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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  



 
6 

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  
 

 


