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บทที่ 1 
                                              บทนํา 
 

 

1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

                ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  ของยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ  ซึ่ งรวมทั้งประเทศไทยดวย   ในการที่จะปรับสภาพ 

บานเมืองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจนี้  ส่ิงที่จะตองกลาวเปนสิ่งแรก  คือ 

การปรับตัวทางดานการศึกษา  การศึกษาถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาบานเมืองใหทันกับ 

ยุคสมัย   เพราะการศึกษาถือเปนเครื่องมือในการใชพัฒนาทรัพยากรมนุษย    

(โกวิทย  ประวาลพฤกษ . 2534 : 1) 

               ในเมื่อมีการปรับสภาพบานเมืองใหพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ส่ิงที่จะตองปรับเปนอันดับ

แรกคือการศึกษา  ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหเหมาะกับสถานการณปจจุบัน  ดวย

วิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน   สรางงานชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน   การปรับโครงสรางและระบบ

การศึกษายึดหลักบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเสมอภาค   นโยบาย

การศึกษาเพื่อสรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน (กรมวิชาการ. 2544 : 2) 

                กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 27  และบทเฉพาะกาลมาตราที่  71  

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2542  จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ขึ้นโดยยึดหลักความเปนเอกภาพดานนโยบาย  และความ 

หลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือ  จัดหลักสูตรเปนแกนกลาง จัดโครงสรางหลักสูตรใหยืดหยุน 

กําหนดมาตรฐานการศึกษารวม  12  ป สาระการเรียนรู   มาตรฐานการเรียนรู  แตละกลุมสาระ 

การเรียนรู และเปนชวงชั้น ชวงชั้นละ 3  ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเปนไทยความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตอ   

ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียด เปนรายภาค   และรายป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

ในชุมชนสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น    คุณสมบัติอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย  (กรมวิชาการ . 2544 : 3) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

2 

 

               การจัดการศึกษามุงเนนความสาํคัญทั้งดานความรู ความคดิ  ความสามารถ คุณธรรม

กระบวนการเรยีนรู  และความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพฒันาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลัก 

ผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได สงเสริมให ผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และ

ความสัมพันธของตนกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  และสงัคมโลก  รวมทั้งความรู

เกี่ยวกับประวตัิศาสตร  ความเปนมาของสงัคมไทย และระบบการเมือง  การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ความรู ทกัษะดานวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี  

ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ   การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยนื  ความรูเกีย่วกบัศาสนา และศิลปะ  

วัฒนธรรม  การกีฬา    

ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญาความรู   และทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา   

ความรูและทกัษะในการประกอบอาชีพ   และการดํารงชวีิตในสังคมอยางมีความสุข  

                สถานศึกษาจงึตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดกระบวนการคิด การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ   และการประยุกตความรูมาใชปกปองและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให 

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   โดยการนาํทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการจัด  

ประสบการณ ดังกลาวขางตน (กรมวิชาการ. 2544 : 4) 

               ภูมิปญญาชาวบาน  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เปนองคความรูที่มีอยูในทองถิ่น เกิดจาก

การสั่งสมประสบการณของผูคนในทองถิน่ ผานกระบวนการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน  จน

ไดเปนขอสรุปของความรูที่ยดึถือสืบทอดตอ ๆ กนัมา เพราะฉะนัน้ภูมปิญญาชาวบานจงึมีความ

สอดคลองกับเร่ืองของทองถิน่  มากกวาภมูิปญญาจากภายนอก  (คณะกรรมการฝายประมวล

เอกสารและจดหมายเหต,ุ 2543 : 10) การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันพื้นฐาน จงึเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชวีิตของนักเรียนในทองถิ่น นั้น ๆ    

               จังหวัดสมทุรปราการมีสภาพภูมิประเทศทีม่ีลักษณะเปนภูมิประเทศที ่หลากหลาย  ทํา

ใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่นหลายดาน  (คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 

2543 : 144)  โดยเฉพาะการทํามาหากนิ  ซึ่งเปนอาชพีทีค่นโดยทัว่ไปใชเพื่อการหาเลี้ยงชพี  ใน

จังหวัดสมุทรปราการมีภูมปิญญาทองถิน่ที่เกี่ยวกับการทํามาหากนิที่มากมาย   สั่งสมกนัมา 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  อันประกอบดวย  การทํานา  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกุง   การตอเรือ  การ

ประมงน้ําตื้น  การประมงน้าํลึก  การทําสวนผลไม   และการทอเสื่อ (คณะกรรมการฝายประมวล

เอกสารและจดหมายเหต ุ.2543 : 144 – 206) 
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               จากความเปนมาดังกลาวขางตน  กระทรวงศกึษาธกิารไดกาํหนดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 

ที่มีแตสาระ และมาตรฐานการเรียนรู  โดยใหโรงเรียนเปนผูจัดหาเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพ

ปญหา และความเปนอยูของคนในทองถิ่น  จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษาโดยการนํา 

