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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
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการจากการเข้ าศึกษา
ต่ อ ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้วิจัยพยายามหาคาตอบของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมใน
หนังสือแบบเรียน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ทาให้เข้าใจการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเสียสละเวลาให้คาแนะนา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.มณีว รรณ ผิว นิ่ม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
รองศาสตราจารย์ช นัญ วงษ์วิภาค กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ กาลังใจ และ
คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
คณาจารย์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้กับผู้วิจัย จนได้นาความรู้มาใช้กับ
การศึกษานี้
ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ที่ได้ให้คาแนะนา ให้กาลังใจในการทาการศึกษานี้
ครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนในสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม. 1) ที่ให้ความร่วมมือในการตอบคาถามเป็น
อย่างดี และสานักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ที่สาคัญ พี่น้องพ้องเพื่อน CRM ทุกรุ่นที่มีส่วนเติมเต็ม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
และร่วมศึกษา ตลอดเส้นทางการศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้
สุดท้ายนี้ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติ ๆ ของผู้วิจัย ผู้มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนในทุก ๆ
ด้านด้วยความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดีเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยได้พัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่กาลังพัฒนาและพัฒนา ซึ่งวาง
มาตรฐานไว้ให้เท่ากับมาตรฐานโลก ดังนั้นจึงมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้ว 2 ฉบับ
คือ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2544” และปัจจุบันกาลังใช้ “หลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551” นอกจากนี้ ยั งได้ ก าหนดให้ โ รงเรี ย นแต่ ล ะ
โรงเรียนได้สอนควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-class standard school) โดย
พันธกิจต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นต้องการให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมตามที่จุดประสงค์กล่าวไว้ คือ “มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุ รั กษ์และพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทาประโยชน์และสิ่ งที่ดีงามในสั งคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, 2551: 2)
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ กาหนดนโยบายซึ่งได้ระบุ ในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเป็นแผนในการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางฯนั้น เป็นหลักสูตรที่คลุมอยู่ 2 ช่วง คือ หลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ คือ การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่นักเรียนสัญชาติไทยจะต้องเรียน
ทุกคน และหลักสูตรการศึกษาก่อนอุดมศึกษา คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาคสามัญ และหลักสูตร
สายอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะ หนังสือแบบเรียนซึ่งครูประจาวิชาใช้ในการร่วมในการสอน หรือใช้เพื่อให้นักเรียนทบทวน
การสอนหลังจากเรียนจบในชั้นเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือแบบเรียนที่
นักเรียนอ่านนั้นตรงตามนโยบายหรือไม่อย่างไร มีหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในประเทศไทยแบบไหนบ้าง
เหมาะสมกับ นั กเรี ย นไหม ที่ ส าคั ญคื อ ในการอนุ รัก ษ์ม รดกทางวั ฒ นธรรมนั้น ทางส านัก พิม พ์ไ ด้
นาเสนออย่างไร
งานวิจั ยนี้ เน้น การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมด้านการศึกษา ซึ่ง
นโยบายการศึ ก ษานั้ น เป็ น แผนที่ ท างกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งบั ง คั บ ให้ ค รู ผู้ ส อนสอนตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และนักเรียนผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) โดยผู้วิจัยได้เน้นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน และหนังสือแบบเรียนเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่
ครู ผู้ ส อนนามาประกอบในการเรี ยนการสอน ซึ่งจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงการสื่อความหมายจาก
หนังสือแบบเรียนว่า สื่อสารอย่างไร แบบไร มีกลวิธีอย่างไร นักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด และ
หนังสือเล่มใดที่สื่อสารออกมาชัดเจนบ้าง และมีมาตรฐานครบตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนดไหม
ผู้ใช้มีความรู้สึกอย่างไรกับแบบเรียนที่ใช้ในการสอน
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เนื่องจากจะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึง ความสาคัญของการรับรู้ของผู้เขียน ผู้ประพันธ์แบบเรียนของนัก เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นี้ ซึ่งเป็นวิชาที่สาคัญที่ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างในสังคม อาทิ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง อีกทั้งวัฒ นธรรมที่หลากหลายที่เข้ามาในประเทศไทยทาให้สานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมขาดหายไป จึงจาเป็นต้องวิจัยให้ทราบถึงการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในแบบเรียนเป็นอย่างไร และควรทาอย่างไร
การศึ ก ษาเฉพาะวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมนั้ น โดยเฉพาะระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 มาตรฐานและตัวชี้โดยปกติแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น
จะแยกเป็นชั้นปี กาหนดไว้ว่าแต่ละชั้นต้องเรียนรู้อะไร แต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 นั้ นมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดจะรวมกัน คือ จะเรียนชั้นไหนก็ได้ตามเห็นว่าเหมาะสมและสมควร แต่ตลอด 3 ปีนี้นักเรียน
จะต้องเรียนครบตามกาหนด ซึ่งเป็นการท้าทายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ จึงมี
โรงเรียนมากมายที่พร้อมที่จะเป็นโรงเรียนนาร่องในการจัดการศึกษาต้นแบบ ดังนั้นเนื้อหาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจึงเข้มข้น และมีเนื้อหาด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมากมาย
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เพื่อนาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1.1 ด้ำนเนื้อหำ
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากเอกสารต่าง ๆ เพื่อทราบถึง
3.1.1.1 นโยบายที่จัดทาโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
3.1.1.2 แนวคิดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่นาเสนอเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1.1.3 ค้นคว้านิยาม ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการสื่อความหมาย
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
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3.2 กลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ศึกษากาหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.2.1 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครู – อาจารย์ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ภายใต้
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม. 1) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 ท่าน
รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่
นางพรชนก สุขพันธ์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอิทธิกร เหลืองอาสนะทิพย์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางภัททิยา พินิจค้า สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยครูทั้ง 3 ท่าน เป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชากลุ่มสาระสั งคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และมีประสบการณ์การสอนโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
3.2.2 นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ภายใต้
ส านั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1
(สพม. 1) ที่อาสาสมัครเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสิ้นจานวน 252 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
คือ
3.2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สามารถทางานเป็นคู่โดยสมัครใจ
ซึ่งผู้วิจัยกาหนดไว้ ระดับชั้นละ 50 คน รวม 150 คนเป็นอย่างน้อย
3.2.2.2 นักเรียนอาสาสมัครต้องสละเวลาในการสนทนากลุ่มตามวันและเวลา
ที่ผู้วิจัยกาหนด โดยต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งผู้วิจัยกาหนดจานวนขั้นต้น
ระดับชั้นละ 50 คน และมีผู้สนใจมาสมัครและเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม มาก ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ทั้งหมด 150 คน อย่างไรก็ตาม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมีนักเรียนในแต่ละระดับ
สมัครใจร่วมการวิจัย จานวนทั้งหมด 252 คน สรุปนักเรียนเข้าร่วมการสนทนากลุ่มดังนี้
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 66 คน
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 104 คน
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 82 คน
ตามที่ผู้วิจัยได้กาหนดจานวนประชากรของนักเรียนในเบื้องต้น 150 คน ผู้วิจัยได้สังเกต
ความสมัครใจของนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนระดับชั้นใดให้ความร่วมมือมากที่สุดเพียงไร
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4. ขั้นตอนของกำรศึกษำ
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะศึกษาเรื่องการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรม นโยบายทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดรายวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น จะทาการวิจัยแบบผสม
(Mixed Methodologies) โดยการสนทนากลุ่มตัวอย่างนักเรียน (Focus Group) และการสัมภาษณ์
เชิงลึกครูประจาวิชา (In-depth Interview)

4
4.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการน านโยบายทางการศึ ก ษาเป็ น หลั ก และดู ก ารสื่ อ
ความหมายของตาราเรียนจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ ว่านาเสนออย่างไร และเหมาะสมหรือไม่กับผู้เรียน
และง่ายต่อผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
4.4 การสรุปผลการศึกษา วิจัยจะได้นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูล มาเขียนเรียบเรียงเชิงพรรณนา และชี้แนะแนวทางเพื่อการพัฒนาแบบเรียนให้
ตรงกับแนวคิดทางด้านวัฒนธรรม
4.5 ข้อเสนอแนะ จะได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้สอน รวมไปถึงการสรุปจาก
การวิเคราะห์จากเอกสาร ตาราเรียน
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5. ข้อตกลงเบื้องต้น
งานวิจัยนี้จะยึด พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2543 แผนแม่บ ทการศึกษา
2552 – 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอจากตาราแบบเรียนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกรณีศึกษาสานักพิมพ์ต่าง ๆ 4 สานักพิมพ์ ดังนี้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด
องค์การค้า สกสค.
ในการคั ด เลื อ กส านั ก พิ ม พ์ นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กจาก 18 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ เ สนอต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ เพียง 4 สานักพิมพ์ เนื่องจากสานักพิมพ์ดังกล่าวเป็นที่นิยมของโรงเรียนใน
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยได้กาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนไว้ดังนี้
1. เป็นแบบเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เป็นแบบเรียนที่มีตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดอันเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม และวิชาประวัติศาสตร์

บทที่ 2
ปริทรรศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึ กษาวิจัย เรื่ องนี้ ผู้วิจัยได้ ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
1. การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา
1.1 ความหมายของการสื่อความหมาย
1.2 หลักการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ด้านการศึกษา
1.4 กลวิธีในการสื่อความหมายด้านการศึกษา
2. นโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
2.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
2.2 สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.3 สรุปสาระสาคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. วิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย
4. ปริทรรศน์วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1. การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา
เนื่องจากงานวิจัย นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเน้นหนังสือแบบเรียนที่เป็นสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ในการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิด
การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ความหมายของการสื่อความหมาย มีดังนี้
ความหมายของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage interpretation)
ได้มีผู้ให้ความหมายมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี หรือนักวิชาการด้านการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มีดังนี้

5

6
ตารางที่ 1 ความหมายของการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม
นักวิชาการ
ความหมายของการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม
ทิลเดน (Tilden, 1997: 9) กิจกรรมทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความหมายและ
ความสัมพันธ์ผ่านการใช้วัตถุดั้งเดิม ประสบการณ์ตรง และการใช้
สื่อในการจัดแสดงต่าง ๆ มากกว่าการสื่อสารข้อเท็จจริงง่าย ๆ
แบล็ค
ขบวนการสื่อสารให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถานที่หรือ
(Black, 2001: 124)
วั ต ถุ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน ความเข้ า ใจในมรดกและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการมีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
การสงวนรักษา
คณะกรรมการโบราณสถาน การสื่อความหมาย (Interpretation) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่มี
แห่งชาติว่าด้วยการสภาการ เจตนาเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชนและเสริมสร้างความ
โ บ ร า ณ ส ถ า น ร ะ ห ว่ า ง เข้าใจต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้รวมถึงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
ประเทศ ( International ทั่วไป การบรรยายสาธารณะ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในแหล่ง โปรแกรม
Council on Monuments การศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กิจกรรมชุมชน
and Site หรือ ICOMOS) และการศึกษาค้นคว้า การฝึกอบรม และการประเมินกระบวนการ
(ICOMOS, 2007: 3)
สื่อความหมายนั้น ๆ นั่นเอง
สมาคมสื่อความหมาย
กระบวนการสื่อสารที่หลอมรวมความความเชื่อมต่อแห่ งอารมณ์
แห่งชาติ (National
และสติปัญญาเข้ากับความสนใจใคร่รู้ของผู้ชมและความหมายของ
Association for
ทรัพยากร คาจากัดความดังกล่าว
Interpretation)
1. อารมณ์ความรู้สึก (Emotion)
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 2. สติปัญญา (Intellectual)
103)
3. ความสนใจใคร่รู้ของผู้ชม (Audience’s interests)
4. ความหมายของทรัพยากร (Meaning)
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จากตารางข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
ได้ว่า เป็นกิจ กรรม หรือ กระบวนการสื่อสารที่ทาให้ ผู้รับสารได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
เพลิดเพลิน และมีความตระหนัก/มีจิตสานึ กในการสงวนรักษาวัฒนธรรม โดยสื่อผ่านวัตถุที่นาเสนอ
ซึ่งด้านการศึกษานั้นวัตถุที่นาเสนอ คือ แบบเรียน และสื่อการเรียนการสอน และกระบวนการสอน
ของผู้สอน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนรู้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การกระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีใน
ท้องถิ่น การเลื อกใช้สื่ อควรเลื อ กให้ มีค วามเหมาะสมกั บระดับ พัฒ นาการ และลี ล าการเรีย นรู้ ที่
หลากหลายของผู้เรียน สาลี รักสุทธี (2553: 10 – 13) ได้จาแนกประเภทของสื่อการสอนหรือ
สื่อการศึกษา ไว้ดังนี้
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1.1.1 การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนแบ่งตามรูปลักษณ์
ตารางที่ 2 ประเภทสื่อการสอนทีจ่ าแนกตามรูปลักษณ์
ประเภทวัสดุ
1. หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. แบบฝึกหัด/ฝึกทักษะ
4. ใบงาน/กิจกรรม
5. รูปภาพ
6. แถบบันทึกเสียง
7. แผนภูมิ
8. แผ่นซีดีรอม
9. แผ่นซีดี
10. ชุดการสอน
11. หนังสือเสริม
ประสบการณ์
12. สื่อประสม
13. เอกสารอ้างอิง
ฯลฯ

ประเภทอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องฉายแผ่นทึบ
3. วิทยุ
4. โทรทัศน์
5. เทป
6. เครื่องเล่นวีซีดี
7. จอโปรเจ๊กเตอร์
8. วิดีทัศน์
9. ภาพยนตร์
10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
11. อินเทอร์เน็ต
ฯลฯ
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ประเภทวิธีการ
1. การอธิบาย
2. การสาธิต
3. การบรรยาย
4. การแสดงบทบาท
สมมติ
5. การเล่นเกม
6. การร้องเพลง
7. การเล่าเรื่อง/เล่า
นิทาน
8. การจัดกลุ่มศึกษา
9. เพือ่ นช่วยเพื่อน
10. วิธีสอนแบบต่าง ๆ
ฯลฯ
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1.1.2 การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนแบ่งตามลักษณะการนาไปใช้
ตารางที่ 3 ประเภทสื่อการสอนจาแนกตามลักษณะการนาไปใช้
สื่อนวัตกรรมสาหรับครู
1. คู่มือครู
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดเฉลยแบบฝึกหัด/ฝึกทักษะ
4. ชุดการสอน/หนังสืออ้างอิง/
คู่มือกิจกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
5. เครื่องมือประเมินวัดผล
6. สื่อประสมต่าง ๆ
7. อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ
8. โครงการ
9. การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. หนังสืออ่านเพิ่มเติม
11. แฟ้มพัฒนาผู้เรียน/ข้อมูลนักเรียน
12. ใบความรู้สาหรับครู
13. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สื่อนวัตกรรมสาหรับนักเรียน
1. แบบฝึกทักษะ/เสริมทักษะ/
แบบฝึกหัด
2. บทเรียนสาเร็จรูป
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. ชุดการสอน
5. แบบฝึกกิจกรรม
6. ใบงาน/ใบกิจกรรม/ชุดฝึกปฏิบัติ
7. ใบความรู้
8. หนังสือเสริมประสบการณ์
9. หนังสือเสริมการอ่าน
10. หนังสืออ่านเพิ่มเติม
11. เพลง
12. เกม
13. ปริศนาคาทาย
14. โครงงาน
15. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน
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จากตารางข้างต้น สามารถสรุปความหมายการสื่ อความหมายที่ ใ ช้ กับ งานวิจัย นี้ คื อ
กิจ กรรมทางการศึ กษา อาทิ การศึ กษาค้ นคว้า การฝึ กอบรม และการประเมิน กระบวนการสื่ อ
ความหมายนั้น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ (สติปัญญา) ได้ตระหนักถึงความสาคั ญ
(ของมรดกทางวัฒนธรรม) หรือเกิดความสนุกสนาน (อารมณ์และความรู้สึก) มีความเข้าใจในมรดก
ทางวัฒนธรรม (เพื่อความสนใจใคร่รู้) และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีนาไปสู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยหนังสือแบบเรียนนั้นเป็นถ้าดูตามประเภทตามสื่อการสอนที่
แบ่งตามรูปลักษณ์ (ตารางที่ 1) จะเป็นสื่อประเภทวัสดุ แต่ถ้าแยกประเภทตามสื่อการสอนที่แบ่งตาม
ลักษณะการนาไปใช้ (ตารางที่ 2) โดยสื่อการเรียนการสอนนั้นที่เป็นหนังสือแบบเรียนมีส่วนประกอบ
หลัก ๆ คือ เนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบ
1.2 หลักการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
คณะกรรมการโบราณสถานแห่ ง ชาติว่ า ด้ ว ยการสภาการโบราณสถานระหว่ า ง
ประเทศ (International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) ได้เสนอหลักการใน
การสื่อความหมายและนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2007 ไว้ดังนี้
หลักการที่ 1: การเขาถึงและการทาความเขาใจ (Access and Understanding)
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หลักการที่ 2: ความเชื่อถือไดของ แหลงขอมูล
(Soundness of Information Sources)
หลักการที่ 3: การใหความสนใจกับสภาพ โดยรอบและบริบท
(Attention to Setting and Context)
หลักการที่ 4: การสงวนรักษาความเปนของแท้ (Preservation of Authenticity)
หลักการที่ 5: การวางแผนเพื่อความยั่งยืน (Planning for Sustainability)
หลักการที่ 6: การคานึงถึงความเปนองครวม (Concern for Inclusiveness)
หลักการที่ 7: ความสาคัญของการศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝกอบรม
(Importance of Research, Evaluation, and Training)
จากหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการ
นาเสนอทั้ง 7 ข้อข้างต้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์หลักการข้างต้นเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ได้ดังนี้
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์หลักการ ICOMOS เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบเรียน
หลักการ
1
2
3
4

5

6
7

วิเคราะห์ตามส่วนประกอบของแบบเรียน
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ

สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม
มีแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ร ะ ดั บ ก ว้ า ง กั บ บ ริ บ ท แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
เคารพต่อหลั กการพื้นฐานของการเป็นของแท้ ตามสาระของ
Nara Document (1994) คือ พยายามรักษาความเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมากที่สุด
มีความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืนด้านสังคม การเงิน
และสภาพแวดล้อม
มีการบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่
ได้รับความรู้ และสร้างการมีส่ว นร่ว มและความรับผิดชอบต่อ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
มีประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
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ข้อสรุ ป ดังกล่ าวนี้ ผู้วิจัยจะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ ห นังสื อแบบเรียนในบทที่ 4
ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา
เฮอร์เบริต (Herbert 1989: 191, อ้างอิงใน Timothy and Boyd, 2003: 197)
ได้กล่าวถึง บทบาทสาคัญของการสื่อความหมายทางด้านการท่องเที่ ยวไว้ว่า “ทาให้ผู้คนได้ตระหนั ก
ถึงคุณค่าของสถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชม ก่อให้เกิดความรู้ด้วยการเพิ่มพูนความเข้าใจ และส่งเสริมความ
สนใจซึ่งนาไปสู่ความบันเทิงเริงใจและในบางกรณีก่อให้เกิดความรับผิดชอบ” (Timothy and Boyd,
2003 : 197 – 204) ซึ่งถ้าสรุปในด้านการศึกษาการสื่อความหมายจะเป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียน
(นักเรียน/นักศึกษา) ตระหนักถึงคุณค่าที่เรียน ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความเข้าใจ และส่งเสริมความ
สนใจซึ่งนาไปสู่ความบันเทิงเริงใจและในบางกรณีก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
การศึกษาเป็นการสื่อความหมายพื้นฐานที่ปรากฏในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน ในฐานะนักเรียน/นักศึกษา กับผู้สื่อความหมาย (Interpreter) ในฐานะผู้สอน (ครู/อาจารย์)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความหมายและ
ความสาคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนาเสนอผ่านการศึกษาแบบทางการ (Formal education)กล่าวคือ
การสื่อความหมายในการศึกษาแบบทางการสามารถพบเห็นได้จากหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียน
การสอนที่ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นได้รั บ ความรู้ห รือประสบการณ์ตรง โดยการสื่ อความหมายในปริบ ท
ดังกล่าวจาต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้สื่อความหมายและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และรับข้อมูลสารที่ถูกต้องสิ่งที่นาเสนอให้กับผู้เรียน และ
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในการสื่ อความหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันตาม
ปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ ความสนใจ ความรู้พื้นฐาน ความสามารถในการใช้สื่อต่าง ๆ (Light, 1994)
ความสัมพันธ์ของการสื่อความหมายเพื่อการศึกษา จาแนกได้ดังนี้
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ผู้สื่อความหมาย
(Interpreter)

การสื่อความหมาย
(Interpretation)
ความรู้
ความเพลิดเพลิน
ความตระหนัก

ครู/อาจารย์/
นโยบาย/แบบเรียน
(Teacher/Policy/
Textbooks)

ผู้รับรู้การสื่อความหมาย
(Visitor/ Tourist)
ความรู้
ความเพลิดเพลิน
ความตระหนัก

กลวิธีการนาเสนอ
ครู/อาจารย์/
แบบเรียน

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของการสื่อความหมายเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
(ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก Light, 1994)

นักเรียน
(Students)
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1.4 กลวิธีในการสื่อความหมายด้านการศึกษา
การจัดเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น กลวิธีการสื่อความหมาย คือ การปฏิบัติการ
สอน โดยจะต้องมีการเตรียมการสอน ลงมือสอน และประเมินผลการสอน อย่างไรก็ดีได้มีนักวิชาการ
ให้ความหมายไว้มากมาย เช่น
ไลท์ (Light, 2003, อ้างถึงในชนัญ วงษ์วิภาค, 2552: 4) ระบุว่าหัวใจของการ
ตีความเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมก็คือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ การตีความทาหน้าที่
สื่อสารนัยสาคัญ ๆ ของตาแหน่งแห่งที่มรดกวัฒนธรรมในวิถีทางที่เหมาะต่อนักท่อ งเที่ยวที่ร่วมอยู่ใน
กิจกรรม การพักผ่อนระหว่างที่ท่องเที่ยว
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2554: 105 – 107) กล่าวว่า หลักการในการสื่อความหมายส่วน
ใหญ่มักอ้างความเข้าใจอันดี ความสุขสนุกสนาน และการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้รับสาร โดยสรุป
หลักการ มีดังนี้
1. การสื่ อ ความหมายควรมุ่ ง เน้ น จุ ด ส าคั ญ และเรื่ อ งราวที่ โ ดดเด่ น หรื อ มี
ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น
2. แนวทางการสื่อความหมายควรจะเป็นการสรุปเนื้อราวในลักษณะภาพรวม และ
เข้าใจง่าย ทุกเพศ ทุกวัย
3. การสื่อความหมายควรเคารพความรู้สึก /อารมณ์/คุณค่าของสิ่งที่กาลังพรรณนา
ถึง
4. การสื่อความหมายควรให้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน รื่นรมย์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
5. สื่อต่างที่นามาใช้กับการเรียนการสอน และแผนการสอนควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
6. ผู้นาเสนอการสื่อความหมาย (ครู/อาจารย์/แบบเรียน) มีความรู้และเป็นมืออาชีพ
ที่จะนาเสนอ และใช้การสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การสื่ อความหมายควรมีข้อ มูล ที่ ถูกต้ อง และทันสมัย ผ่ านการวิจัย อย่า ง
น่าเชื่อถือ สามารถทาให้ผู้เรียน (นักเรียน) เข้าใจทะลุปรุโปร่ง
8. การสื่อความหมายควรก่อให้เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักในคุณค่า และมีจิต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
การสอนนั้น ยาสุโคชิ (Yasukochi, 2554: 12 – 42) กล่าวว่า จาเป็นที่จะต้องมี
ผู้สอนคือ ครู หรืออาจารย์ ซึ่งครูจาเป็นที่จะต้องมีบทบาท 5 ประการ ได้แก่ นักวิชาการ นักแสดง
หมอดู ศิลปิน และหมอรักษาโรค ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ความรู้ หรือเทคนิคเพียง
เท่านั้น ซึ่งถ้าสรุปโดยย่อ ดังนี้
1. บทบาท “นักวิชาการ”: รู้มา 100 สอนเพียง 1 คือ การแสดงให้ลูกศิษย์ เห็นถึง
ความสามารถในการสรุปสิ่งที่ศึกษา และการถ่ายทอดของผู้สอน
2. บทบาท “นักแสดง”: ครูต้องมีพลังดึงดูดความสนใจผู้เรียน คือ ต้องมีกลวิธีใน
การพูดวิธีนาเสนอ และบุคลิกภาพ
3. บทบาท “หมอดู”: ความกังวลใด ๆ ของลูกศิษย์ ต้องขจัดให้หมดสิ้น โดยการให้
กาลังใจ มุ่งสู่ความรู้สึก “เชื่อมั่นในความสาเร็จ”
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4. บทบาท “ศิลปิน”: การเรียนต้องสนุก และน่าสนใจ
5. บทบาท “หมอรักษาโรค”: ต้องสอนให้รู้แจ้ง ไม่ว่าสอนให้คิ ดวิเคราะห์หรือให้
ท่องจา
เช่ น เดีย วกั บ หลั กสู ตรแกนกลางทางการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ก็
กาหนดบทบาทของผู้สอนด้วยเช่นกัน คือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้ วนาข้อมูล มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
2. ก าหนดเป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. จั ด เตรี ย มและเลื อ กใช้ สื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรม น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง
จะเห็ น ได้ ว่ า กลวิ ธี ก ารสื่ อ ความหมายของนั ก วิ ช าการดั ง กล่ า วเน้ น ผลเพื่ อ การ
ตอบสนองของผู้ รั บ สารเป็ น ส าคัญ ถึ งกระนั้นตัว สื่ อก็เป็นสิ่ ง ส าคัญ ซึ่งในหลั กสู ตรแกนกลางทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551: 25) กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดยโรงเรียนต้องเลือกสื่อควรที่จะเลือกสื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง รูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
สรุปแล้วในส่วนนี้ กลวิธีการสื่อความหมายวัฒนธรรมด้านการศึกษานั้นมองได้เป็น 3
ประเด็น คือ
1. สื่ อ การสอน ได้ แ ก่ หนั ง สื อ แบบเรี ย นที่ ต้ อ งมี ค วามโดดเด่ น เข้ า ใจง่ า ย ทั น สมั ย
น่าเชื่อถือ เหมาะกับนักเรียน สามารถสร้างความรู้ ความตระหนักในคุณค่า และมีสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์อีกด้วย
2. ครูประจาวิชาต้องสามารถสรุปเรื่องราว และทาหน้าที่ได้ดีทั้ง การถ่ายทอด การให้
กาลังใจ อารมณ์ขัน และเข้าใจผู้เรียน
3. นักเรียนจะต้องมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ
หมั่นทบทวนศึกษาด้วยตนเอง
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2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
2.1 นโยบายการศึกษาด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาน้อมนาพระราชดารัส และพระราช
เสาวนีย์ลงไปสู่โครงการร่างนโยบาย ซึ่งนโยบายของรัฐบาลแสดงความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ควรที่จะพัฒนาควบคู่กัน นโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 - 2554) ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย
ให้ มีคุณธรรม และความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนา
คนดังกล่าวมุ่งเตรีย มเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ ทักษะและความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ, 2549) (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 1 – 2)
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ พัฒ นาหลั กสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานเรื่อยมา
จนกระทั่งคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศใช้หลักสูตรอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
ลงนามนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้วางวิสัยทัศน์ จุดหมาย และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม
แผนผังที่ 2 ดังนี้

