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บทคัดยอ 

ช่ือเร่ือง การพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร  ชุมชนปลักไมลาย  อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

คําสําคัญ           การพฒันา, การเรียนรู, สมุนไพร, วิจัยในชั้นเรียน, หลักสูตรทองถิ่น, การสอนแบบ 
โครงงาน, มัคคุเทศกทองถิ่น 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนปลักไมลาย   2)พัฒนากระบวนการ
เรียนรูเร่ืองสมุนไพร 3) ศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร  4) 
ศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู และ 5) ขยายผลการศึกษาสู
ชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งในการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร      

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชชุมชนปลักไมลาย  เปนชุมชนเปาหมายหลักของ
การวิจัย โดยมีข้ันตอนการวิจัยคือ  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน 2) พัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนา
กระบวนการการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร 3) ประเมินกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร 4) 
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่พัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร 5) ประเมินการเปล่ียนแปลงและ
ศักยภาพในการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเกี่ยวกับ
สมุนไพรอยางตอเนื่องโดยชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการหลายอยางเชน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม การ
จัดสนทนากลุม และการนําผลการวิจัยเสนอตอชุมชนเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู  

ผลการศึกษา  คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยในระยะที่ 1 ศึกษาประเด็นตางๆ คือ 1)   
ขอมูลพื้นฐานชุมชนปลักไมลาย เปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลทุงขวาง ชาวบานสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีโรงเรียน วัด ปาสมุนไพร และผูรูในชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองสมุนไพร 2)  พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพและการใชสมุนไพร เม่ือเจ็บปวยคนในชุมชนนิยมไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน มีการใช
สมุนไพรบางแตไมแพรหลาย มีการแปรรูปสมุนไพรของศูนยสาธิตสมุนไพร  3)  ความสัมพันธ  
กระบวนการเรียนรู และศักยภาพของชุมชน  คนในชุมชนมีความสัมพันธในลักษณะเครือญาติมากและมี
ความสัมพันธกับหนวยงานและองคกรทั้งภายในและนอกชุมชนหลายระดับ  กระบวนการเรียนรู   มีการ
เรียนรูหลายลักษณะเชน  ศึกษาจากตํารา เรียนรูจากโรงเรียน จากประสบการณตรง จากการอบรม ดู
งาน การบอกเลา  เปนตน จากการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนพบวามีความเหมาะสมที่จะพัฒนา
กระบวนการเรียนรูได 
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ในระยะที่ 2  คณะผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยรวมกับโรงเรียนใน
กลุมโรงเรียนทุงขวาง  5  โรงเรียน คือ  1) โรงเรียนวัดปลักไมลาย  2)โรงเรียนบานบอน้ําพุ 3)โรงเรียน
บานหลักเมตร 4) โรงเรียนเมืองเกากําแพงแสน  5) โรงเรียนบานหนองขาม โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้  

1. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น โดยบูรณาการความรูเร่ืองสมุนไพร 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรและขยายพันธุสมุนไพร  โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใชสมุนไพร   2) กิจกรรมศึกษาดูงานสมุนไพรของชุมชน    3) 
กิจกรรมการศึกษาดูงานสวนสมุนไพรและการขยายพันธุพืช 

3. การพัฒนามัคคุเทศกทองถิ่น  โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมมัคคุเทศกนอยนําทองปา
สมุนไพร  2) กิจกรรมการศึกษาดูงานมัคคุเทศกนอยปาชายเลน 3) การพัฒนาหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก
นอยนําชมปาสมุนไพรวัดปลักไมลาย  และคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมปาสมุนไพรวัดปลักไมลาย  

ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูคนในชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรในดาน
ตาง ๆ คือ ชื่อสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร  การนําสมุนไพรไปใชเปนอาหาร ยา 
เคร่ืองสําอาง  การแปรรูปสมุนไพร  การขยายพันธุสมุนไพร การเผยแพร การใชสมุนไพร การอนุรักษ  
สมุนไพร และการบูรณาการสมุนไพรในการเรียนการสอน 

สรุปกระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร 
1. ปจจัยที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพรของ

ชุมชนปลักไมลาย คือ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเปนผูนําบุคคลตาง ๆ ในชุมชน ปจจัยดานอายุ  ปจจัย
ดานภูมิปญญาเดิม  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปจจัยดานสมุนไพรในชุมชน  ปจจัยดานส่ือมวลชน  ปจจัยดานความสนใจของ
คนนอกชุมชน   ปจจัยดานการศึกษาดูงาน   ปจจัยดานกระแสการรณรงคเร่ืองสุขภาพ และการใช
สมุนไพรที่มีอยางกวางขวางในสังคมไทย และปจจัยดานงบประมาณ  

2. เงื่อนไขของความสําเร็จ เงื่อนไขที่มีผลตอกระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพรของชุมชนปลักไม
ลาย คือ 1) การรวมกลุมและความรวมมือของโรงเรียน 2)ความตั้งใจและการมีนโยบายที่ชัดเจนของ
ผูบริหารโรงเรียนที่ใหความรวมมือและสนับสนุน 3) ระบบความสัมพันธของคนในชุมชน 4) ความรวมมือ
ของผูปกครองและคนในชุมชน  5) ความหลากหลายและนาสนใจของกิจกรรมและการตอบสนองตอ
กลุมเปาหมาย 6) นโยบายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 7) 
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  8) ความตอเนื่องในการนิเทศติดตามงาน  9)  การที่ครู นักเรียน และ
คนในชุมชนไดรับการสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง 10)  ความพรอมของกลุมตาง ๆ ในชุมชน 11) ความ
คาดหวังของสังคมภายนอกผานการประชาสัมพันธ 12) การจัดเวทีใหมีการเผยแพรกิจกรรมการเรียนรู 
13) ความสนใจของครู นักเรียนในเร่ืองเกี่ยวกับสมุนไพร 
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3. ตัวบงชี้ของความสําเร็จ ตัวบงชี้ความสําเร็จของกระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพรมีทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี ้

ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 1) จํานวนผลงานวิจัยชั้นเรียนที่บูรณาการเร่ืองสมุนไพร 2) จํานวนผลงาน
หลักสูตรทองถิ่นที่บูรณาการเร่ืองสมุนไพร 3) จํานวนนักเรียนที่ไดรับการอบรมการเปนมัคคุเทศก  4) 
จํานวนคร้ัง ที่มัคคุเทศกนอยไดบรรยายใหผูเขาเยี่ยมชมปา 5) จํานวนพันธุพืชสมุนไพรที่ขยายโดย
นักเรียน 6) จํานวนผลิตภัณฑที่ไดจากโครงงานแปรรูปของนักเรียนและจํานวนชนิด ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ 7) จํานวนครู นักเรียน ผูปกครอง และชาวบานที่เขารวมโครงการ 8) จํานวนสมุนไพรที่
คนในชุมชนรูจักเพิ่มข้ึน และประโยชนที่จะนําไปใช 9) จํานวนปายนิเทศ  ส่ือ และการจัดนิทรรศการที่
เผยแพรความรูเกี่ยวกับสมุนไพรของชุมชน 10) จํานวนพื้นที่ที่ใชในการปลูกสมุนไพรในโรงเรียน 11) 
จํานวนพันธุพืชใหมๆ ที่นํามาปลูกในชุมชนปลักไมลาย 12) จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปใหม ๆ  ที่มี
แหลงวัตถุดิบจากภายนอก 
 ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 1) เด็กเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข 2)การไดรับการยอมรับและเผยแพร
โดยส่ือมวลชน 3) ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร 4)ความสามารถใน
การบูรณาการความรูเร่ืองสมุนไพรในการเรียนการสอนของครู 5)ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของใน
กระบวนการเรียนรู  6) ความเจริญงอกงามของสมุนไพรที่ปลูก 7) ความสามารถในการใหขอมูลและ
อธิบายเร่ืองเกี่ยวกับสมุนไพรของนักเรียน 
 4. ความยั่งยืน ความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร  ไดแก 1) มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 2) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารปาสมุนไพรวัดปลักไมลาย 3) 
การมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร 4) 
การมีหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 5) การมีคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมปาสมุนไพรวัดปลักไมลาย  
6) การมีโครงการตอเนื่องที่โรงเรียนในกลุมโรงเรียนทุงขวาง 7)การเปดสอนหลักสูตรแพทยแผนไทยที่
โรงเรียนวัดปลักไมลายและมีคนในชุมชนเรียนใหมีการจัดการเรียนการสอนเร่ืองสมุนไพรอยางตอเนื่องใน
ชุมชน 8) มีการสรางเครือขาย แลกเปล่ียนเรียนรู และขยายผลเพื่อพัฒนาโครงการตอเนื่องในลักษณะนี้
กับชุมชนอ่ืนๆ 9) การใชสมุนไพรของคนในชุมชน นักเรียนและคนในชุมชนไดมีการใชสมุนไพรอยาง
ตอเนื่อง 10) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญกับเร่ืองสมุนไพรของชุมชน  11) การนําเร่ือง
สมุนไพรมาเปนประเด็นในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  12) อัตราการคงอยูและเพิ่มข้ึน
ของจํานวนสมุนไพร 13) การมีคณะนักวิชาการกลุมอ่ืนไดเขาไปจัดกิจกรรมตอเนื่องเกี่ยวกับเร่ือง
สมุนไพรในชุมชน 
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Abstract 
Title The Development of a Learning Process on Herbs in the Plakmailai Community 

