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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิ ช าเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 3) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมกลุ่ ม ในการเรี ย นวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น 4) ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการพั ฒนา
ความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุ สรณ์ ตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ปี การศึ ก ษา 2562 จ านวน30 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น 2) แบบวัดความสามารถใน
การเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ 3) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ช้ั น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 4) แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
ผลการวิจัย พบว่า
1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผ่าน
เกณฑ์ท่กี าหนด คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
3 ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทางานกลุ่มในระดับมาก
4 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36)
คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การเรียนรู้โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นอย่ างยิ่ งสาหรั บ วงการศึ กษาไทย
เพื่อให้ เยาวชนหรือนักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้ นให้
เรียนรู้จากการดาเนินชีวิตประจาวันและเท่าทันสั งคมโลกด้ วยการเชื่อมโยงระบบความรู้ท่มี ีอยู่ใน
แหล่ ง ต่ า งๆ กับ ความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ป รั บ เปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว
สถานการณ์ในการแข่งขันจึงเข้ มข้ นองค์กรที่จะอยู่รอดได้ จะต้ องเรียนรู้ให้ ทนั สถานการณ์โดยอาศัย
การปรั บ เปลี่ ยนที่คล่ อ งตั ว คนในองค์ ก รจะต้ อ งเรี ยนรู้ร่ วมกัน เพื่ อผลั กดันให้ องค์กรมุ่ งไปสู่ “
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ” (Learning Organization) ปั จจั ยสาคัญประการหนึ่ งที่จะช่ วยให้ องค์กร
สามารถเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
กาหนดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ไว้ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้ วยองค์ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการ
เรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่ผี ้ ูเรี ยนทุกคน ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ต้ องเรียน เพราะเป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าด้ วยการอยู่ร่วมกันบนโลก ที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ตลอดเวลา และการเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิจ ท าให้ เ ป็ นพลเมื อ งที่
รั บผิดชอบมีความสามารถทางสังคมมีความรู้ทักษะคุณ ธรรม และค่ านิ ยมที่เ หมาะสม โดยให้
ผู้ เ รี ยนเกิดความเจริ ญ งอกงามในแต่ ละด้ า น ทั้งด้ า นทักษะ และกระบวนการด้ า นเจตคติแ ละ
ค่านิยม และ ในมาตรฐาน ส 4.3 ได้ กาหนดไว้ ว่าเข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยมีความรัก ความภูมิใจ และธารงความเป็ นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความสาคัญกับการเรียนการสอน โดยเน้ นให้ เห็นคุณค่าสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยหลักธรรมและคุณธรรมมีค่านิ ยมที่
พึ งประสงค์รักและผูกพันกับท้ องถิ่น และประเทศชาติมีความภูมิใจในความเป็ นไทยที่จะทาให้
นักเรียนเข้ าใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก
จังหวัดกาแพงเพชร มีการพั ฒนาทางด้ า นการศึ กษาเศรษฐกิจสังคม และมีภูมิปั ญ ญา
ท้ องถิ่นที่หลากหลายต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยทั่วไปการดารงชีวิตได้ เปลี่ยนไปมากตามแรงกระทบ
จากสังคมภายนอกแต่ชาวชนบทก็ยังคงรักษาและปฏิบัติตามศิลปวัฒนธรรม อย่า งเหนียวแน่นซึ่ง
เป็ นจุ ดเด่นโดยส่วนรวมเป็ นคุ ณค่ามหาศาลสาหรั บชาวกาแพงเพชร ที่จะต้ องช่ วยกันทานุ บารุ ง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ เอื้อประโยชน์ต่อลูกหลานได้ มีส่วนสืบสานเกียรติภมู ิด้ังเดิมและพัฒนาความ
เป็ นนักปราชญ์แก่ชาวกาแพงเพชรสืบไป
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ด้ วยทักษะความสามารถในการจัดการความรู้ ที่เน้ นภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จะส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความสามารถการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ที่มีส่วนช่ วยให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดความเข้ า ใจในเรื่ อ งราว
ต่างๆ ในการวางแผนแก้ ปัญหาตัดสินใจและดาเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่ าว