รูปที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ
ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
จุดหมาย
1.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต
3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4.มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทา
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ม า: กระทรวงศึก ษาธิ การ, หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551), 5.
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จากรูปที่ 3 สามารถวิเคราะห์เรื่องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมได้ดังนี้
1. จะเห็นได้ว่านโยบายการศึกษานั้น จะเน้นเรื่องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใน
รูปแบบการสร้างจิตสานึก ที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย
2. กระทรวงการศึกษาธิการมีเป้าหมายว่า หลังจากการศึกษาของผู้เรียนนั้น ผู้เรียน
ต้องมีทั้งสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีดังนี้
2.1 ความสามารถในการสื่ อ สาร เป็ น ความสามารถในการรั บ และส่ ง สารมี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒ นาตนเองและสั งคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2.2 ความสามารถในการคิด เป็ น ความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
2.3 ความสามารถในการแก้ ปัญ หา เป็ นความสามารถในการแก้ ปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขั ด แย้ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2.5 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อก และใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสารการทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
ส่วนลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่นามาวิเคราะห์เป็นผลของนโยบายทาง
การศึกษาด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนั้นคือ การรักชาติศาสน์ กษัตริย์ การรักความเป็นไทย และ
การมีจิตสาธารณะ
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2.2 สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สาระการเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะหรื อ กระบวนการเรี ย นรู้ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องเรียนรู้
โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ภาษาไทย: ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้
ภาษาเพื่อ การสื่อสาร
ความชื่นชมการเห็นคุณค่า
ภูมปิ ัญญาไทย และภูมิใจใน
ภาษาประจาชาติ

ภาษาต่างประเทศ: ความรู้
ทักษะ เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้
และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี: ความรู้ ทักษะ
และเจตคติในการทางาน
การจัดการการดารงชีวติ
การประกอบอาชีพ และการ
ใช้เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์: การนาความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน การ
แก้ปัญหา การดาเนินชีวิต
และศึกษาต่อ การมีเหตุมผี ล
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์

องค์ความรู้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศิลปะ: ความรู้และ
ทักษะในการคิดริเริ่ม
จินตนาการสร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ

วิทยาศาสตร์: การนาความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
และแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิด
วิเคราะห์คิ ดสร้ างสรรค์ และจิ ต
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม:
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสขุ การเป็นพลเมืองดี
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจ
ในความเป็นไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรู้
ทักษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อื่น
การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูก
วิธีและทักษะในการดาเนินชีวิต

รูปที่ 4 องค์ความรู้ ทักษะสาคัญ และคุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
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2.3 สรุปสาระสาคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จึงจาเป็นจะต้องทราบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่ว ยให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ การดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เข้าใจถึ งการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
เนื้อหาในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้กาหนดสาระทั้งหมด 5 สาระ ดังนี้
สาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรม
คาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข เป็นผู้กระทาความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
สาระที่ 3เศรษฐศาสตร์
การผลิต การแจกจ่าย และการ
บริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ และการนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สาระที่ 2หน้ า ที่ พลเมื อง วัฒ นธรรม และการดาเนิ น
ชีวิต ระบบการเมือ งการปกครองในสั งคมปัจ จุบัน การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ลักษณะและความสาคัญการเป็นพลเมืองดี
ความแตกต่ า งและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ 5ภูมิศาสตร์
ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้
การนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

สาระที่ 4ประวัติศาสตร์
เ ว ล า แ ล ะ ยุ ค ส มั ย ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ วิ ธี ก า ร ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ พั ฒ นาการของ
มนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
ความสั ม พัน ธ์ แ ละเปลี่ ย นแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุก ารณ์สาคัญในอดีต
บุ ค คลส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความ
เป็ นมาของชาติไ ทย วัฒ นธรรม
และภูมิปั ญญาไทย แหล่งอารย
ธรรมที่สาคัญของโลก

รูปที่ 5 สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
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โดยได้เน้นคุณภาพของผู้เรียนตามระดับการศึกษา ดังนี้
สรุปความคาดหวังเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้
3. ได้เรี ยนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่าง
เหมาะสม มี จิ ต ส านึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ประเพณี วั ฒ นธรรมไทย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้นาตนเองได้ และ
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต
จากนโยบายต่าง ๆ ข้างต้นนาไปสู่ การวิเคราะห์ พิจารณาเนื้อหาจากกหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และมาตรฐาน และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีดังนี้
ตารางที่ 5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวั ฒนธรรมไทย ด ารงชีวิ ต อยู่ร่ วมกัน ในสัง คมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/
เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงและอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยและเลื อ กรั บ
วัฒนธรรมสากล
1. ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
2. ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4. ความแตกต่า งระหว่างวัฒนธรรมไทยกั บวัฒนธรรม
สากล
5. แนวทางการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยวิ ธี เ ลื อ กรั บ
วัฒนธรรมสากล
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรั ก ความภูมิใจ และ 1. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
ธารงความเป็นไทย
และวัฒนธรรมไทย
2. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ
3. การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
4. แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
5. วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
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จากนโยบายทางการศึกษาสามารถนามาวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียนในบทต่อ ๆ ไป
3. วิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง วิ วั ฒ นาการแบบเรี ย นไว้ เ ป็ น ยุ ค สมั ย โดยเริ่ ม ต้ น จากสมั ย สุ โ ขทั ย
สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีดังนี้
3.1 แบบเรียนสมัยสุโขทัย
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2503: 10) กล่าวว่า หลังจากพ่อขุนรามคาแหงได้ทรงประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นในปี พ.ศ. 1826 โดยมีสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกัน จนในสมัยต่อมาจึง
เปลี่ยนไปตามแบบขอม คือ สระอยู่ข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง ข้างบนหรือข้างใต้พยัญชนะบ้ าง แต่
ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้มีแบบเรียนไทย ตามหลักฐานของศิลาจารึกต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีมากกว่าจะเป็นแบบเรียนภาษาไทย โดยวารี ถิระจิตร (2531:
1) กล่าวถึงข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแบบเรียนในสมัยสุโขทัย คือ
3.1.1 แบบเรีย นที่เรียนในสมัยนั้นเป็นการคัดลอกจากศิล าจารึกและพระนิพนธ์
ต่าง ๆ มาศึกษาและเรียนสืบต่อกันมาโดยอาศัยวิธีท่องจา
3.1.2 แบบเรียนที่เขียนเป็นภาษาบาลี ภาษาเขมร ได้สูญหายไป โดยการศึกษาใน
สมัยสุโขทัย วิชาที่เรียนได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญชั้นต้น สานักเรียนมี 2 แห่ง คือ วัด
โดยพระผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นผู้สอน และสานักราชบัณฑิตที่จะสอนเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์
และลูกขุนนางข้าราชการเท่านั้น ในสมัยสุโขทัยได้มีความเชื่อว่าใครเล่าเรียนรู้พระวินัยแตกฉานก็
นับว่าเป็นนักปราชญ์ และพงศาวดารได้ปรากฏว่า พระเจ้าลิไทหรือพระมหาธรรมราชา ผู้ทรงแตกฉาน
วิชาความรู้ยิ่ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์ “ไตรภูมิพระร่วง”
3.2 แบบเรียนสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระยังคงเป็นผู้สอนเช่นเดียวกัน (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2503: 10 – 11) ซึ่งเน้นไปที่
ภาษาบาลี จวบจนการพัฒนาการศึกษาในสมัยพระนารายณ์มหาราช มีการสอนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่า ภาษามอญ
และภาษาจีน มีโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนของบาทหลวงคริสตศาสนา คือ โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียน
มหาพราหมณ์ วิทยาลัยคอนสแตนติน โรงเรียนสามเณร และวิทยาลัยแห่งชาติ
แบบเรียนที่เหลือตกทอดเป็นหลักฐาน คือ “หนังสือจินดามณี” ที่พระโหราธิบดีแต่ง
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เนื่องจากพระนารายณ์ทรงเกรงว่าคนไทยจะหันไปเข้ารีตและนิยมแบบ
ฝรั่งกันหมดจึงรับสั่งให้พระโหราธิบดีเป็นผู้แต่งขึ้นโดยในเนื้อหาของจินดามณีกล่าวถึง การเรียนรู้เรื่อง
สระ พยัญชนะ แจกลูก การจาแนกและผันอักษรการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ส่วนใหญ่ คือ ฉันทลักษณ์
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก และเป็นหนังสือแม่บทของแบบเรียนอีกหลาย ๆ เล่มใน
สมัยต่อไป อย่างไรก็ดี วารี ถิระจิตร (2531, 1) กล่าวถึงหนังสือจินดามณีในทานองเดียวกับ ศักดิ์ศรี
ปาณะกุล (2503: 5) แต่ได้กล่าวว่าจินดามณีมี 2 เล่ม คือ จินดามณีเล่ม 1 แต่งโดย พระโหราธิบดี ใน
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนวรรณคดี และการเรียนอักษรศาสตร์ขั้นสูง เน้นการสะกด การแต่งโคลง ฉันท์
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กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว ส่วนจินดามณีเล่ม 2 แต่งโดยกรมวงษาธิราช เนื้อ หาเกี่ยวกับการเขียนคา
การแต่งคาประพันธ์ โดยมีหัวข้อใหญ่ ๆ คือ
อักษรศัพท์ ได้แก่ คาที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน เช่น บาตร-บาดบาท และคาที่ออกเสียงต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน เช่น พ่อ-บิดา แม่-มารดา-มารดร เป็นต้น
การเขียนตัวสะกดการันต์ เช่น การเขียน ศ ษ ส การใช้ไม่ม้วน (ใ-) ไม้มลาย (ไ-)
การจ าแนกอั ก ษรและการผั น อั ก ษร การใช้ เ ครื่ อ งหมายต่ า ง ๆ เช่ น วิ ส รรชนี ย์ (-ะ) พิ น เอก
( ่ ) ทัณฑมาต ( ์ ) ตัวสะกดแม่ต่าง ๆ
การแต่งโคลงฉันท์ กาพย์ กลอน นับเป็นศาสตร์ขั้นสูงในสมัยนั้น เน้นการเพื่อให้อ่าน
คาศัพท์ การผันเสียงให้ถูกต้อง และสามารถแต่งคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ วรรณยุกต์เอกและโท
ลาดับการศึกษาในสมัยอยุธยาจะเริ่มเรียนจากการเขียนอักษร ก ถึง ฮ จากนั้นเรียน
ตัวสะกด คือ แม่ ก.กา ถึง แม่เกย แล้วหัดเริ่มอ่านหนังสือ เรียกว่า การขึ้นหนังสือ ซึ่งทาด้วยสมุด
เปลือกข่อย เป็นทั้งหนังสื อพระนิพนธ์บ้ าง และหนังสือนักปราชญ์ราชบัณฑิต บ้าง โดยวรรณคดีที่
สาคัญในสมัยพระนารายณ์มหาราช คือ เสือ โค คาฉันท์ สมุทโฆษคาฉันท์ ลิลิตพระลอ อนิรุท์คาฉันท์
กาสรวลศรีปราชญ์ ทวาทศมาส โคลงนิราศหริภุญไชย ราชาพิลาบคาฉันท์ โคลงเฉลิมพระเกียรติ
พระนารายณ์
3.3 สมัยกรุงธนบุรี
สมัยธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาสั้นมาก เพียง 15 ปีเท่านั้น (วารี ถิระจิตร, 2531:
6) บ้านเมืองยังไม่สงบสุขการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามภูมิรู้ภูมิปัญญาของพระอาจารย์และลูก
ศิษย์ (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2503: 11) จึงยังไม่ปรากฏแบบเรียนใด ๆ ซึ่งการสอนทั่ว ๆ ไปจะคล้ายคลึง
กับสมัยอยุธยา
อย่างไรก็ดี แต่ก็ได้มีนกวีนิพนธ์ที่สาคัญในสมัยนี้ (วารี ถิระจิตร, 2531: 5) อาทิ
เจ้ า พระยาพระคลั ง ผู้ แ ปลสามก๊ ก และราชาธิ ร าช รวมไปถึ ง การเขี ย นวรรณกรรม ได้ แ ก่
ลิลิตเพชรมงกุฎ อิเหนาคาฉันท์ พระมหานุภาพ ได้แต่ง นิราศเมืองกวางตุ้ง ซึ่งขณะนั้นท่านได้ร่วม
เดิน ทางกับคณะทูตไปเจริ ญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน ซึ่งเป็นแบบอย่างในการเขียนนิราศ
ลอนดอน ของหม่อมราโชทัย นายสวน มหาดเล็ก แต่งโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และอีก
2 ท่าน คือ พระยาราชสุภาวดี และพระภิกษุอินท์แต่ง กฤษณาสอนน้องคาฉันท์
3.4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2503: 12 – 13) ได้จัดทา
หนั งสื อต่า ง ๆ รวมทั้งได้มีก ารเรี ย นภาษาต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษาไทย อั งกฤษ มาลายู และ
โปรตุเกส โดยในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชการที่ 3 ได้ทาการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับอยุธยาตอน
ปลาย จวบจนในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปรับเปลี่ยนตาราเป็นลาดับขั้น ซึ่งหนังสือแบบเรียนที่
ปรากฏ คือ ประถม ก กา สุบินทกุมาร ประถมมาลา ประถมจินดามณี เล่ม 1 และประถมจินดามณี
เล่ม 2 ซึง่ แต่งในสมัยรัชการที่ 3 โดยมีเนื้อหาดังนี้
ประถม ก กา แต่งเป็นคากลอนและกาพย์ มีเนื้อหา เริ่มต้นที่ตัวสะกด แม่ ก กา ถึง
แม่เกย ต่อมาเป็นเรื่องราวว่าด้วยลักษณะและวิธีการเรียน กิจวัตรของศิษย์หรือนักเรียนตั้งแต่ตื่นนอน
จนถึงเข้านอน สิ่งใดที่พึงทาหรือละเว้น ไม่ ปรากฏผู้แต่ง และไม่ทราบว่าแต่ง เมื่อใด แต่เป็นการนา
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จินดามณีมาปรับเป็นแบบเรียนง่าย ๆ ต่อมาได้มีผู้แต่งเป็นฉบับต่าง ๆ มากมาย (วารี ถิระจิตร, 2531:
7 – 8) อาทิ ประถม ก กา เรียนเองที่บ้าน แต่งโดย แพ ตาละลักษณ์ พิมพ์ที่ พิศาลบรรณนิติ์, ประถม
ก กา แจกลูก ใช้สาหรับเริ่มเรียน พิมพ์ที่ครูสมิท, ประถม ก กา แต่งโดย เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ (ม.ร.ว.
จิตร) พิมพ์ที่โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ดีเนื้อหาของประถม ก กา ก็จะเน้นตามขั้นต้นแต่
อาจจะเสริมบางเนื้อหาตามแต่ผู้แต่งถนัดเพิ่มเติม
สุ บิ น กุ ม าร ไม่ ป รากฏผู้ แ ต่ ง เข้ า ใจว่ า แต่ ใ นสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายหรื อ ต้ น
รัตนโกสินทร์ แต่งเป็นกาพย์สาหรับสวด หรือกลอนสวด หรือกลอนวัด เนื้อเรื่องเป็นนิทานสอนให้เด็ก
เลื่อมในพระพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นว่าบาปบุ ญคุณโทษ เช่น ถ้าได้บวชเรียนผลบุ ญจะช่วยให้พ่อแม่ ซึ่ง
อยู่ในนรกจะพ้นทุกข์ และได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ เป็นต้น
ประถมมาลา กล่าวกันว่าพระเทพโมลี (ผึ้งหรื อพึ่ง) (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2503: 13)
หรือ พระเทพโมฬี (ผึ้ง) (วารี ถิระจิตร, 2531: 8) วัดราชบูรณะเป็นผู้แต่ง ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ง
เป็นคากาพย์ อธิบายหลักการเขียนภาษาไทย ไวยากรณ์บาลี หลักการแต่งคาประพันธ์แบ่งพยัญชนะ
เป็นไตรยางค์ การใช้ ศ ษ ส การใช้สระ
ส่วนเนื้อหาในจินดารมณีเล่ม 1 ยังคงเป็นแบบเรียนคล้าย ๆ กับสมัยอยุธยาตอน
ปลายแต่ ง โดยพระโหราธิ บ ดี ส่ ว นจิ น ดามณี เ ล่ ม 2
แต่ ง โดยพระบรมวงศ์ เ ธอกรมหลวง
วงษาธิราชสนิท สมัยรัชกาลที่ 3 จะแต่งเลียนแบบจินดามณีเล่ม 1 โดยมีการแก้ไขให้ กระชับเหมาะ
กับยุคนั้น ใช้คาที่ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ก็มีหนังสือประกอบเพื่อให้นักเรียนอ่านหนั งสือได้คล่องขึ้น เช่น เสือโคจันทโค
รพ อนุ รุ ท สมุ ท รโฆษ เพชรมงกุ ฎ สั ง ข์ ท อง กากี พระยาฉั ท ทั น ต์ สวั ส ดิ รั ก ษา และอื่ น ๆ
นอกจากนี้ยังได้มีตาราพิเศษศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ตาราโหรหมอดู (โหราศาสตร์), ตารา
หมอยา (แพทยศาสตร์), ตาราเลขโจทย์ค้าขาย (เลขวิธีต่าง ๆ ), ตาราช่างทองและตาราวิชาเสมียน
ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ โ ปรดทรงตั้ ง โรงเรี ย นหลวง แห่ ง แรกในพระบรมมหาราชวั ง
เมื่อ พ.ศ. 2414 (วารี ถิระจิตร, 2531: 9) โปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยากูร)
เป็ น อาจารย์ ใ หญ่ โดยพระยาศรี สุ น ทรโวหาร (น้ อ ย อาจารยากู ร ) ได้ แ บบเรี ย นหลวงขึ้ น
6 เล่ม ได้แก่ มูล บทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สั งโยคพิธ าน ไวพจน์พิจารณ์ และ
พิศาลการันต์ โดยพอสรุปเนื้อหาดังได้ดังนี้
มูลบทบรรพกิจ เป็นหนังสือที่ได้เค้าโครงมาจากจินดามณี นามาดัดแปลงให้ เหมาะ
กับยุคสมัย มี 120 หน้า ใช้เวลาเรียน 3 ปี พิมพ์ที่โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ เนื้อหาประกอบด้วยระเบียบ
ของภาษา ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก บทถัดมาเป็นบทไหว้พระรัตนตรัย แจกแจงสระพยัญชนะ อักษร 3 หมู่
มีกาพย์พระไชยวุริยา แต่งโดยสุนทรภู่แทรกไว้เป็นตอนๆ
วาหนิติ์นิกร มี 94 หน้า พิมพ์ที่ประยูรวงษ์ พ.ศ. 2441 เนื้อหาเกี่ยวกับอักษรสูง
กลาง ต่า แจกรายละเอียดและมีตัวอย่าง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือพจนานุกรมก็ว่าได้
อักษรประโยค มี 64 หน้า พิมพ์ที่ศึกษาพิมพการ พ.ศ. 2433 เนื้อหาเป็นการใช้
อักษรควบกล้า ร ล ว
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สังโยคพิธาน มี 73 หน้า พิมพ์ที่วัชรินทร์ พ.ศ. 2438 เนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวม
ตัวสะกดที่ใช้มาตราแม่ กน กก กด กบ ที่มีอยู่ในภาษาบาลีหรือภาษามคธ
ไวพจน์พิจารณ์ มี 53 หน้า พิมพ์ที่ศึกษาพิมพการ เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะคาที่
แตกต่างกันแต่การออกเสียงเหมือนกัน บางทีตัวเดียวกันแต่ตัวสะกดต่างกัน
พิศาลการันต์ พิมพ์ที่ศึกษาพิมพการ พ.ศ. 2432 เนื้อหาเป็นพจนานุกรมวิธีใช้ตัว
การันต์
แบบเรียนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5
จะเป็นว่าแบบเรียนนั้นมุ่งเน้นการศึกษาภาษาไทยเป็นหลัก ต่อมาได้มีปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนเนื่องจากว่าการเรียนในระบบ 6 ตาราเป็นการเรียนที่ยาวนาเกินไปกว่าจะเรียนจบใช้เวลา 3 ปี
และขณะนั้ น ได้มี ความต้องการของที่ ทางานต่าง ๆ ได้เปิดรับ คนมาทางานด้านเสมียน หรือบาง
ครอบครัวจาเป็นต้องหาคนมาทานา จึงมีนักเรียนได้ลาออกกลางคลันจานวนมาก จึงทาให้เกินการทา
ตาราแบบเรียนเร็วขึ้น โดยสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ พิมพ์ที่สานักพิมพ์พิมพการใช้เวลา
ศึกษาเพียง 1 ปีครึ่ง มีดังนี้
แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 (ตอนต้น) สอนให้อ่านออก มีการสอนอ่านตั้งแต่ต้น ผสมสระ
บทสอนคา เป็นต้น
แบบเรียนเร็ว เล่ม 2 (ตอนกลาง) สอนให้เขียน เน้นการเขียนหนังสือให้ถูกต้อง
แบบเรียนเร็ว เล่ม 3 (ตอนปลาย) สอนไวยากรณ์ภาษาไทย ส่วนต่าง ๆ ของประโยค
หลังจากการตั้งกระทรวงธรรมการ ปี พ.ศ. 2435 ได้มีการแบ่งการศึกษาสามั ญ
ออกเป็น 3 ประโยคประโยคละ 3 ขั้น โดยมีการเพิ่มวิชาเลขและบัญชีขึ้น รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษามลายู บั งคับ ภาษาบาลี เป็ น ภาษาต่างประเทศที่ทุกคนต้องเรียน นอกนั้นกาหนดให้ เรียนรู้
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ขณะนั้นเรียกว่า “ศาสตร์” มี ฟิสิกส์ กลศาสตร์ สรีรวิทยา ฯลฯ)
ต่อมาปี พ.ศ. 2445 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นการศึกษาสามัญ เป็น 4 ประโยค
คือ ประโยคมูลศึกษา ประโยคประถมศึกษา ประโยคมัธยมศึกษา กาหนดประโยคละ 3 ชั้นและ
ประโยคมัธยมสูง มี 2 ชั้น วิชาที่เรียนก็มีหลากหลายมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2452 มีการประกาศแผนการศึกษาใหม่ คือ
มูล ศึ ก ษา เป็ น การศึ กษา 3 ปีมี เ นื้ อหา เช่น ความรู้ เ รื่อ งเมื องไทยเป็ น แบบ
ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ วิชาการรักษาตัว วิชาเพาะปลูก เป็นต้น
ประถมศึกษาเป็นการศึกษา 3 ปี เริ่มเรียนภูมิศาสตร์และพงศาวดาร เรียนวิทยา
มากขึ้น วาดเขียน การฝีมือ เพาะปลูก การค้าขาย และการทหารให้เลือกเรียนอย่างเดียว ส่วนวิชาขับ
ร้องและดนตรีไม่บังคับ
มัธยมศึกษาเป็น การศึกษา 3 ปีเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น วิชาวาดเขียน และ
การทหาร คือ กายบริหารและยิมนาสติกบังคับ หรือวิชาเพาะปลูกหรือค้าขายแล้วแต่ จะเลือก มีเสริม
ในการศึกษาของนักเรียนสตรีเช่นกัน
มัธยมศึกษาสูงเป็นการศึกษา 3 ปี มีเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน แล้วแต่จะ
เลือกเรียน เรียนพงศาวดาร เลข และวิท ยาศาสตร์เจาะลึกขึ้น รวมไปถึงเคมี หรือพฤกษศาสตร์ และ
วาดเขียน
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จะเห็นได้ว่ามีแบบเรียนมากขึ้น รวมทั้งได้มีแบบเรียนวิชาสังคมเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัย
ยกตัวอย่างแบบเรียนวิชาสังคม ในสมัยนี้ ได้แก่
วิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรม
1. พุทธจริ ยา เล่ ม 1 ของพระยาปริยัติธ รรมธาดา พิมพ์ครั้งที่ 2 ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2442)
2. หนังสืออ่านธรรมจริยา เล่ม 4 – 6 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พิมพ์ครั้งที่ 2
ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446)
วิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
พงศาวดารสยามปริเฉทที่ 1 ของกระทรวงธรรมการ พิมพ์ ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)
3.5 สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ.2453 –
2475)
พ.ศ. 2454 (วารี ถิระจิตร, 2531: 20) กรมศึกษาธิการได้ให้ จมื่นศรีสรรักษ์
รวบรวมประถม ก กา พิมพ์เป็นหนังสือไทยสาหรับมูลศึกษา
พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการ ประกาศหลั กสู ตรใหม่ จากมูล ศึกษาเป็น
ประถมศึกษาสามัญและประถมศึกษาวิสามัญ กาหนดให้เริ่มเรียนดังนี้ เรียนประถมศึกษา สามัญและ
วิสามัญ 5 ปี และมัธยมศึกษา 8 ปี (มัธยมต้น 3 ปี มัธยมกลาง 3 ปี และมัธยมปลาย 2 ปี)
พ.ศ. 2462 กระทรวงธรรมการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีวิชาให้เรียน
หลายหลายขึ้น เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจี น
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษา หน้าที่พลเมืองศีลธรรม วาดเขียนและการเรื อน
การฝีมือ การเรือนและหัตถศึกษา พลศึกษาและลูกเสือ เป็นต้น
ตัวอย่างแบบเรียนวิชาสังคม ในสมัยนี้ ได้แก่
วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
1. แบบเรียนภูมิศาสตร์และพงศาวดารเล่ม 1 ของหลวงอนุภาณสิศยานุวงศ์พิมพ์
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2456
2. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ของกระทรวงธรรมการ พิมพ์ครั้งที่ 1 ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455)
วิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรม
1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระราชนิพนธ์ ร.6 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2468
2. จรรยาแพทย์ ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
3. ระเบียบผู้ดี ของหลวงวิจิตรวาทการ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2473
4. พลเมืองดี ตอนกลาง ตอนปลาย ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พิมพ์
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2474 ฯลฯ
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยก่อ นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นมี
การสอนเรื่องวัฒนธรรมที่เจาะจง คือ เน้นอยู่ที่ด้านศีลธรรม คือ วิชาหน้าที่พลเมือง แต่ก็ยังเป็นการ
เฉพาะเจาะในกลุ่มสังคมเท่านั้นส่วนผู้แต่งตารานั้ นยังอยู่ในกลุ่มคนอีกระดับหนึ่ง เช่นกัน ยังไม่ได้มี
นักเขียนที่หลากหลาย
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3.6 สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2476 (วารี ถิระจิตร, 2531: 27) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้มอบลิขสิทธิ์
หนังสือเรียนภาษาไทย ชื่อว่า “แบบเรียนใหม่” ในยุคนี้ได้เริ่มมีนักเขียนมากขึ้น แต่ต้องส่งให้กรม
ตาราตรวจก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ได้ พ.ศ. 2469 – 2475 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกเลิกธรรมเนียม
การบังคับใช้ตาราที่เจาะจงแค่คาสั่งของกระทรวง ได้ให้โรงเรียนได้เลือกมาขึ้นจากสานักพิมพ์หรือผู้
แต่ ง คนใดก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งส่ ง แบบขออนุ ญ าตถึ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารปี ต่ อ ปี หลั ง จาก พ.ศ. 2492
กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้สานักพิมพ์ต่าง ๆ ประกวดราคาแล้วให้ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษา
พิจารณาแบบเรียน รวมไปถึงรูปแบบการพิมพ์ และให้พิมพ์เฉพาะของโรงพิมพ์คุรุสภาที่เดียวเท่านั้น
ในเรื่องการจัดการศึกษานั้นเบื้องต้นประเทศไทยได้มียึดแม่แบบจากการศึกษาจากประเทศอังกฤษ
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นระบบผสมแต่เน้นการจัดการระบบระดับชั้นคล้ายกับประเทศอังกฤษ
พ.ศ.2497 ได้มีการปรับปรุงหลังสูตร ซึ่งมีการกาหนดให้เรีย นชั้นประถมศึกษาถึง 7
ปี ส่วนของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของแบบเรียน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2503 ซึ่งปรับปรุงจากการศึกษา
แผนพัฒนา ทาให้มีการพัฒนาการเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนที่แต่ก่อนนั้น แบบเรียนไทยยังไม่ได้
มาตรฐาน จั ดเนื้ อหากระจั ดกระจาย ต่อมาได้ มีการปฏิรูป และวางแผนปฏิบัติการจัดทาหนังสื อ
แบบเรียนขั้น หลังจากนั้น พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาจัดระบบการศึกษาประถมศึกษา 6 ปีเป็น
การศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ก่อนเข้า
เรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ที่จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาถึง 12 ปี อย่างไรก็ดีก็ไม่ได้บังคับให้นักเรียนทุกคนเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษา
เพียงแต่ให้จบระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนในเรื่องของแบบเรียนนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
นัก หลังจากนั้นประมาณ พ.ศ.2532 เป็นต้นมาหนังสือแบบเรียนก็ได้มีหลากหลายมากขึ้น โรงเรียน
ต่าง ๆ มีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบเรียนตามแต่ที่ครูผู้สอนคิดว่าเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นแบบเรียนที่เลือกต้องมี
มาตรฐานและตัวชี้วัดตรงกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
จากการศึกษาวิวัฒนาการของหนังสื อแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย
สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางด้านมรดกวัฒนธรรม ได้ดังนี้
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ตารางที่ 6 สรุปวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรมของวิวัฒนาการแบบเรียน
สมัย
สุโขทัย

