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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 
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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 
 


