยวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยมีเน้ือหาเป็น   
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5  กลุ่ม  คือ  สารท าความสะอาด  สารปรุงแต่งอาหารและการถนอมอาหาร  สียอ้มผา้จากธรรมชาติ  
สารจากธรรมชาติในการก าจดัแมลงและศตัรูพืชและสมุนไพรรักษาโรค  โดยไดส้ ารวจภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัมหาสารคามเก่ียวกบัการใชส้ารเคมี  ทั้ง  5  ดา้น  เพื่อใชเ้ป็นเอกสารส าหรับครูใน
การแนะน านกัเรียนในการท ากิจกรรม  ผลการทดลองใชแ้นวการจดักิจกรรมดงักล่าวกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่  นกัเรียนมีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  คะแนนทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
ชาตินี  ศิริพงษไ์ทย  (2548)  พบวา่  1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีครูสอนวชิา
วทิยาศาสตร์น ามาใชใ้นการเรียนการสอนมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรกใน  10  ดา้น คือ (1)  ดา้นการแพทย์
แผนไทย  เร่ืองยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค  (2)  ดา้นการท ากสิกรรม  เร่ืองการปลูกพืชสมุนไพร 
และ (3)  ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรมเร่ืองการท าปุ๋ยอินทรีย ์ ทั้งน้ีดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการน ามาใชน้อ้ยท่ีสุด  2.  วตัถุประสงคข์องการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อ (1)  ใหน้กัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์ (2)  ใหน้กัเรียน
เกิดความรู้สึกรักภาคภูมิใจในชุมชนท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่และ  (3)  ใหน้กัเรียนน าความรู้ไปปฏิบติัจริงใน
ชีวติประจ าวนั  3.  ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมีการน า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นมาใชเ้ป็นดงัน้ี  (1)  ยกตวัอยา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยพีื้นบา้นประกอบการบรรยาย  (2)  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการทดลองตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยพีื้นบา้นโดยตรง และ (3)  ใชผ้ลผลิตจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นเป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน    สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤษณีย ์ ปิตุรัตน์  (2548)  พบวา่ หลงัจากใช้
ชุดการฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันามาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  นกัเรียนจ านวน  2  กลุ่ม  มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  และนกัเรียนจ านวน   
6  กลุ่ม  มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพล กล่ินเมือง (2550) พบวา่
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 5E ในหน่วยการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยการบูรณา
การภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละความสามารถในการท าโครงงานสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด
คือ สูงกวา่ร้อยละ 70    สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิสรา  จนัตะ๊รังษี  (2552)  พบวา่  1)  ช้ินงาน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือดกัจบัสัตวพ์ื้นบา้นท่ีสามารถน ามาประกอบการจดัการเรียน 
การสอนวชิา  วทิยาศาสตร์ เร่ืองพฤติกรรมสัตว ์มีทั้งหมด 23 รายการ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 3) ความสามารถในการท า
โครงงานวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  เก่ียวกบัเคร่ืองมือดกัจบั
สัตวพ์ื้นบา้นมาประกอบการเรียนการสอน  โดยเป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐอ์ยูใ่นระดบัดี   
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอ าพร  สุวรรณโล (2552)  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนวทิยาศาสตร์โดยการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมภูมิปัญญาเก่ียวกบัเคร่ืองมือประมงพื้นบา้นมีความสามารถในการน าความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  จนัจิรา  ทิพยว์งค ์ (2552)  พบวา่   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิา
วทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ืองนาขา้วเหนียวสันป่าตอง  หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนการสอน  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนนัทน์ภสั  ฟักทอง  (2553)  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัช่วงชั้น
ท่ี  3  ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง  ความรู้วทิยาศาสตร์ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา ไชยชนะ (2554)  ผลการศึกษาพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง ผา้ฝ้ายยอ้มสีครามธรรมชาติ หลงัการสอนสูงกวา่ก่อน 
การสอน 
 จึงกล่าวไดว้า่การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในทางวทิยาศาสตร์มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม
วทิยาศาสตร์เร่ือง ผลการใชภู้มิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลความสามารถการน าความรู้วทิยาศาสตร์ดา้นพื้นสมุนไพรไทยไปใช ้
ในชีวติประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน 
 3.2  การศึกษาคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากคะแนนท่ีไดใ้นแบบประเมินคุณภาพผลงานการปฏิบติักิจกรรมการน า
ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัปรากฏวา่นกัเรียนมี
ความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั          
จากการประเมินคุณภาพผลงานการปฏิบติักิจกรรม 10  กิจกรรม  นกัเรียนมีคุณภาพผลงานท่ีมีการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากการปฏิบติักิจกรรมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.11 โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่  ในดา้นเน้ือหาของผลงาน  ดา้น
กระบวนการและดา้นรูปแบบของผลงานของกิจกรรมท่ี  1-10 อยูใ่นระดบัดี เพราะกิจกรรมมีความ
หลากหลาย เรียนรู้กบัปราชญพ์ื้นบา้น  นกัเรียนไดอ้อกภาคสนาม  ต่ืนเตน้กระตือรือร้นกบัการเรียนรู้
กบัส่ิงใหม่ ๆ นอกหอ้งเรียน เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เรียนรู้จากสภาพจริง ของจริง และกิจกรรมทุกกิจกรรม
นกัเรียนไดล้งปฏิบติัจริง ท าใหกิ้จกรรม 10 กิจกรรมคะแนนระดบัดี ประสบผลส าเร็จบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ผูว้จิยัตั้งไว ้



 
86 

 กิจกรรมท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัเพื่อน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัของนกัเรียนทุกคนท าใหน้กัเรียนมีความรู้จกัคุน้เคยกบั
กระบวนการท างานกลุ่ม เขา้ใจในกระบวนการท างานกลุ่มเป็นอยา่งดี  จึงส่งผลใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น  ดงันั้นคุณภาพผลงานการน า
ความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยของนกัเรียนจึงมีคะแนนสูงทุกกิจกรรม 
 

4.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนกจิกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย  

จากเจตคติของนกัเรียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากนั้น  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้  ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  เช่น  การศึกษาจากแหล่ง
วทิยากรทอ้งถ่ิน  การเรียนรู้ดว้ยเกม  การเรียนรู้ดว้ยการทดลอง  การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงกบั
ปราชญท์อ้งถ่ิน  ซ่ึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนและท าใหน้กัเรียนเกิด 
ความสนุกสนาน  นอกจากน้ีการเรียนรู้เร่ืองราวของวทิยาศาสตร์ผา่นภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทยนั้น  ท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ีแปลกใหม่  ส่งผลใหน้กัเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า 
ของภูมิปัญญาไทย  สอดคลอ้งกบั กองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ  (2542, หนา้ 54)  ไดพ้บวา่   
การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  มีความกระตือรือร้น  ความรับผดิชอบ 
และความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ ท านองเดียวกบัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  (2549, หนา้ 24)  ไดร้ะบุความส าคญัของภูมิปัญญาไทย ไวว้า่  ภูมิปัญญาช่วยสร้าง
ชาติ  สร้างคนไทยใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็นคน  ช่วยสร้างสมดุลระหวา่งคนกบัสังคม 
และธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ช่วยเปล่ียนแปลงปรับปรุงวถีิชีวติของคนไทยใหเ้หมาะสมตามยคุสมยั  
นอกจากน้ี  นิคม  ชมพหูลง  (2548, หนา้ 8)  ไดก้ล่าวไวว้า่  “ภูมิปัญญาไทยท าใหน้กัเรียนรู้จกัทอ้งถ่ิน  
รักและภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เป็นการเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้สมยัใหม ่

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  
เช่น  การศึกษาจากแหล่งวทิยากรทอ้งถ่ิน  การเรียนรู้ดว้ยเกม  การเรียนรู้ดว้ยการทดลอง  การเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัจริงกบัปราชญท์อ้งถ่ินและการเรียนรู้เร่ืองราวของวทิยาศาสตร์ผา่นภูมิปัญญาไทยดา้น
พืชสมุนไพรไทย  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนท่ีเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  สรุปไดว้า่  สามารถกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน  ท าใหน้กัเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน  นกัเรียนเกิดความรู้ท่ีแปลกใหม่  นกัเรียนเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน  รวมถึงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรของนกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัธนาทิพ  ฉตัรภูติ  (2545, หนา้ 24)  
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ท่ีกล่าววา่มีงานวจิยัหลายช้ินระบุตรงกนัวา่  การเรียนรู้นอกสถานท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นต่อบทเรียนมากกวา่ปกติ  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัอีกหลายท่าน อาทิเช่นของ 
กุลยารัตน์  ทศัมี  (2547)  เนตรชนก  จนัทร์สวา่ง (2547)  ชชัวาล  ชุ่มวงค ์ (2548)  ชมพนุูช  แพงวงษ ์ 
(2549)  ธนพล  กล่ินเมือง (2550)  นนัทน์ภสั  ฟักทอง (2553)  และอรอุมา  ไชยชนะ (2554)  ท่ีไดมี้
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนส่งผลใหผ้ลงานวจิยัดา้นเจตคติต่อ
การน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

จากผลงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี 
การปลูกฝังใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกั มีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทยโดยการใชส่ื้อ ใชส่ิ้งเร้าท่ีมีอยู่
ใกลต้วัหรือมีอยูใ่นทอ้งถ่ินจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้ ตอบสนองและตดัสินคุณค่าของส่ิงเร้านั้นจน
เกิดเป็นความตระหนกัในคุณค่าต่อส่ิงเร้านั้นในท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ครูผูส้อนควรเตรียมพร้อมในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา  ส ารวจภูมิปัญญาไทยดา้น 
พชืสมุนไพร  เพื่อสามารถน ามาจดัท ารายการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวเิคราะห์ องคค์วามรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยใหถ่้องแทก่้อนน าจดัท าเป็นแผนปฏิบติักิจกรรม 
เพื่อสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 2.  ครูผูส้อนควรมีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและความสนใจ
ของผูเ้รียนในเร่ืองอ่ืน ๆ และในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เช่น การใชแ้หล่งวทิยาการทอ้งถ่ิน อาหารจาก 
พืชสมุนไพร การแพทยพ์ื้นบา้น เป็นตน้ 
 3.  การจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  
ควรพิจารณาวา่ในช่วงเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมเพราะกิจกรรมบางกิจกรรม  เช่น  ศึกษา
ส ารวจพืชสมุนไพรในชุมชนและการจดัเก็บตวัอยา่งพืชสมุนไพรหากจดัในช่วงฤดูฝนก็ท าใหป้ฏิบติั
กิจกรรมล่าชา้ และผลงานท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรท าใหต้วัอยา่งเกิดเช้ือรา 
 4.  ควรน าหลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการมาร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและควรเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการวจิยัอยา่งเตม็ท่ีและควรมีการปรับ
ช่วงเวลาใหย้ดืหยุน่ตามสภาพจริง 
 5.  ในการปฏิบติักิจกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะดา้นปฏิบติันั้น  ครูผูส้อนควรใหป้ราชญท์อ้งถ่ิน 
ท าการสาธิตใหแ้ก่นกัเรียน แลว้จึงใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ
ดา้นการปฏิบติัและส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 6.  ควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยท่ีมีปราชญพ์ื้นบา้น 
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เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและความสนใจ 

ของนกัเรียนในเร่ืองอ่ืน ๆ และในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพื่อให้นกัเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนดั 
และความสนใจ 

2.  ควรมีการศึกษาการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
โดยการเรียนในรูปแบบและเทคนิคอ่ืน ๆ 

3.  ควรน าผลจากการศึกษาส ารวจและวเิคราะห์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีพบในภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชส้อนในเน้ือหาของวชิาท่ีนอกเหนือจากการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา 
เร่ืองภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรไทย  

เพิม่ความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
ส าหรับนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายนามผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้  าปรึกษาเร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้น 

พืชสมุนไพรไทย  เสริมความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
ส าหรับนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดแ้ก่ 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร. มงักร  ทองสุขดี  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั   
2.  รองศาสตราจารย ์ดร. วรีะพงษ ์ แสง-ชูโต    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.  ดร. พรชยั  ทองเจือ  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 จงัหวดัพิษณุโลก 
4.  อาจารย ์จุฑามาศ  หนุนชาติ  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

จงัหวดัเชียงใหม่ 
5.  นาง จิราภรณ์  วงษก์วไีพโรจน์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   

โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั 
6.  นางสาว เรวดี  ด่านกิติไกรลาศ  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   

โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั 
7.  นายแพทย ์มรุต  พนธารา  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคผิวหนงัและความงาม  โรงพยาบาล

สุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 
8.  เภสัชกรหญิง ฉฐัชญาภกัด์ิ  ทองไกรลาศ  เภสัชกรโรงพยาบาลสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 
9.  นางสาว กญัชลี  เงินมี  แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ โรงพยาบาลกงไกรลาศ   

อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั 
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บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั 
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี  สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  รองศาสตราจารย ์ดร.มงักร  ทองสุขดี        ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั  
ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว     
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
 

     
    

      (  รองศาสตราจารย ์ดร.มงักร  ทองสุขดี  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพงษ ์ แสง-ชูโต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

 
      
   

( รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพงษ ์ แสง-ชูโต  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั พิบูลสงคราม   
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
          ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  ดร. พรชยั  ทองเจือ  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  จงัหวดั
พิษณุโลก  ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
        

( ดร. พรชยั  ทองเจือ  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั  เชียงใหม่   
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
          ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  นางสาวจุฑามาศ  หนุนชาติ   อาจารย ์คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั เชียงใหม่   
จงัหวดัเชียงใหม่ ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 

        
   

                                                                                      (นางสาว จุฑามาศ  หนุนชาติ  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม   
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
          ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี  สายสิน  ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  นางจิราภรณ์  วงษก์วไีพโรจน์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารย ์
ท่านดงักล่าว                 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
       
  

(  นาง จิราภรณ์  วงษก์วไีพโรจน์  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม   
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี  สายสิน  ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความ
อนุเคราะห์ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวชิาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  นางสาวเรวดี  ด่านกิติไกรลาศ  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่าน
ดงักล่าว     
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
       
  

(  นางสาว เรวดี  ด่านกิติไกรลาศ  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสุโขทยั 
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความอนุเคราะห์
ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวิชาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  เภสัชกรหญิงฉฐัชญาภกัด์ิ  ทองไกรลาศ  เภสัชกรโรงพยาบาลสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 
ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
         

( เภสัชกรหญิง ฉฐัชญาภกัด์ิ  ทองไกรลาศ  ) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสุโขทยั 
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสินต าแหน่งครูวทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความอนุเคราะห์
ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวิชาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้นายแพทยม์รุต  พนธารา  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคผวิหนงัและความงาม โรงพยาบาล
สุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
       
  

(นายแพทย ์มรุต  พนธารา) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสุโขทยั 
ท่ี  .............................................  วนัท่ี   1 มีนาคม   2559 
เร่ือง   ขอรับรองเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 
เรียน  คณะกรรมการประเมินวทิยฐานะ    
         ตามท่ีนางสาวศกัด์ิศรี สายสิน ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดข้อความอนุเคราะห์
ใหข้า้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการท าผลงานวิชาการวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
         ขา้พเจา้  นางสาว กญัชลี เงินมี  แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ  โรงพยาบาลกงไกรลาศ  
 จงัหวดัสุโขทยั ยนิดีรับเป็นท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใหก้บัอาจารยท์่านดงักล่าว  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 
 

 
( นางสาว กญัชลี  เงินมี  ) 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวัน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
เร่ือง การน าภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
พฤติกรรมที ่ 1  การมองเห็นมโนมติทางวทิยาศาสตร์  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร
พื้นบา้นจากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั 
 
1.  กนกวรรณ  ชอบใชผ้ลิตภณัฑรั์กษาสิวตามทอ้งตลาดแต่พบวา่เกิดอาการแพ ้ แตงโมจึงแนะน าให้
กนกวรรณใชส้มุนไพรพื้นบา้นจากขมิ้นชนั  ขอ้ใดถูกท่ีสุด  
 ก.  เพราะขมิ้นชนัท าใหผ้ิวเรียบเนียนมากกวา่ 
 ข.  เพราะขมิ้นชนัมีราคาถูกกวา่ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว 
 ค.  เพราะขมิ้นชนัท าใหล้ดการอกัเสบของสิวและไม่มีอนัตรายต่อผิว 
 ง.  เพราะขมิ้นชนัสามารถท าใหผ้วิพรรณเรียบเนียนขาวข้ึนภายใน  3  วนั 
2.  เพราะเหตุใดชาตรีจึงน าเอาบอระเพด็ท่ีตม้กบัน ้าแลว้คั้นใหเ้หลือ  1  ส่วนใหน้อ้งของตนเอง
รับประทานในกรณีท่ีนอ้งของชาตรีไม่ยอมรับประทานอาหาร 
 ก.  เพราะบอระเพด็มีรสหวาน  หอม  กลมกล่อม  ท าใหน้อ้งของชาตรีชอบ 
 ข.  เพราะบอระเพด็มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร  แกอ้าการเบ่ืออาหาร 
 ค.  เพราะชาตรีหาสมุนไพรชนิดอ่ืนไม่ไดแ้ลว้ 
 ง.  เพราะท่ีบา้นของชาตรีไม่มีสมุนไพรท่ีรักษาอาการเบ่ืออาหาร 
3.  นพเกลา้ท าน ้าร้อนลวกมือ  นพเกลา้คิดไม่ออกวา่มีสมุนไพรชนิดไหนบา้งท่ีจะสามารถบรรเทา
อาการได ้ จึงน าเอายาสีฟันมาทาบริเวณแผลเพื่อบรรเทาอาการ  หากเป็นนกัเรียนจะเลือกใชส้มุนไพร
ชนิดไหนเพื่อใชบ้รรเทาอาการ 
 ก.  ใบบวับก 
 ข.  แตงกวา 
 ค.  ใบฝร่ัง 
 ง.  วา่นหางจระเข ้
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4.  ลุงทองดีด่ืมสุราประจ า  นกัเรียนจะแนะน าลุงทองดีเค้ียวใบพืชชนิดใดเพื่อระงบักล่ินสุรา 
 ก.  ใบกระทอ้น 
 ข.  ใบมะยม 
 ค.  ใบมะม่วง 
 ง.  ใบฝร่ัง 
5.  ธนวฒัน์มีอาการกลากเกล้ือน  ควรใชว้ธีิการรักษาโดยการใชส้มุนไพรพื้นบา้นชนิดใด  
เพราะเหตุใด 

ก.  ใชด้อกอญัชนั เพราะปู่ ยา่ตายายบอกกล่าวต่อ ๆ กนัมา 
ข.  ใชข้่า เพราะมีสรรพคุณในการรักษาอาการกลากเกล้ือน 
ค.  ใชใ้บยา่นาง เพราะมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่สมุนไพรชนิดอ่ืน 
ง.  ใชใ้บต าลึง เพราะหาไดใ้นสวนครัวขา้งร้ัวทัว่ไป 

6.  กอ้งภพมีอาการทอ้งเสีย ควรเลือกใชส้มุนไพรชนิดใดรักษาอาการดงักล่าว เพราะเหตุใด 
 ก.  ผลกลว้ยน ้าวา้ดิบ ผลมะเฟืองสุก ฝักมะขาม เพราะมีสรรพคุณในการรักษาอาการทอ้งเสีย 
 ข. ผลกลว้ยน ้าวา้ดิบ ฝักมะขาม เพราะมีสรรพคุณในการรักษาอาการทอ้งเสีย 
 ค. ผลกลว้ยน ้าวา้ดิบ ใบฝร่ัง เปลือกทบัทิม เพราะมีรสฝาดมีสรรพคุณในการรักษาอาการ
ทอ้งเสีย 
 ง. ผลมะเฟือง ผลกลว้ยน ้าวา้ดิบ ผลมะยม เพราะหาไดง่้ายและสามารถรักษาไดห้ลายโรค 
7. ใบเตยแนะน าใหปุ้ยฝ้ายซ่ึงมีอาการไอ ใหใ้ชส้มุนไพรชนิดใด โขลกใหพ้อแหลกคั้นเอาแต่น ้าใส่
เกลือเล็กนอ้ยแลว้จิบน ้าบ่อยๆ เพื่อเป็นยาบรรเทาอาการไอ เพราะเหตุใด 
 ก. วา่นหางจระเข ้เพราะไม่มีอนัตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 
 ข. เปลือกเพกา เพราะมีรสขมน่าจะสามารถรักษาอาการไอได ้
 ค. มะแวง้เครือ เพราะเห็นปู่ ยา่ใชเ้ป็นประจ าเวลาไอสามารถบรรเทาอาการไอ 
 ง.  ขมิ้นชนั เพราะมีราคาถูกกวา่ น่าจะมีประโยชน์มากกวา่สมุนไพรชนิดอ่ืน 
 
พฤติกรรมที ่ 2  การน ามโนมติและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้น
สมุนไพรพื้นบา้น ท่ีเรียนไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้
 
8.  ลุงของสุภสัสรมีอาชีพท าสวนแตงโม  มีแมลงศตัรูพืชมารบกวนท าลายพืชผลเกษตร  ควรใช้
สมุนไพรชนิดใดในขอ้ใดก าจดัแมลงจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

ก.  ใบกะเพรา  โหระพา  สะเดา  ใบกระทอ้น 
ข.  สะเดา  ใบนอ้ยหน่า  ใบตีนเป็ดฝร่ัง 
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ค.  เมล็ดสะเดา  ใบยาสูบ  ตะไคร้หอม 
ง.  แก่นขนุน  ตะไคร้หอม  ใบตะโก  ลูกยอ 

9.  อุทยัวรรณมีนอ้งสาวเป็นเหาจึงมีแนวคิดจะน านอ้ยหน่ามาก าจดัเหา  อุทยัวรรณควรน านอ้ยหน่า 
ไปแกปั้ญหาทางเทคโนโลยอียา่งไร 
 ก.  ต าใบนอ้ยหน่าใหล้ะเอียดผสมน ้ากรองสารใส่ลงในหวัเช้ือท าแชมพกู าจดัเหา 
 ข.  ใบนอ้ยหน่าตากแดดบดเป็นผงแลว้ใส่ขวดไวใ้ชก้  าจดัเหา 

ค.  น าใบสดตม้น ้ากรองเอาแต่น ้าใส่ขวดไวใ้ชก้  าจดัเหา 
ง.  ใชใ้บนอ้ยหน่าสดขยี้หมกัผมก าจดัเหา 

10.  หากลุงทองค าใชย้าฆ่าแมลงในการก าจดัศตัรูพืช  นกัเรียนตอ้งการท่ีจะแนะน าให้ลุงทองค าหนัมา
ใชพ้ืชสมุนไพรพื้นบา้นคือใบสาบเสือ  นกัเรียนจะมีวธีิการแนะน าอยา่งไร 

ก.  ใบสาบเสือท าใหแ้มลงศตัรูพืชตายดีกวา่ยาฆ่าแมลงและยงัมีสารพิษตกคา้งนอ้ยกวา่ 
ข.  ยาฆ่าแมลงเป็นอนัตรายต่อร่างกายและยงัท าใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในร่างกายเวลา 
     รับประทาน 
ค.  ใบสาบเสือท าใหพ้ืชเจริญเติบโตเร็วข้ึน  
ง.  ใบสาบเสือมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่ยาฆ่าแมลง  

11 . ในกิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์มีการจดัแสดงผลงานทางวชิาการนอ้งนอ้ยไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท า
ป้ายนิเทศเก่ียวกบัพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเป็นยาขบัปัสสาวะและยาขบัเสมหะ นกัเรียนคิดวา่กลุ่มใด
สามารถเลือกชนิดของสมุนไพรมาจดัป้ายนิเทศไดเ้หมาะสม 
 ก. ชะอม 
 ข. กระเจ๊ียบ 
 ค. ฟักทอง 

ง. มะค าดีควาย 
12.  ออ้ยและส้มโอเป็นเยาวชนในหมู่บา้นแป้งสองพี่นอ้งก าลงัช่วยกนัจดัท าแฟ้มสะสมการเก็บ
ตวัอยา่งพืชสมุนไพรท่ีจะช่วยก าจดัเห็บโคเพื่อไปเผยแพร่ใหแ้ก่ชาวบา้น  หากนกัเรียนเป็นออ้ยกบั 
ส้มโอ  นกัเรียนจะเลือกเก็บตวัอยา่งพืชสมุนไพรชนิดใดบา้ง  

ก.  มะขามเปียก 
ข.  กะเพรา 
ค.  ขมิ้นชนั 
ง.  โหระพา  
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13.   ลุงอ าพลตอ้งการน าพืชสมุนไพรพื้นบา้นมาใชใ้นการก าจดัศตัรูพืชในแปลงปลูกถัว่ฝักยาว แต่ตน

ยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองของพืชสมุนไพรท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ นกัเรียนจะแนะน าใหลุ้งอ าพลใชพ้ืช