อยุธยา

กลุ่มแบบเรียน
หนังสือภาษาบาลี, ภาษาไทย
และวิชาสามัญชั้นต้น

ผูส้ อ่ื
ความหมาย
พระสงฆ์

หนังสือภาษา จินดามณี และ
นักปราชญ์ราชบัณฑิต โคลง
และคาฉันท์
นักบวชศาสนา
ต่าง ๆ
คล้าย ๆ กับสมัยอยุธยา แต่มี
วรรณกรรมมากขึ้น
นักบวชศาสนา
ต่าง ๆ

ธนบุรี

รัชกาลที่ 1 – 5:
หนังสือภาษาไทย และ
ต่างประเทศมากขึ้น

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 – พ.ศ.2453:
หนังสือภาษาไทยแบบเร่งรัด
หนังสือภาษาอื่น ๆ
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การเมืองไทย และเพิ่มวิชา
เฉพาะมากขึ้น

นักบวชศาสนา
ต่าง ๆ และ
ฆราวาส

นักบวชศาสนา
ต่าง ๆ และ
ฆราวาส

วัตถุประสงค์ของการสื่อ
ความหมาย
1. เน้นการได้ความรู้ความ
แตกฉานในไตรภูมิพระร่วง
2. เน้นการตระหนักถึงคุณค่า
การดารงชีวิต และศีลธรรม
1. เน้นการศึกษาหาความรู้
2. เน้นความเพลิดเพลินใน
การศึกษา จากฉันท์ กาพย์
กลอน
3. เน้นการตระหนักถึงคุณค่า
การดารงชีวิต และศีลธรรม
1. เน้นการศึกษาหาความรู้
2. เน้นความเพลิดเพลินใน
การศึกษา จากฉันท์ กาพย์
กลอน
3. เน้นการตระหนักถึงคุณค่า
การดารงชีวิต และศีลธรรม
1. เน้นการศึกษาหาความรู้
2. เน้นความเพลิดเพลินใน
การศึกษา จากฉันท์ กาพย์
กลอน
3. เน้นการตระหนักถึงคุณค่า
การดารงชีวิต และศีลธรรม
1. เน้นการศึกษาหาความรู้มาก
ขึ้น
2. เน้นความเพลิดเพลินใน
การศึกษา จากฉันท์ กาพย์
กลอน
3. เน้นความตระหนักถึงคุณค่า
การดารงชีวิต และศีลธรรม
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ตารางที่ 6 สรุปวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรมของวิวัฒนาการแบบเรียน
(ต่อ)
สมัย

กลุ่มแบบเรียน

พ.ศ. 2453 – 2475:
วิชาเฉพาะและเด่นชัดมาก
ขึ้น (วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์, อื่น ๆ เป็นต้น)
รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน:
มีวิชาชัดเจน และแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ผูส้ อ่ื
ความหมาย

วัตถุประสงค์ของการสื่อ
ความหมาย
1. เน้นการศึกษาหาความรู้
ฆราวาสมาก
2. เน้นการตระหนักถึงคุณค่า
ขึ้น นักบวช
การดารงชีวิต และการอยู่กับ
ลดลง
สังคม
บุคคลทั่วไปที่มี เน้นการศึกษาหาความรู้ เพื่อการ
ความสามารถ แข่งขัน
ในการสอนมี
วุฒิการศึกษา
อุดมศึกษา

จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยพบว่าวิวัฒนาการของแบบเรียนนั้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เน้นวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการ โดยเฉพาะเรื่องของพุทธศาสนาที่
ยังคงมีอิทธิพล แต่พอหลังจากนั้นแบบเรียนเน้นเพียงแต่ข้อมูล แต่ให้ครูผู้ส อนเป็นผู้จัดการเรียนการ
สอนที่เสริมความเพลิดเพลิน และความตระหนัก ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันนั้นการจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการที่บังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 15 ปี ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปยังสายสามั ญหรือสาอาชีพก็ได้ อย่างไรก็
ตามสายสามัญนั้นก็ยังถูกบังคับการจัดการเรียนการสอนตามระบบกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน
4. ปริทรรศน์วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการค้ น คว้ า ศึ ก ษาบทความ และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการศึ ก ษา และการสื่ อ
ความหมายพบว่ามีจานวนทั้งหมด 10 ชิ้น โดยจะขอแบ่งกลุ่มประเภทของวรรณกรรม ดังนี้คือ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีจานวน 8 ชิ้น วรรณกรรมกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องการ
เปรีย บเทียบการศึกษาที่มีทั้งเปรียบเทียบหลักสูตร หรือการวิพากษ์หั วข้อในหลักสู ตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อทั้งให้ความรู้และความตระหนักทางด้านวัฒนธรรม
งานวิจัยของยุวรานี สุเมขะโส เรื่อง (2554) “การเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย: บทบาทของโรงเรียน” มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 และ 2551 บริบทหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายศึกษาและบทบาท
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล) พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งผลสรุปว่า 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
และ 2551 เป็นการศึกษาที่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมด้านการมีจิตสานึกและจิตสาธารณะในการอนุรักษ์
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ศิลปะ วัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปั ญญาไทย สามารถแสดงออกทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้ 2. สถานศึกษามีนโยบายการศึกษาและบทบาทการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่ออกสู่ชุมชน
ผ่านงานต่าง ๆ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
บริหารจัดการโดยการจัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณให้เพียงพอ 3. โดยความเห็นจาก
ประชาชนทั่วไปและนักเรียน พบว่า มีการเผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยน้อยไป และยุวรานีได้แนะ
แนวทางไปว่าการจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดรูปแบบของ
การเรียนการสอนเพื่อให้สอนคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะและความสามารถด้านดังกล่าว ควรปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนเกิดความรู้สึก รัก หวงแหน เห็น
คุณค่า ชื่นชม และร่วมอนุรักษ์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้ดารง
อยู่ต่อไป
ในงานวิจัยของ รังสิมา โฆสิตังกูร (2539) “แนวคิดเรื่องหน้าที่พลเมืองในแบบเรียน
ประถมศึกษา (พ.ศ.2435 – 2533)” เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญ เนื้อหา รูปแบบ
การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับประถมศึกษา และวิเคราะห์ถึงกระบวนการปลูกฝังความคิดใน
เรื่องความหมายของพลเมือง คุณลักษณะของพลเมือง รวมถึงหน้าที่ที่ดีของพลเมืองไทยที่ส่งผ่ านมา
กั บ แบบเรี ย นวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ผลพบว่ า การปลู ก ฝั ง แนวความคิ ด เรื่ อ งหน้ า ที่ พ ลเมื อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการให้ความหมายและเนื้อหาของหน้าที่พลเมืองที่แตกต่างตามแต่ละยุคสมัย กล่าวคือ
ในช่วงเริ่มแรก คือ ในหลักสูตร พ.ศ. 2435 เนื่องจากเยาวชนห่างเหินจากพระพุทธศาสนา ในเนื้อหา
จึงเน้นให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ต่อมาหลังจากนั้น พ.ศ. 2436 – 2520 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
ความต้องการทางการเมือง และในปี พ.ศ. 2521 – 2533 เนื้อหามุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ส่ ว นของ วารุ ณี โอสถารมย์ (2546) “แบบเรียนไทยกับเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
“ประเทศเพื่อนบ้านของเรา” ภาพสะท้อนเจตคติอุดมการณ์ชาตินิยมไทย” หนังสือเล่มดังกล่าวเป็น
วรรณกรรมที่รวบรวมเอาบทความที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายการจัดการทางการศึกษาและ
แบบเรียนในวิชาสังคมศาสตร์ของไทยในช่วงสมัยต่าง ๆ ทางด้านการเมืองและสังคม วัฒ นธรรมอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งมีผลในการแก้ไขหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ เพราะแบบเรียนวิชาสังคมศาสตร์ถือ
เป็นหนทางหนึ่งในการเผยแพร่อุดมการณ์รัฐ เพื่อสร้างความสานึกอันหนึ่งอันเดียวในชาติ ตลอดจน
ภารกิจในการถ่ายทอด สร้างสรรค์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไว้ และต้องไปในทิศทางที่ชาติ
ต้องการด้วย จากนั้นก็นามาเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งทิศทางการนาเสนอไปทางด้านการเมืองเช่นกัน แต่เน้นไปทางการรักชาติอย่างมี
เหตุผล ว่าทาไมต้องรักชาติ รักอะไรของชาติ รักอย่างไร และเน้นความสามัคคีของชาติ โดยไม่ดูหมิ่น
ความแตกต่างของชนหลากหลายชาติพันธุ์
งานของ ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์ (2549) “การวิพากษ์การสร้างชาติศึกษาผ่านแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรพุทธศักราช 2544” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการการสร้ า งชาติ โดยเป็น การวิเ คราะห์ ผ่ า นเนื้ อหาแบบเรีย นประวั ติศ าสตร์ร ะดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษากระบวนการสร้างและหล่อหลอมความทรงจาโดยรัฐชาติ ผ่านการให้
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ความหมายของ “ความเป็นชาติ” รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือรัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศ ในแบบเรียนประวัติศาสตร์
โดยผลสรุปว่า แบบเรียนประวัติศาสตร์ในฐานะพื้นที่ทางความทรงจา (Sites of Memory) ได้มีเรื่อง
“ชาติ” โดยให้ความสาคัญกับ สถาบันชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมไทยภาคกลาง รวมไปถึงนาเสนอ
ภาพชุมชนจินตนาการชาติที่มีความสงบเรียบร้อยภายใต้การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีความ
ยุติธรรม จึงทาให้ไม่มีความขัดแย้งในแบบเรียน แต่ด้านความสั มพันธ์ระหว่างประเทศเกิดความ
ขัดแย้ง เนื่องจากนาเสนอเรื่องการแย่งชิงอานาจเหนือกัน และแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยไม่
สามารถสะท้อนภาพของความแตกต่างหลากหลายของประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มคน
ชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้อย่างแท้จริง
งานวิจัยของเบญจภรณ์ สมศักดิ์โยธิน (2537) “การศึกษาปัญหาด้านเนื้อหาวัฒนธรรม
ในหนังสือแบบเรียนชุด DISCOVERIES (STUDENTS’ BOOK 1 – 3) ของครูภาษาอังกฤษ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของครูผู้ส อนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม เมื่อใช้หนังสือแบบเรียนชุดดังกล่าว โดยศึกษารูปแบบวัฒนธรรมของผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศ ศึกษาเนื้อหาแบบเรียน และการให้ครูภาษาอังกฤษตอบแบบสอบถาม ซึ่งผล
พบว่าเนื้อหาทางวัฒนธรรมในแบบเรียนมี 108 ข้อ สามารถจัดอันดับโดยพิจารณาจากมีปัญหามาก
เรียงตามลาดับมีปัญหาน้อย ได้ 53 อันดับ โดยที่เป็นปัญหามากที่สุด คือเรื่องวัฒนธรรมการขอความ
ช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน คาว่า Mayday ส่ว นที่มีปัญหาน้อ ยที่สุดคือเนื้อหาเกี่ยววัฒนธรรม
ดนตรี คาว่า operas เมื่อแยกเป็นหมวด 17 หมวด สรุปได้ว่าที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ หมวด
การศึ ก ษาและสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นหมวดมาตรวั ด หมวดกี ฬ าและสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หมวดอาคาร
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หมวดสถานที่ องค์กร สถาบัน หมวดสื่อมวลชนและอื่น ๆ เป็นปัญหาระดับปาน
กลาง และน้อยที่สุด คือ หมวดประเพณีและสิ่งที่เกี่ยวข้อง หมวดสิ่งของสะสม และหมวดการใช้จ่าย
และได้ข้อเสนอแนะ คือ 1. ควรมีการอบรมครูภาษาอังกฤษด้านวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา
2. สานักพิมพ์ควรสร้างคู่มือครูประกอบคาอธิบาย เพื่อความสะดวกและความเข้าใจด้านวัฒนธรรม
มากขึ้น
ในงานวิจัยของ ยุพิน ธิฉลาด เรื่อง (2540) “การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมใน
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหาด้านจริยธรรมในแบบเรียนดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางการสอนแทรกจริยธรรมในการสอน
วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการวิจัยโดยการใช้หัวข้อจริยธรรม 20 หัวข้อที่คัดจาก
แหล่งที่มา 6 แห่ง มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ แล้วอ่านพิจารณาเนื้อหาจริยธรรมในหนังสือเรียน
ภาษาไทยทั้งสามเล่ ม ซึ่ ง ปรากฏในรูป คา วลี ประโยค ข้อความ บทบรรยาย และบทบาทการ
แสดงออกของตัวละครในเรื่อง โดยบันทึกเป็นตารางวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ และรวมผลร้อยละ ผล
พบว่า ด้านปริมาณเนื้อหาจริยธรรมได้พบจากแบบเรียนจริง โดยวิเคราะห์เป็นเล่มได้ดังนี้ เล่มที่ 1 ได้
36 หัวข้อ เล่มที่ 2 ได้ 38 หัวข้อ และเล่มที่ 3 ได้ 33 หัวข้อ ส่วนเนื้อหาที่ปรากฏในแบบเรียนมาก
ที่สุด คือ เรื่องความซื่อสัต ย์ น้อยที่สุด คือ ความสงบใจ มีอารมณ์ แจ่มใส การรู้จักปรับปรุงตนเอง
และความยุติธรรม ส่วนเรื่องที่ไม่ปรากฏเลย คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดของรัก ส่วนผลการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า เนื้อหาจริยธรรมแต่ละเล่มมีน้าหนักและความเข้มของจริยธรรมแตกต่าง
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กันตามลักษณะเนื้อเรื่อง เรื่องที่เป็นบันเทิงคดีจะมีจริยธรรมกระจายหลายหัวข้อ ไม่ได้เน้นน้าหนักไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เนื้อเรื่องที่มีจริยธรรมด้านใด ด้านหนึ่งจะมีเนื้อหาจริยธรรมด้านเดียว รวมแล้ว
พบเนื้อหาจริยธรรมเล่มละ 21 – 22 หัวข้อ และได้มีการเสนอแนวการสอนแทรกจริยธรรมวิชา
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับละ 8 กิจกรรม และได้เสนอแนะแนวทางการศึกษาค้นคว้ า
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
งานวิจัยของ จินตนา นัดสาสาร เรื่อง (2541) “การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาระดับประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาด้าน
ภูมิปั ญญาชาวบ้ า นในหนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทยดัง กล่ าว และนาความรู้ ด้า นภู มิปั ญญาชาวบ้า นไป
ถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ตลอดจนนาเสนอการจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหา โดย
จ าแนกภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นออกเป็ น 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการผลิตและการบริโภค ด้านการเกษตร และด้านการป้องกันโรคและ
การรักษา เนื้อหาที่ปรากฏภูมิปัญญาชาวบ้านมีทั้งหมด 138 เนื้อความ ซึ่งบางตอนแสดงให้เห็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านหลายด้าน นอกจากนี้ ความรู้ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนโดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาได้ด้วย
งานวิจัยของจันทร์ธนา สมประดี เรื่อง (2542) “วิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนั งสือ
เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนดังกล่าว และความเหมาะสมในการเสนอจริยธรรมผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร เปรียบเทียบ
กับ พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมของโคเบอร์ก ผลพบว่า หนังสื อเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 12 เล่ม มีจริยธรรม 13 ข้อ ตรงตามจริยศึกษาของหลักสูตร ความ
สอดคล้องของจริยธรรมที่ปรากฏในแบบเรียนโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอร์ก
ปรากฏดังนี้คือ การใช้เหตุผลทางจริยธรรมสาหรับเด็กอายุน้อยมาสอนเด็กที่ใช้แบบเรียนชุดนี้ จานวน
32 แห่ง การใช้เหตุผลทางจริยธรรมที่เหมาะสมกับระดั บอายุของเด็กที่ใช้แบบเรียนนี้ จานวน 162
แห่ง ซึ่งสองส่วนนี้ถือว่าเหมาะสม เพราะนักเรียนสามารถเข้าใจจริยธรรมได้ ส่วนการใช้เหตุผลทาง
จริยธรรมสาหรับเด็กที่ใช้แบบเรียนชุดนี้ จานวน 154 แห่ง ซึ่งนับว่าไม่เหมาะสม เพราะนักเรียนที่ใช้
แบบเรียนนี้เข้าใจได้ยาก
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
ชื่องานวิจัย

ประเด็นที่สาคัญที่ผู้วิจัยนามาใช้ในงานวิจัยนี้

การเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย: บทบาท งานวิ จั ย ชิ้ น ที่ ท าให้ ผู้ วิ จั ย เห็ น เด่ น ชั ด ขึ้ น ว่ า ตั ว
ของโรงเรียน ของยุวรานี สุเมขะโส
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุน
การอนุ รั กษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม และการส ารวจ
ประชาชนพบว่ามีการเผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยน้อยไป
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ห น้ า ที่ พ ล เ มื อ ง ใ น แ บ บ เ รี ย น ท าให้ ท ราบว่ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในการสื่ อ
ประถมศึกษา (พ.ศ.2435 – 2533) ของรังสิมา ความหมายของวิชาหน้าที่พลเมือง กล่าวคือเน้นย้า
โฆสิตังกูร
ในเรื่องความเป็นพลเมืองในบริบทของการเมือง การ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ได้ น าเสนอว่ า การเปลี่ ย นแปลง
เพื่อนบ้านของเรา ของวารุณี โอสถารมย์
หลักสูตรสังคมศาสตร์เป็นการปรับให้สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเมื อ ง คื อ เป็ น ช่ อ งทางการ
เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง ที่เป็นการสร้างการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
การวิ พ ากษ์ ก ารสร้ า งชาติ ศึ ก ษาผ่ า นแบบเรี ย น เป็นการสื่อความหมายเรื่องของความเป็นชาติ ใน
ประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร การจั ด การเรีย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศาสตร์ โดย
พุทธศักราช 2544 ของณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
แบบเรี ย นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยเมื่ อ เที ย บกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้า นนั้ นเน้น การน าเสนอวั ฒนธรรม
เฉพาะกลุ่มไม่มีความหลากหลาย
การศึกษาปั ญ หาด้ า นเนื้ อหาวั ฒ นธรรมในหนั ง สื อ ศึ ก ษาครู ผู้ ส อนกั บ แบบเรี ย นภาษาอั ง กฤษชุ ด
แบบเรียนชุด DISCOVERIES (STUDENTS’ BOOK Discoveries ที่ให้ผู้สอนประเมินหนังสือแบบเรียน
1 – 3) ของครูภาษาอังกฤษ ของเบญจภรณ์ และสั ม ภาษณ์ เ รื่ อ งความเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมที่
สมศักดิ์โยธิน
เกี่ยวกับการสื่อสารภาษอังกฤษ
การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหนังสือเรียน เป็นการวิเคราะห์การสื่อความหมายของแบบเรียน
ภาษาไทยชุ ด ทั ก ษะสั ม พั น ธ์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในด้านของจริยธรรม จากบทบรรยาย
ตอนต้น ของยุพิน ธิฉลาด
การวิ เ คราะห์ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นในหนั ง สื อ เรี ย น เป็นการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมที่แทรกด้วยเรื่องภูมิ
ภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาระดับประถมศึกษา ของ ปัญญาชาวบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จินตนา นัดสาสาร
วิ เ คราะห์ จ ริ ย ธรรมที่ ป รากฏในหนั งสื อ เรี ย น เป็นการศึกษาการสื่อความหมายของจริยธรรมใน
ภาษาไทยระดั บ ประถมศึ ก ษาของกรมวิ ช าการ แบบเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักของโคเบอร์ก ที่
กระทรวงศึกษาธิ การ ตามหลั กสู ต รประถมศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร
พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของจันทร์
ธนา สมประดี
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การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า งานวิจัยต่าง ๆ เป็นตัวที่ทาให้ผู้วิจัยได้นาความคิด
ของผลงานเล่มอื่น ๆ มาช่วยวิเคราะห์ กล่าวคือ งานวิจัยของยุวรานี นั้นได้ชี้ให้เห็นชัดว่าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ได้พัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
จิตสานึก และตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามตัวมาตรฐานและตัว ชี้วัด
หรือนโยบายที่กระทรวงศึกษาออกมานั้น ยังคงมีอุดมการณ์ทางการเมือง ดังปรากฏในงานวิจัยของ
รังสิมา, วารุณี และณิชนันท์ ส่วนงานของเบญจภรณ์นั้นเป็นตัวอย่างของการออกแบบสอบถาม โดย
ในแบบสอบถามของเบญจภรณ์ เน้นในเรื่องของการเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม/
มารยาทของการใช้ภ าษาอังกฤษ วิจัยของของยุพิน และจันทร์ธ นานั้นเป็นการดูความเข้าใจด้าน
จริยธรรมในแบบเรียน ซึ่งผู้วิจัยสามารถนามาประยุกต์ในการสร้างแบบสอบถามได้ อีกทั้งงานวิจัย
ของจินตนา ทาให้ทราบถึงวิธีการสังเกตการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เรื่ อ งการสื่ อ ความหมายมรดกทางวั ฒ นธรรมยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก หรื อ ไปทางด้ า น
สถาปัตยกรรมโดยส่วนใหญ่ มีจานวน 2 ชิ้น ซึ่งผู้ทาวิจัยขอนาเสนอ ดังนี้
ในผลงานวิจัยของ สมยศ โอ่งเคลือบ เรื่อง “Pha That Kham Kaen : An Analysis
and Interpretation Plan (พระธาตุขามแก่น : การวิเคราะห์และแผนการสื่อความหมาย)” (2551)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายของสถานที่ และการจัดโปรแกรมการสื่อความหมายโดยพื้นฐาน
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและความร่วมมือของชุมชนบริเวณนั้น ผลที่จะได้คือ ประวัติของพระ
ธาตุ ข ามแก่ น การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ข้อเสนอแนะในการทาโปรแกรมการสื่อความหมาย
ผลงานวิ จั ย ทางวิ ช าการของ ปรี ย ชนั น สายสาคเรศ เรื่ อ ง “ย่ า นเก่ า เมื อ งจั น ทบุ รี
ความหมายแห่งชุมชนและวัฒนธรรม (Chanthaburi Old Town : Meaning of Historic District)”
(2551) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น คุ ณ ค่ า ของเอกลั ก ษณ์ ท าง
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบชุมชนที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อการอนุรักษ์ที่สร้าง
ควรกระตือรือร้นและความอยากเรียนรู้ โดยเป็นการสร้างให้ชุมชนสร้างและวางแผนด้วยตนเอง ที่ไม่
ต้องรอองค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน ผลพบว่าได้แนวทางอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแลฟื้นฟู
ชุ ม ชนถนนสายริ ม น้ า ที่ ก ลั บ มางดงามเหมื อ นในอดี ต ทั้ ง ยั ง สามารถถ่ า ยทอดคุ ณ ค่ า มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อีกทั้งยังสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ตารางที่ 8 วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
ชื่องานวิจัย
ประเด็นที่สาคัญที่ผู้วิจัยนามาใช้ในงานวิจัยนี้
พระธาตุ ข ามแก่ น : การวิ เ คราะห์ แ ละแผนการสื่ อ การวิเคราะห์ และหาที่มาของความสาคัญของพระธาตุ
ความหมาย ของสมยศ โอ่งเคลือบ
ขามแก่น ซึ่งจะทาให้ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งสาคัญของ
ท้องถิ่นร่วมกัน
ย่ า นเก่ า เมื อ งจั น ทบุ รี ความหมายแห่ ง ชุ ม ชนและ การท าให้ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
วัฒนธรรม ของปรียชนัน สายสาคเรศ
ชุมชน และให้มีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์
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ตารางที่ 8 วิเคราะห์ได้ว่า งานวิจัยของสมยศและปรียนันได้เน้นย้าไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย หลั ก คือ ชุมชน แต่ของสมยศยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ทาให้ คนในชุมชนยอมรับ และของ
ปรียนันศึกษาเรื่องการให้ชุมชนมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์
สรุปในการศึกษาทั้งหมดของบทนี้ คือ ได้วัตถุประสงค์หลักของการสื่อความหมายทาง
การศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ การสื่อความหมายเพื่อการความรู้ การสื่อความหมายเพื่อ
ความเพลิดเพลิน และการสื่อความหมายเพื่อความตระหนักและมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์ ซึ่งในแต่ยุค
สมัยของประเทศไทยวัตถุประสงค์ก็ต่างกัน นับตั้งแต่สมัยรวมดินแดน ที่ยึดความเชื่อของศาสนาพุทธ
ในการดารงชีวิต ต่อมาหลังจากที่ชนชั้นทางการเมืองได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ได้นาความรู้และ
วัฒ นธรรมของต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศของตน และมีผ ลกระทบให้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ
หายไป อีก ทั้ ง การผสมผสานความเชื่ อ ทางอุ ดมการณ์ ท างการเมื อง ความเข้ า ใจของชนชั้น ทาง
การเมืองต่อความรู้ของชาวบ้าน ที่ทาให้ชาวบ้านละเลยและขาดความเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ความเชื่อต่าง ๆ ในถิ่นของตน ดังนั้นการจัดการศึกษายุคใหม่จึงจาเป็นต้องให้นักเรี ยนมีคุณสมบัติ
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาได้คัดลอกบางส่วนมาจากองค์กร UNESCO
เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ
ว่า เครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจาเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับ
การออกไปดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนา
วิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะสาคัญอย่างย่อ ๆ
ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C มีองค์ประกอบ ดังนี้
3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C
(Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์ , Communication-การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ
และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชี พ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ) ซึ่งประเทศไทยต้องจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นกันและแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ อย่างไรก็ดีเรื่อง
ของจิ ตส านึ กนั้ น ก็ป รากฏอยู่ ในทักษะการเรียนรู้ฯ ในตั ว แบบประกายรุ้ง (Rainbow Model)
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555: 2) อยู่ในส่วนที่ 1 ด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ใน
จิตสานึกต่อโลก (Global Awareness) ข้อที่ 2 เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของการทางานเพื่อ
ขับเคลื่อนในเชิงวัฒนธรรม ศาสนาและวิถี ชีวิตที่อยู่อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมรอบ
ด้าน
ส่วนด้านปริทรรศน์วรรณกรรมอื่น ๆ นั้นทาให้ทราบถึงกลวิธีการทาวิจัยและการนามาใช้
ในการเขีย นแบบสอบถามที่น ามาใช้ในการสนทนากลุ่ ม และสั มภาษณ์ครูผู้ ส อนวิช าสั งคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมไปถึงเทคนิคที่นามาใช้ เพื่อการรวมในข้อเสนอแนะของการศึกษานี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Approach) การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุ ทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และตาราเรียนหรือแบบเรียน
จากสานักพิมพ์ต่าง ๆ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์
การสื่ อ ความหมายด้ า นวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะหนั ง สื อ ว่ า สื่ อ สารอย่ า งไร ตรงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ ผู้สอน และผู้เรียนเข้าใจ และความพึงพอใจในการใช้หนังสือแบบเรียนได้
ถูกต้องหรือไม่
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2543 แผนแม่บทการศึกษา 2552 –
2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวชี้วัดและ
สาระการเรีย นรู้ แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.1.3 ปริทรรศน์วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 2

