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เฉลิมพร  จันทร์ทอง: การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือ
แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: 
กรณีศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. รัศมี  ชูทรงเดช.  169 หน้า. 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมาย
ของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ (2) เพื่อน าเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อ
วิเคราะห์นโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือแบบเรียนวิชาหน้าท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม และวิชาประวัติศาสตร์ไทยจากส านักพิมพ์ 4 แห่ง ได้แก่ 
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), บริษัท ส านักพิมพ์แม็ค 
จ ากัด และองค์การค้า สกสค. ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์การสื่อความหมายมรดกทาง
วัฒนธรรมในกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการน าเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมซึ่งเสนอ
คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ( International 
Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) ร่วมกับการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
จ านวน 3 คน และการสนทนากลุ่มผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 
252 คน 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม 10 ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือแบบเรียนท้ัง 4 ส านักพิมพ์พบว่ามี
เนื้อหาไม่ครบตามท่ีแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ผลจาก
การศึกษายังพบว่าไม่มีส านักพิมพ์ใดสื่อความหมายได้ครบถ้วนตามตามหลักเกณฑ์การสื่อความหมาย
มรดกทางวัฒนธรรมของอีโคโมส ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนและการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผู้กลุ่มเรียน พบว่า หนังสือแบบเรียนของส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้รับ
เลือกว่ามีการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้ดีท่ีสุด โดยนักเรียนและครูผู้สอนเน้นว่า
เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนควรกระชับ ทันสมัย และมีจัดระเบียบข้อมูลได้ดี ส่วนภาษาท่ีน าเสนอควรจะ
เป็นภาษาท่ีทันสมัย เหมาะกับอายุของผู้เรียน และควรเลือกภาพประกอบภาพท่ีน่าสนใจ ทันสมัย ให้
ข้อมูลสอดคล้องกับเนื้อหา สิ่งส าคัญท่ีสุดในการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน 
คือการสร้างองค์ความรู้ ความเพลิดเพลิน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม  
 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา ........................................                                          ปีการศึกษา 2556 
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 The objectives of the study were: (1) to analyze the cultural – educational 
policies and interpretation approach about Cultural Heritage Preservation in the Learning 
Area of Social Studies, Religion and Culture, and (2) to promote the suggestions for the 
interpretation of the textbook contents in the Learning Area of Social Studies, Religion and 
Culture textbooks. Mixed methodologies, qualitative and quantitative researches were 
used to analyze the cultural – educational policies and textbooks of the Civics, Culture 
and Living subject and Thai History subjects from 4 publishers: Aksornchareontasana Press 
Company Limited, Institute of Academic Development (IAD) Press Company, MAC 
Education Press Company and Suksapanpanit Press. The data analysis is based upon the 
principles of heritage interpretation proposed in the ICOMOS Charter for the Interpretation 
and Presentation of Cultural Heritage Sites, International Council on Monuments and Site 
[ICOMOS] (2007), together with an interview of 3 social studies teachers and a focus group 
of 252 volunteers of upper level students at Yothinburana School. 
 The findings revealed that the Learning Area of Social Studies, Religion and 
Culture in the Basic Education Curriculum 2010 A.D. (2551 B.E.) contains 10 indicators 
related to the interpretation of cultural preservation. Based upon the content analysis of 4 
publishers, the study found that the contents of their textbooks do not cover all indicators 
as assigned by the Basic Education Curriculum 2010 A.D. Moreover, this study also found 
that the textbook contents from all publishers do not completely interpret according to 
the ICOMOS principles of the heritage interpretation. The results from the interview of the 
teachers and the focus group with volunteer students from all majors of the upper 
secondary level showed that the Institute of Academic Development (IAD) Press Company 
was chosen as the most interpretative. The students and the teachers emphasized that 
the textbook contents should be easy, modern and well-organized. The language usage 
should be modern and suitable for students’ age, the pictures should be interesting, 
modern and associated with its contents. The most important cultural interpretation in the 
textbook contents is that the body of knowledge, enjoyment and awareness raising the 
values and reservation of cultural heritage. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการจากการเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้วิจัยพยายามหาค าตอบของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมใน
หนังสือแบบเรียน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าให้เข้าใจการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเสียสละเวลาให้ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  
รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ก าลังใจ และ
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 คณาจารย์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้กับผู้วิจัย จนได้น าความรู้มาใช้กับ
การศึกษานี้  
 ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ที่ได้ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจในการท าการศึกษานี้   
 ครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนในส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม. 1) ที่ให้ความร่วมมือในการตอบค าถามเป็น
อย่างดี และส านักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
 ที่ส าคัญ พ่ีน้องพ้องเพ่ือน CRM ทุกรุ่นที่มีส่วนเติมเต็ม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 
และร่วมศึกษา ตลอดเส้นทางการศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ 
 สุดท้ายนี้ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติ ๆ ของผู้วิจัย ผู้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนในทุก ๆ 
ด้านด้วยความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดีเสมอมา 
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