สมุนไพรชนิดใด โดยใชส่ื้ออะไรแนะน าใหเ้ขา้ใจง่ายท่ีสุด 

ก.  ใบยาสูบ โดยการเสนอเป็นป้ายนิเทศความรู้เก่ียวกบัสรรพคุณของใบยาสูบและขั้นตอน 
การท าน ้ายาชีวภาพจากใบยาสูบ 
ข. ใบโหระพา โดยการน าตวัอยา่งใบแมงลกัมาทดลองใหลุ้งสมชายดมดูกล่ิน 
ค. ใบฝร่ัง โดยการน าฝร่ังมาหัน่เป็นช้ินๆทดลองใหลุ้งสมชายกิน 
ง. กระเจ๊ียบ โดยการตม้น ้ากระเจ๊ียบมาใหลุ้งอ าพลกิน และน าไปพน่บริเวณสวนถัว่ฝักยาว
และสังเกตการณ์ 

14.  ป้าบุญมาเป็นโรคริดสีดวงทวาร  ตาโกยแนะน าใหใ้ชเ้พชรสังฆาตสดกินดว้ยการยดัในผลกลว้ย
สุก เพราะป้องกนัไม่ใหถู้กล าคอ  นกัเรียนคิดวา่จะมีวธีิการใดท่ีจะปรุงสมุนไพรเพชรสังฆาตให้
รับประทานสะดวกง่ายข้ึนท่ีสุด 
 ก.หัน่ตากแดด บดเป็นผง  คลุกน ้าผึ้ง 
 ข. หัน่ตากแดด บดเป็นผง  ใส่แคปซูล 
 ค.หัน่ตากแดด บดเป็นผงป้ันลูกกลอน 
 ง.หัน่ตากแดด  บดเป็นผง ละลายน ้าชงด่ืม 
 
พฤติกรรมที ่ 3  ความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัชีวติกบัภูมิ
ปัญญาไทยดา้นสมุนไพรพื้นบา้น 
 
15.  ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีป้าบุญช่วยไม่เคยลืมคือการท าขา้วหมาก  นกัเรียนคิดวา่ป้าบุญช่วยมีความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถท าขา้วหมากได ้โดยใชห้ลกัการในขอ้ใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ก.  ขั้นตอนการผสมเช้ือแป้งขา้วหมากลงขา้วเหนียวน่ึงสุกตอ้งสะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
ข.  การเลือกขา้วเหนียวพนัธ์ุดีไม่มีมอดกิน 
ค.  การใส่น ้าตาลลงในขา้วเหนียวน่ึงสุก 
ง.  ตอ้งจุดธูปขณะท าขา้วหมาก 

16.  พีระพงศเ์ด็กชายวยั  14  ปี  ไดจ้ดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์กบัเพื่อนในห้องเรียน  เร่ืองสะเดาน ้ายา
ก าจดัแมลง  นกัเรียนคิดวา่  พีระพงศแ์ละเพื่อนควรใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ในขอ้ใดจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  การกลัน่ล าดบัส่วน  การระเหย 
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 ข.  การกลัน่ล าดบัส่วน  การกรอง 
 ค.  การสกดั  การกรอง 
 ง.  การตม้  การระเหย 
17.  พอ่ของสุพจน์และเพื่อนบา้นมีอาชีพประมงหาปลาในลุ่มน ้ายม  เวลาออกหาปลาท าใหเ้ทา้แช่น ้า
เป็นเวลานานเป็นแผลโรคน ้ากดัเทา้  ปัจจุบนัเพื่อความสะดวกชาวบา้นใชค้รีมทาแผลในทอ้งตลาด
เพราะหาง่ายใชส้ะดวก  ซ่ึงในอดีตชาวบา้นใชใ้บพลูและบางคร้ังใชผ้ลมะเกลือบางคร้ังใชสี้เสียดฝน
ทาแผลน ้ากดัเทา้ นกัเรียนจะมีแนวคิดใชค้วามรู้วทิยาศาสตร์โดยใชส้มุนไพรอยา่งไร 

ก.  น าผลมะเกลือมาต าใหล้ะเอียดบดเป็นผงแลว้ตากแดดเก็บใส่ขวดเพื่อสะดวกเม่ือน ามาใช ้
ข.  น าสมุนไพรท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นประจ ามาต่อยอดพฒันาเป็นสบู่รักษาแผลน ้ากดัเทา้ 

  ค.  ใชสี้เสียดฝนกบัน ้าปูนทาแผลน ้ากดัเทา้ 
ง.  น าใบพลูต าแลว้แช่เหลา้ทาแผลน ้ากดัเทา้ 

18.  นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ ตอ้งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน จึงไดศึ้กษาวิธีการท า 
ยาหม่องไพลจากแพทยแ์ผนไทยในหมู่บา้นดอนสัก   นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดา้นวทิยาศาสตร์มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 

ก.  มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยมาก เพราะควรศึกษาวธีิการท าท่ีละเอียดมากกวา่น้ี 
ข.  มีความรู้ความใจดี เพราะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และไม่เกิดผลขา้งเคียง 
ค.  ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ เพราะท าออกมาแลว้ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
ง.  ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ เพราะ ผูใ้หค้วามรู้มีความรู้ท่ีไม่แทจ้ริง 

19.  เพราะเหตุใดในการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากไพล ควรใชอุ้ณหภูมิ  ในการสกดันอ้ยกวา่การสกดั
สมุนไพรทัว่ไป 

ก.  มีสารท่ีระเหยจึงท าใหแ้ห้งไดง่้าย 
ข.  น ้ามนัหอมระเหยส่วนใหญ่ไวไฟจึงไม่ควรใชอุ้ณหภูมิสูง 

 ค.  ความร้อนอาจท าใหพ้ืชไหมไ้ดง่้าย 
 ง.  ความร้อนอาจท าใหน้ ้ามนัหอมระเหยสูญเสียได ้
20.  ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ียายกุหลาบไม่เคยลืมคือการท ากลว้ยตาก  นกัเรียนคิดวา่ยายกุหลาบมีความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถผลิตกลว้ยตากได ้ โดยใชห้ลกัการขอ้ใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.การระเหย 
 ข. การกรอง 
 ค. การกลัน่ล าดบัส่วน 
 ง.การแยกโครมาโทรกราฟี 
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21. เพราะเหตุใดในการท าผา้มดัยอ้มจากพืชสมุนไพรจึงใชส้ารส้มหรือปูนขาวใส่ในขั้นตอนตม้ยอ้มผา้ 
ก. เพื่อท าใหน้ ้าท่ีตม้น ากลบัมาใชต้ม้ซ ้ าไดอี้ก 
ข. มีสารท่ีระเหยจึงท าให้ผา้แหง้ไดง่้าย 

 ค. มีสารท าใหผ้า้ไม่แขง็กระดา้ง 
ง. ช่วยท าใหสี้ติดทน 

 
พฤติกรรมที ่ 4  การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา  เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้น
พืชสมุนไพรพื้นบา้น ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
 
22.  จากการศึกษาคน้ควา้และวจิยัพื้นสมุนไพรพื้นบา้นพบวา่ เตยหอม มีสรรพคุณในการรักษา 
โรคหดั  โรคผิวหนงั และใชเ้ป็นยาบ ารุงหวัใจใหชุ่้มช้ืน  ดารารัตน์ จึงไดน้ ามาปลูกไวบ้ริเวณหนา้บา้น
ของตนปรากฏวา่เตยหอมไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร จึงไดย้า้ยไปปลูกไวบ้ริเวณหลงับา้นปรากฏวา่เตย
หอมเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีมาก หากนกัเรียนเป็นดารารัตน์จะตั้งสมมติฐานวา่อยา่งไร 

ก.  น ้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร 
ข.  สภาพอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร 
ค.  สภาพของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร 
ง.  สภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร 

23.  ลุงบุญส่งหน่ึงในสมาชิกกลุ่มเกษตรกรของหมู่บา้นท าน ้าหมกัชีวภาพเพื่อใชฉี้ดพน่ก าจดัแมลง

ศตัรูพืชในสวนแตงกวาของตน การท่ีลุงบุญส่งท าเช่นน้ีนกัเรียนคิดวา่ลุงบุญส่งมีความรู้ทางดา้น

วทิยาศาสตร์หรือไม่ ขอ้ใดถูกท่ีสุด 

 ก. มีความรู้เพราะลุงบุญส่งสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้คน้ควา้ทดลองดว้ยตนเอง 
น าไปใชจ้นประสบความส าเร็จและน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

 ข. มีความรู้เพราะลุงบุญส่งสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือยาฆ่าแมลง 
ค. มีความรู้เพราะลุงบุญส่งสามารถน าน ้าหมกัชีวภาพของตนไปแจกจ่ายใหแ้ก่เพื่อนบา้นถือ
วา่ลุงบุญส่งมีน ้าใจ 

 ง. มีความรู้เพราะลุงบุญส่งสามารถลอกเลียนแบบขั้นตอนการท าน ้าหมกัจากสมาชิกกลุ่ม 
เกษตรกรคนอ่ืนไดส้ าเร็จ   
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24.  ในคาบเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ครูให้นกัเรียนแต่ละคน ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบา้นคือตน้กะเพราโดย
ใหน้กัเรียนเลือกสถานท่ีปลูกเอง หากเป็นนกัเรียนจะเลือกสถานท่ีแบบไหนใหเ้หมาะสมแก่การ
เพาะปลูก 

ก.  บริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งน ้า 
ข.  ในกระถางไมด้อกไมป้ระดบั 
ค.  บริเวณท่ีร่มห่างไกลจากแสงแดด 
ง.  บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 

25.  เม่ือครูตรวจดูแฟ้มสะสมผลงานของสิรินทิพยท่ี์ไดร้วบรวมพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษา
อาการปวดฟัน  โดยท่ีไดท้  าการทดลองสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดแลว้ นกัเรียนคิดวา่สมุนไพร
นั้นคืออะไร 

ก.  กระเทียม 
ข.  กระเจ๊ียบแดง 
ค.  มะขามแขก 
ง.  ผกัคราดหวัแหวน 

26.  ปู่ โกย อาย ุ79 ปี ใชลู้กประคบสมุนไพรจาก ขมิ้น ไพล ตะไคร้ มะกรูด เป็นประจ าทุกวนั เขาจึงมี
ร่างกายท่ีแขง็แรง เคล่ือนไหวในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดดี้ แตกต่างจากตาสนิทท่ีไม่เคยใชลู้กประคบ
สมุนไพรเลย  จึงปวดเม่ือยกลา้มเน้ือเป็นประจ า นิดจึงตั้งสมมติฐานวา่ลูกประคบสมุนไพรจาก ขมิ้น 
ไพล ตะไคร้ มะกรูด มีสรรพคุณท่ีท าใหก้ลา้มเน้ือยดืตวัและคลายตวัดีข้ึน ท าใหข้อ้ต่อต่าง ๆ เคล่ือนไหว
ไดดี้ นกัเรียนคิดวา่จริงหรือไม่เพราะเหตุใด 

ก.  จริง  เพราะลูกประคบสมุนไพรท ามาจากสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณท าใหก้ลา้มเน้ือยดืตวั 
      และคลายตวัและท าใหข้อ้ต่อต่าง ๆ เคล่ือนไหวไดดี้ 
ข.  จริง  เพราะขมิ้น ไพล ตะไคร้ มะกรูด มีฤทธ์ิท่ีรุนแรงเขา้ไปสะสมในร่างกายท าใหร่้างกาย   
     แขง็แรง 

 ค.  จริง  เพราะขมิ้น มีสรรพคุณท าใหข้อ้กระดูกแขง็แรง 
 ง.  จริง  เพราะตะไคร้มีกล่ินหอมจึงช่วยในการผอ่นคลายของกลา้มเน้ือ 
27.  นิดาช่วยแม่ยอ้มผา้สีสมุนไพร  แม่บอกนิดาวา่หลงัการยอ้มผา้มกัใชต้วัติดสีชนิดใด  ช่วยใหน้ ้าสี
สมุนไพรติดผา้ยอ้มดียิง่ข้ึน เพราะสารดงักล่าวมีสภาพเป็นเบส  

ก. สารส้ม  มะดนั 
ข. สารส้ม  มะขาม 
ค. ปูนขาว  โคลน  
ง. สารส้ม  มะนาว  
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พฤติกรรมที ่ 5  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น จากส่ือมวลชน 
 

รางจืดราชาของยาแก้พษิ  
รางจืด...เป็นสมุนไพรชนิดเดียวทีม่ีการใช้แก้พษิในอดีตและมีข้อมูลการวจัิยสนับสนุน 