33

34
1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Data) ส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยการสนทนาแบบกลุ่มกับตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยในเบื้องต้นผู้วิจัยได้กาหนดจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมระดับชั้นละ 50 คน รวมทั้ งสิ้น 150 คน แต่
นักเรียนให้ความร่วมมือมากจึงมีจานวนถึง 252 คน โดยนักเรียนที่มาร่วมสนทนากลุ่มนั้นเป็นนักเรียน
ที่สมัครใจจะเข้าร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอนวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ซึ่งครูผู้สอนนั้นต้องสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน ส่วนเนื้อหาการสัมภาษณ์จะ
เกี่ย วกับการเรี ยนการสอน ความเข้าใจในการสื่อความหมายเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และความพึงพอใจในหนังสือแบบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์
2. ประชากร
การศึ กษาครั้ งนี้ เ น้ น กระบวนการศึ กษาโดยการเลื อกกลุ่ มประชากรจาเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ด้วยการสนทนากลุ่มตัวอย่างนักเรียน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชากร
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) คือ ครู อาจารย์ประจาวิชา และกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนโยธิน
บูรณะ ซึ่งในการศึกษาโรงเรียนนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาโดยมีสาเหตุดังนี้
2.1 เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. 1)
2.2 เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตร World class-standard
2.3 เป็นโรงเรียนนาร่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.4 เป็นโรงเรี ยนที่มีโครงการห้ องเรียนพิเศษ (เช่น โครงการห้ องเรียนวิทยาศาสตร์,
โครงการสู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ, โครงการนานาชาติ เป็นต้น)
2.5 มีค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดับ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2554 ทุกวิชา อยู่ใน 10 ลาดับสูงสุด
2.6 มีค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดับ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 40
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีอยู่ 6 กลุ่ม
จานวน 66 โรงเรียน และโรงเรียนที่ตรงกับเงื่อนไขในเบื้องต้นนั้น คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ
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3. พื้นที่ศึกษา
3.1 ด้านเนื้อหา
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากเอกสารต่าง ๆ เพื่อทราบถึง
3.1.1 นโยบายที่จัดทาโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
3.1.2 แนวคิดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
3.1.3 ค้นคว้านิยาม ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการสื่อความหมาย
3.2 ด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษากาหนดให้เป็น 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 255 คน คือ
3.2.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น 252 คน ได้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 66 คน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 104 คน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 82 คน
จานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียน คือ กาหนดไว้ระดับชั้นละ 50 คน ซึ่งมีนักเรียน
ให้ความร่วมมืออย่างดีมากโดยสรุปข้างต้น
3.2.2 ครูประจาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 คน ดังนี้
นางพรชนก สุขพันธ์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอิทธิกร เหลืองอาสนะทิพย์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางภัททิยา พินิจค้าสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูล
ทางภาคสนามเครื่องมือที่ใช้ระเบียบวิจัย คือ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาแบบกลุ่ม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะทาการบันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูลร่วมด้วยทุก
ครั้ง ส่วนแบบสัมภาษณ์จะได้ความรู้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตั้งประเด็น
คาถามในการสัมภาษณ์ และแนวคาถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 แนวคาถามสาหรับนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 2.1 หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด
2.2 สาเหตุที่นักเรียนชอบหนังสือดังกล่าว
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการนาเสนอหนังสือแบบเรียน
โดยดู 3 ประเด็นหลัก
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3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
ใน 3 ประเด็นหลักนี้ มี 3 หัวข้อย่อย คือ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ตอนที่ 4 แสดงความคิดเห็น
4.1 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น การอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
4.2 นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนอย่างไร นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนอย่างไร
4.3 นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น การ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนอย่างไร
4.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ในแต่ ล ะตั ว ชี้วัด การท าแบบสอบถาม นักเรี ยนจะไม่ท ราบว่ าเนื้อ หามาจากหนังสื อ
แบบเรียนเล่มใด ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาตามตัวชี้วัด และลงรหัสไว้ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ ซึ่งจะลงไว้มุม
ขวาบนของเอกสารสาหรับอ่านประกอบกับแบบสอบถาม ดังนี้
A คือ วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
B คือ วิชาประวัติศาสตร์
ตัวเลขจะมี 4 ลาดับ
ลาดับที่ 1 – 2 คือ เลข 01 – 10 ตัวเลขแทนตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด
ลาดับที่ 3 – 4 คือ เลข 01 – 04 ตัวเลขแทนสานักพิมพ์ ดังนี้
01 คือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
02 คือ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
03 คือ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด
04 คือ องค์การค้า สกสค.
ตัวอย่างเช่น A0101 คือ หนังสือแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ตัวชี้วัด
ที่ 1 จากสานักพิมพ์บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด เป็นต้น
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กลุ่มที่ 2 แนวคาถามครูประจาวิขา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 2.1 หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ที่ครูชอบ
มากที่สุด
2.2 สาเหตุที่ครูชอบหนังสือดังกล่าว
ตอนที่ 3 ความหมายของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและกลวิธีการสื่อความหมาย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อสานักพิมพ์
สนทนากลุ่ ม เป็ น การสนทนากับนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยผู้ วิจัย
กาหนดจานวนเบื้องต้นรับนักเรียนเข้าร่วมจานวนอย่างน้อยระดับชั้นละ 50 คน ซึ่งจานวน 50 คน
เพื่อสังเกตการให้ความร่วมมือเพศ ชั้น และสาขาวิชา ในการสนทนากลุ่ม นั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
ร่วมกับการสนทนา โดยแบบสอบถามประกอบด้วยเอกสารให้นักเรียนอ่าน และแสดงความคิดเห็น
แบบตอบคาถามและใช้แสดงความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า ในการทาแบบสอบถามผู้วิจัยจัด
นั กเรี ย นเป็ น กลุ่ มกลุ่ มละ 2 คน ซึ่งนักเรียนได้จับกลุ่ มตามความสนิท เช่น กลุ่ มนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน เป็นต้น
5. การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย จะได้ น าผลที่ จ ากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางเอกสารและข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
ภาคสนามมาประมวลผลและทาการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้ว
6. ประมวลผลและวิเคราะห์ผล
ประมวลผลโดยใช้สถิติ ใช้ Microsoft Excel ในการประมวลผล ซึ่งค่าที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้เครื่องมือมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) ในการอ่านค่า และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าในมาตรประมาณค่า เป็นการทา
ในเชิงบวก (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2552, 1-6) ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนการประมวลผลข้อมูล ใช้ตามของเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ในแบบที่ 3 คือ
ค่าเฉลี่ย และความหมาย
ระดับ
ความหมาย
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
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7. สรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยจะได้นาผลที่ได้จากการวิเ คราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูล
ทั้งการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามนโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการสื่ อความหมายการ
อนุ รั ก ษ์มรดกทางวั ฒ นธรรม ร่ ว มกับ การสนทนากลุ่ มของนั กเรี ยนและการสั มภาษณ์เ ชิงลึ กจาก
ครูผู้สอนมาเขียนเรียบเรียงเชิงพรรณนา และชี้แนะแนวทางเพื่อการพัฒนาแบบเรียน
การศึกษานี้เป็นการทราบการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากการใช้
หนังสือแบบเรียน โดยผู้ใช้ คือ ครูและนักเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจประเด็นนี้อย่างไร ทั้งเสนอแนะ
การปรับปรุงหนังสือแบบเรียนเพื่อการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

บทที่ 4
การวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาในแบบเรียน
ในบทนี้จ ะเป็น การนาเสนอผลการศึกษาที่ได้จากข้อมูล นโยบาย วิเคราะห์ เนื้อหาใน
แบบเรียน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่จะนาเสนอแบ่งเป็น 2 ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่งจะกล่าวถึงการวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา โดยจะ
ศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2543 แผนแม่บทการศึกษา 2552 – 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์
กลวิธีการสื่อความหมาย และวิเคราะห์แบบเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสางานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 1162 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ ต กรุงเทพมหานคร ได้ รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ น า
นโยบายการศึกษา และจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายการศึกษา

รูปที่ 6 แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ
ที่มา: Google Map, แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
https://maps.google.co.th/maps
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อีกทั้งสานักพิมพ์ต่าง ๆ เมื่อรับทราบนโยบายการศึกษาภายหลังจึงได้ปรับเปลี่ยนการ
จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน และสื่อการเรียนการสอนเพื่อนสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และเพิ่มความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน
นโยบายการศึกษาไทยซึ่งสะท้อนประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้นาเสนอผลจากการวิเคราะห์กฎหมายและเอกสารสาคัญต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยผู้วิจัยจะมุ่งนาเสนอเฉพาะประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ดั งมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาโดยตรงแต่มีเนื้อหาสาระที่สะท้อนถึงแนวทางการจัดการการศึกษา จากการศึกษาพบว่า
เนื้อหาในกฎหมายฉบับดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมความเท่าทียมกันด้านการศึกษาแล้ว (ส่วนที่ 8
มาตรา 49) ยังเน้นย้าในส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรมมาตรา 80 ข้อ 6 ยังเน้นย้าให้เห็นบทบาทสาคัญของภาครัฐในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นด้านมรดกทางวัฒนธรรมดังปรากฏในข้อความต่อไปนี้
2. มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ...
(6) รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและ
การเรียนรู้ ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550: 23-24)

2. แผนการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช 2552 – 2559) เป็นแผนระยะยาวในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา ตามความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
แรงงานโดยนโยบายที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ ดังปรากฏในวัตถุประสงค์และนโยบายที่มีเป้าหมายในการบูรณาการด้านการศึกษา
ศาสนา และศิลปวัฒ นธรรมให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีงาม โดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถานประกอบการ มีส่วนร่วมพัฒนาตามแนวการดาเนินงานผ่านการปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของ
หลักสูตร บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมด้าน
ต่าง ๆ ทุน และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏข้อความต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบาย ...
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา
กีฬา เป็นวิถีชวี ิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวติ
(แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง, 2552-2559: 8)
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3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2553 มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เบื้องต้นได้ให้ความหมายของ “การศึกษา”
ตามมาตรา 4 คือ “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม ...” นอกจากนั้นพระราชบัญญัติได้กาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภทหลัก คือ หน้าที่ของรัฐและกระทรวง (ในหมวดที่ 5
มาตรา 31 และหมวดที่ 9 มาตรา 63) และการจัดการศึกษา (ในหมวดที่ 1 มาตรา 7 และหมวดที่ 4
มาตรา 23) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
3.1 หน้าที่ของรัฐและกระทรวง คือ ส่งเสริม และกากับดูแลให้การศึกษาส่งเสริม และ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องจัดสรรสื่อตัวนา เพื่อประโยชน์ใน
การทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมตามความจาเป็น
3.2 การจัดการศึกษาจะต้องเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังและ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องในผู้เรียน
มีความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาได้
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาเนินนโยบายตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา โดยจุดเน้นด้านวัฒนธรรมที่เห็น
เด่นชัด คื อ จะพบในจุ ดมุ่งหมายของหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ว่าเมื่อ
ผู้ เ รี ย นจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551: 5)
จากการวิเคราะห์ เบื้ องต้นนั้น ผู้ วิจัยพบว่า นโยบายนั้นเป็นการเกิดขึ้นจากบนสู่ ล่ าง
กล่าวคือ จากประเทศ สู่งานกระทรวง และจบที่โรงเรียน อย่างไรก็ดีนโยบายในแต่ละส่วนก็ชี้ชัด และ
สะท้อนแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยสรุปคือ รัฐเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม ผ่านไปยังหน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการ
ก็ตามยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม อีกทั้งยังให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์อีกด้วย ซึ่งจะกล่าว
ต่อไปในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช. 2551 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาหรับการวิเคราะห์เนื้ อหาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยเน้น แบบเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยพบว่าใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมนั้น แบ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ให้ผู้เรียนในแต่ละช่วงระดับชั้นเรียนแบ่งได้ดังนี้
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ตารางที่ 9 มาตรฐานในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
3 เศรษฐศาสตร์
4 ประวัติศาสตร์

5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ส 4.1เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ส 4.2 เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธารงความ
เป็นไทย
ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่ อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

เมื่อทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์อัตราส่วนเนื้อหาด้านการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 โดยดูจาก
จานวนมาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่
เศรษฐศาสตร์
1 .67

สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์
19.9

สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์
16. 7

เนื้อหาการอนุรักษ์
มรดกทาง
วัฒนธรรม
.48

แผนภูมิที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาที่มีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม
จริยธรรม
2.61

สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง
วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตใน
สังคม
17.27
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จากแผนภูมิข้างต้น ผู้วิจัยสังเกตว่าเนื้อหาด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีอยู่
0.48% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้ที่ 2 และ 4 ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ต่อไปว่าเนื้ อหาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
ตารางที่ 10 สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
สาระ/มาตรฐาน
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ งดี มี
ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ง า ม แ ล ะ ธ า ร ง รั ก ษ า
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมา
ของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารง
ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/
เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 วิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วั ฒนธรรมไทยและเลือกรับ วัฒนธรรม
สากล
1. ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
2. ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4. ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
5. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดที่ 5 วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
1. สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
2. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ
. การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
4. แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
5. วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

จากตารางดังกล่าวทาให้ทราบถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีอยู่
ใน 2 สาระ คือ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม และสาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ผู้วิจัยจึงสรุปประเด็นของสาระแกนกลางที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ว่ามีทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด และเรียบเรียงใหม่เพื่อง่ายต่อการทาวิจัยดังนี้
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ตารางที่ 11 สรุปตัวชี้วัดที่มีประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่
รายการตัวชี้วัด
1
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
2
ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
5
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
6
วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
7
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
8
วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ
9
การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
1
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
11
วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม คือ เน้นไปในวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒ นธรรม และการดาเนินชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ ทาให้ทราบว่ากระทรวงศึกษาต้องการให้การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเป็นทั้งสุนทรียะ
และหน้าที่ของ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนเมื่อเรียนจบ โดยมี 4 สานักพิมพ์หลักที่เป็นที่นิยมและ
รู้จักในการจัดพิมพ์เอกสาร ตาราวิชาการได้นานโยบายนี้ไปผลิตเป็นแบบเรียน ตารา ดังมีรายนามผู้
แต่งและชื่อแบบเรียน แบ่งตามสาระดังนี้
กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหาในแบบเรียน
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงเนื้อหา โดยคัดเลือกหนังสือแบบเรียนจาก 4 สานักพิมพ์ สรุปไว้
ในตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 รายชื่อผู้แต่งและแบบเรียน
2

ชื่อผู้แต่ง

4

1. ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
2. รศ.ดร.ดารงค์ ฐานดี
3. รศ.ดารง ธรรมารักษ์
อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์

อ.นงลักษณ์ ทองอยู่
สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อผู้แต่ง
1. รศ.ณรงค์ ห่วงทิศ
2. รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 – 6

สานักพิมพ์
บริษัท อักษร
เจริญทัศน์
อจท. จากัด
สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนา
คุณภาพวิชา
(พว.) จากัด
บริษัท สานัก
พิมพ์แม็ค จากัด
องค์การค้าของ
สานักกรรมการ
สกสค.

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
ม. 4 – 6

สาระที่

1. ผศ.ชมพูนุช นาคีรักษ์,
2. ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์
3. อ.มิตรชัย กุลแสงเจริญ
ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

จากตารางนี้รวมหนังสือที่วิเคราะห์ทั้งหมด จานวน 8 เล่ม กล่าวคือสาระที่ 2 จานวน 4
เล่ม และสาระที่ 4 จานวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นแบบเรียนประเภทรวมเนื้อหาทุกระดับเป็นเล่มเดียวกัน
ทั้งหมด มีรายละเอียดการเปรียบเทียบดังนี้
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์รูปเล่มวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม

ปก

ราคา
จานวนหน้า
สีของตัวอักษร
คาสาคัญ/หัวข้อ
หลัก:
หัวข้อใหญ่
เนื้อหาทัว่ ไป
ขนาดตัวอักษร
สีของภาพประกอบ
สีที่ใช้เป็นพื้นฐาน
เนื้อของกระดาษ
สีของกระดาษ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ภาพ/เนื้อหา

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
อจท.
พว.
แม็ค
สี
สี
สี

80
188
แดง/ส้ม
น้าเงิน
ดา
อ่านง่ายขนาด
พอเหมาะ
สี
ม่วงอ่อน/
น้าเงินอ่อน
บาง
ขาวหม่น
48.94%

74
24

8
165

สีดา มีพื้นเป็นสี น้าเงินอ่อนหนา
น้าเงิน
น้าเงินอ่อน/
ดาหนา
ดาหนา
ดา
ดา
เล็กกว่าของอจท. เล็กกว่าพว.

สกสค.
สี

51
162
ดาหนา
ดาหนา
ดา
เท่า ๆ กับพว.

ขาว-ดา
น้าเงินอ่อน

น้าเงินอ่อน
น้าเงินอ่อน

ขาว-ดา
ขาว/เทา

บาง
ขาวหม่น
8.75

หนากว่าทั้งหมด
ขาว
1.52

บาง
ขาว
14.2
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ตารางที่ 14 วิเคราะห์รูปเล่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ปก

ราคา
จานวนหน้า
สีของตัวอักษร
คาสาคัญ/หัวข้อ
หลัก:
หัวข้อใหญ่
เนื้อหาทั่วไป
ขนาดตัวอักษร
สีของภาพประกอบ
สีที่ใช้เป็นพื้นฐาน
เนื้อของกระดาษ
สีของกระดาษ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ภาพ/เนื้อหา

อจท.
สี

80
180
แดง/ส้ม
น้าเงิน
ดา
อ่านง่ายขนาด
พอเหมาะ
สี
ส้ม
บาง
ขาวหม่น
81.11%

ประวัติศาสตร์ไทย
พว.
สี

84
22

แม็ค
สี

สกสค.
สี

80
17

8
264

สีดา มีพื้นเป็นสี น้าเงินอ่อนหนา
น้าเงิน/
ชมพู
น้าเงิน/ชมพู/
ดาหนา
ดาหนา
ดา
ดา
เล็กกว่าของอจท. เท่า ๆ กับอจท.
สี/ชมพู/
น้าเงิน/ขาว-ดา
น้าเงิน/ชมพู
บาง
ขาวหม่น
87.07%

น้าเงินอ่อน/
ขาว-ดา
น้าเงินอ่อน
หนากว่าทั้งหมด
ขาว
55.14%

ดาหนา
ดาหนา
ดา
เท่า ๆ กับพว.
ขาว-ดา
ขาว/เทา
บาง
ขาว
9. 9

การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนนั้นวิเคราะห์ได้ ส่วนคือ เนื้อหาในการนาเสนอ, การใช้
ภาษาในการนาเสนอ และภาพประกอบในการนาเสนอ ซึ่งในการสนทนากลุ่มตัวอย่างนักเรียนนั้นได้
ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ถึง ส่วนนี้
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ตารางที่ 15 สรุ ปการเปรี ย บเทีย บเนื้อหากับตัว ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
มีเนื้อหาตามสาระกาหนด
1 ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรม
2 ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล
5 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย
6 วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
7 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
8 วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ
9 การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย
10 แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
11 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย

วิชา

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ประวัติศาสตร์ไทย

สาระที่ 4/มาตรฐาน ส 4.3/ ตัวชี้วัดที่ 5

สาระที่ 2/มาตรฐานที่ 2.1/ตัวชี้วัดที่ 5

สาระ/
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

อจท. พว. แม็ค สกสค.




































































จากตารางที่วิเคราะห์ในเบื้องต้น ผู้วิจัยขอสรุปนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเด็น
ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากตารางที่ 15 ทาให้ทราบว่า
1. สานักพิมพ์ อจท.นั้น ขาดเนื้อหาเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ
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2. สานักพิมพ์ พว. ขาดเนื้อหาเรื่องการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
3. สานักพิมพ์ สกสค. ขาดเนื้อหาหลายเรื่อง ในตัวชี้วัดที่ 7 ถึง 11
4. เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย มีเพียงแค่
สานักพิมพ์เดียวที่มีเนื้อหานี้ คือ สานักพิมพ์ อจท.
สาหรับ การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยได้นาแบบเรียน
วิเคราะห์ควบคู่กับหลักเกณฑ์ในการสื่อความหมายและการนาเสนอชองคณะกรรมการโบราณสถาน
แห่ ง ชาติว่ า ด้ ว ยการสภาการโบราณสถานระหว่ า งประเทศ (International Council on
Monuments and Site หรือ ICOMOS) และวิเคราะห์ตามกลวิธีการสื่อความหมาย ดังที่ทบทวนแล้ว
ในบทที่ 2 แยกตามวิชา สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16 สรุ ป การวิ เ คราะห์ แ บบเรี ย นตามหลั ก การ การสื่ อ ความหมายของอิ โ คโมส
วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
หลักการ
1 2 3 4 5 6 7
สานักพิมพ์ อจท.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ พว.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ แม็ค
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ สกสค.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ





 
 
 

 
 

   
   

 




 
 






 
 

   
   

 

 
 

จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 16 นั้นทาให้ทราบว่า หลักการที่ 5 หนังสือแบบเรียนมี
ความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืน
ด้านสังคม การเงิน และสภาพแวดล้อมยังไม่มีปรากฏในหนังสือแบบเรียนเล่มใดเลย เนื่องจากหนังสือ
แบบเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ไม่ได้อธิบายถึง และ
หลั กเกณฑ์อื่น ๆ โดยหลั กการที่ 1: การเข้ าถึงและการทาความเข้ าใจ (Access and
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Understanding), หลักการที่ 2: ความเชื่อถือไดของ แหลงข้อมูล (Soundness of Information
Sources), หลักการที่ : การให้ความสนใจกับสภาพ โดยรอบและบริบท (Attention to Setting
and Context), หลักการที่ 4: การสงวนรักษาความเปนของแท้ (Preservation of Authenticity),
หลักการที่ 5: การวางแผนเพื่อความยั่งยืน (Planning for Sustainability), หลักการที่ 6: การ
คานึงถึงความเปนองครวม (Concern for Inclusiveness) และหลักการที่ 7: ความสาคัญของการ
ศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝกอบรม (Importance of Research, Evaluation, and
Training) ซึง่ สรุปได้ดังนี้
1. สานักพิมพ์ อจท.
1.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม และธรรมชาติ และเคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ ที่พยายามรักษาความ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
1.2 ไม่มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบที่อ้างถึงแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิง
บุคคลชัดเจน
1. ไม่มีภาพประกอบ ที่มีการบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ ทากิจกรรม
ที่ได้รับความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ
ไม่มีการประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
2. สานักพิมพ์ พว.
2.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม และธรรมชาติ และเคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ ที่พยายามรักษาความ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
2.2 ไม่มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบที่ มีการบูรณาการความเป็นองค์รวม
ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่ได้รับความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
2. ไม่มีภาพประกอบ ที่มีอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน, ไม่มี
การบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่ได้รับความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและไม่มีการประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้
ต่อยอดต่อไป
. สานักพิมพ์ แม็ค
.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม และเคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ที่พยายามรักษาความเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
.2 ไม่มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับ
กว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
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. ไม่มีภาพประกอบ ที่มีอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิง บุคคลชัดเจน และมี
การประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
4. สานักพิมพ์ สกสค.
4.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม และเคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ที่พยายามรักษาความเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
4.2 ไม่มีภาพประกอบ ที่มีอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน, ไม่มี
การบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่ได้รับความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และไม่มีประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อ
ยอดต่อไป
ตารางที่ 17 สรุ ป การวิ เ คราะห์ แ บบเรี ย นตามหลั ก การ การสื่ อ ความหมายของอิ โ คโมส
วิชาประวัติศาสตร์
หลักเกณฑ์
1 2 3 4 5 6 7
สานักพิมพ์ อจท.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ พว.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ แม็ค
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สานักพิมพ์ สกสค.
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ