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เป็ นแนวคิด แนวปฏิบัติท่ชี าวบ้ านในท้ องถิ่นมีข้ นึ เพื่อการดารงชีวิตของคนในท้ องถิ่นให้ มีความกิน
ดีอยู่ดีและพั ฒนาเศรษฐกิจ ในท้ องถิ่น และเป็ นเครื่ องมือในการจัดประสบการณ์ให้ นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมท้ องถิ่นของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ควรได้ รับการถ่ายทอดในการพัฒนาท้ องถิ่นให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้ องถิ่นเรียนรู้สังคม และในฐานะผู้วิจัยเป็ นผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความคิดว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นจะช่วยพัฒนา
การเรียนของผู้เรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ จึงสนใจทาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่นขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจยั
1 เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติก รรมกลุ่ มในการเรี ยนวิ ชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
4 ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่มีต่ อ การพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สมมติฐานการวิจยั
1 นักเรียนมีพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
3 พฤติกรรมกลุ่ มของนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
4 นักเรียนมีความพึ งพอใจต่อ การพั ฒนาความสามารถในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการวิจยั
1 ประชากรที่ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ยนระดั บ มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ย นวั ง
ตะเคี ยนประชานุ สรณ์ จังหวั ดก าแพงเพชร ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 จานวน 2
ห้ องเรียนห้ องเรียนละ 30 คน
2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้ งนี้ คือนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวั งตะเคียน
ประชานุสรณ์ จานวน 1 ห้ อง เลือกโดยวิธสี ่มุ ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดย
การวิธจี ับฉลาก

3 เนื้อหาที่ใช้ ในการวิจัย คือ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จานวน 5 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ี 2 เรื่องหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
3 เรื่องทฤษฎีใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่องการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
4. ระยะเวลาในการวิจั ย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนวังตะเคียน ประชา
นุสรณ์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น จานวน 5 แผน
2 แบบประเมิน วัดความสามารถในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อจบการเรียนแต่ละ
แผนการเรียนรู้
3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1
4 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1 ชี้แจง และ อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ตามแผนการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ นักเรียน เข้ าใจ
2 ดาเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น จานวน 5 แผน จานวน 15
ชั่วโมง และหลังการเรียนรู้แต่ละแผนการเรียนรู้ผ้ ูเรียนทาแบบวัดความสามารถในการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตร์
3 หลังจากทาการสอน จนครบทั้ง 5 แผน นักเรี ยนทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
4 ครูทาแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม โดยวิธีการสังเกต ต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เมื่อจบการเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้
5 หลังจากทาการสอน จนครบทั้ง 5 แผน ผู้สอนให้ นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ การพั ฒนาความสามารถในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่ ม ต่อการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปั ญญาท้ อ งถิ่น
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. วิเคราะห์ความพึ งพอใจ ต่อการพั ฒนาความสามารถในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั
1 ผลการศึ ก ษาการพั ฒนาความสามารถในการเรี ยนวิ ชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

แผนที่ 4

แผนที่ 5

กลุ่มที่

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนน/ร้ อยละ ของการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จาแนกตามกลุ่มเรียนและแผนการ
เรียนรู้
คะแนนของการประเมินความสามารถในการเรียนวิชา
ผลรวมคะแนน
เกณฑ์ผ่าน
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่น สาหรับ
ร้ อยละ คะแนนไม่
การพัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 ครั้ง ครั้งละ
ของ
ความสามารถฯ
ต่ากว่า
18 คะแนน
คะแนน
(รวม 90
ร้ อยละ
รวม
คะแนน)
80
1
2
3

14
14
13

15
14
16

15
16
14

16
13
15

15
15
16

75
72
74

83.33
80.00
82.22

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4
5

13
15

13
16

16
13

13
14

16
15

72
73

78.89
81.11

ไม่ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดย
ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ผลรวมของคะแนนการพั ฒนา
ความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิด
เป็ นร้ อยละ 16.67

2 ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงคะแนน ร้ อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญา
ท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เกณฑ์ ผ่านคะแนน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ลาดับ
ค่าร้ อยละผลสัมฤทธิ์
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
เลขที่
ทางการเรียน
(เต็ม 30 คะแนน)
1

24

80.00

ผ่าน

2

25

83.33

ผ่าน

3

28

93.33

ผ่าน

4

25

83.33

ผ่าน

5

26

86.67

ผ่าน

6

29

96.67

ผ่าน

7

25

83.33

ผ่าน

8

21

70.00

ไม่ผ่าน

9

24

80.00

ผ่าน

10

27

90.00

ผ่าน

11

29

96.67

ผ่าน

12

28

93.33

ผ่าน

13

24

80.00

ผ่าน

14

22

73.33

ไม่ผ่าน

15

24

80.00

ผ่าน

16

24

80.00

ผ่าน

17

24

80.00

ผ่าน

18

26

86.67

ผ่าน

19

29

96.67

ผ่าน

20

25

83.33

ผ่าน

(เต็ม 30 คะแนน)

ค่าร้ อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เกณฑ์ ผ่านคะแนน
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80

