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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเศรษฐศาสตร์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3) ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จ านวน30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ                 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2) แบบวัดความสามารถใน

การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการวิจัย พบว่า  

1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน

เกณฑท์ี่ก  าหนด คิดเป็นร้อยละ 83.33  

2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน

เกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 83.33  

3 ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่มในระดับมาก  

4 ความพึงพอใจของนักเ รียนที่ มี ต่อการพัฒนาความสามารถในการเ รียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.36)  

ค าส าคญั : การพัฒนาความสามารถ, การเรียนรู้ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับวงการศึกษาไทย 

เพ่ือให้เยาวชนหรือนักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมที่เปล่ียนไป โดยมุ่งเน้นให้

เรียนรู้จากการด าเนินชีวิตประจ าวันและเท่าทนัสังคมโลกด้วยการเช่ือมโยงระบบความรู้ที่มีอยู่ใน

แหล่งต่างๆ กับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรับเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

สถานการณ์ในการแข่งขันจึงเข้มข้นองค์กรที่จะอยู่รอดได้จะต้องเรียนรู้ให้ทนัสถานการณ์โดยอาศัย

การปรับเปล่ียนที่คล่องตัวคนในองค์กรจะต้องเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือผลักดันให้องค์กรมุ่งไปสู่  “ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้องค์กร

สามารถเรียนรู้ ได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธผิลมากขึ้น 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการ

เรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคน ทั้งในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ต้องเรียน เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันบนโลก ที่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ท าให้เป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบมีความสามารถทางสังคมมีความรู้ทักษะคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยให้

ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้าน ทั้งด้านทักษะ และกระบวนการด้านเจตคติและ

ค่านิยม และ ในมาตรฐาน ส 4.3 ได้ก าหนดไว้ว่าเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาไทยมีความรัก ความภมูิใจ และธ ารงความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังน้ัน 

ภมูิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความส าคัญกบัการเรียนการสอน โดยเน้นให้เหน็คุณค่าสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ยึดม่ันในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยหลักธรรมและคุณธรรมมีค่านิยมที่

พึงประสงค์รักและผูกพันกับท้องถิ่น และประเทศชาติมีความภูมิใจในความเป็นไทยที่จะท าให้

นักเรียนเข้าใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย และสงัคมโลก 

จังหวัดก าแพงเพชร มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคม และมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่หลากหลายต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยทั่วไปการด ารงชีวิตได้เปล่ียนไปมากตามแรงกระทบ

จากสังคมภายนอกแต่ชาวชนบทกยั็งคงรักษาและปฏบัิติตามศิลปวัฒนธรรม อย่างเหนียวแน่นซ่ึง

เป็นจุดเด่นโดยส่วนรวมเป็นคุณค่ามหาศาลส าหรับชาวก าแพงเพชร ที่จะต้องช่วยกันท านุบ ารุง

ส่งเสริมและพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสบืสานเกียรติภมูิดั้งเดิมและพัฒนาความ

เป็นนักปราชญ์แก่ชาวก าแพงเพชรสบืไป 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยทกัษะความสามารถในการจัดการความรู้ ที่เน้นภมิูปัญญา

ท้องถิ่น จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถการสื่อสาร และการมีปฏสิัมพันธ์กัน โดยการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองราว

ต่างๆ ในการวางแผนแก้ปัญหาตัดสินใจและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าว 



ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ภมูิปัญญาในท้องถิ่น

เป็นแนวคิด แนวปฏบัิติที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมีข้ึนเพ่ือการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความกิน

ดีอยู่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเป็นเคร่ืองมือในการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกบัสงัคมท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดในการพัฒนาท้องถิ่นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่นเรียนรู้สังคม และในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้สอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความคิดว่าภมูิปัญญาท้องถิ่นจะช่วยพัฒนา 

การเรียนของผู้เรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ จึงสนใจท าวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการ

เรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นขึ้น 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สมมติฐานการวิจยั 

1 นักเรียนมีพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

2 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

3 พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

 4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจยั 

1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัง

ตะเคียนประชานุสรณ์จังหวัดก าแพงเพชร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  2 

ห้องเรียนห้องเรียนละ 30 คน 

2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในคร้ังน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังตะเคียน

ประชานุสรณ์ จ านวน 1 ห้อง เลือกโดยวิธสีุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดย

การวิธจัีบฉลาก 



3 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวน 5 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 เร่ืองหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