Kampangsaen District, Nakhon Pathom Province. 
Keywords : Development, Learning, Herbs, Classroom Research, Local Curriculum, Project  
                   Work, Local Guide. 
 The research study “The Development of a Learning Process on Herbs in the Plak 
mailai Community, Kampangsaen District, Nakhon Pathom Province”, had 5 purposes: 1) to 
study fundamental data about the Plakmailai Community;  2) to develop a learning process on 
herbs;  3) to study the results brought about  by the learning process activities; 4) to study the 
direct and indirect effects of  the learning process; 5) to extend the result of this study into the 
wider community in order to strengthen the learning process on herbs. 
 This research study employed the methodologies of qualitative research, in terms of 
research and development, by using the Plakmailai community at Tambon  Tung Kwang as 
the major research area.  

The steps used in conducting this research were as follows: 1) study the community 
using fundamental data.  2) develop activities to enhance the learning process about herbs. 
3) evaluate the activities used to enhance the learning process about herbs. 4) further adapt 
and develop the learning process activities: 5) assess changes needed as well as the future 
potential for developing the learning process 6) continue to adapt and develop the learning 
process within the community. 
 Data was collected from various methods, such as, observations interviews, 
questionnaires, focus groups as well as presenting the research results to the community for 
discussion and sharing.  
 The results of the research were as follows: 
 In the first phase the research staff studied the fundamental data collected from the 
Plakmailai community located in the area of Tambon Tung Kwang.  The main business there 
was found to be agriculture. The relationships between people in this community are in the 
form of kinships. They also have relationships with people both inside and outside of their own 
community at different levels. There are schools, temples, land used for growing herbs and 
herbal experts.  Modern medicine is popular in this community, and people normally go to 
modern doctors when they are ill.  Some herbs are used but they are not popular. In the Herb 
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Demonstration Center, they try to process herbs. There has traditionally been different types 
of learning such as from textbooks, schools, direct experience training, study tours and from 
direct explanation. From the community potentiality analysis, it was found that this community 
was suitable for developing a new learning process.  