21

26

86.67

ผ่าน

22

24

80.00

ผ่าน

23

23

76.67

ไม่ผ่าน

24

24

80.00

ผ่าน

25

29

96.67

ผ่าน

26

23

76.67

ไม่ผ่าน

27

26

86.67

ผ่าน

28

26

86.67

ผ่าน

29

25

83.33

ผ่าน

30
ภาพรวม
(ค่าเฉลี่ย)

23

76.67

ไม่ผ่าน

25.27

84.22

ผ่าน

ลาดับ
เลขที่

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ตารางที่ 3 แสดงคะแนน ร้ อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญา
ท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
จานวนนักเรียน (คน)
ร้ อยละ
เรียน
นักเรียนผ่านเกณฑ์
25
83.33
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
5
16.67
จากตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ช าเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปั ญญา
ท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการสอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.33 มีนักเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 เมื่อพิ จารณาคะแนนสอบของ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 5 คน
3 ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

แปรค่า

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
รวม

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

แปรค่า

กลุ่มที่ 6

แปรค่า

กลุ่มที่ 5

แปรค่า

กลุ่มที่ 4

แปรค่า

กลุ่มที่ 3

แปรค่า

กลุ่มที่ 2

แปรค่า

หัวข้ อศึกษา
พฤติกรรม
กลุ่ม

กลุ่มที่ 1

คะแนนเฉลี่ย

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ร้ อยละ พฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิ
ปัญญาท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นรายกลุ่ม

1.การแบ่ง
หน้ าที่กนั
3.80 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 3.90 มาก
อย่าง
เหมาะสม
2.ความ
รับผิดชอบต่อ
4.00 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 3.87 มาก
งานกลุ่ม
3.ความกล้ า
แสดงความ
3.60 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.77 มาก
คิดเห็น
4.การยอมรับ
ความคิดเห็น 3.80 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 3.60 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก
ภายในกลุ่ม
5.ความมี
มาก
มาก
นา้ ใจ
4.20 มาก 4.80
4.80
4.40 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.50 มาก
ที่สุด
ที่สุด
ช่วยเหลือกัน
รวม

3.88 มาก 3.96 มาก 4.04 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 4.00 มาก 3.95 มาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึ ก ษาพฤติกรรมกลุ่ มในการเรี ยนวิ ชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรม
กลุ่มระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.95)
4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพั ฒนาความสามารถใน
การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1จานวน
30 คน

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้

4.29

0.44

แปล
ความหมาย
มาก

ด้ านการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.26

0.48

มาก

ด้ านผู้สอน

4.56

0.52

มากที่สุด

4.36

0.48

มาก

รายการประเมิน

ค่าเฉลีย่

S.D.

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนวิ ชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น สาหรั บนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึ งพอใจด้ านผู้ สอนในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.52) ส่วนด้ านกิจกรรมการ
เรียนรู้ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.44) และ ด้ านการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น (x̅ = 4.26, S.D.
= 0.48) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญา
ท้ องถิ่น ของนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวั งตะเคียนประชานุ สรณ์ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญา
ท้ องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ผลรวมของคะแนนการพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนวิ ชาเศรษฐศาสตร์ ผ่ านเกณฑ์ท่ี คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ไม่ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ
16.67 ผู้วิจัยขออภิปรายด้ วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งแผนการเรียนรู้ท่ผี ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
เป็ นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ท่เี น้ นกระบวนการร่วมกันของผู้สอน ผู้เรียน
และปราชญ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ท่ีเป็ นสื่อจริ งและสื่อ
ประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรียนสามารถเรียนรู้ได้ จากเหตุการณ์ และได้ ประสบการณ์จริง อันสอดคล้ องกับ
มาตรา 23, 24, 59, และ มาตรา 69 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่ าวว่ า การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยมุ่งเน้ นการนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