3 เร่ืองทฤษฎีใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองการพ่ึงพาอาศัยกนัและการแข่งขันกนัทางเศรษฐกจิ 

4. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังตะเคียน ประชา

นุสรณ์ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 แผน  

 2 แบบประเมินวัดความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อจบการเรียนแต่ละ

แผนการเรียนรู้   

 3 แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 4 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1 ช้ีแจง และ อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ตามแผนการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียน เข้าใจ 

2 ด าเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 แผน จ านวน 15 

ช่ัวโมง และหลังการเรียนรู้แต่ละแผนการเรียนรู้ผู้เรียนท าแบบวัดความสามารถในการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ 

3 หลังจากท าการสอน จนครบทั้ง 5 แผน นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4 ครูท าแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม โดยวิธีการสังเกต ต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เม่ือจบการเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้  

5 หลังจากท าการสอน จนครบทั้ง 5 แผน ผู้สอนให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 



1. วิเคราะห์ การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่ม ต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าเฉล่ีย (Mean)  

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจยั 

 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนน/ร้อยละ ของการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามกลุ่มเรียนและแผนการ

เรียนรู้ 

ก
ลุ่
ม
ท
ี่  

คะแนนของการประเมินความสามารถในการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 คร้ัง คร้ังละ 

18 คะแนน 

ผลรวมคะแนน

การพัฒนา

ความสามารถฯ 

(รวม 90 

คะแนน) 

  

ร้อยละ

ของ

คะแนน

รวม 

เกณฑผ่์าน

คะแนนไม่

ต ่ากว่า

ร้อยละ 

80 

  

แ
ผ
น
ท
ี่  1

 

แ
ผ
น
ท
ี่  2

 

แ
ผ
น
ท
ี่  3

 

แ
ผ
น
ท
ี่  4

 

แ
ผ
น
ท
ี่  5

 

1 14 15 15 16 15 75 83.33 ผ่าน 

2 14 14 16 13 15 72 80.00 ผ่าน 

3 13 16 14 15 16 74 82.22 ผ่าน 

4 13 13 16 13 16 72 78.89 ไม่ผ่าน 

5 15 16 13 14 15 73 81.11 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดย

ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลรวมของคะแนนการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิด

เป็นร้อยละ 16.67 



2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

ตารางที ่2 แสดงคะแนน ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมิูปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ล าดับ

เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

เกณฑ ์ผ่านคะแนน 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
(เตม็ 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 



ล าดับ

เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

เกณฑ ์ผ่านคะแนน 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
(เตม็ 30 คะแนน) 

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 23 76.67 ไม่ผ่าน 

ภาพรวม 

(ค่าเฉล่ีย) 
25.27 84.22 ผ่าน 

  

 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนน ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมิูปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียน 

จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนผ่านเกณฑ ์ 25 83.33 

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 5 16.67 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการสอบผ่านเกณฑ ์คิดเป็น

ร้อยละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบของ

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 5 คน  

  3 ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

 



ตารางที ่4 แสดงคะแนนเฉล่ีย/ร้อยละ พฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมิู

ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายกลุ่ม 

หัวข้อศึกษา

พฤติกรรม

กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 
คะแนนเฉล่ีย

รวม 
ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
 

แ
ป
รค่
า 

1.การแบ่ง

หน้าที่กนั

อย่าง

เหมาะสม 

3.80 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 3.90 มาก 

2.ความ

รับผิดชอบต่อ

งานกลุ่ม 

 

4.00 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 3.87 มาก 

3.ความกล้า

แสดงความ

คิดเหน็ 

3.60 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.77 มาก 

4.การยอมรับ

ความคิดเหน็

ภายในกลุ่ม 

3.80 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 3.60 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก 

5.ความมี

น า้ใจ

ช่วยเหลือกนั 

4.20 มาก 4.80 
มาก

ที่สุด 
4.80 

มาก

ที่สุด 
4.40 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.50 มาก 

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

 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรม

กลุ่มระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย = 3.95)  

4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

 

 

 



ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถใน

การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 

30 คน 
 

รายการประเมิน   S.D. 
แปล

ความหมาย 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.29 0.44 มาก 

ด้านการเรียนรู้แบบภมูิปัญญาท้องถิ่น 4.26 0.48 มาก 

ด้านผู้สอน 4.56 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่ 4.36 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ

ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x
 ̅
= 4.36, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจด้านผู้สอนในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.56, S.D. = 0.52) ส่วนด้านกิจกรรมการ

เรียนรู้ (x ̅= 4.29, S.D. = 0.44) และ ด้านการเรียนรู้แบบภมูิปัญญาท้องถิ่น (x ̅= 4.26, S.D. 