ภูมิปญญาชาวบานมาใชในการจัดทาํหลกัสูตรขั้นพื้นฐานของสาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดสมุทรปราการ   เปนเรื่องที่จะตองศึกษาหาความเหมาะสมและใหตรงกับความตองการ

ของชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา  โดยที่ จังหวัดสมุทรปราการมีผูคนประกอบ

อาชีพจากภูมปิญญาทองถิน่หลายดาน ดงันัน้จึงควรมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน

สถานศกึษาเพื่อใหผูศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการสรางอาชีพที่เหมาะสม 

                

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

               1.2.1  เพื่อศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทาํมาหากินที่เหมาะสมตอ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ 

               1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนในการนํา 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทาํมาหากินในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขัน้พืน้ฐาน ใน 

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

                ผลที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้  จะเปนแนวทางในการใหสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของ

จังหวัดสมุทรปราการ นําผลการวิจยัไปใชในการบรหิารสถานศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และตรงกับความตองการของชุมชน และผูสอน 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
                 1.4.1  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูวิชาการโรงเรียน 

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดวางภูมปิญญาทองถิน่ทางดานการทํามาหากนิเขาสูสาระ 

การเรียนรูของหลักสูตรขั้นพืน้ฐาน  ในสถานศึกษาที่สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

สมุทรปราการ 
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                1.4.2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                         1) ประชากร  คือผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน  ในโรงเรียนสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมทุรปราการเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ เปน

ผูบริหารโรงเรยีนจาํนวน  146 คน  และครูวิชาการ ในโรงเรียนจาํนวน  146   คน  รวมทัง้สิ้น 

จํานวน  292  คน 

                          2) กลุมตัวอยาง  เปน ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการนาํมาสุม ตามตารางไดกําหนดขนาดกลุม  

ตัวอยางของเครจชี่  และมอรแกน   (Krejcie and Morgan . 1970 : 608)   ผูบริหารโรงเรียน

จํานวน 108  คน  ครูวชิาการ   จาํนวน  108  คน รวมทัง้สิ้น  216  คน 

               1.4.3  ภูมิปญญาทองถิน่ในจังหวัดสมุทรปราการทางดานการทํามาหากนิที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

                          1) การทํานา 

                          2) การเลี้ยงปลา 

                          3) การเลี้ยงกุง 

                          4) การประมงน้าํตื้น 

                          5) การตอเรือ    

                1.4.4  สาระการเรียนรูของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8 กลุม กลาวคือ ภาษาไทย, 

คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศกึษา, 

ศิลปศึกษา, การงานอาชพีและเทคโนโลย ี และ  ภาษาตางประเทศ 

 

1.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

                 กรมวิชาการไดจดัทําหลักสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยจัดทําเปนหลักสูตรแกนกลาง

ขึ้น เพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงนําสาระไปจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาแตละแหงให 

สอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่นแตละแหงที่สถานศึกษาแหงนัน้ตั้งอยู  ดงันัน้ในการศึกษา 

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการนาํภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากินซึง่เปนสิง่ทีม่ีอยูแลวใน

ทองถิน่และสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้นจงึสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดทํา

หลักสูตรของสถานศกึษาใหเหมาะกับสภาพทองถิน่และใหสอดคลองกบัหลกัสูตรแกนกลางที ่
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กรมวิชาการกาํหนด    ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ   เปนเรื่องของการศกึษาลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน

การทาํมาหากนิของจงัหวัดสมุทรปราการมาเพื่อใชเปน  ทรัพยากรในการบริหารดานการเรียน 

การสอนจัดทําหลักสูตรที่ใช ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับชวงชั้นที่  1 (ป.1 – ป.3)  และ 

ชวงชัน้ที่  2 (ป. 4 – ป.6) ซึ่งผูวิจัยไดวเิคราะหสาระการเรียนรูของหลกัสูตรขั้นพื้นฐานทีก่ําหนดไว  

8 กลุมสาระ อันไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปศึกษา   การงานอาชพีและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  ที่

เปนหลกัสูตรแกน ใหสอดคลองกับลักษณะภูมิปญญาทองถิน่ดานการทาํมาหากนิของจงัหวัด

สมุทรปราการ  ซึง่ประกอบดวย   การทํานา    การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกุง  การประมงน้ําตืน้  

และ การตอเ รือ     ดังตารางวิเคราะห ตอไปนี้ 

 

ตาราง 1  แสดงการวเิคราะหลักษณะภมูิปญญาทองถิ่นดานการทาํมาหากนิใหสอดคลอง  

            กับหลักสูตรแกนกลาง 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากนิ สาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง 

การทาํนา  ซึ่งมีขั้นตอน คือ 

1. การเตรียมดินไถนา  

2. การหวานกลา 

3. การถอนกลาและการรายกลา 

4. การดํานา 

5. การนาบขาวและการเกีย่วขาว 

6. การนวดและกองขาวหลังการนวด 

7. การขายขาว 

คณิตศาสตร,  วทิยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม,   สุขศึกษาและ 

พลศึกษา, ศิลป,    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย,ี    ภาษาตางประเทศ 
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ตาราง 1  (ตอ) แสดงการวเิคราะหลักษณะภูมิปญญาทองถิน่ดานการทาํมาหากนิใหสอดคลอง 