   
   
   

 
 


   
   
   

 
 



 

 
   

 
 


   
   


 
 


จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 17 ทาให้ทราบว่าก็ไม่มีหลักการที่ 5 หนังสือแบบเรียนมี
ความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืน
ด้านสั งคม การเงิน และสภาพแวดล้อมยังไม่มีปรากฏในหนังสื อแบบเรียนเล่มใดเลยเช่นกัน และ
หลั กเกณฑ์อื่น ๆ โดย หลั กการที่ 1: การเข้ าถึงและการทาความเข้ าใจ (Access and
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Understanding), หลักการที่ 2: ความเชื่อถือไดของ แหลงข้อมูล (Soundness of Information
Sources), หลักการที่ : การให้ความสนใจกับสภาพ โดยรอบและบริบท (Attention to Setting
and Context), หลักการที่ 4: การสงวนรักษาความเปนของแท้ (Preservation of Authenticity),
หลักการที่ 5: การวางแผนเพื่อความยั่งยืน (Planning for Sustainability), หลักการที่ 6: การ
คานึงถึงความเปนองครวม (Concern for Inclusiveness) และหลักการที่ 7: ความสาคัญของการ
ศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝกอบรม (Importance of Research, Evaluation, and
Training) ซึง่ สรุปได้ดังนี้
1. สานักพิมพ์ อจท.
1.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม, มีแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชั ดเจน, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับ
กว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ และเคารพต่อหลักการพื้นฐาน
ของการเป็นของแท้ ที่พยายามรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
1.2 ไม่มีภาพประกอบ ที่มีประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
2. สานักพิมพ์ พว.
2.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม, มีแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับ
กว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ และเคารพต่อหลักการพื้นฐาน
ของการเป็นของแท้ ที่พยายามรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด
2.2 ไม่มีภาพประกอบ ที่มีประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
. สานักพิมพ์ แม็ค
.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้เกิดความรู้ และตระหนักถึง
มรดกทางวัฒนธรรม, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม และธรรมชาติ , เคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ที่พยายามรักษาความเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด และมีการบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่ได้รับ
ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
.2 ไม่ มี เ นื้ อ หา และการใช้ ภ าษา แต่ มี ภ าพประกอบในหลั ก เกณฑ์ ข องอ้ า งอิ ง
แหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน
. ไม่มีภาพประกอบ ที่มีประเด็นสาหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
4. สานักพิมพ์ สกสค.
4.1 มีเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบอันทาให้ เคารพต่อหลักการพื้นฐานของ
การเป็นของแท้ที่พยายามรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุด และที่มีประเด็นสาหรับให้
นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
4.2 ไม่มีภาพประกอบ ที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม, การอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน, มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
ระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ และการบูรณาการความ
เป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่ได้รับความรู้
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จะเห็ นได้ว่าในการวิ เคราะห์ เนื้อหาในแบบเรียนนั้น แต่ล ะส านักพิมพ์ก็ยังเขียนไว้ไม่
ตรงกั น บ้ างก็มี บ้ า งก็ ไม่ มี บ้ างระบุ ไว้ ในคาถาม บ้ า งก็ ไว้ ในกิ จ กรรม อย่า งไรก็ ต าม เนื้ อหาของ
มาตรฐานนั้น แต่ละสานักพิมพ์จาเป็นต้องมีครบ ตามมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ ด้วย
เหตุนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนั้นก็จะคัดสรรค์ตามแต่ที่ครูประจาวิชาแต่ละระดับวิเคราะห์ไว้ด้วย ซึ่งจะ
รวมไปถึงกระบวนการสอนที่ครูประจาวิชานั้น จะต้องจัดการเรียนการสอนให้ครบตามมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และความสาคัญของการสื่อความหมายบทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรม
สรุปได้ดังนี้
1. ความหมายของการสื่ อความหมาย คื อ กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา อาทิ การศึ ก ษา
ค้นคว้า การฝึกอบรม และการประเมินกระบวนการสื่อความหมายนั้น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้ความรู้ (สติปัญญา) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ (ความหมายของทรัพยากร) หรือเกิดความ
สนุกสนาน (อารมณ์และความรู้สึก) มีความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม (เพื่อความสนใจใคร่รู้) และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดย
หนังสือแบบเรียน
2. หลักเกณฑ์การสื่อความหมายทั้ง 7 ประการนามาวิเคราะห์แบบเรียน ทาให้ทราบว่า
สานักพิมพ์ต่าง ๆ ต่างก็มีการสื่อความหมายที่ไม่ครบตามเกณฑ์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม
. วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา มีอยู่
ประการ คือ การสื่อความหมายเพื่อการความรู้ การสื่อความหมายเพื่อความเพลิดเพลิน และการสื่อ
ความหมายเพื่อความตระหนักและมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์
4. กลวิธีการสื่อความหมายวัฒนธรรมด้านการศึกษานั้นมองได้เป็น 3 ประเด็น คือ
4.1 สื่อการสอน ได้แก่ หนังสือแบบเรียนที่ต้องมีความโดดเด่น เข้าใจง่าย ทันสมัย
น่าเชื่อถือ เหมาะกับนักเรียน สามารถสร้างความรู้ ความตระหนักในคุณค่า และมีสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์อีกด้วย
4.2 ครูประจาวิชาต้องสามารถสรุปเรื่องราว และทาหน้าที่ได้ดีทั้ง การถ่ายทอด การ
ให้กาลังใจ อารมณ์ขัน และเข้าใจผู้เรียน
4. นักเรียนจะต้องมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ
หมั่นทบทวนศึกษาด้วยตนเอง
จากการศึกษาในบทนี้นั้นส่วนแรกนั้นทาให้ทราบว่านโยบายทางการศึกษา และนโยบาย
ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน อีกทั้งมีอยู่ในทุกส่วนของประมวลกฎหมายซึ่งเป็นการใช้บังคับจากบนลง
ล่ าง จบลงที่ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551 จากนั้นผู้ วิจั ย ได้ท าการ
เปรียบเทียบเนื้อหาจากแบบเรียน 4 สานักพิมพ์กับมาตรฐานและตัวชี่วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าบาง
สานักพิมพ์นามาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ครบ ซึ่งไม่มีสานักพิมพ์ใดเลยที่มีมาตรฐานครบ แสดงถึงความ
เข้าใจของผู้รวบรวมแบบเรียนหนังสือที่อาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วนถึงนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ไว้ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจึ งได้นาแบบสอบถามร่วมกับการสนทนากลุ่ มตัว อย่างนักเรียนอาสาสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จึงนาไปสู่การประมวลผลในบทที่ 5

บทที่ 5
ผลการศึกษา
เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการนาเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มีต่อการสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือ
แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจากการสารวจภาคสนามด้วยการ
สนทนาแบบกลุ่ ม (Focus
Group) จากนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
–
6
และส่วนสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูสอนประจาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อมูลจากนักเรียน โดยการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion)
1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ในส่วนนี้เป็นการประมวลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ
เข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม จานวน 240 คน จานวน 60 กลุ่ม เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่
สนทนาตัวอย่าง จาแนกตามเพศ ระดับชั้นการศึกษา และวิชาเอก สามารถสรุปได้ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน (คน)
152
100
252

ร้อยละ
60.00
40.00
100.00

จากตารางที่ 18 กลุ่มนักเรียนตัวอย่างจาแนกตามเพศพบว่า มีนักเรียนหญิงจานวน
146 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และเป็นนักเรียนชายจานวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 39 ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นการศึกษา
ระดับชั้นการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวน (คน)
66
104
82
252

หญิง (คน)
38
48
66
152

ชาย (คน)
28
56
16
100

ร้อยละ
26.00
41.00
33.00
100.00

จากตารางที่ 19 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย น จ านวนทั้ ง หมด 252 คน จ าแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษาพบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวนมากที่สุด 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นหญิง 48 คน ชาย 56 คน รองลงมา คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 82
คน คิดเป็นร้อยละ 33 เป็นหญิง 66 คน ชาย 16 คน และสุดท้ายมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ 26 เป็นหญิง 56 คน ชาย 16 คน สรุปตามเพศนั้น ผู้หญิงให้ความร่วมมือมากที่ถึงร้อย
ละ 60.32 ส่ว นผู้ช ายให้ความร่ว มมือถึงร้อยละ 39.68 ของผู้ที่เข้าร่ว มสนทนากลุ่ ม ดั งปรากฏใน
แผนภูมิที่ 3
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มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นการศึกษา
ตารางที่ 20 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามวิชาเอก
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
รวม

จานวน (คน)
130
90
18
14
252

หญิง (คน)
78
60
8
6
152

ชาย (คน)
52
30
10
8
100

ร้อยละ
52.00
36.00
7.00
5.00
100.00

จากตารางที่ 20 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จานวนทั้งหมด 240 คน จาแนกตามวิชา
พบว่า นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีจานวนมากที่สุด 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52
เป็ น หญิง 112 คน ชาย 62 คน รองลงมาเป็นนักเรียนสายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน
90 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เป็นหญิง 22 คน ชาย 20 คน นักเรียนสายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7 เป็นหญิง 12 คน ชาย 10 คน และสุ ดท้ายนักเรียนสาย
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น จานวน14 คน คิดเป็นร้อยละ5 เป็นหญิง 6 คน ชาย 8 คน ถ้าสรุปตาม
เพศจะพบว่านักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ทั้งเพศหญิงและชายมีจานวนมากที่สุด
รองลงมาเป็ น นั ก เรี ย นสายภาษาอั ง กฤษ – คณิ ต ศาสตร์ อั น ดั บ ต่ อ ไปเป็ น นั ก เรี ย นสาย
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และสุดท้ายเป็นสายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปนุ่ ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 4
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามวิชาเอก
สรุปภาพรวมทั้งหมด โดยผู้วิจัยขอใช้ตัวย่อในการเรียนสาขาวิชา คือ
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็น สายวิทย์ – คณิต
ตัวย่อ SM
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ เป็น สายศิลป์คานวณ
ตัวย่อ EM
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เป็น สายศิลป์ภาษาจีน
ตัวย่อ EC
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เป็น สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
ตัวย่อ EJ
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 21 ตารางสรุปภาพรวมทั้งหมด
เพศ
หญิง

ชาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4
SM 20
EM 14
= 38
EC 2
EJ 2
SM 10
EM 10
= 28
EC 4
EJ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5
SM 26
EM 16
= 48
EC 4
EJ 2
SM 34
EM 16
= 66
EC 4
EJ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 6
SM 32
EM 30
= 66
EC 2
EJ 2
SM 8
EM 4
= 16
EC 2
EJ 2
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ตารางที่ 21 เป็นการสรุปนักเรียนที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งหมด โดยแยกตาม
เพศ ระดับชั้น และสาขาวิชา
1.2 ความคิดเห็นของนักเรียน
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการศึกษาเพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียน ในเรื่อง
ของการสื่อความหมายประเด็น การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสื อแบบเรียนจากทั้ง 4
สานักพิมพ์ จาแนกตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีทั้งหมด 10
ประเด็น โดยภาพรวม ในการสนทนาแบบกลุ่มนั้น ได้แบ่งออกตามตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 22 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามกลุ่มตัวชี้วัด
จานวน หญิง ชาย
ร้อยละ
(คน) (คน) (คน)
1. ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
26
16
10 10.32
2. ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
28
18
10 11.11
3. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
18
8
10
7.13
4. ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
30
20
10 11.91
5. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
24
14
10
9.52
6. วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
26
16
10 10.32
7. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
22
12
10
8.73
8. วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ
22
12
10
8.73
9. การสืบทอดและการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมไทย
30
20
10 11.91
10. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
26
16
10 10.32
รวม
252
152 100 100.00
ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 22 เป็นการจับคู่ แต่ละคู่สามารถเลือกทาหัวข้อตัวชี้วัด ได้ตามสมัครใจ
โดยนักเรียนเลือกทาเรื่อง “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล” และ “การสืบ
ทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย” มากที่สุด จานวนกลุ่มละ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91
และ “การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” น้อยที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.13 วิเคราะห์ตาเพศพบว่านักเรียนเพศหญิงเลือกทา “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล” และ “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย” มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.94 ของคนทั้งหมด (ร้อยละ 13.16 ของจานวนนักเรียนเพศหญิงทั้งหมด) และเลือกน้อย
ที่ สุ ด คื อ “การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงและอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย” คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.17
ของนักเรียนทั้งหมด (ร้อยละ 5.26 ของจานวนผู้หญิงทั้งหมด) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 5
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แผนภูมิที่ 5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจาแนกตามตัวชี้วัด
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ถ้าจาแนกตามระดับชั้น และสาขาวิชาจะจาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 23 สรุปตามเพศ ระดับ และสาขาในการเลือกทาแบบสอบถาม

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (82 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (104 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (66 คน)

ชั้น

เพศ

สาขา
SM
EM
EC
EJ
SM
EM
EC
EJ
SM
EM
EC
EJ
SM
EM
EC
EJ
SM
EM
EC
EJ
SM
EM
EC
EJ

หญิง
(38)

ชาย
(28)

หญิง
(48)

ชาย
(56)

หญิง
(66)

ชาย
(16)
รวม

(20)
(14)
(2)
(2)
(10)
(10)
(4)
(4)
(26)
(16)
(4)
(2)
(34)
(16)
(4)
(2)
(32)
(30)
(2)
(2)
(8)
(4)
(2)
(2)

1
4

2
2
4
2

ตัวชี้วัด/จานวนที่เลือกทา (คน)
3 4 5 6 7 8
4
4
4
2

9
4
2

10
2
2

2
2

4

2
2
4
4
2

4

2
2

2
2

6
2
8
2

2
2
2
2

2

2
2
2
4

6

4
2

4

2
6

2
2

8

2

4

6

2

2
6

4
2

2
2

4

2
6

2
6
4

12

4
2

6

8

2
2
2

4
2

2
2

2
2
26 28 18 30

หมายเหตุ: SM = สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
EC = สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

24

26 22 22 30 26

EM = สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
EJ = สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

ตารางที่ 23 สรุปการเลือกทาแบบสอบถามโดยการจาแนกชั้น เพศ และสาขาการ
เรียน พบว่า
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1. นักเรียนทุกระดับชั้นเลือกตอบได้ครบทุกตัวชี้วัด
2. วิเคราะห์โดยจาแนกชั้นปี พบว่า
2.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 มากที่สุด และ
เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3, 7 และ 8 น้อยที่สุด
2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 9 มากที่สุด และ
เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 8 น้อยที่สุด
2.3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4 มากที่สุด และ
เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3 น้อยที่สุด
3. วิเคราะห์โดยจาแนกเพศ พบว่า
3.1 เพศหญิง เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4 และ 9 มากที่สุด และเลือกทา
แบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3 น้อยที่สุด
3.2 เพศชาย เลือกทาแบบทดสอบทุกตัวชี้วัดเท่ากัน
4. วิเคราะห์โดยจาแนกสาขา พบว่า
4.1 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4 และ 9
มากที่สุด และเลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3 น้อยที่สุด
4.2 สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 10 มากที่สุด
และเลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 4 น้อยที่สุด
4.3 สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1, 4 และ 10
มากที่สุด และไม่มีผู้เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 5 – 6 และ 8 – 9
4.4 สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 มากที่สุด
และไม่มีผู้เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2 และ 5 – 10
5. วิเคราะห์ตามระดับชั้น จาแนกเพศและจาแนกสาขา พบว่า
5.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.1.1 เพศหญิง
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1,
4, 6 และ 9 มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3, 5, 7 และ 8
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 2, 5
และ 9 มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 3, 4, 6 และ 8
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 2 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 – 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 - 2 และ 4 – 10
5.1.2 เพศชาย
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 6
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 5 และ 9 – 10
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สายภาษาอัง กฤษ – คณิตศาสตร์ เลื อกทาแบบทดสอบตัว ชี้วัดที่ 6
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 และ
10 มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2 – 9
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2 – 10
5.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
5.2.1 เพศหญิง
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 9
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4 และ 10
สายภาษาอัง กฤษ – คณิตศาสตร์ เลื อกทาแบบทดสอบตัว ชี้วัดที่ 7
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2, 3, 5 และ 6
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 และ
10 มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 2 และ 4 – 9
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 – 2 และ 4 – 10
5.2.2 เพศชาย
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3, 6 และ 10
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 10
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5, 7, 8 และ 9
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 และ 4
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2, 3 แบะ 5 – 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2 – 10
5.3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
5.3.1 เพศหญิง
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3, 6 และ 10
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ เลื อกทาแบบทดสอบตัว ชี้วัดที่ 10
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5, 7 และ 9
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 – 2 และ 4 – 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 4 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 – 3 และ 5 – 10
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5.3.2 เพศชาย
สายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 7
มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4, 6, 8 และ 10
สายภาษาอัง กฤษ – คณิตศาสตร์ เลื อกทาแบบทดสอบตัว ชี้วัดที่ 6
และ 8 มากที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 และ 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เลื อกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 7มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 – 6 และ 8 – 10
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เลือกทาแบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 3 มาก
ที่สุด และไม่เลือกทาแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 1 - 2 และ 4 – 10
1.2.1 หนังสือแบบเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด
ผลการศึก ษาความคิ ดเห็ น นักเรียนโดยภาพรวมทาให้ ท ราบว่ าในแต่ล ะ
ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ ใน 11 ตัวชี้วัด แต่เนื้อจากว่าตัวชี้วัดที่ 11 มีเพียงสานักพิมพ์เดียว คือ
อจท.ที่มีเนื้อหาผู้วิจัยจึงตัดออก เนื่องจากว่านามาเปรียบเทียบกับทุก ๆ เล่มไม่ได้ และมีนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่าหนังสือเล่มใดบ้างที่ นาเสนอประการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่นักเรียนชอบมาก
ที่สุด โดยระบุลาดับดังนี้
ตารางที่ 24 แสดงลาดับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ในตารางที่ 22
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการตัวชี้วัด
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
สภาพแวดล้อมที่มผี ลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ
การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

จากตารางที่ 24 ผู้วิจัยนามาใช้กับตารางที่ 25 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 25 แสดงผลการชอบการนาเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจาแนก
ตามสานักพิมพ์
ตัวชี้วัดที่
สานักพิมพ์
อจท.
พว.
แม็ค
สกสค.
ไม่เลือก
รวม
รวมทั้งหมด

1
4
10
6
6
0
26

2
16
6
4
2
0
28

จานวนคนที่เลือกแบบเรียนที่ชอบ (คน)
3
4
5
6
7
8
8
4
2
6
2
X
6 16 2 10 10 16
2
6 10 4 10 6
2
2 10 4
X
X
0
2
0
2
0
0
18 30 24 26 22 22
252 คน

9
18
X
12
X
0
30

10
14
8
4
X
0
26

จากตารางที่ 25 พบว่าในแต่ละตัวชี้วัดมีผลการที่นักเรียนเลือกหนังสือ
แบบเรียนที่ดีที่สุด ตามที่นักเรียนคิด โดยตารางข้างต้นสรุปผลการคัดเลือกในแต่ละตัวชี้วัดโดย
ภาพรวม และผู้วิจัยได้ทาสรุปลงไว้ในตารางที่ 26 อย่างไรก็ตามมีนักเรียนจานวน 4 คนไม่แสดงความ
คิดเห็น
ผู้วิจัยได้เน้นตัวเลขสีแดง หมายถึง จานวนที่นักเรียนเลือกทาแบบสอบถาม
มากที่สุดในแต่ละตัวชี้วัด
ตารางที่ 26 สรุปผลนักเรียนคิดเห็นว่าหนังสือแบบเรียนใดที่นาเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด จาแนกตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สานักพิมพ์
พว.
อจท.
อจท.
พว.
แม็ค
สกสค.
พว.
พว.
แม็ค
พว.
อจท.
อจท.
รวม

จานวนคน
ทั้งหมด
26
28
18
30

จานวน
(คน)
10
16
8
16

ชาย
(คน)
2
0
6
0
0
8
4
2
8
8
10
2

ร้อยละของ
แต่ละตัวชี้วัด
38.46
57.14
45.00
57.00

16
18
14

หญิง
(คน)
8
16
2
16
10
2
6
8
2
8
8
12

24

20

26

10

22

20

22
30
26
252

128

78

50

50.79

83.33
39.00
90.90
73.00
60.00
54.00
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จากตารางที่ 26 หนังสือที่นักเรียนคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็นการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพบว่ า สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด จานวน 5
ตัวชี้วัด น าเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในกลุ่มนักเรียน รองลงมา คือ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จานวน 4 ตัวชี้วัด บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด จานวน 2
ตัวชี้วัด และสุดท้ายองค์การค้าของ สกสค. จานวน 1 ตัวชี้วัด สามารถทาเป็นแผนภูมิได้ ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6 สรุปจานวนตัวชี้วัดที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่านาเสนอการสื่อความหมายได้ดีที่สุด
ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จาเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสรุปตาม
ระดับชั้น เพศ และสาขาการศึกษาพบว่า
1. ตัวชี้วัดที่ 1 สานักพิมพ์ พว. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
1.1 นักเรียน ม.4 ชาย
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 2 คน
1.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
1.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 สานักพิมพ์ อจท. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
2.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
2.2 นักเรียน ม.5 ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 8 คน
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
2.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
3. ตัวชี้วัดที่ 3 สานักพิมพ์ อจท. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
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3.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น จานวน 2 คน
ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
3.2 นักเรียน ม.5 ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
3.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 2 คน
4. ตัวชี้วัดที่ 4 สานักพิมพ์ พว. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
4.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
4.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
4.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 12 คน
5. ตัวชี้วัดที่ 5 สานักพิมพ์ แม็ค สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
5.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
5.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
5.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
และสานักพิมพ์ สกสค. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
5.4 นักเรียน ม.4 ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
5.5 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
5.6 นักเรียน ม.6 ชาย
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 2 คน
6. ตัวชี้วัดที่ 6 สานักพิมพ์ พว. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
6.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
6.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
6.3 นักเรียน ม.6 ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
7. ตัวชี้วัดที่ 7 สานักพิมพ์ พว. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
7.1 นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
7.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
และสานักพิมพ์ แม็ค สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
7.4 นักเรียน ม.4 ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
7.5 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
7.6 นักเรียน ม.6 ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 2 คน
8. ตัวชี้วัดที่ 8 สานักพิมพ์ พว. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
8.1 นักเรียน ม.4 ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
8.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
หญิง
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
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ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
8.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 6 คน
ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
9. ตัวชี้วัดที่ 9 สานักพิมพ์ อจท. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
9.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย
สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
9.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 6 คน
9.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
ชาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
10. ตัวชี้วัดที่ 10 สานักพิมพ์ อจท. สามารถจาแนกนักเรียนที่เลือกได้ดังนี้
10.1 นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
10.2 นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
10.3 นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 6 คน
จากการสรุปผลนักเรียนคิดเห็นว่าหนังสือแบบเรียนใดที่นาเสนอประเด็นการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด จาแนกตามตัวชี้วัด สามารถนามาวิเคราะห์ได้อีกว่า
1. ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนร้อยละ 38.46 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ พว. ดังนี้
1.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด จานวนร้อยละ 80
1.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 80
1.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 80
2. ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนร้อยละ 57.14 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ อจท. ดังนี้
2.1 นั ก เรี ย นชายมากที่ สุ ด จ านวนร้ อ ยละ 62.50 โดยเฉพาะนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 62.50
2.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 75
3. ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนร้อยละ 45 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ อจท. ดังนี้
3.1 นักเรียนชายมากที่สุด จานวนร้อยละ 75 โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และ 5
3.2 นักเรียนทุกระดับชั้นมีจานวนเท่ากัน กลุ่มละร้อยละ 25
3.3 นักเรียนสายศิลป์ (ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน/
ภาษาญี่ปุ่น) มากที่สุด จานวนร้อยละ 75
4. ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนร้อยละ 57 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ พว. ดังนี้
4.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด จานวนร้อยละ 100
4.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จานวนร้อยละ 75
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4.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 87.50
5. ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนร้อยละ 83.33 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ แม็ค และ สกสค.
โดยเลือกกลุ่มละร้อยละ 41.66 ดังนี้
5.1 สานักพิมพ์ แม็ค
5.1.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด ร้อยละ 100
5.1.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 80 โดย
จาแนกเป็นระดับชั้น ระดับชั้นละร้อยละ 40
5.1.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 60
5.2 สานักพิมพ์ สกสค.
5.2.1 นักเรียนชายมากที่สุด ร้อยละ 60
5.2.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 80 โดย
จาแนกเป็นระดับชั้น ระดับชั้นละร้อยละ 40
5.2.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 60
6. ตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนร้อยละ 39 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ พว. ดังนี้
6.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด จานวนร้อยละ 100
6.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 80 โดยจาแนก
เป็นระดับชั้น ระดับชั้นละร้อยละ 40
6.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 87.50
7. ตัวชี้วัดที่ 7 นักเรียนร้อยละ 90.90 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ พว. และ แม็ค
โดยเลือกกลุ่มละร้อยละ 45.45 ดังนี้
7.1 สานักพิมพ์ พว.
7.1.1 นักเรียนชายมากทีส่ ุด ร้อยละ 60
7.1.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 60
7.1.3 นักเรียนสายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 60
7.2 สานักพิมพ์ แม็ค
7.2.1 นักเรียนชายมากที่สุด ร้อยละ 60
7.2.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มากที่สุด จานวนร้อยละ 80 โดย
จาแนกเป็นระดับชั้น ระดับชั้นละร้อยละ 40
7.2.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 80
8. ตัวชี้วัดที่ 8 นักเรียนร้อยละ 73 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ พว. ดังนี้
8.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด จานวนร้อยละ 62.50
8.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จานวนร้อยละ 50
8.3 นักเรียนสายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 75
9. ตัวชี้วัดที่ 9 นักเรียนร้อยละ 60 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ อจท. ดังนี้
9.1 นักเรียนชายมากที่สุด จานวนร้อยละ 55.55
9.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากที่สุด จานวนร้อยละ 44.44
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9.3 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 77.77
10. ตัวชี้วัดที่ 10 นักเรียนร้อยละ 54 เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ อจท. ดังนี้
10.1 นักเรียนหญิงมากที่สุด จานวนร้อยละ 85.71
10.2 นักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จานวนร้อยละ 45.85
10.3 นักเรียนสายอังกฤษ – คณิตศาสตร์ มากที่สุด จานวนร้อยละ 85.71
1.2.2 สาเหตุที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว
จากการศึกษา 1.2.1 พบว่า นักเรียนได้คัดเลือกหนังสื อแบบเรียนที่
นาเสนอได้ดีที่สุด ในส่วนนี้จะเป็นสาเหตุว่า ทาไมนักเรียนต้องเลือกหนังสือแบบเรียนนี้ โดยสาเหตุที่
นักเรียนชอบ จาแนกตามตัวชี้วัด ตามตารางที่ 27 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 27 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนที่นาเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สานักพิมพ์
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัด
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด
องค์การค้าของ สกสค.
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัด
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัด
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด

สาเหตุที่นักเรียนแสดงความคิดเห็น
(ร้อยละ)
เนื้อหา
ภาษาใน
ภาพประกอบ
ในการนาเสนอ
การนาเสนอ
60

0

40

100
100

87.50
0

0
50

100

50

25

80
20

40
80

20
20

60

0

60

100

20

100

80

0

40

87.50

87.50

50

100
85.71

66.66
0

55.55
42.85

หมายเหตุ: จานวนร้อยละที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นจานวนร้อยละต่อนักเรียนที่แสดงความ
คิดเห็นในหนังสือแบบเรียนเล่มนั้น ตัวชี้วัดนั้น และหัวข้อนั้น ๆ
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จากตารางที่ 27 อธิบายเพิ่มเติมได้ในตารงที่ 28 ดังนี้
ตารางที่ 28 สรุปสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนที่นาเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละ
ตัวชี้วัด จาแนกตามชั้น เพศ และสาขาการเรียน
จานวน
ตัวชี้
นักเรียน
สาเหตุที่นักเรียนเลือก
สนพ.
วัดที่
ที่เลือกทั้งหมด
เนื้อหาในการนาเสนอ

1

พว.