รางจืด...ล้างพษิสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
กระทรวงสาธารณสุขเลือกสมุนไพรรางจืดมาท าการรณรงคเ์พื่อใชล้า้งพิษในกระแสเลือดให้

เกษตรกร โดยการศึกษาทางเภสัชวทิยาของรางจืดคร้ังแรกเร่ิมจากแพทยห์ญิงพาณี เตชะเสน คณะ
แพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พบวา่  รางจืดสามารถช่วยชีวติแมวของท่านท่ีถูกวางยาพิษได ้จึง
เป็นแรงบนัดาลใจใหท้ าการศึกษาวจิยัรางจืดในการแกพ้ิษสารก าจดัศตัรูพืช โดยเร่ิมจากสารก าจดั
ศตัรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ต่อมามีการศึกษาพบวา่รางจืดยงัสามารถลดพิษของสารก าจดัศตัรูพืช
กลุ่มคาร์บอเนต  

รางจืด  แกพ้ิษจากสัตวท่ี์เป็นพิษและพืชพิษใชแ้กพ้ษิแมงดาทะเล  รางจืด  สู้กบัมลภาวะ  
ออกฤทธ์ิตา้นพิษของตะกัว่ต่อสมองมีงานวิจยัออกวา่รางจืดแมจ้ะไม่ไดช่้วยลดระดบัตะกัว่ในเลือด 
ของหนูท่ีเราให้ตะกัว่เขา้ไป แต่ไปช่วยลดพิษของตะกัว่ต่อความจ าและการเรียนรู้ของหนู  

รางจืดช่วยในการลด  เลิกยาบา้จากการท่ีชาวบา้นน ารางจืดมาแกพ้ิษยาเสพติดภาควชิา
สรีรวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดศึ้กษาฤทธ์ิของสารสกดัรางจืดต่อ
เซลลส์มอง พบวา่รางจืดมีฤทธ์ิต่อระบบประสาทคลา้ยกบัสารเสพติดแอมเฟทามีน และโคเคน ท าให้
คาดวา่ในผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยสารสกดัรางจืดอาจเกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกบัการรับยาเสพติด 
หากน าไปใชใ้นการรักษาผูป่้วยจะท าใหผู้ป่้วยไม่ตอ้งทุรนทุรายมาก จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีการรักษา
ดว้ยสารสกดัสมุนไพรไดผ้ล 

รางจืดตา้นพิษเหลา้จากการท่ีประชาชนส่วนหน่ึงไดน้ ารางจืดมาใชใ้นการตา้นพิษสุรา เช่น        
ใชเ้พื่อป้องกนัหรือลดอาการเมาเหลา้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จึงไดศึ้กษาวจิยัฤทธ์ิ
ของรางจืดในการตา้นพิษแอลกอฮอล์ 

บทสรุปแห่งรางจืดจากประวติัการใชท่ี้ยาวนานในแผน่ดินไทย ประกอบกบัการศึกษาวจิยัท่ี
บอกวา่มีความปลอดภยัและการศึกษาวจิยัท่ีสนบัสนุนการใชข้องคนโบราณร่วมกบัสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนไปดว้ยสารพิษและปัญหายาเสพติดทุกหยอ่มหญา้ในขณะท่ีอีกทางตอ้งไปแกไ้ข
ท่ีตน้ตอแห่งปัญหา เช่น  การลด การใชส้ารเคมี  

(ท่ีมา : นิตยสารหมอชาวบา้น เล่มท่ี: 385  เดือน/ปี: มกราคม 2554) 
 



 
                                  118 

28.  นกัเรียนคิดวา่ผลงานการวจิยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อมนุษยด์า้นใดมากท่ีสุด 
ก.  ลดภาวะโลกร้อน 
ข.  ความเป็นอยูดี่ข้ึน 
ค.  กินอาหารอยา่งปลอดภยั 
ง.  การรับข่าวสารดา้นประโยชน์ของสมุนไพร 

29.  สารส าคญัท่ีมีอยูใ่นรางจืดมีคุณสมบติัอยา่งไร ขอ้ใดถูกท่ีสุด 
ก.  ลดสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บอเนต 
ข.  ท าใหห้ายจากโรคมะเร็งทุกชนิด 
ค.  ท าใหเ้ลิกยาบา้ไดห้ายขาด 
ง.  เลิกบุหร่ีและเหลา้ไดห้ายขาด 

ฟักข้าวอาหารต้านมะเร็ง 
เยือ่เมล็ดของฟักขา้วมีปริมาณบีตาแคโรทีนมาก กวา่แครอต  10  เท่า  มีไลโคพีนมากกวา่มะเขือ

เทศ 12 เท่า  การกินไลโคพีนท่ีมีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชัน่ไดรั้บการพิสูจน์จากวงการแพทยว์า่มีผลลดความ
เส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร  
เน่ืองจากเยือ่เมล็ดฟักขา้วมีไลโคพีน มากกวา่ผลไมอ่ื้นๆ ทุกชนิด  จึงถือวา่เป็นอาหารตา้นมะเร็งท่ีดีท่ีสุด
ชนิดหน่ึงจากฤทธ์ิของไลโคพีน  การวจิยัทางคลินิกท่ีมหาวทิยาลยัฮานอย พบวา่น ้ามนัจากเยือ่เมล็ดฟัก
ขา้วมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตบั  ไทยมีงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหิดลเก่ียวกบัสรรพคุณของ
เมล็ดฟักขา้ว  พบโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของเช้ือเอชไอวี-เอดส์ และยบัย ั้งเซลลม์ะเร็งจด
สิทธิบตัรในประเทศไทยแลว้ งานวจิยัอ่ืนของไทยและต่างประเทศพบวา่ เมล็ดแก่ของฟักขา้วมีโปรตีน 
มอร์มอโคลชิน-เอส  และโคลชินิน-บี  มีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของไรโบโซมซ่ึงเป็นแหล่งผลิตกรดอะมิ
โน และตา้นการเจริญของเซลลม์ะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ซ่ึงอาจน าไปใชพ้ฒันา เภสัชภณัฑไ์ด้
ในวนัขา้งหนา้  ญ่ีปุ่นท าการวิจยัพบวา่ โปรตีนจากสารสกดัน ้าของผลฟักขา้วยบัย ั้งการเจริญของ
กอ้นมะเร็งล าไส้ใหญ่ในหนูทดลอง โดยลดการแผข่ยายของหลอดเลือดรอบกอ้นมะเร็งและชะลอการ
แบ่งตวัของเซลลม์ะเร็งดงักล่าว ในหอ้งทดลองน ้าสกดัผลฟักขา้วยบัย ั้งการเจริญของเซลลม์ะเร็งตบัและ
มะเร็งล าไส้ใหญ่โดยการท าใหเ้ซลลแ์ตกตาย 

(ท่ีมา : นิตยสารหมอชาวบา้น  เล่มท่ี: 340 เดือน/ปี: สิงหาคม 2550   ) 
30.  ขอ้ใดเป็นการสรุปบทความขา้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ก.  ฟักขา้วสามารถรักษาโรคเอดส์หายขาด 
ข.  สารจากฟักขา้วสามารถยบัย ั้งเซลลม์ะเร็ง  
ค.  เราควรกินเมล็ดฟักขา้วทุกวนั 
ง.  ฟักขา้วรักษาโรคมะเร็งไดทุ้กชนิด 
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เถาวลัย์เปรียง รักษาอาการปวด 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์วิจัยพบสารสกดั "เถาวลัย์เปรียง" มีสรรพคุณรักษาอาการปวด

เทยีบเท่ายาไดโคลฟีแนก และยานาโพรเซน ไม่ก่อให้เกดิผลข้างเคียง เดินหน้ารวบรวมข้อมูลให้
องค์การเภสัชฯ ผลติ  นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กล่าววา่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และโรงพยาบาลวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 
ร่วมกนัวจิยัทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลขา้งเคียงของสารสกดั "เถาวลัยเ์ปรียง" ในการ
รักษาผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง นพ.จกัรธรรม กล่าวต่อวา่ การศึกษาประสิทธิผลและ 
ความปลอดภยัของสารสกดัเถาวลัยเ์ปรียงในการรักษาอาการอกัเสบจากขอ้เข่าเส่ือมนั้น 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดร่้วมการวจิยัทางคลินิกกบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล นางมาล ีบรรจบ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
กล่าววา่ จากการทดสอบความปลอดภยั และประสิทธิผลในการเพิ่มภูมิคุม้กนัของสารสกดั
เถาวลัยเ์ปรียง พบวา่อาสาสมคัรทั้งหมดไม่มีอาการขา้งเคียงใด ๆ ทั้งน้ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
ไดถ่้ายทอดเทคโนโลยกีารสกดัสารส าคญัและควบคุมคุณภาพใหอ้งคก์ารเภสัชกรรมแลว้ เพื่อใหมี้การ
ผลิตเป็นยาออกจ าหน่ายในระดบัอุตสาหกรรม และมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะเพื่อให้
โรงพยาบาลต่าง ๆ ไดน้ าไปใชก้บัผูป่้วยในกลุ่มผูสู้งอาย ุ

(ท่ีมา : นิตยสารหมอชาวบา้น เล่มท่ี : 370เดือน/ปี: กุมภาพนัธ์ 2553) 
31. เถาวลัยเ์ปรียง  ใชรั้กษาอาการอะไร 

ก.  อาการปวดศีรษะ 
ข.  อาการปวดจากเข่าเส่ือม 
ค.  อาการปวดประจ าเดือน 
ง.  อาการปวดฟัน 

32.  จากบทความขา้งตน้หากพืชสมุนไพรสามารถเขา้มาแทนยาสังเคราะห์จากต่างประเทศไดจ้ริง 
นกัเรียนคิดวา่มีผลดีอยา่งไร 

ก.  ท าใหพ้ืชสมุนไพรมีราคาสูงข้ึน 
ข.  ท าใหย้าบริษทัต่างประเทศขายไม่ไดอี้กต่อไป 
ค.  ท าใหส้มุนไพรของประเทศไทยดงัไปทัว่โลก 
ง.  มียารักษาโรคท่ีผลิตจากสมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคุณมากมาย และไม่มีผลขา้งเคียงและตกคา้ง 
     ในร่างกายผูป่้วย 
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ไคร้เครือหลุดโผบัญชียาชาติ เผยมะเร็งถามหา 
นิพนธ์  โพธ์ิพฒันชยั  อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ประกาศย  ้าวา่สมุนไพรไคร้เครือ 

ท่ีนิยมใชใ้นต ารายาไทย  โดยเฉพาะยาแกไ้ข ้ ยาแกอ้กัเสบและยาคลายกลา้มเน้ือ  มีสารพิษอนัตรายอยา่ง
กรด เอริสโทโลชิค (Aristolochic  acid)  ขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลกพบตรงกนัวา่  หากมีกรดเอริส
โทโลชิค  สะสมอยูใ่นร่างกายมากจะก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ และอาการไตวายตอนน้ี
หลายประเทศระงบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของสมุนไพรไคร้เครือ 
ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติจึงประกาศตดัสมุนไพรไคร้เครือออกจากต ารายาแผน
ไทยในบญัชียาหลกัแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2554  จ านวน 10 ต ารับ  ดงัน้ี  ยาหอมนวโกฐ  
ยาหอมแกล้มวงิเวยีน  ยาหอมอินทจกัร์  ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกานพลู  ยามนัทธาตุ   
ยาประสะเจตพงัคี  ยาวสิัมพยาใหญ่  ยาเขียวหอมและยาอ ามฤควาที 
(ท่ีมา :ชีวจิต ปีท่ี 15  :16 กุมภาพนัธ์  2556) 
 
33.  นกัเรียนคิดวา่จากบทความน้ี  สมุนไพรไคร้เครือมีอนัตรายต่อร่างกายอยา่งไร 
คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติจึงประกาศตดัสมุนไพรไคร้เครือออกจากต ารายาแผนไทยใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติ 

ก. ไมเกรน  ปวดศีรษะ 
ข. น่ิวในถุงน ้าดี  น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ 
ค. ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ และอาการไตวาย 
ง. ก่อใหเ้กิดโรคภูมิแพ ้ ไมเกรน  โรคแผลกระเพาะ  
  

