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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 
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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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บทคดัยอ่            ข 
สารบญั             ง 
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       2  เอกสารงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง          8 
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   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 
   ในจงัหวดัสุโขทยั         73 

 

       5  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ         75 
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อภิปรายผล           77 
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ภาคผนวก            97 
ภาคผนวก  ก รายนามผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าปรึกษา              98 
ภาคผนวก  ข แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
              ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั                        109 



 
ฉ 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

บทท่ี           หนา้     
 

ภาคผนวก  ค ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง(IOC) ค่าความยกง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเท่ียง แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช ้                       
ในชีวติประจ าวนั       125 

ภาคผนวก  ง ความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้        137 

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  
จ านวน 30  คน         169 

 ภาคผนวก  ญ ตารางวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง (IOC) ของการน าภูมิปัญญาไทย 
ดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อน 
วทิยาศาสตร์          173 

ภาคผนวก  ฎ แบบสัมภาษณ์         181 
ภาคผนวก  ฏ เผยแพร่ผลงาน        183 

 
ประวติัผูว้ิจยั           200 



 
ช 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง           หนา้ 
 
     1  แสดงการจ าแนกพืชตามจ านวนของใบเล้ียง        19 
     2  ตวัอยา่งแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
          แบบประเมินคุณภาพโครงการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม       39 
     3  แสดงพฒันาการของพฤติกรรมของการแสดงออกดา้นเจตคติของผูเ้รียน     42 
     4  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย   59 
     5  แสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรใน 
         จงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ  
         ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตาม 
         และประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
         จ  านวน 30  คน           66 
     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 
          ชีวติประจ าวนั              132 
    12  ตารางแสดงการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการน า    
          ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั         134 



 
ซ 

สารบัญตาราง  (ต่อ) 
 
ตาราง           หนา้ 
 
    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  
         จ  านวน 30  คน           171 
     20  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรในจงัหวดั 
         สุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน 
         ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 
         ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน         177 
 
 
 
 
 



 
ฌ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ           หนา้ 
 
      1  แสดงขั้นตอนการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัหลกัสูตรรายวชิา    16 
      2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ศึกษากบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความรู้   33 
 
 


