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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 ้
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 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 