In the second phase, the research staff, in cooperation with the 5 schools in Tung 
Kwang, developed activities which enhanced the learning process. These schools included :     
1) Plakmailai School 2) Ban Bo Nam Poo School 3) Ban Lak Meter School 4) Old City of 
Kampangsaen School   5) Ban Noug Kam School. The following activities were held: 
 1 Teacher training seminar in Classroom research and local curriculum development 
which integrated knowledge about herbs. 
 2. The following activities were held to develop herb products and herb propagation : 
1) teaching and learning projects associated with herbs. 2) study tours by the community to 
investigate herbs 3) study tours of herbal gardens and herb propagation. 
 3. A Curriculum was developed for adolescent guides. The following activities were 
included within the curriculum: 1) a local adolescent guides training camp called “Adolescent 
Guides Lead visitors to Herb land”.  2) a study tour was held to visit an adolescent guide 
project in a mangrove area. 3) a curriculum development project for adolescent guides at 
Plakmailai temple‘s Herbal land and an adolescent guide handbook, which gives instructions 
on how to guide visitors to Plakmailai Herbal land. 

The results of these learning process activities on herbs helped people in the 
community to increase their knowledge about herbs in the following areas: names, qualities, 
characteristics, applications, procession, propagation, publication, conservation, teaching 
and learning integration.  

Summary about the herb learning process. 
 1. The research found that the following factors Contributed to the learning process 
about herbs: The leadership of people in the community, age, local knowledge, schools, 
teachers, students, the Basic Education Committee, herbs in the community, mass media, 
interest of people outside the community, the study tour, health campaign, herb usage in the 
society and funding. 
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2. The condition which affected the learning process at the Plakmailai community on 
herbs were as follows: 1) cooperation between the schools, 2) clear policies and good 
intentions by school administrators who supported to the learning process, 3) relationships 
between people in the community, 4) the cooperation of parents and people in the 
community, 5) various interesting activities and the response of the target groups, 6) 
education policies and public health policies, 7) on-going supervision, 8) on-going training of 
teachers, students and people in the community, 9) group readiness 10) the expectations of 
the outside society raised by public relations, 11) activities to publicize the learning process, 
12) the interest of teachers and students towards herbs. 
 3. The success indicators used in this research, which were both quantitative and 
qualitative, were as follows: The quantitative indicators were 1) the number of classroom 
research papers conducted on the integration of herbs,  2) the number of local curriculums 
that integrated knowledge about herbs, 3) the number of students trained to be guides, 4) the 
number of times that adolescent guides led visitors to Herb Land, 5) the number of herb 
plants grown by students, 6) the number of products and the varieties of products that came 
from the students’ modified herb projects,   7) the number of teachers, students, parents and 
people participating in the projects, 8) the number of herbs that people knew and used, 9) the 
number of exhibitions that publicized knowledge on herbs, 10) the width of the school area 
used in planting herbs, 11) the number of new herbs planted in the Plakmailai community, 12) 
the number of new modified herb products produced from herbs outside of the community. 
 The qualitative indicators were as follows: 1) the happiness of the students 
participating in the projects, 2) the acceptance and publicity given to the project by the mass 
media, 3) the creative ideas thought of and used by students to modify the herbs, 4) the 
teachers’ ability to integrate knowledge about herbs into their teaching, 5) the opinions of the 
people involved in the learning process, 6) the fruitfulness of herbs which were planted, 7) the 
students’ ability to give information and explain about the herbs.  
 4.  The sustenance of the learning process could be found from the following 
factors: 1) there was continuing development in teaching and learning, 2) an administrative 
committee of Plakmailai temple’s herb land  was established,  3) there were products resulting 
from learning about herbs, and there were some developments of modified herbal products, 
4) there was a local adolescent guide curriculum, 5) there was an adolescent guide handbook 
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used to lead visitors around herb land at Plakmailai temple, 6) there were on-going projects 
among Tung Kwang school groups, 7) there was a course in traditional Thai medicine at 
Plakmailai Temple and people in the community wanted to continue learning and teaching 
about herbs, 8) there was a learning network that helped people share and exchange 
knowledge and there were on-going projects in other communities, 9) students and people in 
the community continued using herbs, 10) the local organization recognized the importance 
of herbs in the community, 11) knowledge about herbs was one subject in the school based 
curriculum, 12) the number of herbal plants increased, and 13) there were other academic 
groups arranging activities about herbs in the community. 
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