10

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

2

อจท.

16

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

3

อจท.

8

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

4

พว.

16

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

5

แม็ค

10

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ

ชั้น/เพศ/สาขา
ม.4/ช/EC
ม.5/ญ/SM
ม.4/ช/EC
ม.6/ญ/SM
ม.4/ญ/SM+EM
ม.5/ช/SM+EM
ม.6/ญ/SM
ม.4/ญ/SM+EM
ม.5/ช/SM+EM
ม.4/ญ/EJ
ม.4/ช/EM
ม.5/ช/SM
ม.6/ญ/EC
ม.4/ญ/EJ
ม.4/ช/EM
ม.4/ญ/SM
ม.5/ญ/EM
ม.6/ญ/SM
ม.4/ญ/SM
ม.5/ญ/EM
ม.6/ญ/SM
ม.4/ญ/SM
ม.6/ญ/SM
ม.4/ญ/EM
ม.5/ญ/SM
ม.6/ญ/SM
ม.5/ญ/SM
ม.6/ญ/SM
ม.5/ญ/SM

จานวน
(คน)
2
4
0
2
2
2+2
8+2
2
2+2
8+2
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
12
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
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ตารางที่ 28 สรุปสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนที่นาเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละ
ตัวชี้วัด จาแนกตามชั้น เพศ และสาขาการเรียน (ต่อ)
จานวน
ตัวชี้
นักเรียน
สาเหตุที่นักเรียนเลือก
สนพ.
วัดที่
ที่เลือกทั้งหมด

5

สกสค.

10

เนื้อหาในการนาเสนอ
ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

6

พว.

10

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

พว.

10

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ

7

เนื้อหาในการนาเสนอ

แม็ค

10

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

8

พว.

16

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ
เนื้อหาในการนาเสนอ

9

อจท.

18

ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ

ชั้น/เพศ/สาขา
ม.4/ช/EM
ม.5/ญ+ช/SM
ม.6/ช/EC
ม.5/ญ+ช/SM
ม.4/ช/EM
ม.4/ญ+ช/SM
ม.6/ช/EM
ม.4/ช/SM
ม.5/ญ/SM
ม.5/ญ+ช/EM
ม.6/ญ+ช/SM
ม.6/ ช/SM
ม.5/ญ+ช/EM
ม.6/ญ+ช/SM
ม.4/ช/SM
ม.5/ญ/SM
ม.6/ช/SM+EC
ม.4/ช/SM
ม.6/ช/EC
ม.4/ช/EM
ม.5/ญ/SM+EM
ม.6/ญ+ช/EM
ม.4/ช/EM
ม.5/ญ/SM+EM
ม.6/ญ+ช/EM
ม.4/ญ+ช/EM
ม.5/ญ+ช/SM
ม.6/ญ/SM
ม.5/ญ+ช/SM
ม.6/ญ+ช/SM
ม.4/ช/EM
ม.5/ญ+ช/SM
ม.6/ญ+ช/SM

จานวน
(คน)
2
2+2
2
2+2
2
2+2
2
0
2
4
2+4
2+2
2
2+4
2+2
2
2
2+2
0
2
2
2
2+2
6+2
2
2+2
6+2
2+2
2+4
4
2+4
4+2
2
2+2
2+2
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ตารางที่ 28 สรุปสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนที่นาเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละ
ตัวชี้วัด จาแนกตามชั้น เพศ และสาขาการเรียน (ต่อ)
จานวน
ตัวชี้
นักเรียน
สาเหตุที่นักเรียนเลือก
สนพ.
วัดที่
ที่เลือกทั้งหมด

10

อจท.

14

เนื้อหาในการนาเสนอ
ภาพประกอบ
ภาษาในการนาเสนอ

ชั้น/เพศ/สาขา
ม.4/ญ/SM+EM
ม.5/ญ+ช/EM
ม.6/ญ/EM
ม.5/ญ/EM

จานวน
(คน)
2+2
2+2
4
0
2

หมายเหตุ: ผู้วิจัยได้บันทึกเป็นอักษรย่อ และสัญลักษณ์ย่อ ดังนี้
สนพ. = สานักพิมพ์ ญ = นักเรียนผู้หญิง
ช = นักเรียนผู้ชาย
SM = สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
EM = สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
EC = สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน EJ = สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
+ = และ
ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนกล่าวเพิ่มเติมนอกจากตัวเลือกที่ให้เลือก
เช่น
1. ตัวชีว้ ัดที่ 1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายภาษาอังกฤษ –
ภาษาจีน ที่เลือก กล่าวว่า “เนื้อหากะทัดรัด และได้ใจความ”
2. ตัวชี้วัดที่ 3 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายภาษาอังกฤษ –
ภาษาจีน ที่เลือก กล่าวว่า “เนื้อหาทันสมัย”
3. ตัวชีว้ ัดที่ 5 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ ที่เลือก กล่าวว่า “ลาดับในการนาเสนอดีรูปแบบในการนาเสนอมีขั้นตอน บอกเหตุผล
และแนวทางแก้ ตัวหนังสือไม่เยอะ ย่อหน้าเยอะ อ่านง่าย”
4. ตัวชีว้ ัดที่ 7 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ ที่เลือกหนังสือแบบเรียนจากสานักพิมพ์ แม็ค กล่าวว่า “แสดงเหตุผล ได้ดี”
5. ตัวชี้วัดที่ 8 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายภาษาอังกฤษ –
คณิตศาสตร์ กล่าวว่า“จัดระเบียบข้อมูลได้ดี”
6. ตัวชีว้ ัดที่ 9 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ กล่าวว่า “มีความกระชับ”
7. ตัวชี้วัดที่ 10 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายภาษาอังกฤษ –
คณิตศาสตร์ กล่าวว่า “เนื้อหากระชับและตรงกับหัวข้อมากที่สุด”
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1.2.3 การประเมินความพึงพอใจในการนาเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม
1.2.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการนาเสนอประเด็นการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
ในส่วนนี้ เป็นการประมวลผลจากการที่นักเรียนประเมินความพึง
พอใจหนั งสื อแบบเรี ย น จ าแนกตามตั ว ชี้วัดที่กลุ่ มตัว อย่า งนักเรียนชอบแบบเรียนมากที่สุ ด โดย
แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ คือเนื้อหาในการนาเสนอ การใช้ภาษาในการนาเสนอ และภาพประกอบ
ในการนาเสนอ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 29 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 1 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.80
2.40
3.40

0.40
1.02
1.02

มาก
น้อย
ปานกลาง

3.40
2.60
3.80

1.02
1.20
0.75

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1)สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

0

0

2)เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

0

0

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

0

0

รายการ
1.เนื้อหาในการนาเสนอ
1)สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2)เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1)สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2)เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3.ภาพประกอบในการนาเสนอ

ไม่มภี าพประกอบ

จากตารางที่ 29 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 ชาย สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 2 คน
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 30 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 1 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด จาแนก ชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 4ชEC 5ญSM 6ญSM ค่าเฉลี่ย
1.1
4
4 4 4 3
3.8
1.2
2
3 2 1 4
2.4
1.3
3
5 4 3 2
3.4
2.1
4
5 3 3 2 3.40
2.2
2
4 2 1 4 2.60
2.3
3
4 4 3 5 3.80

S.D.
0.40
1.02
1.02
1.02
1.20
0.75

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 2.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 29
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 แสดงความคิดเห็น ว่า หนังสือแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น
อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรี ยนของ บริ ษัทพัฒนาคุณภาพวิช าการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ น้อย และนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น
อยู่ในระดับ ปานกลาง แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ น้อย
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ มาก
ดังนั้นถึงแม้ว่า แบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด ในตัวชี้วัดนี้
ไม่มีภาพประกอบแต่ก็ยังมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนเลือกเป็นอันดับทีหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาและการ
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ใช้ภาษานั้น นักเรียนพึงพอใจการสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกและตระหนักคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมมาก อย่างไรก็ตามความเพลิดเพลินของ
เนื้อหายังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่
ตารางที่ 31 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 2 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.00
2.75
3.25

1.58
1.30
1.30

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.88
3.13
3.38

1.53
1.36
1.36

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

2.88

1.41

ปานกลาง

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

2.75

1.45

ปานกลาง

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

2.88

1.36

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 31 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 16
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 8 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
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ตารางที่ 32 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 2 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จาแนก ชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ญSM
4 5
3 3
4 4
5 4
3 4
4 4
4 5
3 4
5 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5ชSM
4 5
3 2
3 3
4 4
3 3
3 3
3 2
3 2
3 2

4
3
4
4
3
4
3
3
3

5ชEM
5
3
4
5
4
4
4
4
3

6ญSM
5
5
4
5
5
5
2
3
3

ค่าเฉลี่ย
4.00
2.75
3.25
3.88
3.13
3.38
2.88
2.75
2.88

S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.58
มาก
1.30
ปานกลาง
1.30
ปานกลาง
1.53
มาก
1.36
ปานกลาง
1.36
ปานกลาง
1.41
ปานกลาง
1.45
ปานกลาง
1.36
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 31
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปาน
กลาง แต่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
นั้น อยู่ในระดับ มาก
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่ าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก/ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์
อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรี ย นของ ส านักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ มาก
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ในระดับ มากที่สุด แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
ดังนั้นถึงแม้ว่า แบบเรียนของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด ในตัวชี้วัดนี้ เนื้อหา
นั้นกลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจ เรื่องสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
รวมไปถึงการใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ ความรู้และความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
มาก และเนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ยัง
อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 33 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 3 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.50
4.00
4.25

0.50
0.71
0.83

มาก
มาก
มาก

3.50
3.75
3.50

0.50
0.43
0.50

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

3.50

1.12

ปานกลาง

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

2.75

0.43

ปานกลาง

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

3.00

0.71

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 33 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 8
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
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ตารางที่ 34 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 3 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จาแนก ชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ญEJ
5
5
5
3
4
3
4
2
4

4ชEM
5
4
5
4
3
4
3
3
2

5ชSM
4
3
3
4
4
3
5
3
3

6ญEC
4
4
4
3
4
4
2
3
3

ค่าเฉลี่ย
4.50
4.00
4.25
3.50
3.75
3.50
3.50
2.75
3.00

S.D.
0.50
0.71
0.83
0.50
0.43
0.50
1.12
0.43
0.71

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 33
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด และมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 อยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จากัด นั้น อยู่ในระดับ มากที่สุด และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ
มาก
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มากที่สุด และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก
แต่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด และนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
ดังนั้นแบบเรียนของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด ในตัวชี้วัดนี้ เนื้อหาในการ
นาเสนอนั้นกลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจ ทุก เรื่อง มาก อีกทั้งการใช้ภาษาในการนาเสนอ
เพื่อความเพลิดเพลินอยู่ในระดับมากอีกด้วย
ตารางที่ 35 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 4 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.88
3.00
3.88

0.78
1.32
1.27

มาก
ปานกลาง
มาก

3.63
3.38
3.88

1.32
1.41
1.27

มาก
ปานกลาง
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

4.00

0.71

มาก

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

3.63

1.41

มาก

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

3.88

0.93

มาก

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ
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จากตารางที่ 35 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 16
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 12 คน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 36 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 4 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดจาแนก ชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 4ญSM
1.1
4
1.2
3
1.3
5
2.1
1
2.2
4
2.3
5
3.1
4
3.2
2
3.3
5

5ชEM

2
1
1
2
1
1
3
1
2

6ญSM

5
3
3
4
4
4
4
5
4

4
5
5
5
5
5
3
4
4

4
3
4
4
4
4
5
4
4

4
1
4
4
1
4
4
3
3

4
4
4
4
4
3
4
5
4

4
4
5
5
4
5
5
5
5

ค่าเฉลี่ย
3.88
3.00
3.88
3.63
3.38
3.88
4.00
3.63
3.88

S.D.
0.78
1.32
1.27
1.32
1.41
1.27
0.71
1.41
0.93

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 35
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อย
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อยสุด
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
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2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ น้อย
สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อย และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก ส่ว น
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก
ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ น้อย ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ ในระดับ น้ อยที่สุ ด ส่ว นนั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ น้อย และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ดังนั้นแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดในตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ ในทุก ๆ ด้าน
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ตารางที่ 37 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 5 สานักพิมพ์
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.00
2.60
3.60

0.63
0.49
0.80

มาก
ปานกลาง
มาก

4.20
2.40
3.60

0.75
0.80
0.49

มาก
น้อย
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

2.40

0.80

น้อย

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

2.20

0.98

น้อย

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

2.80

1.17

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 37 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 4 คน
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 คน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 38 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 5 สานักพิมพ์
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ญEM
4 5
2 3
4 4
3 4
2 3
3 4
3 1
3 1
4 1

5ญSM

4
3
4
5
3
4
3
3
3

4
3
4
4
3
4
3
3
4

6ญSM

3
2
2
5
1
3
2
1
2

ค่าเฉลี่ย
4.00
2.60
3.60
4.20
2.40
3.60
2.40
2.20
2.80

S.D.
0.63
0.49
0.80
0.75
0.80
0.49
0.80
0.98
1.17

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 37
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์ แม็ค จากัดนั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่
ในระดับ ปานกลาง
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนั งสื อแบบเรี ยนของ สานักพิมพ์ บริษัท ส านักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น
อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 มีความเห็นว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มีความเห็น
ว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วน
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มีความเห็นว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 6 มีความเห็นว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ น้อย ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง
3.2 เกิดความเพลิ ดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 มีความเห็น ว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น อยู่ในระดับ น้อย ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเห็นว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น
อยู่ ในระดับ ปานกลาง ส่ วนนั กเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย
สรุปแบบเรียนของ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดในตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มี
ความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ส่วนเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจน้อย ในเรื่อง
1. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อความเพลิดเพลินขณะอ่าน
2. ภาพประกอบในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และความเพลิดเพลินขณะอ่าน
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ตารางที่ 39 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 5 สานักพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค. โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.20
3.00
3.40

0.40
0.63
0.80

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

4.20
3.20
4.00

0.40
0.75
0.63

มาก
ปานกลาง
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

3.20

1.17

ปานกลาง

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

3.20

1.33

ปานกลาง

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

3.40

0.80

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 39 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 ชาย สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 4 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
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ตารางที่ 40 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 5 สานักพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค. จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ชEM
5 4
4 2
4 2
4 4
4 2
4 3
4 1
3 1
4 2

5ญSM

5ชSM

6ชEC

4
3
3
5
3
5
3
3
4

4
3
4
4
3
4
4
5
4

4
3
4
4
4
4
4
4
3

ค่าเฉลี่ย
4.20
3.00
3.40
4.20
3.20
4.00
3.20
3.20
3.40

S.D.
0.40
0.63
0.80
0.40
0.75
0.63
1.17
1.33
0.80

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 39
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วน
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ใน
ระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วน
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ใน
ระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด

88
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5, 6 คิดว่า หนั งสื อแบบเรี ยนของ ส านักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ในระดับ มาก ส่ ว น
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ปานกลาง
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ในระดับ น้อย ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ มาก
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.นั้น อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก
สรุปแบบเรียนของ องค์การค้าของ สกสค. ในตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึง
พอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ตารางที่ 41 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 6 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.60
3.40
3.80

0.49
0.49
0.75

มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

4.20
3.60
4.20

0.75
0.80
0.75

มาก
มาก
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

0

0

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

0

0

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

0

0

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

ไม่มี
ภาพประกอบ
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จากตารางที่ 41 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 4 คน
จานวน 2 คน

ตารางที่ 42 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 6 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 4ญSM
1.1
4
1.2
3
1.3
3
2.1
5
2.2
3
2.3
4

4ชSM

5
4
4
4
5
5

5ญSM

5
4
5
5
4
5

5
3
4
4
3
4

6ชEM

4
3
3
3
3
3

ค่าเฉลี่ย
4.60
3.40
3.80
4.20
3.60
4.20

S.D.
0.49
0.49
0.75
0.75
0.80
0.75

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 2.3 คือ รายการ 6 รายการ จากตารางที่ 41
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด
ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก และ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด
นั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
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2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ
มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
สรุปแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ในตัวชี้วัดนี้ ไม่มีภาพประกอบ
เช่นกัน แต่กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ ทุกด้าน
ตารางที่ 43 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 7 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.00
3.20
3.60

0.00
0.75
0.80

มาก
ปานกลาง
มาก

4.00
3.40
3.80

0.00
0.80
0.40

มาก
ปานกลาง
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

3.00

0.63

ปานกลาง

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

2.40

0.49

น้อย

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

2.80

0.40

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 43 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
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นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 4 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน

ตารางที่ 44 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 7 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 5ญEM
1.1
4
1.2
4
1.3
3
2.1
4
2.2
4
2.3
4
3.1
3
3.2
3
3.3
3

5ชEM

4
3
3
4
4
4
3
3
3

4
2
3
4
2
3
4
2
3

6ญSM

6ชSM

4
4
4
4
4
4
2
2
2

4
3
5
4
3
4
3
2
3

ค่าเฉลี่ย
4.00
3.20
3.60
4.00
3.40
3.80
3.00
2.40
2.80

S.D.
0.00
0.75
0.80
0.00
0.80
0.40
0.63
0.49
0.40

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 43
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5 และ 6 คิดว่า สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด
นั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ใน
ระดับ มาก
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2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คิดว่า
หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วน
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
สรุปแบบเรียนของ สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด ในตัวชี้วัดนี้
กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ส่วนภาพประกอบในการนาเสนอนั้น กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยด้าน
ความเพลิดเพลิน
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ตารางที่ 45 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 7 สานักพิมพ์
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.20
3.20
3.80

0.40
0.98
0.75

มาก
ปานกลาง
มาก

4.40
3.20
3.60

0.49
0.98
0.49

มาก
ปานกลาง
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

3.80

0.75

มาก

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

3.20

0.98

ปานกลาง

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

4.00

0.00

มาก

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 45 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 10
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สายภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 4 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน

94
ตารางที่ 46 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 7 สานักพิมพ์
บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ชSM
4
3
5
4
2
4
3
2
4

5ญSM

4
2
3
4
3
3
4
3
4

4
3
4
4
3
4
3
3
4

6ชSM

6ชEC

4
3
3
5
3
3
4
3
4

5
5
4
5
5
4
5
5
4

ค่าเฉลี่ย
4.20
3.20
3.80
4.40
3.20
3.60
3.80
3.20
4.00

S.D.
0.40
0.98
0.75
0.49
0.98
0.49
0.75
0.98
0.00

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 45
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า
หนั งสื อแบบเรี ยนของ สานักพิมพ์ บริษัท ส านักพิม พ์แม็ค จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ มาก
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรี ย นของ ส านั ก พิมพ์ บริ ษัท ส านักพิม พ์แม็ค จากัด นั้ น อยู่ใ นระดับ น้อย ส่ ว นนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดนั้น อยู่
ในระดับ มาก
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ
มากที่สุด
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรี ย นของ ส านั ก พิมพ์ บริ ษัท ส านักพิม พ์แม็ค จากัด นั้ น อยู่ใ นระดับ น้อย ส่ ว นนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ มาก
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด นั้น อยู่
ในระดับ มาก
สรุปแบบเรียนของ บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัดในตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มี
ความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
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ตารางที่ 47 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 8 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.50
3.00
3.75

0.50
0.71
0.66

มาก
ปานกลาง
มาก

3.88
3.13
3.88

0.60
1.05
0.60

มาก
ปานกลาง
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

4.00

0.71

มาก

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

3.38

0.70

ปานกลาง

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

3.75

0.66

มาก

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 47 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 16
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 6 คน
จานวน 2 คน
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ตารางที่ 48 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 8 สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4ช
EM
4
3
4
3
2
4
4
2
4

5ญ
SM
4
3
3
4
4
4
5
4
4

5ญ
EM
5
3
3
4
3
4
3
3
3

5ช
SM
5
4
5
5
5
5
5
4
5

6ญEM
5
3
4
4
3
4
3
3
3

4
2
4
4
2
3
4
4
4

5
4
4
4
4
4
4
4
4

6ช
EM
4
2
3
3
2
3
4
3
3

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.50
3.00
3.75
3.88
3.13
3.88
4.00
3.38
3.75

0.50
0.71
0.66
0.60
1.05
0.60
0.71
0.70
0.66

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 47
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5 และ 6 คิดว่า สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด
และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนสานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ
ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับ มาก
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรี ยนของ ส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิช าการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ น้อย ส่ว น
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปาน
กลาง
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ใน
ระดับ มาก
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรี ยนของ สานักพิมพ์ บริ ษัทพัฒ นาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ น้อย
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
สรุปแบบเรียนของ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด ในตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
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ตารางที่ 49 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 9 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.67
2.78
3.78

0.67
0.79
0.63

มาก
ปานกลาง
มาก

3.78
3.67
3.78

0.42
0.47
0.79

มาก
มาก
มาก

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

0

0

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

0

0

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

0

0

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

ไม่มี
ภาพประกอบ

จากตารางที่ 49 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 18
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 6 คน
จานวน 4 คน
จานวน 2 คน
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ตารางที่ 50 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 9 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 4ญ
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

EM

4ช
EM

5ญ
SM

4
3
4
4
4
5

4
3
3
4
3
3

4
3
3
4
3
4

5ชSM

4
4
4
4
4
4

5
4
5
4
4
5

3
2
4
3
4
3

6ญSM

6ช
SM

ค่าเฉลี่ย

3
2
3
4
4
3

3
2
4
3
4
3

3.67
2.78
3.78
3.78
3.67
3.78

3
2
4
4
3
4

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.67
0.79
0.63
0.42
0.47
0.79

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: 1.1 – 2.3 คือ รายการ 6 รายการ จากตารางที่ 49
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 คิดว่า สานั กพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนสานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
นั้น อยู่ในระดับ มาก
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ
มาก
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดว่า หนังสือ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก
2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.
จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
สรุปแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด ในตัวชี้วัดนี้ ไม่มี
ภาพประกอบเช่นกัน แต่กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
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1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ /ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และ
สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ ทุกด้าน
ตารางที่ 51 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 10 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด โดยภาพรวม
Mean

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.00
3.29
3.43

0.54
0.88
1.18

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.86
2.57
2.86

0.64
0.90
1.36

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม

3.14

1.47

ปานกลาง

2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน

2.43

1.05

น้อย

3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

2.71

1.16

ปานกลาง

รายการ
1. เนื้อหาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1) สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2) เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3) สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ

จากตารางที่ 51 พบว่ามีนักเรียนนักเรียนที่ทาแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม จานวน 14
คน ดังนี้
นักเรียน ม.4 หญิง สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.5 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
ชาย สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.6 หญิง สายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
สามารถนามาพิจารณาประกอบกับตารางต่อไปนี้

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 6 คน
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ตารางที่ 52 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจในการน าเสนอประเด็ น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตั วอย่างนักเรียน ของตัวชี้วัดที่ 10 สานักพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด จาแนกชั้น เพศ และสาขาวิชา
รายการ 4ญSM
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

3
4
5
4
4
5
5
4
4

4ญEM

5ญEM

5ชEM

4
4
4
4
3
4
4
3
3

4
3
4
4
3
4
3
2
3

4
2
3
3
2
2
2
3
3

6ญEM

5
2
1
5
1
1
2
1
1

4
4
3
4
3
2
1
1
1

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.00
3.29
3.43
3.86
2.57
2.86
3.14
2.43
2.71

0.54
0.88
1.18
0.64
0.90
1.36
1.47
1.05
1.16

4
4
4
3
2
2
5
3
4

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.1 – 3.3 คือ รายการ 9 รายการ จากตารางที่ 51
หากจะพิจารณาตามระดับชั้น เพศและสาขาวิชา จะพบว่า
1. เนื้อหาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
1.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 คิดว่า สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
1.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนส านักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ มาก และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 อยู่ ใ นระดั บ มาก และนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
4 – 5 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ
มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
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2.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น
อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
3. ภาพประกอบในการนาเสนอ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่
5 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด นั้น อยู่ในระดับ
มาก และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3.2 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่า น: นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดว่า หนังสื อ
แบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัดนั้น อยู่ในระดับ มาก ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ น้อย
3.3 สร้ างจิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรม: นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 คิดว่า หนังสือแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
นั้น อยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ มาก
สรุปแบบเรียนของ สานักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด ในตัวชี้วัดนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
1. เนื้อหาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. การใช้ภาษาในการนาเสนอ เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
ส่วนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่พึงพอใจน้อย คือ ความเพลิดเพลิ นขณะอ่าน ภาพประกอบ
ในการนาเสนอ
จากตารางที่ 27 ถึง ตารางที่ 52 ผู้วิจัยได้สรุ ปการแปลผลหนังสือแบบเรียนที่ นักเรียน
ชอบมากที่สุด และได้จาแนกเป็นตัวชี้วัด ได้ดังนี้
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ตารางที่ 53 สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือแบบเรียน
ตัวชี้วดั ที่
1

สานักพิมพ์
พว.

2

อจท.

3

อจท.

4

พว.
แม็ค

5
สกสค.
6

พว.
พว.

7
แม็ค
8

พว.

9

อจท.

10

อจท.