                        กับหลกัสูตรแกนกลาง 
 
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากนิ สาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง 

การเลี้ยงปลาในทีน่ี้คือการเลี้ยงปลาสลิด 

 ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

1. เลือกสถานที่ในการเลีย้งปลา 

2. การการเตรียมบอปลา 

3.  การปลอยแมปลา 

4. การสรางอาหารปลา 

5. การทดน้าํและการระบายน้ํา 

6.  การวิดบอ 
7.  การทําปลาสลิดเค็ม 

คณิตศาสตร,  วทิยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม,   สุขศึกษาและ 

พลศึกษา, ศิลป,    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย,ี    ภาษาตางประเทศ 

การเลี้ยงกุงตามธรรมชาติชายฝงทะเล 

1. การเตรียมพืน้ที ่
2. การเปดน้าํเชือ้ 

3. การปดเปดประตูระบายน้ํา 

4. การจับกุง 
5. การทาํกุงเหยยีด 

คณิตศาสตร,  วทิยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม,   สุขศึกษาและ 

พลศึกษา, ศิลป,    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย,ี    ภาษาตางประเทศ 

การประมงน้าํตื้น 

1. การสังเกตลมฟาอากาศ 

2. การสังเกตแหลงปลา 

3. การเก็บรักษาปลาในเรือ 

4. การทาํโปะ 

5. การฝกทักษะการใชอุปกรณ 
6. การคํานวณการขายปลา 

คณิตศาสตร,  วทิยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม,   สุขศึกษาและ 

พลศึกษา, ศิลป,    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย,ี    ภาษาตางประเทศ 

การตอเรือ 

1.การศึกษาเรอืประเภทตาง ๆ 

คณิตศาสตร,  วทิยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม,   สุขศึกษาและ 
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ตาราง 1  (ตอ) แสดงการตารางวิเคราะหลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นดานการทาํมาหากนิให 

                        สอดคลองกบัหลักสูตรแกนกลาง 
 
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากนิ สาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง 

2.การศึกษาการตอเรือแตละประเภท 

3.การเตรียมอุปกรณตอเรือแตละประเภท 

4.การฝกทักษะการใชเครื่องมือ 

5.การประกอบเรือ 

6.การเสริมกาบเรือ 

พลศึกษา, ศิลป,    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย,ี    ภาษาตางประเทศ 

 

               ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทํามาหากนิมาใชในการจัดทําหลักสูตรนี้ เปน

การศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  และครูวชิาการ  ถงึความเหมาะสมในการที่จะนํา 

ภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทํามาหากนิมาใชกับสาระของหลักสูตรแกนเพื่อจะเปนแนวทางใน

การจัดทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา  ดังกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี ้

                  ตัวแปรอิสระ ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการโรงเรียน 

                  ตัวแปรตาม  ไดแก ความคิดเห็นในเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิน่ดานการทํามาหากนิ

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ทัง้ 5 ดาน 

 

1.6  สมมุติฐานของการวิจัย 
   
                 ความคิดเห็นในการนาํภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทํามาหากนิลงในสาระการ

เรียนรู 8 สาระระหวางผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียน มีระดับความเหมาะสมที่แตกตางกนั 

 

 1.7  คํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัย       
   

             1.7.1  ภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทาํมาหากนิ หมายถงึ เนือ้หาที่เปนองคความรูและ

ประสบการณที่จะนํามาปรบัใชในสาระการเรียนรูของหลักสูตรข้ันพื้นฐาน แบงเปน 5 ดาน คือ 
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                          1) การทํานา   

                          2) การเลี้ยงปลาสลิด 

                          3) การเลี้ยงกุง ธรรมชาติชายฝงทะเล 

                          4) การประมงน้าํตื้น   

                          5) การตอเรือ   

               1.7.2  การนําภูมปิญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การนาํ 

เนื้อหาทีเ่ปนองคความรูและประสบการณของภูมิปญญาทองถิน่ มาสอดแทรกในเนื้อหาของ 

หลักสูตรทองถิ่นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

               1.7.3  หลักสูตรขั้นพืน้ฐาน หมายถงึ หลักสูตรขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 ของ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   

               1.7.4  สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หมายถงึ  โรงเรียนที่สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่มกีารจัดการศึกษาในชวงชั้นที ่1 และ 2 

               1.7.5  ผูบริหารโรงเรียน  หมายถงึ  หวัหนาสถานศึกษา ผูมหีนาที่รับผิดชอบในการ

บริหารโรงเรียน  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ ไดแก ครูใหญ  

อาจารยใหญ   ผูอํานวยการโรงเรียน 

                1.7.6  ครูวิชาการโรงเรียน  หมายถึง  ครูที่ รับหนาที่เปนครูวิชาการโรงเรยีน ซึ่งม ี

โรงเรียนละ 1 คน         

                 1.7.7 สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาจงัหวัดสมุทรปราการ หมายถงึสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 2 เขต                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