นาเทคโนโลยี มาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ให้ มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาไทย และสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของอุ ไ ร ปานะโปย, จุ ฑ ามาศ ไชยวงศ์ และพั ช รี สายพาด (2557, บทคั ด ย่ อ ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นฐานเรื่องการทาพริกลาบ
สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการพั ฒนาการจัดเรียนการเรี ยนรู้
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นฐานเรื่ องการทาพริกลาบ มีพัฒนาการทั้งโดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ผู้วิจัยกาหนด ประการที่สอง ตามที่ได้ กล่ าวไว้ ข้างต้ นที่ว่าแผนการเรียนรู้ท้งั 5 แผน ผู้วิจัยใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นเป็ นสื่อการเรียนรู้ท่เี ป็ นสื่อจริงและสื่อประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรียนสามารถเรียนรู้ได้ จาก
เหตุการณ์ และได้ ประสบการณ์จ ริ ง อีกทั้งการคั ดสรรภูมิปั ญญาท้ อ งถิ่ น ที่ยังคงปฏิบั ติอ ยู่ แ ละ
ค่อนข้ างจะลบเลือนไปแล้ ว มาเข้ าเป็ นสื่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามขั้นตอน มีการปฏิบัติฝึกฝน โดยการกากับดูแลของครู ปราชญ์
ชุมชน และปราชญ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นอย่างใกล้ ชิด จะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้ ทักษะและสามารถ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง (ปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ, 2554)
2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิ ชาความรู้ เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น สาหรั บนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จานวน 30 คน พบว่ า นั กเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 มี
นักเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ผู้วิจัยขออภิปรายด้ วยเหตุผล คือ ผู้วิจัยได้ สร้ าง
แผนการเรียนการสอนโดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นความรู้ เป็ นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนรู้ในท้องถิ่น ในชีวิตของคนในชุมชน ที่
ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหาและตกผลึกมาเป็ นองค์ความรู้ท่ปี ระกอบ
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่อง โดยไม่ได้ แยกย่อยออกมาเป็ นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา จึง
จัดเป็ นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ท่จี ะช่วยในการเรียนรู้การแก้ ปัญหา การจัดการการปรับตัว
ในการดาเนินชีวิต การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยสามารถศึกษาได้ อย่างเป็ นเป็ นรูปธรรมมากกว่า
นามธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับ พูลจิต หลี่อินทร์ (2556, น 95-99 ) ได้ ศึกษาผลการการพั ฒนา
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี ในท้ องถิ่น โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น สาหรั บนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุ มชนหนองเม็ก อาเภอหนองสองห้ อง
พบว่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ เรี ยนรู้ จากการใช้ หน่ วย
การเรียนรู้บูรณาการ เรื่องวัฒนธรรม ประเพณีในท้ องถิ่น โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่ า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ และมีเจตคติท่ีมีต่อวั ฒนธรรม ประเพณีในท้ องถิ่น ทั้งในด้ านการรั บรู้
ด้ านการตอบสนอง ด้ านการรู้คุณค่า ด้ านการจัดระบบ และด้ านลักษณะนิสยั โดยภาพรวมและราย
ข้ ออยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ นางแสงบุญ เชิญธงไชย, นางสาวอาทิตยา นันตะภูมิ และว่าที่
ร้ อยตรี หญิง ดร.อุไร ปานะโปย (2557, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องการพั ฒนาการจั ดการ

เรียนรู้โดยใช้ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นฐาน เรื่องการประดิษฐ์ ดอกไม้ จากผ้ าใยบัว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนอยู่ในระดับมาก
3 ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมกลุ่ ม
ระดับมาก(คะแนนเฉลี่ย = 3.94) เมื่อพิ จารณารายข้ อของพฤติกรรม พบว่ า นักเรี ยนมีคะแนน
พฤติกรรมกลุ่มในหัวข้ อความมีนา้ ใจช่ วยเหลือกันในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย = 4.52) เมื่อ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย พบว่า ความมีนา้ ใจช่วยเหลือกันมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย =
4.52) รองลงมา การแบ่งหน้ าที่กันอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย = 3.90 ) ความรับผิดชอบต่อ
งานกลุ่ ม (คะแนนเฉลี่ ย = 3.86) ความกล้ าแสดงความคิ ดเห็น(คะแนนเฉลี่ ย = 3.76) การ
ยอมรับความคิดเห็นภายในกลุ่ม (คะแนนเฉลี่ย = 3.70) ผู้วิจัยขออภิปรายด้ วยเหตุผลดังนี้ ผู้วิจัย
ได้ จัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น 6 ขั้นตอน เป็ นกระบวนการเรียนรู้ท่เี ป็ น
ระบบ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นั กเรียนได้ ทางานกลุ่มมี การแสดงออกด้ วยการพูด สื่อสาร และการ
แสดงความมีนา้ ใจในการช่ วยเหลือในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถาม ตอบ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งในการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้น้ัน สมาชิกกลุ่มทุกคนยอมรับว่าผลงานกลุ่มหรือผลสาเร็จของกลุ่ม
ทุกครั้งเป็ นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันต่อผลงานกลุ่ม ทุกคน
ในกลุ่มจึงต้ องมีส่วนร่ วมในการคิดปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่ วมเสนอและปฏิบัติ
ด้ วยความเต็ม ใจ ครู คอยติดตามดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม คอยช่ วยเหลื อปรั บ และแก้ ไ ข
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมกาลังใจให้ ทุกคนร่ วมกันคิดและปฏิบัติอย่างสนุ กสนาน
ซึ่งเป็ นข้ อสนับสนุนของพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ
4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ของการกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรี ยนวังตะเคียนประชานุ สรณ์ นักเรี ยน ระดับ
มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า โดยภาพรวมมี ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 4.36, S.D. =
0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สดุ (x̅ = 4.56, S.D. = 0.52) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้ าน
กิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.44) และ ด้ านการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น (x̅ =
4.23, S.D. = 0.48) ตามลาดับ ผู้วิจัยขออภิปรายด้ วยเหตุผลดังนี้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนจะให้ ประสบผลสาเร็จนั้น ต้ องเริ่มต้ นที่ตัวครูก่อน โดยครูผ้ ูสอนจะต้ อง
เป็ นผู้เตรี ยมการเรียนการสอน นาเสนอตัวอย่าง และแนะนาแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อเป็ นแนวทางให้
นักเรียนได้ เรียนอย่างสนุ กสนาน ได้ เห็นการปฏิบัติจริง และสบายใจ ให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยผู้ วิ จั ย คอยติด ตามดู แ ลการปฏิบั ติ งานของกลุ่ ม ของผู้ เรี ยน คอยช่ วยเหลื อปรั บ และแก้ ไ ข
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมกาลังใจให้ ทุกคนร่ วมกันคิดและปฏิบัติอย่างสนุ กสนาน
และนักเรียนมีการแสดงออกด้ วยการพูดและการปฏิบัติในการช่วยเหลือในการทางาน สมาชิกใน

