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สทุธาวลัย์ สขุนาม : บทบาทของงานโบราณคดีตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน
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 งานวิจยัฉบบันีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบทบาทของงานโบราณคดีต่อการศึกษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศไทย 
  
 การศกึษาวิจยัสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 1.หลกัสตูรการศกึษาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบังานโบราณคดีมีอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัการแบง่ยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์  การสร้างบ้านเมืองเป็น
อาณาจกัรโบราณ การสถาปนาราชธานีในยคุสมยัตา่งๆ พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม เป็น
การวางรากฐานให้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองของประวัติศาสตร์และโบราณคดี แต่สิ่งท่ีเป็นข้อจ ากัดการ
เรียนรู้คือ เวลาเรียน ท่ีน้อยเกินไปเม่ือเทียบกบัจ านวนเนือ้หา 
 2.ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนวิชาสงัคมศกึษา สาระประวตัิศาสตร์ เพราะตระหนกัใน
ความส าคญัต่อความเป็นปึกแผ่นของชาติ และบทบาทงานโบราณคดีมีความน่าสนใจในการเป็น
แหลง่การเรียนรู้ และ การศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ เพราะเป็นสิ่งท่ีสามารถพิสจูน์ได้ตามความจริง 
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This research aimed is to study the role of archaeology on secondary education 

in THAILAND. 
 
Study Result can be concluded as follow:  
1.The contents that related the role of archaeology is enough to study. Especially 

historical times, history learning methods, a creation of ancient city in THAILAND, a 
foundation of the capital, social developments that all are main base of knowledge 
which important to the students who want to learn in history; archaeology part. The gap 
is time to study which not match with the large contents in the subject.  

2.The students have good attitude with History and Archaeology. Because they 
are realized about The Unity of Nation. The role of archaeology is very important, it is 
interested by the way of self-learning center.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.จิรัสสา คชาชีวะ ผู้ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการท าสารนิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์มยุรี วีระ
ประเสริฐ ผู้ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระในครัง้นี  ้ ซึ่งให้ค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขงานของข้าพเจ้า ส่งผลให้สารนิพนธ์เล่มนีถู้กต้องและ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นเป็นอยา่งสงู   
  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ทุกท่าน 
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ.ดร.ผาสขุ อินทราวธุ ผู้ ให้ค าแนะน าและประสบการณ์ในการเรียนอนัมีคา่
ยิ่งในการใช้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า , ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ า
กลุ่มนกัศกึษาโบราณคดีปริญญาโทภาคพิเศษ ท่ีให้ความรู้แนวคิด กระบวนการท างาน และคอย
ดแูลเอาใจใส่พวกเรามาตลอด ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทุกท่านมา ณ ท่ีนี ้ 
และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกหลายๆท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ท่ีนีท่ี้อบรมสั่งสอน ให้
ความรู้ ประสบการณ์ ค าแนะน าดีๆเก่ียวกบังานโบราณคดีมาตลอด 
 
              ขอขอบคุณพ่อ แม่ และ น้องๆ ครอบครัวสุขนาม ท่ีคอยสนับสนุนอยู่เบือ้งหลัง
ความส าเร็จนี ้ 
 
              ขอขอบคณุ คณุศรัณยา่ สง่เสริมสวสัดิ ์อ้อมกอดของพี่ก้อยเป็นก าลงัใจท่ีดีเย่ียมสดุๆ 
 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ โบราณคดีทุกๆท่านท่ีได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมาตลอด
ระยะเวลาในการศกึษาปริญญาโทครัง้นี ้ 
 
 และสดุท้ายขอบคณุมีก้บัไจ ๋ส าหรับก าลงัใจดีดีท่ีมีให้กนัเสมอ 
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