= 0.48) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สามารถอภิปราย

ผลได้ดังน้ี 

1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลรวมของคะแนนการพัฒนาความสามารถใน

การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

16.67 ผู้วิจัยขออภิปรายด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการที่หน่ึงแผนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

เป็นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นกระบวนการร่วมกันของผู้สอน ผู้เรียน 

และปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อจริงและสื่อ

ประสบการณ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ และได้ประสบการณ์จริง อันสอดคล้องกบั

มาตรา 23, 24, 59, และ มาตรา 69 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ

ตามอธัยาศัยมุ่งเน้นการน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภมูิปัญญาท้องถิ่นและการ



น าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ให้มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภมูิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอุไร ปานะโปย, จุฑามาศ ไชยวงศ์ และพัชรี สายพาด (2557, บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเร่ืองการท าพริกลาบ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดเรียนการเรียนรู้

โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเร่ืองการท าพริกลาบ มีพัฒนาการทั้งโดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ที่

ผู้วิจัยก าหนด ประการที่สอง ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่ว่าแผนการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ผู้วิจัยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อจริงและสื่อประสบการณ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก

เหตุการณ์ และได้ประสบการณ์จริง อีกทั้งการคัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงปฏิบัติอยู่และ

ค่อนข้างจะลบเลือนไปแล้ว มาเข้าเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามขั้นตอน มีการปฏิบัติฝึกฝน โดยการก ากับดูแลของครู ปราชญ์

ชุมชน และปราชญ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทกัษะและสามารถ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (ปาริฉัตร ลีลาเลอเกยีรติ, 2554) 

2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 มี

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้วิจัยขออภิปรายด้วยเหตุผล คือ ผู้วิจัยได้สร้าง

แผนการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ เป็นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่เกดิจากประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนรู้ ในท้องถิ่น ในชีวิตของคนในชุมชน ที่

ผ่านกระบวนการศึกษา สงัเกต คิดวิเคราะห์จนเกดิปัญหาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ

ขึ้ นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เร่ือง โดยไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา จึง

จัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการการปรับตัว

ในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยสามารถศึกษาได้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมมากกว่า

นามธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ พูลจิต หล่ีอินทร์ (2556, น 95-99 ) ได้ศึกษาผลการการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เร่ือง วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเมก็ อ าเภอหนองสองห้อง 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนรู้ จากการใช้หน่วย

การเรียนรู้บูรณาการ เร่ืองวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ และมีเจตคติที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ทั้งในด้านการรับรู้ 

ด้านการตอบสนอง ด้านการรู้คุณค่า ด้านการจัดระบบ และด้านลักษณะนิสยั โดยภาพรวมและราย

ข้ออยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกบั นางแสงบุญ เชิญธงไชย, นางสาวอาทติยา นันตะภมูิ และว่าที่

ร้อยตรีหญิง ดร.อุไร ปานะโปย (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาการจัดการ



เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เร่ืองการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนอยู่ในระดับมาก  

3 ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมกลุ่ม

ระดับมาก(คะแนนเฉล่ีย = 3.94) เม่ือพิจารณารายข้อของพฤติกรรม พบว่า นักเรียนมีคะแนน

พฤติกรรมกลุ่มในหัวข้อความมีน า้ใจช่วยเหลือกนัในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย = 4.52) เมื่อ

เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ความมีน า้ใจช่วยเหลือกนัมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย = 

4.52) รองลงมา การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉล่ีย = 3.90 ) ความรับผิดชอบต่อ

งานกลุ่ม (คะแนนเฉล่ีย = 3.86) ความกล้าแสดงความคิดเห็น(คะแนนเฉล่ีย = 3.76) การ

ยอมรับความคิดเหน็ภายในกลุ่ม (คะแนนเฉล่ีย = 3.70) ผู้วิจัยขออภิปรายด้วยเหตุผลดังน้ี ผู้วิจัย 

ได้จัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ขั้นตอน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น

ระบบ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มมีการแสดงออกด้วยการพูดสื่อสาร และการ

แสดงความมีน า้ใจในการช่วยเหลือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ถาม ตอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซ่ึงในการจัดการเรียน

การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ น้ัน สมาชิกกลุ่มทุกคนยอมรับว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเรจ็ของกลุ่ม

