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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1)  พัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรใน
อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  2) ยืนยันรูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เสนอแนวทางการใช๎ประโยชน๑จากรูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎
สมุนไพรในอ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และสนองโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คํา เฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงส ารวจและ การวิเคราะห๑เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบวํา   
 1) รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประกอบด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 องค๑ประกอบการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบด๎วย 6 องค๑ประกอบ คือ ๑.๑ ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ๑.๒ ประโยชน๑และสรรพคุณของสมุนไพร 
๑.๓ ความเหมาะสมในการใช๎สมุนไพร ๑.๔ ปัจจัยในการเลือกใช๎สมุนไพร  ๑.๕ คํานิยมในการใช๎สมุนไพร 
และ  ๖) การประชาสัมพันธ๑ สํวนที่ 2 องค๑ประกอบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ คือ ๒.๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑ และเทคโนโลยี  
๒.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ๒.๓ ภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
 2) การยืนยันรปูแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยวิธีสัมมนาอิงผู๎ทรงคุณวุฒิ เห็นสอดคล๎องกันวํารูปแบบการจัดการภูมิปัญญา การใช๎
สมุนไพรของคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา มีความถูกต๎องครอบคลุม 
เหมาะสม เป็นไปได๎ และเป็นประโยชน๑  
            3) แนวทางการใช๎ประโยชน๑จากรูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และสนองโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยน าเสนอและเผยแพรํรูปแบบการจัดการภูมิปัญญา
การใช๎สมุนไพรในอ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได๎จากผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
              ค าส าคัญ :  การใช๎สมุนไพร การจัดการภูมิปัญญา 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to ๑) develop management of local 
wisdom model for herbal utilization in Uthong District, Supan Buri Province;   
๒) confirm the management of  local wisdom model for herbal utilization in Uthong 
District, Supan Buri Province; and ๓) suggest herbal utilization by using the model and 
respond Plant Genetic Conservation Project Under The Royal initiative of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Questionnaires and interviews were 
research tool. The data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis. 
 Findings were as follows:  
           1) The management of local wisdom model for herbal utilization in Uthong 
District, Supan Buri consists of 2 parts as follows:  First, Local wisdom of herbal 
utilization which had 6 components were  products, benefits and properties, 
Suitability of Utilizing, selection, popularity, information. Second, management of 
local wisdom which had 3 components were equipment and technology, learning  
exchange, and local wisdom. 
            2) Confirmation the management of local wisdom model for herbal 
utilization in Uthong District, Supan Buri Province by seminar, the experts consistent 
with the model which had accuracy, propriety, feasibility and utility. 
           3) Suggestion herbal utilization by using the model and respond Plant 
Genetic Conservation Project under the Royal initiative of Her Royal Highness Princess  
Maha Chakri Sirindhorn, were presenting and publishing.   
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