สกดัสมุนไพรรักษาเต้านมววั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (มข.)ระดมนกัวจิยั วิจยัน ้ามนัสมุนไพรสกดัตา้นโรคเตา้นมววัอกัเสบ แทนการ
ใชย้าปฏิชีวนะไดส้ าเร็จ รศ.ดร.วชัรี คุณกิตติ นกัวจิยัคณะเภสัชศาสตร์ กล่าววา่ ท่ีมาของงานวจิยัเกิด
จากการหารือร่วมกนัระหวา่งอาจารยค์ณะสัตวแพทยศาสตร์กบัอาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ มข.ใน
ประเด็นงานวจิยัเพื่อสังคม  "สาเหตุการอกัเสบและติดเช้ือของเตา้นมววั มาจากท าความสะอาดเตา้นม
ก่อนและหลงัรีดไม่ดีพอ เพื่อป้องกนัการเกิดโรค ปัจจุบนัผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีเกษตรกรใชท้  าความ
สะอาดจะเป็นยาปฏิชีวนะหรือน ้ายาฆ่าเช้ือ เม่ือใชเ้ป็นเวลานานจะท าใหว้วัด้ือยา และก่อใหเ้กิดสาร
ตกคา้งในน ้านม ตามดว้ยปัญหาการปนเป้ือนในน ้านม"  "จากเช้ือก่อโรคท่ีพบน ามาทดสอบกบัน ้ามนั
สมุนไพรหลายชนิด พบวา่ท่ีออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือไดม้ากท่ีสุดมี 7 ชนิด ไดแ้ก่ ตะไคร้ พลู ขมิ้นชนั ไพล 
กะเพรา โหระพา มะกรูด ก่อนพฒันาเป็นต ารับยาทดสอบฤทธ์ิฆ่าเช้ือประสบผลส าเร็จไดผ้ลิตภณัฑจุ่์ม
เตา้นมววั และพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบสเปรยฉี์ด เพื่อให้สะดวกแก่การใชง้าน" จุดเด่นของน ้ามนั
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สมุนไพรสกดั นอกจากจะช่วยป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีพบบ่อยในน ้านมแลว้ ยงัมีกล่ินหอมและ
ระเหยง่าย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ระคายเคืองเตา้นมววั เก็บไวไ้ดน้านตามอุณหภูมิหอ้ง ลด
อุบติัการณ์การเกิดโรคเตา้นมอกัเสบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัลดการน าเขา้ยาปฏิชีวนะจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงขณะน้ีผลิตภณัฑจุ่์มและสเปรยฉี์ดจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแลว้ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
(ท่ีมา : http://www.komchadluek.net/detail/20140605/185884.html สืบคน้  วนัท่ี  6 ธนัวาคม 56) 
34.  สมุนไพรชนิดใดท่ีมีฤทธ์ิป้องกนัเตา้นมววัอกัเสบจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 

ก. ข่า ตะไคร้ พริก 

ข. ข่าตะไคร้กะเพราโหระพา 

ค. ตะไคร้ พลู ขมิ้นชนั ไพล กระเพรา  มะกรูด 

ง. ตะไคร้ พลู ขมิ้นชนั ไพล กระเพรา โหระพา มะกรูด 

 
พฤติกรรมที ่ 6  การตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกบั ภูมิปัญญาดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้น และวิธีการด าเนิน
ชีวติท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจและมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืช
สมุนไพรพื้นบา้น มากกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใชอ้ารมณ์ 
 
35.  วราภรณ์ท าโครงงานวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สมุนไพรไล่ยงุซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของ
สมุนไพร มะกรูด ตะไคร้หอม เพื่อน ๆ ของวราภรณ์มีความสนใจในวธีิการท ามาก  อนัดบัแรกวราภรณ์
ควรจะแนะน าวธีิการท าอยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

ก.  ใหว้ราภรณ์ลงมือทดลอง 
ข.  อธิบายท่ีมาและความส าคญัอนัดบัแรก 
ค.  อธิบายวธีิการท า 
ง.  เล่าเร่ืองการท าในคร้ังท่ีแลว้มา 

36.  นอ้งมะปรางตอ้งการความรู้เก่ียวกบัวธีิการแปรสภาพของขมิ้นชนัใหส้ามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน
ท่ีสุด นกัเรียนจะมีวธีิการแนะน าอยา่งไรใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

ก.  เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 
ข.  ท าความสะอาดแลว้น ามาอบ 
ค.  เก็บมาแลว้ตากแดดใหแ้ห้งไดเ้ลย 
ง.  ท าความสะอาดแลว้หัน่เป็นช้ินน าไปตากใหแ้หง้ 
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37.  นกัเรียนชั้น ม.2/1  ก าลงัช่วยกนัหาตวัอยา่งสมุนไพรภายในบริเวณโรงเรียน แต่ปรากฏวา่ สมุนไพร
ในโรงเรียนทุกตน้ทุกท าลายไปเกือบหมด เหลือเพียงไม่ก่ีตน้เท่านั้น หากนกัเรียนพบเจอปัญหาดงักล่าว
นกัเรียนจะมีวธีิแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดอยา่งไร                                                                                                                        

ก.  ไปบอกผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
ข.  รณรงคใ์หมี้การปลูกพืชสมุนไพรภายในโรงเรียน 
ค.  ชวนเพื่อนมาอยูชุ่มนุมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ง.  ชกัจูงเพื่อนใหม้าฟังบรรยายเก่ียวกบัสมุนไพร 

38.  นกัเรียนคิดวา่การจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองสมุนไพรพืชบา้นขอ้ใดมีความส าคญัท่ีสุด 
ก.  ท าใหช้าวบา้นมีความรู้และสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
ข.  จะท าใหช้าวบา้นหนัมาสนใจในสมุนไพรพื้นบา้นมากข้ึน 
ค.  ท าใหช้าวบา้นมีอาชีพท่ีมัน่คง 
ง.  เกิดแรงบนัดาลใจในการท าอาชีพเกษตรกรรม 

39.  ปัจจุบนัภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นพืชสมุนไพรถูกละเลย และ ถูกมองขา้มความส าคญัไปนกัเรียนใน
ฐานะเยาวชนรุ่นใหม่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษภู์มิปัญญาชาวบา้นดงักล่าวไวอ้ยา่งไร 

ก. น าพืชสมุนไพรมาปลูกไวใ้นบริเวณบา้นของตนเอง 
ข. น าสมุนไพรไปแจกจ่ายแก่ชาวบา้นในหมู่บา้น 
ค. จา้งชาวบา้นมาปลูกสมุนไพรภายในหมู่บา้น 
ง. เชิญวทิยากรมาอบรมและใหค้วามรู้แก่ชาวบา้น 

40.  ปู่ ของอารียามีอาชีพเล้ียงววัซ่ึงจะมียงุชุกชุมมาก อารียาตอ้งการปลูกตน้ตะไคร้หอมไวข้า้งคอกววั
เพื่อไวเ้ป็นสมุนไพรไล่ยงุใหว้วั แต่ปู่ ของอารียาไม่สนบัสนุนใหป้ลูก หากนกัเรียนเป็นอารียาจะมีวธีิการ
โนม้นา้วใจปู่ อยา่งไร 

ก.  บอกปู่ วา่จะช่วยท านาในวนัหยดุ 
ข.  ขอร้องจนกวา่ปู่ จะยอม 
ค.  น าไปปลูกเลยโดยท่ีไม่อธิบาย 
ง.  บอกปู่ ถึงประโยชน์ของสมุนไพรและสรรพคุณของตะไคร้หอม 
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เฉลยแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
เร่ือง การน าภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

 
ขอ้  1  ตอบ  ค.  เพราะขมิ้นชนัท าใหล้ดการอกัเสบของสิวและไม่มีอนัตรายต่อผิว 
ขอ้  2  ตอบ  ข.  เพราะบอระเพด็มีสรรพคุณ ช่วยเจริญอาหาร แกอ้าการเบ่ืออาหาร 
ขอ้  3  ตอบ  ง.  วา่นหางจระเข ้
ขอ้  4  ตอบ  ง.  ใบฝร่ัง 
ขอ้  5  ตอบ  ข.  ใชข้่า เพราะมีสรรพคุณในการรักษาอาการกลากเกล้ือน 
ขอ้  6 ตอบ   ค. ผลกลว้ยน ้าวา้ดิบ ใบฝร่ัง เปลือกทบัทิม เพราะมีรสฝาดมีสรรพคุณในการรักษาอาการ
ทอ้งเสีย 
ขอ้  7 ตอบ   ค. มะแวง้เครือ เพราะเห็นปู่ ยา่ใชเ้ป็นประจ าเวลาไอสามารถบรรเทาอาการไอ 
ขอ้  8   ตอบ  ค.  เมล็ดสะเดา  ใบยาสูบ ตะไคร้หอม 
ขอ้  9  ตอบ  ก.  ต าใบนอ้ยหน่าใหล้ะเอียดผสมน ้ากรองสารใส่ลงในหวัเช้ือท าแชมพกู าจดัเหา 
ขอ้  10  ตอบ  ข.  ยาฆ่าแมลงเป็นอนัตรายต่อร่างกายและยงัท าใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในร่างกายเวลา  
รับประทาน 
ขอ้  11  ตอบ  ข. กระเจ๊ียบ 
ขอ้  12  ตอบ  ก.  มะขามเปียก 
ขอ้  13  ตอบ  ก. ใบยาสูบ  โดยการเสนอเป็นบอร์ดความรู้เก่ียวกบัสรรพคุณของใบยาสูบและขั้นตอน
การท าน ้ายาชีวภาพจากใบยาสูบ 
ขอ้  14  ตอบ  ข. หัน่ตากแดด บดเป็นผง  ใส่แคปซูล 
ขอ้  15  ตอบ  ก.  ขั้นตอนการผสมเช้ือแป้งขา้วหมากลงขา้วเหนียวน่ึงสุกตอ้งสะอาดปราศจาก 
  การปนเป้ือน 
ขอ้  16  ตอบ  ข.  การกลัน่ล าดบัส่วน  การกรอง 
ขอ้  17  ตอบ  ข.  น าสมุนไพรท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นประจ ามาต่อยอดพฒันาเป็นสบู่รักษาแผลน ้ากดัเทา้ 
ขอ้  18  ตอบ  ข.  มีความรู้ความใจดีเพราะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และไม่เกิดผลขา้งเคียง 
ขอ้  19  ตอบ  ข.  น ้ามนัหอมระเหยส่วนใหญ่ไวไฟจึงไม่ควรใชอุ้ณหภูมิสูง 
ขอ้  20  ตอบ  ก. การระเหย 
ขอ้  21  ตอบ  ง. ช่วยท าใหสี้ติดทน 
ขอ้  22  ตอบ  ง.  สภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร 
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ขอ้  23  ก. มีความรู้เพราะลุงบุญส่งสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้คน้ควา้ทดลองดว้ยตนเอง 
น าไปใชจ้นประสบความส าเร็จและน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

ขอ้  24  ตอบ  ก.  บริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งน ้า 
ขอ้  25  ตอบ  ง.  ผกัคราดหวัแหวน 
ขอ้  26  ตอบ  ก.  จริง  เพราะลูกประคบสมุนไพรท ามาจากสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณท าใหก้ลา้มเน้ือยดืตวั 
                            และคลายตวัและท าใหข้อ้ต่อต่าง ๆ เคล่ือนไหวไดดี้ 
ขอ้  27  ตอบ  ค. ปูนขาว  โคลน  
ขอ้  28  ตอบ  ง.  การรับข่าวสารดา้นประโยชน์ของสมุนไพร 
ขอ้  29  ตอบ  ก.  ลดสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บอเนต 
ขอ้  30  ตอบ  ข.  สารจากฟักขา้วสามารถยบัย ั้งเซลลม์ะเร็ง  
ขอ้  31  ตอบ  ข.  อาการปวดจากเข่าเส่ือม 
ขอ้  32  ตอบ  ง.  มียารักษาโรคท่ีผลิตจากสมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคุณมากมาย และไม่มีผลขา้งเคียงและ

ตกคา้งในร่างกายผูป่้วย 

ขอ้  33 ตอบ  ค. ก่อให้เกิดโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ และอาการไตวาย 
ขอ้  34  ตอบ  ง. ตะไคร้ พลู ขมิ้นชนั ไพล กะเพรา โหระพา มะกรูด 

ขอ้  35  ตอบ  ข.  อธิบายท่ีมาและความส าคญัอนัดบัแรก 

ขอ้  36  ตอบ  ง.  ท าความสะอาดแลว้หัน่เป็นช้ินน าไปตากใหแ้หง้ 

ขอ้  37  ตอบ  ข.  รณรงคใ์ห้มีการปลูกพืชสมุนไพรภายในโรงเรียน 

ขอ้  38  ตอบ  ก.  ท าใหช้าวบา้นมีความรู้และสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

ขอ้  39   ตอบ  ง. เชิญวทิยากรมาอบรมและใหค้วามรู้แก่ชาวบา้น 
ขอ้  40  ตอบ  ง.  บอกปู่ ถึงประโยชน์ของสมุนไพรและสรรพคุณของตะไคร้หอม 

 
 
 