รายการใน
การนาเสนอ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ
เนื้อหา
การใช้ภาษา
ภาพประกอบ

มากที่สุด

ความคิดเห็นของนักเรียน
มาก
ปานกลาง
น้อย

































ไม่มีภาพประกอบ
















ไม่มีภาพประกอบ










ไม่มีภาพประกอบ




สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
 เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
 สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม








น้อยที่สุด
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จากตางข้างต้นนี้เป็นการสรุปโดยภาพรวม จะเห็นได้ว่า
1. ด้านเนื้อหาในการนาเสนอ
1.1 องค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 สานักพิมพ์นั้น อยู่ระดับ
ปานกลาง-มาก แต่ตัวชี้วัดที่ 6 ของสานักพิมพ์ พว. นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังที่ความคิดเห็นของ
นักเรียนกล่าวว่า เนื้อหากระชับ ดี เข้าใจง่าย
1.2 ความเพลิดเพลิน ของทั้ง 4 สานักพิมพ์ หนังสือแบบเรียนนั้น เน้นวิชาการมาก
ดังนั้นความพึงพอใจค่อนไปทางระดับน้อย-น้อยที่สุด
2. ด้านการใช้ภาษาในการนาเสนอ
2.1 องค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 สานักพิมพ์นั้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง-มาก
2.2 ความเพลิดเพลิน ของทั้ง 4 สานักพิมพ์ อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลางมาก
3. ด้านภาพประกอบการนาเสนอ
3.1 องค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 สานักพิมพ์นั้น อยู่ค่อน
ในระดับปานกลาง-มาก แต่มี 1 ตัวชี้วัดอยู่อยู่ในระดับน้อย คือ 5
3.2 ความเพลิดเพลิน ของทั้ง 4 สานักพิมพ์ อยู่ในระดับปานกลาง-มาก แต่มี 2
ตัวชี้วัดอยู่อยู่ในระดับน้อย คือ 7 และ 10
3.3 สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม อยู่ค่อนในระดับปาน
กลาง-มาก แต่มี 1 ตัวชี้วัดอยู่อยู่ในระดับน้อย คือ 5
1.2.3.2 ความคิดเห็ นของนักเรีย นต่อการนาเสนอประเด็ นการอนุรัก ษ์
มรดกทางวัฒนธรรม ของหนังสือแต่ละเล่ม มีดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 54 ความคิ ดเห็ น ของนั ก เรี ยนต่ อการน าเสนอประเด็น การอนุรั ก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรม
ของหนังสือแต่ละเล่ม
ตัวชี้วัดที่

สานักพิมพ์

1

พว.

2

อจท.

3

อจท.

4

พว.

แม็ค
5
สกสค.

6

พว.

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
มีใจความกระทัดรัด กว่าเล่มอื่น ๆ ทาให้เข้าใจง่าย
เนื้อหาน้อยสั้น ๆ ได้ใจความ จับไอเดียง่าย
ให้ความรู้ที่ลึก และรู้คุณค่า
ยกตัวอย่างเยอะ และชัดเจนดี กล่าวที่มาที่ไปชัดเจน เล่มอื่น
กล่าวถึงค่านิยม และลักษณะ
นาเสนอสังคมปัจจุบัน
มีการจาแนกชัดเจน
มีการเล่าความเป็นมา เนื้อหามากไป เขียนมากไป
มีเนื้อหาละเอียดครบถ้วน ภาพประกอบน่าสนใจ
เลือกหัวข้อดี สามารถหาดูได้จากชีวิตจริง
เนื้อหา ใช้สิ่งที่มองเห็น และหยิบมาวิจารณ์ได้ เป็นการนาเสนอที่ดี
ทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย แต่บางจุดข้อมูลมากไป
จานวนภาพประกอบมีความเหมาะสมดี
อ่านแล้วเห็นภาพ
ภาษาและวิธีการนาเสนอ มีเนื้อหาครบถ้วน
อธิบายความหมาย สาขา และแนวทางการอนุรักษ์
เนื้อหาครอบคลุม อ่านแล้วเกิดอารมณ์ร่วม เนื้อหาจานวน
พอประมาณ
ภาษาที่ใช้ดี จัดเป็นหมวดหมู่ ไม่กากวม
เหมาะสมที่เป็นหนังสือเรียน
ตัวหนังสือมากไป
ดี
มีภาพเนื้อหาเหมาะสม มีเนื้อหาที่แตกต่าง
มีการแยกข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ เรียบเรียงข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอน
ไมใช้คาฟุ่มเฟือย อ่านแล้วไม่เบื่อ
สะท้อนปัญหาสังคมไทยได้ดี
มีความเข้าใจง่าย ภาษาดูมีเสน่ห์
นาเสนอชัดเจน และหลากหลาย
ยกตัวอย่างน่าสนใจ และกระจ่าง
มีความคิดที่ทันสมัยเข้ากับชีวิตปัจจุบัน

107
ตารางที่ 54 ความคิ ดเห็ น ของนั ก เรี ยนต่ อการน าเสนอประเด็น การอนุรั ก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรม
ของหนังสือแต่ละเล่ม (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่

สานักพิมพ์
พว.

7
แม็ค

8

พว.

9

อจท.

10

อจท.

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
อ่านแล้วไม่เบื่อ
สร้างความเข้าใจ
เนื้อหาน่าอ่าน เข้าใจง่าย ตัวหนังสือไม่ติดยาวเกินไป
เนื้อหากาลังดี ไม่มากไปน้อยไป
ดี Font น่าอ่าน
การนาเสนอเหตุผล และรูปภาพ
อ่านแล้วสนุกดี ได้ความรู้มาก
เข้าใจง่าย และแบ่งเนื้อหา ชัดเจน
อธิบายเหตุผลดี
มีเนื้อหาที่หลากหลาย สามารถบอกถึงวิถีชีวิตของคนได้อย่างละเอียด
มีตัวอย่างในเนื้อหา มีช่องไปมากกว่านี้
จัดรูปแบบได้ชัดเจน
สรุปได้รวบรัด เข้าใจง่าย จัดเป็นลาดับ
ชอบเล่มนี้
การใช้ภาษาดี
มีภาพประกอบในแต่ละหัวข้อ ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ
และมีเนื้อหาวิถีชีวิตคนไทยที่หลากหลาย
มีการนาเสนอที่น่าสนใจ
ละเอียดกว่า
มีเนื้อหากระชับ จับใจความสาคัญได้ง่าย
มีความกระชับ บอกเหตุผลชัดเจนทาให้มีความน่าเชื่อถือ
เน้นใจความสาคัญ
สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ใช้ภาษาที่น่าอ่าน
เนื้อหาตรงประเด็นกว่าเล่มอื่น
ภาษาง่าย เหมาะสม
ควรเพิ่มเนื้อหาให้ตรงกับมาตรฐาน
แบ่งหัวข้อชัดเจน
ไม่ทาให้เบื่อขณะที่อ่าน
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จากตารางที่ 54 ในการนาเสนอความแตกต่างของหนังสื อแบบเรี ยนที่กลุ่ มตัว อย่าง
นักเรียนเลือกนั้น กลุ่มนักเรียนตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาของสานักพิมพ์ต่อไป ตามตารางที่ 55
ตารางที่ 55 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อการพัฒนาของสานักพิมพ์
ตัวชี้วัดที่

สานักพิมพ์

3

อจท.

4

พว.
แม็ค

5
สกสค.

6
7

พว.
พว.
แม็ค

8

พว.

9

อจท.

10

อจท.

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
เนื้อหามากไป เขียนมากไป
ไม่ครอบคลุม เจาะจงเพียงบางประเทศ
ไม่ควรใช้หนังสือเล่มนี้
บางจุดข้อมูลมากไป
เนื้อหาไม่ค่อยขยายความ
พูดวนไปวนมา หัวข้อไม่ดี
ตัวหนังสือมากไป
ไม่อธิบายความหมาย
ใช้คาเยอะไป
ภาพควรใส่คาอธิบายไม่ใช่ ใส่เพียง caption บน/ล่างภาพ
บางภาพไม่เข้ากับหัวเรื่อง
เนื้อหาบางที่น่าเบื่อ
ไม่มีภาพประกอบ
อธิบายมากไป
เพิ่มเนื้อหาอีกนิด และยกตัวอย่างประกอบ
เพิ่มภาพ
อธิบายน้อยไป
รูปภาพ และวิธีการนาเสนอควรปรับปรุง
อยากให้สีสดใส
เนื้อหาควรจะเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายกว่านี้
ภาษาไม่กระชับ ตัดส่วนน้าออกบ้าง
ภาพดี บางรูปควรเพิ่มภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ควรใช้ภาษาที่ดีกว่านี้
เนื้อหายาวไป ไม่รู้สึกน่าอ่าน
ควรปรับการจัดตาแหน่ง
อยากให้ละเอียดกว่านี้
มีเนือ้ หากระชับ จับใจความสาคัญได้ง่าย
เนื้อหาไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจน และควรจะแสดงถึงความลึกซึ้ง ของวัฒนธรรมมากกว่านี้
และควรมีภาพประกอบที่หลากหลาย
ภาพดูไม่น่าสนใจ น้อยไป ภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเลย
เนื้อหาตรงประเด็นกว่าเล่มอื่น
ควรเพิ่มเนื้อหาให้ตรงกับมาตรฐาน
เนื้อหาสรุปเกินไป
การจัดรูปแบบดูไม่น่าอ่าน
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จากตารางที่ 55 ได้กล่าวแล้วถึงข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรพัฒนาของสานักพิมพ์ต่าง ๆ
1.2.4 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ในส่วนนี้เป็นภาพรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดย
แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ เนื้อหาการนาเสนอประเด็น การใช้ภาษาในการนาเสนอประเด็น ภาพ
ประกอบการนาเสนอประเด็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
1.2.4.1 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนต่อเนื้อหาการนาเสนอ
ประเด็นผลการศึกษาในส่วนนี้นั้น โดยจาแนกตามตัวชี้วัด สรุปได้ดังต่อไปนี้
เนื้อหาควรสั้น ๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาครบถ้วน
เนื้อหาควรเข้าใจง่าย และน่าสนใจ
ควรมีเกร็ดความรู้ หรือความรู้ทั่วไป
หรือสิ่งที่ควรรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ควรใช้การนาเสนอแบบ Mind Map
ควรคานึงถึงการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ยกตัวอย่างให้นักเรียนจินตนาการเห็นภาพชัด
เป็นระเบียบและระบบในการจัดเนื้อหา
ควรเลือกเรื่องใกล้ตัว และสามารถทาได้ด้วยตนเอง
ควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนยังเสนอแนะเฉพาะตัวชี้วัดอีก มีดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด “ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย” คือ ควรเพิ่ม
เนื้อหาพวกลักษณะ และค่านิยม และสะท้อนความสาคัญของวัฒนธรรมออกมา
ตัวชี้วัด “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล”
คือ เปรียบเทียบวัฒนธรรมให้ชัดเจน และควรชี้ให้เห็นวัฒนธรรมไทยดีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติอย่างไร
ตัวชี้วัด “การสีบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย” คือ
ควรมีการเกริ่นนาภาพในอดีต และนามาสู่ปัจจุบันอย่างกระชับ
ตัวชี้วัด “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และ
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” คือ ควรอธิบายลึก โดยกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
อนุรักษ์ และเห็นความสาคัญอย่างแท้จริง
1.2.4.2 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนต่อการใช้ภาษานาเสนอ
ประเด็น
ผลการศึกษาในส่วนนี้นั้น โดยจาแนกตามตัวชี้วัด สรุปได้ดังต่อไปนี้
ควรใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนัก
และเหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรใช้ภาษาที่ไม่วกวน กากวม ฟุ่มเฟือย ซับซ้อน หรือที่เข้าใจยาก
ภาษาที่ทาให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วยตนเอง
ควรแบ่งเป็นข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย
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นอกจากนี้ ยั ง มี ค าเสนอแนะเฉพาะตั ว ชี้ วั ด “ลั ก ษณะและ
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย” คือ ควรใช้ภาษาที่ให้เห็นภาพลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทย เพื่อความตระหนักต่อวัฒนธรรมไทยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.4.3 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนต่อภาพประกอบการนาเสนอ
ประเด็นผลการศึกษาในส่วนนี้นั้น โดยจาแนกตามตัวชี้วัด สรุปได้ดังต่อไปนี้
ควรจะมีแผนผังความคิดเพื่อสรุปก่อน
ควรมีภาพประกอบที่หลากหลาย หรือภาพที่หาดูยาก
หรือภาพที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื้อหา
และมีแถบสีสันลวดลายเพื่อดึงดูด
ควรมีตัวการ์ตูนน่ารักประกอบ หรือภาพที่ผ่อนคลายสายตาบ้าง
ควรมีภาพประกอบที่เหมาะสม
และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
ควรเป็นภาพสี มีความละเอียดสูง และทันสมัย
ผลการวิจัยนี้ยังพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพี่มเติม
ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล”
คือ ควรใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจริง ๆ ให้นักเรียนได้เห็นภาพ
ตัวชี้วัด “แนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม” คือ ควรใช้ภาพที่
อธิบายว่านักเรียนควรอนุรักษ์อย่างไร
ตัวชี้วัด “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย” คือ ควรใช้ภาพที่แสดงตัวอย่างเด่นชัดของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
1.2.4.4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน สรุปได้ดังนี้
ควรทาโครงการสอนแบบย่อ ๆ แนบกับหนังสือด้วย
ควรทาหนังสือแบบเรียนเป็นสี มากกว่าขาวดา
ควรใช้กระดาษที่ดี ๆ ในการทาหนังสือแบบเรียน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูจานวน 3 คนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ โดยครู 3
คนนี้ สอนในรายวิช าหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต และประวัติศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้
2.1 ความหมายของการอนุรักษ์มรดกทางธรรม
ความหมายของวัฒนธรรมนั้นครูทั้ง 3 คน มองไป ในเรื่องสิ่งที่ดีงาม ส่วนในแง่ของ
การอนุรักษ์ ครูผู้สอนนั้นมองว่าการอนุรักษ์ควรเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือ การเก็บรักษา ทานุบารุง
และสืบทอด เปรียบเทียบได้ดังนี้
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ตารางที่ 56 สรุปความคิดเห็นในเรื่องความหมายของการอนุรักษ์
ชื่อครู
ภัททิยา พินิจค้า

วันที่สัมภาษณ์
19 ธันวาคม 2556

พรชนก สุขพันธ์

19 ธันวาคม 2556

หลักสูตรแกนกลางฯ
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

เนื้อหา
การอนุรักษ์ คือ การเลือกเอาสิ่งที่ดี สิ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดี
เอาไว้ แต่ละชาติอาจจะไม่เหมือนกัน แต่จะเหมาะกับคน
ในชาตินั้น แต่คนในชาติต้องภูมิใจในวัฒนธรรมนั้น
การอนุรักษ์ คือ
1. ถ้ามีของเก่าไม่ควรทาลาย ควรเก็บไว้ ทานุบารุงรักษา
ไว้
2. นอกจากจะรักษาแล้ว ควรจะสนับสนุนคุณค่า และต่อ
ยอดสืบทอด เช่น ดนตรีไทย ราไทย ขนมไทย ควรจะให้
นักเรียนได้เรียนรู้
อนุ รั ก ษ์
หมายถึ ง การรั ก ษา จั ด การ ดู แ ล
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และวั ฒ นธรรม หรื อ การรั ก ษา
ป้องกันบางสิ่งไม่ให้เปลี่ยนแปลง สูญหาย หรือถูกทาลาย

จากตารางที่ 56 แสดงว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น อธิบายออกมาในแง่ของการรักษา จัดการ และดู แล ส่วนครู
ทั้งสองท่านนั้น โดยภัททิยาได้กล่าวในแง่ของรักษา ส่วนครูพรชนกได้กล่าวในแง่ของการรักษา และ
จั ดการ ซึ่งถ้าวิเ คราะห์ ถึงความเข้าใจนั้ น ครูผู้ ส อนส่ ว นใหญ่เข้า ใจในเรื่องการอนุรักษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรม คือ การรักษามรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น ดังนั้นผู้ออกแบบเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนต้อง
สร้างความเข้าใจ และกระทรวงศึกษาธิการควรนาเสนอจุดประสงค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 หนังสือเล่มไหนจาก 4 สานักพิมพ์ที่ครูผู้สอนคิดว่าดีที่สุด
จากการสัมภาษณ์ครูทั้งสามคนนั้น คาตอบในการคัดเลือกหลากหลาย แต่อย่างไรก็ดี
ครูทั้งสามท่านนั้น อยากได้หนังสือที่เนื้อหากระชับ รูปภาพที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้
ชัดเจน สิ่งสาคัญคือ เนื้อหาต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ถ้าดูจากสี่เล่มนี้แล้ว เนื้อหาหลัก ๆ คล้ายกัน แต่รายละเอียดแตกต่างกัน สิ่งที่อาจารย์
อยากได้เนื้อหาที่ทันสมัย และภาพประกอบ เพราะการสอนการเรียนการสอนสาคัญ อาจารย์ไม่ขอ
เลือกว่าเล่มไหนดีที่สุด อยากให้มีภาพประกอบมาก ๆ และเนื้อหาอยากให้ได้ใหม่ เพราะภาษามี
การเปลี่ยนแปลง บางเล่มเนื้อหามากก็น่าเบื่อ พยายามหาสิ่งที่ทันสมัยหรือ ร่วมสมัย เวลาอาจารย์
สอนอาจารย์จะเอาหนังสือทั้งหมดมารวมกัน และหาเนื้อหาที่ทันสมัย (อิทธิกร เหลืองอาสนะทิพย์,
2556)
การเลือกหนังสือนั้นตอบยากมาก สานักพิมพ์ แม็คเหมาะกับนักเรียนเตรียมตัวเพื่อเข้า
มหาวิทยาลัย เพราะเนื้อหาที่อาจารย์อ่านนั้น ดูยาก ลึกเกินไป และมีเนื้อหาของมหาวิทยาลัย ของ
สกสค. สามารถเห็นชัดจับต้องได้ ง่าย และมีภาพประกอบเยอะ สามารถใช้อ้างอิงในการประกอบ
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รายงานของนักเรีย น ผู้ สอนส าคัญ จะดึ ง เล่ มไหนมาสอน และทาอย่ างไรให้เด็ กเข้า ใจถึงแก่น
ประวัติศาสตร์เขียนไม่เหมือนกัน อาจารย์ดูว่าเล่มไหนที่ตรงกับการสอนมากที่สดุ (ภัททิยา พินิจค้า,
2556)
อจท.แบ่งหัวข้อชัดเจน มีรูปภาพ ชัดเจน พว.ตัวอักษรดี ดูน่าอ่าน แบ่งชัดเจนดี ภาพชัด
เนื้ อ หาวั ฒ นธรรมละเอี ย ด แม็ ค เนื้ อ หาจั ด จ้ า นไป อ่ า นแล้ ว เด็ ก คงเบื่ อ แย่ มี ข้ อ ความเยอะ
(พรชนก สุขพันธ์, 2556)

ครูสามท่านนั้นวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนในด้านของเครื่องมือในการสอน ซึ่งครูผู้สอน
ต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนประกอบ ไม่ใช่พึ่งแต่หนังสือในการเรียนการสอนอย่างเดียว อย่างไรก็
ดีครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือที่ดีนั้น ควรเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทันสมัย และ
ดึงดูดผู้อ่านให้อยากอ่านเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่อ่านเพื่อสอบอย่างเดียว
2.3 สิ่งใดที่สาคัญที่สุดในการสื่อความหมายในการสอน
ผู้วิจัยได้ ถามครูผู้สอนถึง สามประเด็นหลัก คือ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างความ
เกลิดเพลิน และการสร้างจิตสานึกด้านวัฒนธรรม โดยถามเพื่อให้ครูแสดงความคิ ดเห็นว่าสิ่งใดที่
สาคัญที่สุด อิทธิกรให้คาตอบว่าสาคัญทั้งสามอย่าง แต่ครูพรชนกและภัทธิยามองประเด็นว่าต้องสร้าง
จิตสานึกก่อน อย่างไรก็ดีในการสื่อความหมายนั้น ทั้งสามประเด็นที่กล่าวข้างต้นก็สาคัญ แต่ขึ้ นอยู่กับ
การสอนของผู้สอนแต่ละคน
ตารางที่ 57 สรุปความคิดเห็นว่าสิ่งใดที่สาคัญที่สุดในการสื่อความหมายในการสอน
ชื่อครู
วันที่สัมภาษณ์
อิทธิกร เหลืองอาสนะ 18 ธันวาคม 2556
ทิพย์

ภัททิยา พินิจค้า

19 ธันวาคม 2556

พรชนก สุขพันธ์

19 ธันวาคม 2556

เนื้อหา
ทุกด้านสาคัญหมด และเท่า ๆ กันหมด แต่ทาอย่างไรที่ให้
เด็กได้ความรู้ 5 นาทีที่ได้ความรู้และบันเทิงด้วย แต่ 1
ชั่วโมงที่ได้ความรู้แต่ไม่บันเทิง อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการ
ชมนาฏศิลป์ไทย เพียง 5 นาทีแต่ได้รับความรู้ บันเทิง และ
ตระหนัก ยังดีกว่าดู 1 ชั่วโมงแต่ไม่ได้อะไรเลย สิ่งสาคัญอยู่
ที่ตัวสารด้วย สิ่งสาคัญผู้สื่อสารจะเน้นตรงไหน และผู้รับ
สารต้องตั้งใจด้วย
อาจารย์ คิด ว่ า ความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรมสาคัญที่สุด โดยเริ่มจากผู้สอนที่จะต้องมีทัศนคติ
ที่ดี และภูมิใจ เพราะถ้าครูมีทัศนคติที่ดีแล้ว การพูดที่ดี จะ
ทาให้นักเรียนเห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นจุดดี
ของวัฒนธรรม
อาจารย์เลือกความตระหนัก เพราะ ถ้าเราให้ทฤษฎีอย่าง
เดียวเด็กไม่มีจิตสานึก แล้วไม่มีประโยชน์ ควรที่จะเน้นให้
เด็กมีจิตสานึก เพราะเวลาถ้าเด็กไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องทาง
วัฒนธรรม เด็กจะทราบว่าอนุรักษ์ทาไม อย่างไร
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ในการสื่อความหมายของผู้สอนครูทั้งสามท่านนั้น ได้ ชี้ชัดว่าการสอนไม่เพียงแต่สอน
วิชาการอย่างเดียว ควรเพิ่มความตระหนัก และความบันเทิงด้วย อย่างไรก็ดีจุดนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
การสอนของครูผู้สอนแต่ละท่าน แต่ทาอย่างไรที่นักเรียนเรียนแล้วได้ทั้งความรู้และความตระหนักใน
วัฒนธรรมมากที่สุด
2.4 กลวิธีการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของครูประจาวิชา
ครูทั้งสามคนนั้น แสดงความคิดเห็นว่า ควรที่จะสอนให้นักเรียนทราบความหมาย
เข้าใจ และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเอง โดยครูพรชนกเน้นชัดเจน ดังนี้
นา Slide หรือ Clip วัฒนธรรม หรือความคิดเห็นของคนต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย มาให้
นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยควรอนุรักษ์ไว้ อาจจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทามา
เป็ น Presentation หรือ แบบฝึ กหัด ว่ า ถ้า นั กเรีย นมี ลู กหลานนั กเรีย นจะสอนการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมกับลูกหลานอย่างไรหรือพาไปทัศนศึกษาถ้าเป็นไปได้ เพราะนักเรียนจะได้ทราบว่าควร
ปฏิบัติตัวอย่างไร (พรชนก สุขพันธ์, 2556)

2.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหนังสือแบบเรียน
ครูทั้งสามคนนั้น เน้นไปในทางเดียวกัน คือ
2.5.1 ควรปรับเนื้อหาในหนังสือให้ทันสมัย สามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัย อ่านแล้วไม่เบื่อ มีภาพที่สื่อได้ชัดเจน
2.5.2 ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่น แต่ไม่ละทิ้งการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
2.5.3 กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหน่วยงานมาตรวจสานักพิมพ์ต่าง ๆ ว่าได้ทา
ถูกต้องตามหลักสูตรไหม
2.5.4 สานักพิมพ์ต้องมีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภค คือ ควรจัดทาหนังสือด้วยความ
จริงใจ โดยไม่เพียงแต่ยืมชื่อผู้เชี่ยวชาญมาลงปกหนังสือ และหาลูกทีมอื่น ๆ มาจัดทาแทน
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ เรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมนั้ น ครู อยากให้ พั ฒ นา
ภาพประกอบ เนื้อหา และภาษาให้ทันสมัน มีความชัดเจน อ่านแล้วไม่น่าเบื่อ ทาอย่างไรที่ให้คน
ไทยอ่านหนังสือแค่ 8 บรรทัดและเข้าใจ อีกอย่างคือครูจะต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจด้วย (อิทธิกร
เหลืองอาสนะทิพย์, 2556)
ขอเสนอแนะผ่ า นไปยั ง ผู้ เ ขี ย น เพราะบางส านั ก พิ ม พ์ เพี ย งแต่ ใ ช้ ชื่ อ ของอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ แต่เนื้อหาหนังสือไม่สอดคล้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเวลาคนออก
ข้อสอบมหาวิทยาลัยจะทาให้เด็กลาบากที่จะต้องอ่านหนังสือทั้งสี่เล่ม เนื่องจากนักเรียนไม่ทราบว่า
คนออกข้อสอบจะเอาเล่มไหนมาออกทางกระทรวงควรกาหนดใช้ชัดเจนกว่าดี ถึงแม้ว่าหนังสือที่
ทางกระทรวงออกมาเล่มหนา ๆ ก็ยังดีกว่าให้เด็กมาอ่านทั้งสี่เล่ม และทางกระทรวงควรมีการ
ตรวจเช็ค อาจจะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจหนังสือ ที่สาคัญเวลาสอบแล้วควรมีการแพร่กระจายผล
การสอบว่าหลังจากเด็กสอบแล้ว มันตอบรับกับหลักสูตรไหม (ภัททิยา พินิจค้า, 2556)
ข้ อ เสนอแนะ คื อ 1.พยายามปรั บ ปรุ ง หนั ง สื อ ทุ ก ๆ ปี ถ้ า มี เ หตุ ก ารณ์ ใ หม่ ๆ หรื อ
วิกฤติการณ์ไทยใหม่ ๆ ตามงานวิจั ย อยากให้เพิ่มเข้าไป 2. รูปแบบ รูปภาพก็พัฒนาต่อ ๆ ไป
(พรชนก สุขพันธ์, 2556)