กลุ่ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น ถาม ตอบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับ อุไร ปานะโปย, จุ ฑามาศ ไชยวงศ์ และพั ชรี สายพาด
(2557, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ น
ฐานเรื่องการทาพริกลาบ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า 1) ด้ านความรู้สึก พบว่า
นักเรียนสนุก ได้ เห็นการปฏิบัติจริง และสบายใจ 2) ด้ านการมีส่วนร่วม พบว่านักเรียนมีส่วนร่วม
ในการตอบคาถาม ได้ ร่วมสังเกตการทา และได้ ช่วยยกของ 3) ด้ านความรู้ พบว่ านักเรี ยนได้
ความรู้เรื่องการทานา้ พริก เรียนแล้ วเข้ าใจ และได้ ร้ ูส่วนผสมของนา้ พริก

ข้อค้นพบ
1 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ของ
นั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นศู นย์กลาง เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยผู้สอนกาหนดให้ ผ้ ูเรียนได้ วิเคราะห์ปัญหาและเรี ยนรู้
เศรษฐศาสตร์โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ด้ วยการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น มี 6 ขั้นตอน ทาให้
แผนการเรี ย นรู้ ท่ีผ้ ู วิ จั ย สร้ า งขึ้ นเป็ นการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามกระบวนการจั ด การความรู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการร่วมกันของผู้สอน ผู้เรียน และปราชญ์ภมู ิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้องถิ่นเป็ น
สื่อการเรียนรู้ท่เี ป็ นสื่อจริ งและสื่อประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรียนสามารถเรี ยนรู้ได้ จากเหตุการณ์ และได้
ประสบการณ์จริง
2 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้ วยการเรียนรู้
โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น มี 6 ขั้นตอน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ทางานกลุ่มมีการแสดงออก
ด้ วยการพูดสื่อสาร และการแสดงความมีนา้ ใจในการช่วยเหลือในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม ตอบ เพื่ อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม
3 แนวทางให้ นักเรียนได้ เรียนอย่างสนุ กสนาน ได้ เห็นการปฏิบัติจริง และสบายใจ โดย
ผู้วิจัยคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มของผู้เรียน คอยช่วยเหลือและแก้ ไขพฤติกรรมไม่
เหมาะสม และกระตุ้นเสริมกาลังใจให้ ทุกคนร่วมกันคิดและปฏิบัติอย่างสนุกสนาน และนักเรียนมี
การแสดงออกด้ วยการพูดและการปฏิบัติในการช่วยเหลือในการทางาน ทาให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้

1 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ น
การเรียนรู้ท่เี น้ นการปฏิบัติ ผู้สอนควรเตรียมตัวและมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ จัดระยะเวลาใน
การเรียนการสอนอย่างรอบคอบ
2 จากการเรี ยนโดยใช้ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ เรียนรู้อย่างเป็ นระบบ และสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนควรสร้ างกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นได้ เนื่องจากนักเรียนมีความคุ้นเคยกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ทาให้
เกิดความเข้ าใจได้ ง่าย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1 ควรศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่นื ๆ โดยใช้ ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น
2 ควรมีการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
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