......................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้อง  (IOC)  ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเทีย่ง 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
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ตาราง  9  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 0 1 1 1 -1 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.56 สอดคลอ้ง 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
15 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 0.56 สอดคลอ้ง 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
18 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 สอดคลอ้ง 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
24 1 1 0 1 1 1 -1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  9  (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
27 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
30 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
32 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
33 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
38 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
40 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
41 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0.78 สอดคลอ้ง 
43 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
45 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
47 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สอดคลอ้ง 
48 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
50 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 สอดคลอ้ง 
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 การหาค่าความเท่ียงตรง ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 84) 

        IOC  = 
N
R  

  เม่ือ   
  IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
                          N แทน  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตาราง  10  ตารางค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
 

ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนที่
ตอบถูกในกลุ่มสูง 

จ านวนนักเรียนที่
ตอบถูกในกลุ่มต ่า 

ดชันีความ
ยากง่าย (p) 

ดชันีอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผลคุณภาพ
ขอ้สอบ 

1 3 6 0.56 0.38 ใชไ้ด ้
2 4 6 0.63 0.25 ใชไ้ด ้
3 2 5 0.44 0.38 ใชไ้ด ้
4 2 6 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
5 2 6 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
6 1 8 0.56 0.88 ใชไ้ด ้
7 2 6 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
8 3 7 0.63 0.50 ใชไ้ด ้
9 1 6 0.44 0.63 ใชไ้ด ้

10 3 7 0.63 0.50 ใชไ้ด ้
11 2 1 0.19 -0.13 ตดัออก 
12 4 8 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
13 4 8 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
14 2 7 0.56 0.63 ใชไ้ด ้
15 3 2 0.31 -0.13 ตดัออก 
16 4 8 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
17 0 0 0.00 0.00 ตดัออก 
18 4 6 0.63 0.25 ใชไ้ด ้
19 1 7 0.50 0.75 ใชไ้ด ้
20 5 8 0.81 0.38 ตดัออก 
21 1 4 0.31 0.38 ใชไ้ด ้
22 2 7 0.56 0.63 ใชไ้ด ้
23 1 4 0.31 0.38 ใชไ้ด ้
24 8 6 0.88 -0.25 ตดัออก 
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ตาราง  10  (ต่อ)   

ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนทีต่อบ

ถูกในกลุ่มสูง 
จ านวนนักเรียนที่
ตอบถูกในกลุ่มต ่า 

ดชันีความ
ยากง่าย (p) 

ดชันีอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผลคุณภาพ
ขอ้สอบ 

25 2 5 0.44 0.38 ใชไ้ด ้
26 0 6 0.38 0.75 ใชไ้ด ้
27 2 8 0.63 0.75 ใชไ้ด ้
28 2 1 0.19 -0.13 ตดัออก 
29 1 8 0.56 0.88 ใชไ้ด ้
30 3 3 0.38 0.00 ตดัออก 
31 1 4 0.31 0.38 ใชไ้ด ้
32 0 0 0.00 0.00 ตดัออก 
33 2 7 0.56 0.63 ใชไ้ด ้
34 2 5 0.44 0.38 ใชไ้ด ้
35 0 6 0.38 0.75 ใชไ้ด ้
36 1 7 0.50 0.75 ใชไ้ด ้
37 0 6 0.38 0.75 ใชไ้ด ้
38 3 8 0.69 0.63 ใชไ้ด ้
39 1 6 0.44 0.63 ใชไ้ด ้
40 3 5 0.50 0.25 ใชไ้ด ้
41 2 8 0.63 0.75 ใชไ้ด ้
42 0 4 0.25 0.50 ใชไ้ด ้
43 2 4 0.38 0.25 ใชไ้ด ้
44 2 0 0.13 -0.25 ตดัออก 
45 1 7 0.50 0.75 ใชไ้ด ้
46 3 5 0.50 0.25 ใชไ้ด ้
47 1 6 0.44 0.63 ใชไ้ด ้
48 0 8 0.50 1.00 ใชไ้ด ้
49 2 3 0.31 0.13 ตดัออก 
50 2 4 0.38 0.25 ใชไ้ด ้
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การหาค่าระดบัความยาก (Difficulty Index) ของแบบทดสอบรายขอ้โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 84) 

   P = 
N

R  

  เม่ือ 
   P แทน ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
   R แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
   N แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 

การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination  Index) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 107) 
   r = 

2
N

L
R

U
R   

    r   แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
   UR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
   LR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่า 
    N  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
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ตาราง 11 ค่า p  q   ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ข้อที่ p q pq 
1 0.56 0.38 0.21 
2 0.63 0.25 0.16 
3 0.44 0.38 0.17 
4 0.50 0.50 0.25 
5 0.50 0.50 0.25 
6 0.56 0.88 0.49 
7 0.50 0.50 0.25 
8 0.63 0.50 0.32 
9 0.44 0.63 0.28 

10 0.63 0.50 0.32 
11 0.75 0.50 0.38 
12 0.75 0.50 0.38 
13 0.56 0.63 0.35 
14 0.75 0.50 0.38 
15 0.63 0.25 0.16 
16 0.50 0.75 0.38 
17 0.31 0.38 0.12 
18 0.56 0.63 0.35 
19 0.31 0.38 0.12 
20 0.44 0.38 0.17 
21 0.38 0.75 0.29 
22 0.63 0.75 0.47 
23 0.56 0.88 0.49 
24 0.31 0.38 0.12 
25 0.56 0.63 0.35 
26 0.44 0.38 0.17 
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ตาราง  11 (ต่อ) 
ข้อที่ p q pq 
27 0.38 0.75 0.29 
28 0.50 0.75 0.38 
29 0.38 0.75 0.29 
30 0.69 0.63 0.43 
31 0.44 0.63 0.28 
32 0.50 0.25 0.13 
33 0.63 0.75 0.47 
34 0.25 0.5 0.13 
35 0.38 0.25 0.10 
36 0.50 0.75 0.38 
37 0.50 0.25 0.13 
38 0.44 0.63 0.28 
39 0.50 1.00 0.50 
40 0.38 0.25 0.10 

 
 pq = 11.76 
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ตาราง  12  ตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

คนที่ 
คะแนน (X) 
40 คะแนน 

(X2) 
แบบทดสอบ 

ข้อคี่ ข้อคู่ 
1 15 225 7 8 
2 9 81 4 5 
3 9 81 7 2 
4 21 441 12 9 
5 13 169 9 4 
6 12 144 5 7 
7 30 900 16 14 
8 30 900 17 13 
9 40 1,600 20 20 

10 23 529 11 12 
11 39 1,521 19 20 
12 34 1,156 19 15 
13 38 1,444 19 19 
14 40 1,600 20 20 
15 6 36 2 4 
16 16 256 8 8 
17 38 1,444 19 19 
18 7 49 2 5 
19 26 676 15 11 
20 36 1,296 18 18 
21 10 100 7 3 
22 24 576 13 11 
23 11 121 7 4 
24 11 121 6 5 
25 6 36 4 2 
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ตาราง  12  (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนน (X) 
40 คะแนน 

(X2) 
แบบทดสอบ 

ข้อคี่ ข้อคู่ 
26 32 1,024 18 14 
27 11 121 7 4 
28 11 121 7 4 
29 22 484 11 11 
30 11 121 6 5 

    X = 631          2X = 17,373 
 

วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  โดยใชสู้ตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (Kuder  Richardson) (KR-20)  (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2545 : 98) 

    ttr   =    



















 2

t
S

pq
1

1n
n  

pq   =    11.76 

X     =    631     
   

2X        =    17,373 

 ค านวณค่า  2
t

S               =     
2

1)-N(N

X2XN   

    =     
1)-(3030

263117,37330


  

    =    
870

398,161 -521,190         =    
870

123,029  

    =     141.41 
 จากสูตร    ttr   =     
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t
S

pq
1

1n
n  
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    =     















 141.41
11.76

1
140

40  

    =      1.03 (1- 0.08)    

    =      0.921.03  

    =      0.95 

 มีค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  เท่ากบั  0.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
ของนักเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตาราง  13  แสดงความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน
ชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

คนที่ 
คะแนน 

ผลต่าง 

D  

ผลต่าง 
ก าลงัสอง 2D  

คะแนนก่อนเรียน  
(จ านวน 40 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน  
(จ านวน 40 คะแนน) 

1 22 37 15 225 
2 23 36 13 169 
3 20 35 15 225 
4 23 37 14 196 
5 23 36 13 169 
6 21 36 15 225 
7 22 35 13 169 
8 21 36 15 225 
9 19 35 16 256 

10 24 38 14 196 
11 21 35 14 196 
12 22 37 15 225 
13 20 35 15 225 
14 20 36 16 256 
15 21 35 14 196 
16 19 35 16 256 
17 20 36 16 256 
18 24 36 12 144 
19 22 36 14 196 
20 21 36 15 225 
21 20 35 15 225 
22 21 37 16 256 
23 22 35 13 169 
24 20 36 16 256 



 
                                  139 

ตาราง  13  (ต่อ) 
 

 
 

    
Paired Samples Statistics 

   
    N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair ก่อนเรียน 30 21.20 1.375 0.251 

1 หลงัเรียน 30 35.90 0.845 0.154 
 
 

    
Paired Samples Statistics 

           N Correlation Sig. 

Pair 1  
ก่อน
เรียน กบั 

หลงั
เรียน 30 0.463 0.010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนที่ 
คะแนน 

ผลต่าง 

D  

ผลต่าง 
ก าลงัสอง 2D  

คะแนนก่อนเรียน  
(จ านวน 40 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน  
(จ านวน 40 คะแนน) 

25 19 36 17 289 
26 21 35 14 196 
27 22 37 15 225 
28 21 37 16 256 
29 22 35 13 169 
30 20 36 16 256 

ค่าเฉลีย่ 21.20 35.90 14.70  
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Paired Samples Statistics 

     

Pair 1  

  Paired Difference 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 

  

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
ก่อน
เรียน กบั 

หลงั
เรียน 14.70 1.236 0.226 14.238 15.162 65.144 29 0.000 

t-table = 2.0452 
 
  

 

แสดงวา่คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 
 
 
 
 
 
 

ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน กบัหลงัเรียนของผูเ้รียน 

  
Mean S.D. 

ค่าเฉล่ียของ
ผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉล่ียผลต่าง 

t df Sig  
1 tailed 

ก่อน
เรียน 21.20 1.375 

14.70 1.236 65.144 * 29 0.000 
หลงั
เรียน 35.90 0.845 
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 สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชค้่าสถิติ t – test 
แบบ Dependent (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 112) 
   t   =     
  เม่ือ 
    

t แทน  ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าวกิฤต เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
   D แทน  ผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
   N แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
   โดยก าหนด  df = N-1 
   D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
   (D )2 แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- N

2
D2DN

D
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ภาคผนวก  จ 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้อง  (IOC)   
แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
การน าความรู้ภูมิปัญญาไทยเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

 

 
ค าช้ีแจง  : 

1.  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยไปใช้
ในชีวติประจ าวนั  มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินคุณภาพผลงาน  การน าความรู้ภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืช
สมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  โดยมีสาระ
ของการประเมินทั้งดา้นเน้ือหา  กระบวนการและรูปแบบผลงาน 

     1.1  ดา้นเน้ือหาของผลงาน จ านวน  20  คะแนน 
     1.2  ดา้นกระบวนการ  จ านวน  20  คะแนน 
     1.3  ดา้นรูปแบบผลงาน จ านวน  10  คะแนน 

 2.  ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลลงในแบบประเมินใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
 3.  โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัคุณภาพตามความคิดเห็นของท่านโดยมีระดบั
คะแนน  5  ระดบั  ดงัน้ี 
      5 หมายถึง  ผลงานดีมาก 
      4 หมายถึง  ผลงานดี 
      3 หมายถึง  ผลงานดีปานกลาง 
      2 หมายถึง  ผลงานพอใช ้
      1   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
การน าความรู้ภูมิปัญญาไทยเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทยพืน้บ้านไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

 
ช่ือกิจกรรม  ................................................................................  ช่ือกลุ่ม  .......................................... 
ช่ือผูจ้ดัท า 1.  ........................................................................  เลขท่ี  ........................... 

2.  ........................................................................  เลขท่ี  ........................... 
3.  ........................................................................  เลขท่ี  ........................... 
4.  ........................................................................  เลขท่ี  ........................... 
5.  ........................................................................  เลขท่ี  ........................... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หาของผลงาน  (20  คะแนน) 
1.  ก าหนดจุดประสงคข์องการท างานตรงประเด็น 
2.  อธิบาย  ช้ีแจงขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานชดัเจน 
3.  ลอกแบบหรือวางแผนการขั้นตอนการท างาน  
สามารถน าไปปฏิบติัไดดี้ 
4.  ผลงานเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและบุคคลอ่ืน 

      

รวม (20 ÷ 4  =…………….)  