ทุกคร้ังเป็นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทยีมกันต่อผลงานกลุ่ม ทุกคน

ในกลุ่มจึงต้องมีส่วนร่วมในการคิดปฏิบัติ ยอมรับความคิดเหน็ของเพ่ือน ร่วมเสนอและปฏิบัติ

ด้วยความเต็มใจ ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่ม คอยช่วยเหลือปรับและแก้ไข

พฤติกรรมไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมก าลังใจให้ทุกคนร่วมกันคิดและปฏบัิติอย่างสนุกสนาน 

ซ่ึงเป็นข้อสนับสนุนของพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่ประสบความส าเรจ็  

4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ของการกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ นักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.36, S.D. = 

0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับ มากที่สดุ (x ̅= 4.56, S.D. = 0.52) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (x ̅= 4.29, S.D. = 0.44) และ ด้านการเรียนรู้แบบภมูิปัญญาท้องถิ่น (x ̅= 

4.23, S.D. = 0.48) ตามล าดับ ผู้วิจัยขออภิปรายด้วยเหตุผลดังน้ี การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนจะให้ประสบผลส าเรจ็น้ัน ต้องเร่ิมต้นที่ตัวครูก่อน โดยครูผู้สอนจะต้อง

เป็นผู้เตรียมการเรียนการสอน น าเสนอตัวอย่าง และแนะน าแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางให้

นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน ได้เหน็การปฏิบัติจริง และสบายใจ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

โดยผู้วิจัยคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มของผู้เรียน คอยช่วยเหลือปรับและแก้ไข

พฤติกรรมไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมก าลังใจให้ทุกคนร่วมกันคิดและปฏบัิติอย่างสนุกสนาน 

และนักเรียนมีการแสดงออกด้วยการพูดและการปฏบัิติในการช่วยเหลือในการท างาน สมาชิกใน



กลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ถาม ตอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับ อุไร ปานะโปย, จุฑามาศ ไชยวงศ์ และพัชรี สายพาด 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

ฐานเร่ืองการท าพริกลาบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1) ด้านความรู้สึก พบว่า 

นักเรียนสนุก ได้เหน็การปฏบัิติจริง และสบายใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่านักเรียนมีส่วนร่วม

ในการตอบค าถาม ได้ร่วมสังเกตการท า และได้ช่วยยกของ 3) ด้านความรู้ พบว่านักเรียนได้

ความรู้เร่ืองการท าน า้พริก เรียนแล้วเข้าใจ และได้รู้ส่วนผสมของน า้พริก  

 

ขอ้คน้พบ 

1 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้

เศรษฐศาสตร์โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้โดยภมูิปัญญาท้องถิ่น มี 6 ขั้นตอน ท าให้

แผนการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นเป็นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ เน้น

กระบวนการร่วมกนัของผู้สอน ผู้เรียน และปราชญ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็น

สื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อจริงและสื่อประสบการณ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ และได้

ประสบการณ์จริง 

2 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภมูิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้

โดยภมูิปัญญาท้องถิ่น มี 6 ขั้นตอน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มมีการแสดงออก

ด้วยการพูดสื่อสาร และการแสดงความมีน า้ใจในการช่วยเหลือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ถาม ตอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

กลุ่ม  

3 แนวทางให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน ได้เหน็การปฏิบัติจริง และสบายใจ โดย

ผู้วิจัยคอยติดตามดูแลการปฏบัิติงานของกลุ่มของผู้เรียน คอยช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมไม่

เหมาะสม และกระตุ้นเสริมก าลังใจให้ทุกคนร่วมกันคิดและปฏบัิติอย่างสนุกสนาน และนักเรียนมี

การแสดงออกด้วยการพูดและการปฏบัิติในการช่วยเหลือในการท างาน ท าให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้



1 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น

การเรียนรู้ที่เน้นการปฏบัิติ ผู้สอนควรเตรียมตัวและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ จัดระยะเวลาใน

การเรียนการสอนอย่างรอบคอบ  

2 จากการเรียนโดยใช้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนควรสร้างกจิกรรมการเรียนรู้

ที่สามารถบูรณาการกบัรายวิชาอื่นได้ เน่ืองจากนักเรียนมีความคุ้นเคยกบัภมูิปัญญาท้องถิ่น ท าให้

เกดิความเข้าใจได้ง่าย 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1 ควรศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยใช้ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น  

2 ควรมีการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ในระดับช้ันอื่นๆ ต่อไป 
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