ด้านกระบวนการ  (20  คะแนน) 
1.  มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่มทุกขั้นตอน 
2.  จดักระท าขอ้มูลในการรายงานผลอยา่งเป็นระบบ 
3.  น าเสนอความคิดและผลงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้ 
4.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ของการ
ท างาน 

      

รวม (20 ÷ 4  =…………….)  

ด้านรูปแบบผลงาน  (10  คะแนน) 
1.  การจดัแสดงผลงานเด่นชดัน่าสนใจ 
2.  คุณภาพผลงาน  (สะอาด เรียบร้อย ถาวร) 

      

รวม (20 ÷ 2  =…………….)  
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
การน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกีย่วกบัพชืสมุนไพรพืน้บ้านไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 

 
ค าช้ีแจง  :  แบบประเมินฉบบัน้ีใชเ้พื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยท า
เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องดชันีความสอดคลอ้งของรายการท่ีประเมินซ่ึงพิจารณา  ดงัน้ี 
     +1   หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมสอดคลอ้งจริง 
       0   หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมสอดคลอ้ง 
      -1 หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่เหมาะสมสอดคลอ้ง 
 

รายการทีป่ระเมิน 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 +1 

ด้านเนือ้หาของผลงาน  (20  คะแนน) 
1.  ก าหนดจุดประสงคข์องการท างานตรงประเด็น 

    

2.  อธิบาย  ช้ีแจงขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานชดัเจน     
3.  ลอกแบบหรือวางแผนการขั้นตอนการท างานสามารถน าไปปฏิบติั 
ไดดี้ 

    

4.  ผลงานเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและบุคคลอ่ืน     
ด้านกระบวนการ  (20  คะแนน) 
1.  มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่มทุกขั้นตอน 

    

2.  จดักระท าขอ้มูลในการรายงานผลอยา่งเป็นระบบ     
3.  น าเสนอความคิดและผลงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้     
4.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ของการท างาน     
ด้านรูปแบบผลงาน  (10  คะแนน) 
1.  การจดัแสดงผลงานเด่นชดัน่าสนใจ 

    

2.  คุณภาพผลงาน  (สะอาด เรียบร้อย ถาวร)     
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
                                            ลงช่ือ         
                        (                                                 ) 
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ตาราง  14  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ด้านเนือ้หาของผลงาน  (20  คะแนน) 
1.  ก าหนดจุดประสงคข์องการ
ท างานตรงประเด็น 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.88 สอดคลอ้ง 

2.  อธิบาย  ช้ีแจงขั้นตอนต่าง ๆ  
ในการท างานชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ออกแบบหรือวางแผนการ
ขั้นตอนการท างานสามารถน าไป
ปฏิบติัไดดี้ 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.88 สอดคลอ้ง 

4.  ผลงานเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและบุคคลอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านกระบวนการ  (20  คะแนน) 
1.  มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม
ทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  จดักระท าขอ้มูลในการรายงาน
ผลอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  น าเสนอความคิดและผลงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลก
ใหม่ของการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านรูปแบบผลงาน  (10  คะแนน) 
1.  การจดัแสดงผลงานเด่นชดั
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  คุณภาพผลงาน  (สะอาด 
เรียบร้อย ถาวร) 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  15  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพร
พื้นบา้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 1  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 3 3 4 10 3.33 ปานกลาง 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 3.80 4.00 4.00 11.80 3.93 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 2  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 5 4 13 4.33 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 3 3 4 10 3.33 ปานกลาง 
5 5 4 5 14 4.67 ดีมาก 

รวม 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 3  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 4 4 12 4.00 ดี 
2 5 5 5 15 5.00 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 3 3 4 10 3.33 ปานกลาง 
5 3 3 3 9 3.00 ปานกลาง 

รวม 3.80 4.00 3.80 11.60 3.87 ดี 
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ตาราง  15 (ต่อ) 
 

กลุ่มท่ี 
 

การประเมินกิจกรรมท่ี 4  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 3 3 4 10 3.33 ปานกลาง 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 3 3 4 10 3.33 ปานกลาง 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 3.40 3.60 4.00 11.00 3.67 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 5  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 6  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 4 5 13 4.33 ดี 
4 4 3 4 11 3.67 ดี 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 4.00 3.80 4.40 12.20 4.07 ดี 
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ตาราง  15 (ต่อ) 
 

กลุ่มท่ี 
 

การประเมินกิจกรรมท่ี 7  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 5 5 5 15 5.00 ดีมาก 
3 4 5 5 14 4.67 ดีมาก 
4 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 4.20 4.40 4.60 13.20 4.40 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 8  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 5 4 13 4.33 ดี 
2 5 5 5 15 5.00 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 5 3 4 12 4.00 ดี 
5 5 4 5 14 4.67 ดีมาก 

รวม 4.60 4.40 4.20 13.20 4.40 ดี 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 9  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 5 4 13 4.33 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 5 3 4 12 4.00 ดี 
5 3 4 5 12 4.00 ดี 

รวม 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
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ตาราง  15 (ต่อ) 
 

 
กลุ่มท่ี 

 

การประเมินกิจกรรมท่ี 10  
รวม 

(15 คะแนน) 
ค่าเฉล่ีย แปลผล ดา้นเน้ือหา

(5 คะแนน) 
ดา้นกระบวนการ

(5 คะแนน) 
ดา้นรูปแบบ
(5 คะแนน) 

1 4 3 4 11 3.67 ดี 
2 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
3 4 5 3 12 4.00 ดี 
4 3 5 4 12 4.00 ดี 
5 5 4 5 14 4.67 ดีมาก 

รวม 4.20 4.40 4.00 12.60 4.20 ดี 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้อง  (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้กจิกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ที่มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวทิยาศาสตร์

เกีย่วกบัพชืสมุนไพรพืน้บ้านมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของรายการท่ีประเมิน 
                 มีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
                 +1     เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                   0     เม่ือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                  -1     เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

สาระส าคัญ 
1.  ความถูกตอ้ง 

    

2.  มีความชดัเจน     
3.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน     
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ประเมินผลไดจ้ริง 

    

5.  ขอ้ความชดัเจนเขา้ใจได ้     
6.  สามารถสอนไดต้ามวตัถุประสงค ์     
7.  เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน     
เนือ้หาสาระ 
8.  ใจความถูกตอ้ง 

    

9.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
10.  เหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน     
11.  ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา     
12.  มีความชดัเจน  ไม่สับสน     
กจิกรรมการเรียนการสอน 
13.  เรียงล าดบักิจกรรมไดเ้หมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

14.  เร้าความสนใจ     
15.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ     
16.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
17.  เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน     
 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
                                            ลงช่ือ         
                   (                                       ) 
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ตาราง  16  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ท่ีมี
การน าภูมิปัญญาไทยทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยพื้นบา้นมาใชส่้งเสริมการเรียนรู้  
จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สาระส าคัญ 
1.  ความถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  มีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ประเมินผลไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.  ขอ้ความชดัเจนเขา้ใจได ้ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
6.  สามารถสอนไดต้าม
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.  เหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

เนือ้หาสาระ 
8.  ใจความถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.  เหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
11.  ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบั
เวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12.  มีความชดัเจน  ไม่สับสน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
13.  เรียงล าดบักิจกรรมไดเ้หมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14.  เร้าความสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
15.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  16  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17.  เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ช 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้อง  (IOC)   
แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทย 
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แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 

 
ค าช้ีแจง  :  แบบประเมินฉบบัน้ีใชเ้พื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยท า
เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องดชันีความสอดคลอ้งของรายการท่ีประเมินซ่ึงพิจารณา  ดงัน้ี 
     +1   หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมสอดคลอ้งจริง 
       0   หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมสอดคลอ้ง 
      -1 หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่เหมาะสมสอดคลอ้ง 
 

รายการทีป่ระเมิน 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 +1 
1.  ขา้พเจา้รู้สึกช่ืนชอบพืชสมุนไพรไทย       
2.  ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองท่ีมีภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 

    

3.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยมีความรู้
ทางวทิยาศาสตร์สอดแทรกอยา่งน่าสนใจ 

    

4.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่พืชสมุนไพรไทยเป็นภูมิปัญญาท่ีไม่ลา้หลงั  ทนัสมยั     
5.  ขา้พเจา้คิดวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยน ามาใช้
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้

    

6.  ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติของคนในปัจจุบนั 

    

7.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยไดส้ร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

    

8.  ขา้พเจา้รู้สึกอยากท่ีจะอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทยไวใ้หค้นรุ่นหลงัต่อไป 

    

9.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยองถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

    

10.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดรั้บความรู้ท่ีแปลกใหม่จากภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 
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รายการทีป่ระเมิน 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 +1 
11.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยท าให้
ขา้พเจา้ตระหนกัถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

    

12.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

    

13.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

    

14.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยช่วยให้
ขา้พเจา้ทราบถึงภูมิหลงัประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

    

15.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทย 

    

16.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยแมจ้ะ
เป็นเร่ืองยากแต่เป็นส่ิงท่ีน่าเรียนและเป็นประโยชน์ 

    

17.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยช่วยให้
ขา้พเจา้หนัมาสนใจในทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

    

18.  ขา้พเจา้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทย 

    

19.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่อยากท่ีจะเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยใหผู้อ่ื้นรับทราบ 

    

20.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจ 

    

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
                                            ลงช่ือ         
                         (                                            ) 
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ตาราง  17  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืช
สมุนไพรพื้นบา้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  9  ท่าน 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  ขา้พเจา้รู้สึกช่ืนชอบพืช
สมุนไพรไทย   
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน
ของตนเองท่ีมีภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยมี
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์สอดแทรก
อยา่งน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่พืชสมุนไพรไทย
เป็นภูมิปัญญาท่ีไม่ลา้หลงั  ทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.  ขา้พเจา้คิดวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.  ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทยเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติของคนในปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยได้
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  17  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  ขา้พเจา้รู้สึกอยากท่ีจะอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทยไวใ้หค้นรุ่นหลงั
ต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดรั้บความรู้ท่ี
แปลกใหม่จากภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยท าให้
ขา้พเจา้ตระหนกัถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติตาม
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยช่วย
ใหข้า้พเจา้ทราบถึงภูมิหลงั
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  17  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่จ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

16.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยแมจ้ะ
เป็นเร่ืองยากแต่เป็นส่ิงท่ีน่าเรียน
และเป็นประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยช่วย
ใหข้า้พเจา้หนัมาสนใจในทอ้งถ่ิน
ของตนเองมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

18.  ขา้พเจา้มีความสนุกสนานใน
การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพืชสมุนไพรไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่อยากท่ีจะ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา
ไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย
ใหผู้อ่ื้นรับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

20.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยเป็น
ส่ิงท่ีน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ตารางแสดงผลการประเมิน   
เจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทย 
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แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญาไทยเกีย่วกบัพชืสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
 

 
ค าช้ีแจง  : 

1.  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยของนกัเรียนฉบบัน้ีมีลกัษณะ
เป็นการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความกบันิยามท่ีตอ้งการวดั  จ  านวน  20  ขอ้ 

2.  ใหน้กัเรียนตอบขอ้ค าถามในแบบวดัเจตคติฉบบัน้ีตามความรู้สึกพอใจของนกัเรียน 
หลงัจากนั้นใหท้  าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งของระดบัความพึงพอใจประกอบดว้ยความพึงพอใจ  
5  ระดบั  คือ  ระดบัมากท่ีสุด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  ระดบันอ้ยและระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.  ใหน้กัเรียนตอบขอ้ค าถามทุกขอ้ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1 ขา้พเจา้รู้สึกช่ืนชอบพืชสมุนไพรไทย   
 

     

2 ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง
ท่ีมีภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทย 

     

3 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยมีความรู้ทางวทิยาศาสตร์
สอดแทรกอยา่งน่าสนใจ 

     

4 ขา้พเจา้รู้สึกวา่พืชสมุนไพรไทยเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีไม่ลา้หลงั  ทนัสมยั 

     

5 ขา้พเจา้คิดวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได ้

     

6 ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพร
ไทยเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติของคน
ในปัจจุบนั 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

7 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยไดส้ร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

     

8 ขา้พเจา้รู้สึกอยากท่ีจะอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทยไวใ้หค้นรุ่น
หลงัต่อไป 

     

9 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

     

10 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดรั้บความรู้ท่ีแปลกใหม่จาก
ภูมิปัญญาไทยทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทย 

     

11 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยทอ้งถ่ิน 

     

12 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

14 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยช่วยใหข้า้พเจา้ทราบถึงภูมิ
หลงัประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

     

15 ขา้พเจา้รู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

16 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยแมจ้ะเป็นเร่ืองยากแต่เป็น
ส่ิงท่ีน่าเรียนและเป็นประโยชน์ 

     

17 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยช่วยใหข้า้พเจา้หนัมาสนใจ
ในทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

     

18 ขา้พเจา้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสมุนไพรไทย 

     

19 ขา้พเจา้รู้สึกวา่อยากท่ีจะเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช
สมุนไพรไทยใหผู้อ่ื้นรับทราบ 

     

20 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืชสมุนไพรไทยเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 

     

 
นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ตาราง  18  แสดงผลการประเมินเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยเก่ียวกบัพืชสมุนไพรไทยไปใช ้
ในชีวติประจ าวนั   
 
ข้อ/
คน 

เจตคติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
2 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 
3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
6 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
7 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 
10 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 
11 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 3 
12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 
14 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
15 5 4 4 3 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 
16 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 2 3 2 3 3 
17 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 
18 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 
20 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 
21 4 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 
22 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 
23 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 
24 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
25 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
26 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
27 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 
28 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
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ตาราง  18  (ต่อ)   
 

S.D
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มา
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มา
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ก 

มา
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สุด
 

มา
กที่

สุด
 

มา
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มา
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มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

มา
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มา
ก 

มา
ก 

มา
ก 

มา
ก 

มา
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ
/
คน 

เจตคติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

29 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
30 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

ค่า
เฉ
ลีย่

 
4.2

3 
4.4

7 
4.4

3 
4.3

3 
4.0

7 
4.2

0 
4.6

3 
4.5

3 
4.2

3 
4.4

0 
4.6

7 
4.4

3 
4.5

3 
4.4

0 
4.0

3 
4.2

7 
4.1

7 
4.3

0 
4.0

3 
4.1

3 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

ผลการประเมินความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร 
ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน 

ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
และ ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน 
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ตาราง  19  ความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดั
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และ
ดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 

ด้านการเตรียมการสอน  
 
 
 

2.93 

 
 
 
 

069 

 
 
 
 
ดี 

1 การศึกษาวเิคราะห์แหล่งภูมิปัญญาเก่ียวกบัการ
น าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

2 การศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการของ
นกัเรียนใน การจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

 
 

2.87 

 
 

0.72 

 
 
ดี 

3 ค าแนะน าในการน าความรู้และประสบการณ์
ของภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาสอดแทรก
ในการสอนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.60 

 
 

0.67 

 
 
ดี 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 
 

2.93 

 
 
 

0.74 

 
 
 
ดี 

4 การประชุม/วางแผน ในการน าภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน 

5 การออกแบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจพืช
สมุนไพรในทอ้งถ่ินใหน้กัเรียนและครูร่วมกนั
ส ารวจหาขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 

 
 

3.07 

 
 

0.87 

 
 
ดี 

6 การน านกัเรียนไปศึกษาและเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ ภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรในชุมชน 

 
3.23 

 
0.82 

 
ดี 

7 การใชค้วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร
เป็นรากฐานในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
แนวปฏิบติักิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.53 

 
 

0.73 

 
 
ดี 
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ตาราง  19 (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 
8 การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานระหวา่ง

ความรู้สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร 
 

3.07 
 

0.69 
 
ดี 

9 การจดัท าส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
3.00 

 
0.87 

 
ดี 

10 การใชส่ื้อท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรใน
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

3.30 

 
 

0.75 

 
 
ดี 

11 การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ ้
ทรงภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาเป็นวทิยากร
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

2.67 

 
 

0.71 

 
 
ดี 

12 ครูผูส้อนใชแ้หล่งวทิยาการเก่ียวกบัภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรมาเป็นศูนยก์ารเรียนการสอน 
และแหล่งฝึกปฏิบติัจริง  

 
 

3.23 

 
 

0.77 

 
 
ดี 

ด้านการประเมินผล  
 
 

3.37 

 
 
 

0.61 

 
 
 
ดี 

13 การจดัท าต ารา  เอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ เก่ียวกบั
ความรู้ประสบการณ์ของผูท้รงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพร 

14 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะไป
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ วทิยากรภูมิ
ปัญญาดา้นสมุนไพรกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ 

 
 

3.13 

 
 

0.68 

 
 
ดี 

15 การน าเอาภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรเป็นส่ือ
การเรียนรู้ท าให ้นกัเรียนท างานและอยูร่่วมกบั
เพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
 

3.33 

 
 

0.61 

 
 
ดี 

16 การก าหนดเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล
ครอบคลุม ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทกัษะ
พิสัย 

 
 

3.17 

 
 

0.83 

 
 
ดี 
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ตาราง  19 (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

X   S.D. ระดับ 
17 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของ

นกัเรียน 
 

3.27 
 

0.69 
 
ดี 

18 ท าการวดัผลประเมินผลเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพร 

 
2.60 

 
0.56 

 
ดี 

19 ท าการประเมินจากการฝึกปฏิบติัจริง   3.37 0.61 ดี 
20 น าผลจากการวดัผลประเมินผลไปปรับปรุง

แกไ้ขการ จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

 
 

3.20 

 
 

0.76 

 
 
ดี 

รวม 3.05 0.72 ดี 
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ภาคผนวก  ญ 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้อง  (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ของการน าภูมิปัญญาไทย 
ด้านพชืสมุนไพรในจังหวดัสุโขทัยไปใช้ในการจัดกจิกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ด้าน  

คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการติดตามและประเมินผล  
ของผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  
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แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของการน าภูมิปัญญาไทยด้านพชืสมุนไพรในจังหวดัสุโขทยัไปใช้ในการจัดกจิกรรมชุมนุม

วทิยาศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการติดตาม
และประเมินผล ของผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์  

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของรายการท่ีประเมิน 
                 มีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
                 +1     เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                   0     เม่ือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                  -1     เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด้านการเตรียมการสอน 
1.  การศึกษาวเิคราะห์แหล่งภูมิปัญญาเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

    

2.  การศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการของนกัเรียนใน 
การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

    

3.  ค าแนะน าในการน าความรู้และประสบการณ์ของภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรมาสอดแทรกในการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

    

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4.  การประชุม/วางแผน ในการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์
ในโรงเรียน 

    

5.  การออกแบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจพืชสมุนไพรใน
ทอ้งถ่ินใหน้กัเรียนและครูร่วมกนัส ารวจหาขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

6.  การน านกัเรียนไปศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งความรู้ ภูมิ
ปัญญาไทยดา้นสมุนไพรในชุมชน 

    

7.  การใชค้วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรเป็นรากฐาน
ในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัแนวปฏิบติักิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

    

8.  การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานระหวา่งความรู้
สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร 

    

9.  การจดัท าส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

    

10.  การใชส่ื้อท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรในการจดัการ
เรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

    

11.  การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท้รงภูมิ
ปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาเป็นวทิยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

    

12.  ครูผูส้อนใชแ้หล่งวทิยาการเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้น
สมุนไพรมาเป็นศูนยก์ารเรียนการสอน และแหล่งฝึกปฏิบติัจริง  

    

ด้านการประเมินผล 
13.  การจดัท าต ารา  เอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ เก่ียวกบัความรู้
ประสบการณ์ของผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพร 

    

14.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะไปศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ วทิยากรภูมิปัญญาดา้นสมุนไพรกลุ่ม
คนเฒ่าคนแก่ 

    

15.  การน าเอาภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรเป็นส่ือการเรียนรู้ท า
ให ้นกัเรียนท างานและอยูร่่วมกบัเพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  

    

16.  การก าหนดเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลครอบคลุม ทั้ง
พุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทกัษะพิสัย 

    

17.  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของนกัเรียน     
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

18.  ท าการวดัผลประเมินผลเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญาไทยดา้น
สมุนไพร 

    

19.  ท าการประเมินจากการฝึกปฏิบติัจริง       
20.  น าผลจากการวดัผลประเมินผลไปปรับปรุงแกไ้ขการ 
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

    

 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
                                            ลงช่ือ         
                   (                                       ) 
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ตาราง  20  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดั
สุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อน
วทิยาศาสตร์จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ด้านการเตรียมการสอน 
1.  การศึกษาวเิคราะห์แหล่งภูมิ
ปัญญาเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  การศึกษาสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการของนกัเรียนใน การ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ค าแนะน าในการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรมาสอดแทรกในการ
สอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4.  การประชุม/วางแผน ในการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรมาใช้
ในการจดัการเรียนการสอน
กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  20  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  การออกแบบสัมภาษณ์เพื่อการ
ส ารวจพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินให้
นกัเรียนและครูร่วมกนัส ารวจหา
ขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.  การน านกัเรียนไปศึกษาและ
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ ภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.  การใชค้วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ไทยดา้นสมุนไพรเป็นรากฐานใน
การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
แนวปฏิบติักิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.  การจดัการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานระหวา่งความรู้สากลกบั
ความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.  การจดัท าส่ือการเรียนการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.  การใชส่ื้อท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรในการจดัการเรียน
การสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  20  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ท้รงภูมิปัญญาไทย
ดา้นสมุนไพรมาเป็นวทิยากรเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12.  ครูผูส้อนใชแ้หล่งวทิยาการ
เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร
มาเป็นศูนยก์ารเรียนการสอน และ
แหล่งฝึกปฏิบติัจริง  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการประเมินผล 
13.  การจดัท าต ารา  เอกสาร  
ส่ิงพิมพ ์ เก่ียวกบัความรู้
ประสบการณ์ของผูท้รงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้น
และสนใจท่ีจะไปศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ วทิยากรภูมิ
ปัญญาดา้นสมุนไพรกลุ่มคนเฒ่าคน
แก่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

15.  การน าเอาภูมิปัญญาไทยดา้น
สมุนไพรเป็นส่ือการเรียนรู้ท าให ้
นกัเรียนท างานและอยูร่่วมกบัเพื่อน 
ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  20  (ต่อ) 
 

รายการทีป่ระเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

(คนที)่ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  การก าหนดเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลครอบคลุม ทั้งพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย  และทกัษะพิสยั 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17.  การประเมินความพร้อมและ
พื้นฐานของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

18.  ท าการวดัผลประเมินผลเก่ียวกบั
การใชภู้มิปัญญาไทยดา้นสมุนไพร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19.  ท าการประเมินจากการฝึก
ปฏิบติัจริง   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

20.  น าผลจากการวดัผลประเมินผล
ไปปรับปรุงแกไ้ขการ จดัการเรียน
การสอนกิจกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ฎ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การส ารวจพชืสมุนไพรไทยพืน้บ้านในท้องถิ่น 
 

 
วนั  เดือน  ปี  ท่ีสัมภาษณ์....................................................................................................................... 
 
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ-สกุล............................................................................................................. อาย.ุ........................ปี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
อาชีพ...................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัสมุนไพรพืน้บ้าน 
1.  ช่ือสมุนไพร....................................................................................................................................... 
    ช่ือทอ้งถ่ิน........................................................................................................................................... 
    ช่ือวทิยาศาสตร์................................................................................................................................... 
2.  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.  ส่วนท่ีน ามาท ายา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.  สรรพคุณ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.  วธีิการน ามาใชป้ระโยชน์
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ฏ 
 

เผยแพร่ผลงาน 
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ภาพการน าเสนอผลงานต่อชุมชน ในงานแสดงสินคา้เกษตรปลอดภยัและของดีจงัหวดัสุโขทยั 

ลงส่ือหนงัสือพิมพเ์สียงชนบท จงัหวดัสุโขทยั  เดือนมิถุนายน 2561 
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ประวตัิผู้วจัิย 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 
 
ช่ือ – นามสกุล             :     นางสาวศกัด์ิศรี  สายสิน 
เกิดเม่ือวนัท่ี             :     24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2507 
สถานท่ีอยู ่             :     70  หมู่  10 ต าบลกง  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั   

      65000  โทร. 085-8616095 
วฒิุการศึกษา             :     วทิยาศาสตรบณัฑิต  เอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
          สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
              :     นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
              :     ประกาศนียบตัรบณัฑิต  (วชิาชีพครู)  จากสถาบนัการศึกษา   

     มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั   :    ต  าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั            :    โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั    
         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  38     
         ส่วนราชการ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 