บทที่ 6
อภิปราย สรุปการวิจัย และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน:
กรณีศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลาย
สรุปได้ดังนี้
1. อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่มีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม คือ เนื้อหาในแบบเรี ยน การใช้ภาษา และภาพประกอบ ส่วนกระบวนการจัดการ คือ
การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร สนทนา
กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้
ประเด็นแรกเป็นเรื่ องของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่ อ
ความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งเห็นได้ว่ามีอยู่สองประเด็น
หลัก ๆ ในวัตถุประสงค์นี้
การวิ เ คราะห์ น โยบายการศึ ก ษา พบว่ า นโยบายที่ ป รากฏ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, แผนการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช 2552 – 2559),
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พุ ทธศั กราช 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) และหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นแบ่งออกเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้
โดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เท่านั้นที่
เกี่ย วข้องกับ นั กเรี ยนโดยตรงมากที่สุ ด และมีผ ลต่ อครู โรงเรียน และส านักพิมพ์ ความเกี่ยวข้อง
โดยตรงนั้ น จะเกี่ยวในเรื่ องหน้าที่ของหน่ว ยงานราชการที่จะต้องสนับสนุนการอนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ
ด้านสังคม การสารธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม และที่สาคัญ คือ นโยบายทางการศึกษาใน
แผนการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช 2552 – 2559) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ได้เน้นหน้าที่ในการส่ งเสริมและการจัดการศึกษาที่
เสริมสร้างการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรม ส่วนโดยตรงนั้น คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอันได้แก่ โรงเรียน ครู
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ผู้จัดทาสื่อการเรียนการสอนทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องดาเนินการตามวิสัยทัศน์ จุดหมายสมรรถนะ
ส าคัญของผู้ เรี ย น คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ รวมเป็น คุณภาพของผู้ เรียนในระดั บการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน โดยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ได้ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ และจุดหมายเช่นกัน ซึ่งใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์กับหนังสือแบบเรียนจาก 4 สานักพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีและนิยมใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ในสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม. 1) ได้แก่ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด, สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด และองค์การค้า สกสค.
เนื้อหาของหนังสือแบบเรียนปรากฏอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิน
ชีวิต และสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้เปรียบเทียบมาตรฐานและตัวชี้วัดเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้วิจัยได้พบ 10
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ งดี มี ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและธ ารงรัก ษาประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข ในตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ศึกษาถึง
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม, ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ , การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย, ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล และแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล ซึ่งอยู่ในสาระที่ 2 และส่วน
ที่อยู่ในสาระที่ 4 คือ มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมใิ จ และธารงความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 5 วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุ รักษ์ภูมิปั ญญาไทยและวัฒ นธรรมไทยที่ศึกษาสภาพแวดล้ อมที่มีผ ลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย, วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ , การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย, แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ
วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย จากการวิเคราะห์การศึกษาดังกล่าวพบว่า
เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 ที่ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
วิ ธี เ ลื อ กรั บ วั ฒ นธรรมสากล สามารถแยกออกเป็ น ได้ 2 หั ว ข้ อ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบหนังสือแบบเรียนเบื้องต้น จึงเห็นว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางส่วนนี้มีมาก ดังนั้น
ผู้วิจัย จึงแยกตัว ชี้วัดข้อนี้ ออกเป็ น 2 ข้อ คือ แนวทางการอนุรักษ์วัฒ นธรรมไทย และวิธีเลื อกรับ
วั ฒ นธรรมสากล จึ งเป็ น 11 ตัว ชี้วัด เพื่อ ใช้ในการเปรีย บเทีย บการจัดทาหนัง สื อแบบเรีย นของ
สานักพิมพ์ต่าง ๆ ต่อไป
การวิเคราะห์กลวิธีการสื่อความหมาย และวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายมรดก
ทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ และกลวิธีในการสื่อความหมาย
พบว่า ด้านของความหมายของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีแพร่หลายในการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโบราณคดี แต่ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานั้นมีข้อมูลที่
น้อยมาก ผู้วิจัยจึงนามาประยุกต์ใช้กับการศึกษานี้ สรุปได้ว่า เป็นกิจกรรม หรือ กระบวนการสื่อสารที่
ทาให้ผู้รับสารได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความเพลิดเพลิน และมีความตระหนัก/มีจิตสานึกในการ
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สงวนรักษาวัฒนธรรม โดยสื่อผ่านวัตถุที่นาเสนอ โดยวัตถุที่นาเสนอ คือ หนังสือแบบเรียน หนังสือ
แบบเรียนถูกจัดไว้ในนิยามมากมาย ซึ่งแบ่งเป็นประเภทจาแนกต่ าง ๆ เช่น ถ้าจาแนกตามรูปลักษณ์
หนังสือแบบเรียนจะเป็นประเภทวัสดุ หรือจาแนกตามลักษณะการนาไปใช้ เป็นทั้งนวัตกรรมสาหรับ
ครู แ ละนั ก เรี ย น ซึ่ งหนั ง สื อ แบบเรี ย นนั้น มี ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ คื อ เนื้ อ หา การใช้ ภ าษา และ
ภาพประกอบ โดยผู้วิจัยนาส่วนนี้ไปประกอบลงแบบสอบถามร่วมกันการสนทนากลุ่มกับนักเรียน และ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอน ในการศึกษาวัตถุประสงค์ ในการสื่อความหมาย และกลวิธีในการสื่อ
ความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่า เนื้อหาจะสนับสนุนกับความหมายและทาให้ทราบถึง
กระบวนการสื่อความหมายโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ เสริมสร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน และ
ความตระหนักในมรดกทางวัฒนธรรม ด้านหลักการการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้
หลักการในการสื่อความหมายและนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม ที่ทางคณะกรรมการโบราณสถาน
แห่ ง ชาติว่ า ด้ ว ยการสภาการโบราณสถานระหว่ า งประเทศ (International Council on
Monuments and Site หรือ ICOMOS) ค.ศ. 2007 มีทั้งสิ้น 7 หลักการ ( ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการ
ที่ใช้กับการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งทางวัฒนธรรม ไม่สามารถนาเนื้อหาเดิมมา
ใช้ ไ ด้ ผู้ วิ จั ย จึ งปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ และน าไปเปรี ย บเที ย บการสื่ อ ความหมายการอนุรั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรมกับหนังสือแบบเรียน 4 สานักพิมพ์ อีกทั้งยังพบว่าในหลักการที่ 5
การศึกษาวิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมในประเทศไทยนั้น ทาให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมตามแต่ละสมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยธนบุรี หนังสือแบบเรียนเป็นการเรียนภาษาบาลี และภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ในการเน้นความรู้
ในพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการดารงชีวิต ตั้งแต่สมัยอยุธยาจะเพิ่มการเข้าถึงในการเรียนภาษา โดยผ่าน
โคลง และคาฉันท์ ซึ่งแตกต่างจากสมัยอยุธยาตอนกลาง และสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีหนังสือแบบเรียน
ภาษาต่างประเทศ และสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันได้มีความหลากหลายของ
วิชามากขึ้น จนกระทั่งมีหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา แต่วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายได้มี
แต่การเสริมความรู้ และเน้นคุณค่าการดารงชีวิตจะมีอยู่ในช่วงต้น ๆ พอช่วงท้าย ๆ ถึงปัจจุบันพบว่า
วัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น คือ การศึกษาหาความรู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันสอบต่าง ๆ เช่น สอบเข้า
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น จากนโยบายการศึ ก ษาข้ า งต้ น ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้างให้
นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก และเห็นคุณค่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แต่ในการกระทาจริง
ๆ ปัญหาที่เกิด คือ ความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่พุ่งจุดมุ่งหมายไปยังการเรียน
ระดับอุดมศึกษา ที่จะให้นักเรียนลูกหลานของตัวเองได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาในมหาวิทยาลั ยชั้นนา
ของประเทศไทย
การปริ ท รรศน์ ว รรณกรรมอื่ น ๆ ผู้ วิ จัย ได้ แ ยกออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ งานวิจั ย ด้ า น
การศึกษามี 10 ชิ้นงาน และด้านการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมมี 2 ชิ้นงาน พบว่า งานวิจัย
ด้านการศึกษา ได้แก่ งานวิจัย ของ ยุว รานี นั้นได้ชี้ให้ เห็นชัดว่าหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ได้พัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีจิตสานึก และตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการ
นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มาปรับปรุง แต่ตัวมาตรฐานและตัวชี้วัด หรือ
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นโยบายที่กระทรวงศึกษาออกมานั้น ยังคงมีอุดมการณ์ทางการเมือง ดังปรากฏในงานวิจัยของรังสิมา,
วารุณี และณิชนันท์ ส่วนงานของเบญจภรณ์นั้นเป็นตัวอย่างของการออกแบบสอบถามและการทา
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแบบสอบถามของเบญจภรณ์ เน้นในเรื่อง
ของการเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม/มารยาทของการใช้ภาษาอังกฤษ วิจัยของของ
ยุพิน และจั น ทร์ ธ นานั้ นเป็ น การดูความเข้าใจด้านจริยธรรมในแบบเรียน ซึ่งผู้วิจัยสามารถนามา
ประยุกต์ในการสร้างแบบสอบถามได้ อีกทั้งงานวิจัยของจินตนา ทาให้ทราบถึงวิธีการสังเกตการสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรมซึ่งผู้วิจัยนาไปประกอบกับการนาเสนอข้อแนะนา
ในการปรับปรุงหนังสือแบบเรียน การศึกษางานวิจัยด้านการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่
งานวิจัยของสมยศและปรียชนัน เน้นการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมที่ทา
ให้ชุมชนตระหนักและมีจิตสานึกในการร่วมกันจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ในการประยุกต์ใช้กับ
งานวิจั ย นี้ คือ การทางานร่ ว มกับ ชุมชน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ครู นักเรียน ผู้ ประพันธ์ และ
สานักพิมพ์ในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ ถูกต้องทั้งนโยบาย
และหลักการการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีจิตสานึก ความเพลิดเพลิด
และตระหนักถึงคุณของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ดีงานวิจัยต่าง ๆ มีความแตกต่างทั้ง
สถานที่ เวลา ที่มา และวัตถุประสงค์ ซึ่งด้านการศึกษานั้น เป็นสังเกตการจัดการเรียนการสอน และ
หนังสือแบบเรียน ส่วนการสื่อความหมายเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมให้ชุมชนท้องถิ่นมีสานึกในการ
ร่วมมือกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในถิ่นของตน
ในการวิเคราะห์ และประมวลผลการวิจัย พบว่าในการเปรียบเทียบมาตรฐานและตัวชี้วัด
ใน 2 รายวิ ช า คื อ วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรม และการด ารงชี วิ ต ในสั ง คม 4 เล่ ม และ
ประวัติ ศาสตร์ 4 เล่ ม จาก 4 ส านัก พิม พ์ มีห นังสื อแบบเรี ยน รวมทั้ งสิ้ นจ านวน 8 เล่ ม ซึ่ง การ
เปรียบเทียบดังปรากฏในบทที่ 4 ตารางที่ 15 ของการศึกษานี้ พบว่า มี 2 สานักพิมพ์ที่จัดข้อมูลเกือบ
ครบทุกตัวชี้วัด ขาดเพียง 1 ตัวชี้วัด คือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด ขาดเนื้อหาเรื่องวิถีชีวิต
ของคนไทยสมัยต่าง ๆ และบริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด ขาดเนื้อหาเรื่องวิธีการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ส่วนสานักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ขาดไป 2 ตัวชี้วัด
คือ เรื่องการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย และวิธีการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย และองค์การค้า สกสค. ขาดไป 4 ตัวชี้วัดของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้
กล่าวในเรื่องตามตัวชี้วัดไว้ในแบบเรียน เพียงแต่เน้นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบุคคลสาคัญ หลังจาก
เปรียบเทียบเนื้อหาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้นาหนังสือแบบเรียนเปรียบเทียบกับการ
สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ผู้วิจัยได้ปรับ ประยุกต์ ให้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สื่ อ การศึ ก ษา 7 ประการ (คณะกรรมการวิ ข าการระหว่ า งประเทศของอิ โ คโมสว่ า ด้ ว ยการสื่ อ
ความหมายและการนาเสนอ: 2550) คือ หลักการที่ 1: การเข้าถึงและการทาความเข้าใจ (Access
and Understanding), หลักการที่ 2: ความเชื่อถือไดของ แหลงข้อมูล (Soundness of
Information Sources), หลักการที่ 3: การให้ความสนใจกับสภาพ โดยรอบและบริ บท (Attention
to Setting and Context), หลักการที่ 4: การสงวนรักษาความเปนของแท้ (Preservation of
Authenticity), หลักการที่ 5: การวางแผนเพื่อความยั่งยืน (Planning for Sustainability), หลักการ
ที่ 6: การคานึงถึงความเปนองครวม (Concern for Inclusiveness) และหลักการที่ 7: ความสาคัญ
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ของการศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝกอบรม (Importance of Research, Evaluation, and
Training) ผู้วิจัยวิเคราะห์จาแนกรายวิชาเปรียบเทียบเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบสรุปใน
บทที่ 2 ตารางที่ 4 พบว่า วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม (จากบทที่ 4
ตารางที่ 16) ทุก ๆ สานักพิมพ์มีเนื้อหาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ การเขาถึงและการทาความเขาใจ
และการสงวนรักษาความเป็นของแท้ และทุก ๆ สานักพิมพ์ไม่มีการสื่อความหมายเรื่องการวางแผน
เพื่อความยั่งยืน เพราะเนื้อหาที่สื่อมานั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม โดยมี ค วามยั่ ง ยื น ด้ า นสั ง คม การเงิ น และ
สภาพแวดล้อม ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ (บทที่ 4 ตารางที่ 17) พบว่า ทุก ๆ สานักพิมพ์สื่อความหมาย
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหลักการที่ 4 คือ การสงวนรักษาความเปนของแท้ แต่ไม่มีการสื่อ
ความหมายตามหลักการที่ 5 การวางแผนเพื่อความยั่งยืนเช่นกัน จากการเปรียบเทียบผู้วิจัยยังสังเกต
ได้ว่าไม่มีสานักพิมพ์ใดที่สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้ครบตามหลักการในแต่ละ
วิช า ซึ่ ง ในหลั ก การที่ 5 ผู้ วิ จั ย มีค วามเห็ นว่ า เรื่ อ งการวางแผนเพื่ อ ความยั่ง ยื น ในประเด็ น ความ
ละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืน
ด้านสังคม การเงิน และสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องมีข้อมูลลึกและต้องการผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยากที่จะพานักเรียนไปสัมผัสกับการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพราะการ
จั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น นั้ น เป็ น การจั ด การเรี ย นแบบบู ร ณาการที่ เ น้ น ในวิ ช าทางด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่า อีกทั้งงบประมาณที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดมาให้ไม่พอกับ
การศึกษาเรียนรู้ในประเด็นนี้ อีกประการหนึ่งผู้วิจัยได้พบว่าการวิเคราะห์การสื่อความหมายมรดกทาง
วัฒนธรรม การสื่อความหมายในเนื้อหา การใช้ภาษาจะควบคู่กัน แต่ภาพประกอบจะแยกอีกประเด็น
หนึ่ง
การนาหลักการการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ ผู้วิจัยวิเคราะห์
แล้วว่าต้องปรับเงื่อนไขของหลักการข้อที่ 5 การวางแผนเพื่อความยั่งยืน โดยให้นักเรียนวางแผนและ
ลองคาดคะเนไม่จาเป็นต้องปฏิบัติจริง หรือตัดเรื่องของการเงินออก เพียงแต่เป็นเรื่องของแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนสามารถนาหลักการข้อนี้ไปใส่ไว้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
ในการสนทนากลุ่มผู้วิจัยต้องการจะสังเกตว่ามีนักเรียนระดับชั้น เพศ สาขาใดให้ความ
ร่วมมือในการสนทนากลุ่มมากที่สุด อีกทั้งให้สิทธิ์นักเรียนในการเลือกตอบแบบสอบถามตามแต่ละ
ตัวชี้วัดและสานักพิมพ์ โดยให้นักเรียนลองอ่านในแต่ละตัวชี้วัด พบว่า มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียน
ชาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากที่สุด นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มากที่สุด
ซึ่งสาเหตุในการเข้าร่วมจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่ า นักเรียนหญิงมีความกระตือรือร้นกว่านักเรียน
ชาย, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังเรียนเนื้อหาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ครบ ทั้งยัง
ต้องปรับตัวกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เข้าร่วมน้อยเพราะนักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอนเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมมากเพราะยังมีเวลาอยู่ และเรียนเนื้อหาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ครบถ้วนแล้ว ในประเด็นการเลือกทาแบบสอบถามตามตัวชี้วัด พบว่า นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ให้ความร่วมมือมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนโยธินบูรณะเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ –
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คณิตศาสตร์มากที่สุดในบรรดาทุกสาขาวิชา และนั กเรียนเลือกตอบแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 4 ความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล และตัวชี้วัดที่ 9 การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย นักเรียนให้เหตุผลว่า การทาแบบสอบถามในส่วนนี้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ค่อนข้าง
ทันสมัย และคิดตามได้ง่าย ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เลือกตัวชี้วัดนี้ให้เหตุผลเพียงว่าไม่ชอบหัวข้อ ตัวชี้วัดที่
เลือกน้อยที่สุด คือ ตัว ชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นักเรียนให้
เหตุผลที่ว่าที่ไม่เลือกเพราะเนื้อหาค่อนข้างมาก อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนนักเรียนที่เลือกทากลับ
ตอบตรงกันข้าม และเนื้อหาค่อนข้างสนุก
การประมวลผลในการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนจาก 4 สานักพิมพ์ที่นักเรียนชอบในการ
นาเสนอประเด็นการอนุรั กษ์มรดกทางวัฒนธรรม และประเมินความพึงพอใจในการนาเสนอประเด็น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยได้มุ่งเน้นในนักเรียนตอนด้วยความเห็นของกลุ่มของตนเอง
ความพึงพอใจในที่นี้ หมายถึง ความเข้าใจในการสื่อความหมายของตัวชี้วัดของหนังสือแบบเรียนใน
แต่ละสานักพิมพ์ที่ตนเลือก โดยดูเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบในการนาเสนอ ซึ่งนักเรียนมี
ความเข้าใจในประเด็นนั้น ๆ อ่านแล้วเพลิดเพลินอย่างไร และสร้ างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม พบว่า วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม นักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียน
ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หนังสือแบบเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามาก แต่
การใช้ภาษาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเพลิดเพลินขณะอ่าน สาหรับการใช้ภาษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ด้านเนื้อหามีน้อย ประเด็นการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม ด้านเนื้อหาสื่อมาระดับปานกลาง แต่การใช้ภาษาสื่อมาในระดับมาก ซึ่งนักเรียนให้
เหตุผลเพิ่มเติม คือ ตัวชี้วัดนี้ชุดหนังสือแบบเรียนไม่มีรูปภาพ แต่อธิบายค่อนข้างละเอียดชัดเจนที่สุด
ในบรรดาชุดหนังสือแบบเรียนอื่น ๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เลือกเป็นนักเรียนเพศหญิง สายวิทย์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ตัวชี้วัดที่ 2 ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย นักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียน
ของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมในเนื้อหาและการใช้ภาษามาก
แต่ภาพประกอบปานกลาง ส่วนความเพลิดเพลินขณะอ่านและการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่า
ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทุกด้านอยู่ระดับปานกลาง นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าตัวชี้วัดนี้
เขียนอธิบายประเด็นได้ดี ทาให้เห็นภาพชัด อ่านแล้วไม่เบื่อมาก นักเรียนส่วนใหญ่ที่เลือกเป็นนักเรียน
สายวิทย์ และศิลป์คานวณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การปรั บปรุงและเปลี่ ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นักเรียนเลือก
หนังสือแบบเรียนของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมในเนื้อหามาก
แต่การใช้ภาษากับภาพประกอบปานกลาง ส่วนความเพลิ ดเพลินขณะอ่านด้านเนื้อหาและการใช้
ภาษาไม่เบื่อ และภาพประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านเนื้อหาสื่อความหมายออกมาได้มาก การใช้ภาษาและ
ภาพประกอบอยู่ ในระดับ ปานกลาง นักเรียนให้ ความเห็ นเพิ่มเติม คือ ประเด็ นนี้อ่านแล้ ว พบว่ า

120
เนื้อหาและการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แต่ภาพประกอบอ่านจะ
ดูน่าเบื่อบ้าง เพราะภาพประกอบนักเรียนพบอ่านเห็นค่อนข้างบ่อย นักเรียนที่เลือกตอบส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนสายศิลป์
ตัว ชี้วัดที่ 4 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒ นธรรมสากล นักเรียนเลื อก
หนังสือแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม และประเด็น
การสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเนื้อหา การใช้ภาษา และ
ภาพประกอบอยู่ในระดับมาก ส่วนความเพลิดเพลินขณะอ่านนั้น ภาพประกอบสื่อออกมามาก แต่
เนื้อหาและการใช้ภ าษาสื่ อออกปานกลาง นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ตัว ชี้วัดนี้สื่ อความหมาย
ประเด็น ของตัว ชี้วัด เป็ น ระบบ อธิ บายเป็นขั้ นเป็น ตอน เปรี ยบเทียบชั ดเจน อ่า นแล้ ว ไม่เ บื่อ มี
ภาพประกอบที่ทาสื่อความหมายได้ชัดเจนมาก นักเรียนที่เลือกทาแบบทดสอบนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
สายวิทย์
ตัวชี้วัดที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม นักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียน
ของบริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด และองค์การค้า สกสค. หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็น
การอนุ รั ก ษ์ม รดกทางวั ฒ นธรรม นัก เรี ย นมี ความรู้ /ความเข้ าใจประเด็น ทางวัฒ นธรรม การสื่ อ
ความหมายด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาชัดเจนมาก แต่ภาพประกอบปานกลาง – น้อย ส่วนความ
เพลิดเพลิน ขณะที่อ่านนั้นเนื้อหาสื่อออกมาอยู่ระดับปานกลาง และการใช้ภาษากับภาพประกอบ
ค่อนข้างน่าเบื่อ ประเด็นการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
เนื้อหา การใช้ภ าษาสื่อออกมาอยู่ในระดับมาก แต่ภาพประกอบอยู่ในระดับปานกลาง หนังสื อ
แบบเรียนของตัวชี้วัดนี้จะเห็นว่า ภาพประกอบไม่กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากจะอ่าน และการใช้ภาษานั้น
ในการนาเสนอนักเรียนให้ความเห็นว่าแนวทางการอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูล และแนะถึงข้อ
ปฏิบัติ และข้อห้ามจึงทาให้ผู้อ่านอ่านแล้วเบื่อง่าย นักเรียนที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
สายวิทย์ และศิลป์เท่ากัน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง
ตัวชี้วัดที่ 6 วิธีเลือกรั บวัฒนธรรมสากล นักเรียนเลือกหนังสื อแบบเรียนของสถาบัน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการ (พว.) หนั ง สื อ แบบเรี ย นสื่ อ ความหมายประเด็ น การอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายด้านเนื้อหาชัดเจน
ที่สุด แต่การใช้ภาษาสื่อออกมามาก ความเพลิดเพลินขณะอ่าน ด้านเนื้อหาสื่อออกมาปานกลาง แต่
การใช้ภ าษาสื่ อออกมามาก ส่ วนการสร้างจิตส านึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในเนื้อหาและการใช้ภาษาสื่อออกมามาก สานักพิมพ์นี้ไม่มีภาพประกอบ นักเรียนที่เลือก
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายวิทย์
วิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทย
นักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และบริษัท สานักพิมพ์แม็ค
จากัด หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาชัดเจนมาก แต่
ภาพประกอบปานกลาง ความเพลิดเพลินขณะที่อ่านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการสร้างจิตสานึก/
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ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสื่อออกมามาก ตัวชี้วัดนี้ การสื่อความหมายดี
แต่ความเพลิดเพลินขณะอ่านค่อนข้างน่าเบื่อ พอนักเรียนอ่านไปนาน ๆ ค่อนข้างน่าเบื่อ นักเรียนที่
เลือกส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายวิทย์
ตัวชี้วัดที่ 8 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ นักเรียนเลือกหนังสือแบบเรียนของสถาบัน
พัฒ นาคุณภาพวิชาการ (พว.) หนังสื อแบบเรียนสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายด้านเนื้อหาและ
การใช้ภาษา และภาพประกอบชัดเจนมาก ความเพลิดเพลินขณะอ่านอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็น
การสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสื่อออกมามาก ตัวชี้วัดนี้
นักเรียนลงความเห็นว่าภาพประกอบช่วยทาให้เห็นภาพและอธิบายได้เห็นถึงวิถีชีวิตได้ชัดเจนมาก
อย่างไรก็ตามความเพลิดเพลินขณะอ่านก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ในตัวชี้วัดนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ทีเลือกเป็น
นักเรียนสายศิลป์
ตัวชี้วัดที่ 9 การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย นักเรียนเลือกหนังสือ
แบบเรียนของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็นการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนมีความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การสื่อความหมาย
ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาชัดเจนมาก ความเพลิดเพลินขณะอ่าน เนื้อหาปานกลาง แต่การใช้ภาษา
มาก ส่วนประเด็นการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสื่อออกมา
มาก ตัวชี้วัดนี้นักเรียนเลือกชุดหนังสื อแบบเรียนที่ไม่มีภาพประกอบ แต่นักเรียนก็เลือกเพราะการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนมาก แต่เนื้อหาค่อนข้างมากบางครั้งการอ่านก็รู้สึกเบื่อ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เลือก
เป็นนักเรียนสายวิทย์
ตัว ชี้ วัด ที่ 10 แนวทางการอนุรั กษ์ ภูมิ ปัญ ญาไทยและวั ฒ นธรรมไทย นั กเรีย นเลื อ ก
หนังสือแบบเรียนของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด หนังสือแบบเรียนสื่อความหมายประเด็น
การอนุ รั ก ษ์ม รดกทางวั ฒ นธรรม นัก เรี ย นมี ความรู้ /ความเข้ าใจประเด็น ทางวัฒ นธรรม การสื่ อ
ความหมายด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาชัดเจนมาก แต่ภาพประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ความ
เพลิดเพลินขณะอ่านอยู่ ในระดับปานกลาง แต่ภาพประกอบสื่อออกมาน้อย ส่วนประเด็น การสร้าง
จิ ต ส านึ ก /ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมสื่ อ ออกมาปานกลาง หนั ง สื อ
แบบเรียนในตัวชี้วัดนี้เนื้อหาและการใช้ภาษาสื่อความหมายตามตัวชี้วัดออกมามาก แต่ภาพประกอบ
แสดงออกมาอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายศิลป์
การจัดทารู ปเล่ม หลาย ๆ สานักพิมพ์พยายามจัดทาสีสั น เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน แต่วัสดุสิ่งพิมพ์นั้นหลาย ๆ สานักพิมพ์นั้นเลือกวัสดุสีขุ่น ๆ ทาให้ผู้อ่านไม่อยากอ่าน
สรุปการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่นักเรียนคัดเลือกว่า นาเสนอได้ดีที่สุด คือ หนังสือ
แบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เนื่องจากนักเรียนได้เลือก 5 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็น
ว่าการสื่อความหมายเนื้อหา การใช้ภาษาได้ดีที่สุด ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ
ความแตกต่างของความคิดเห็นของนักเรียนจะแตกต่ างกันที่ความรู้ และอุปสรรค คือ
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาในชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะตอบค่อนข้างช้า เพราะ
ประสบการณ์ในการเรียนในชั้นเรียนยังน้อย และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังมีอุปสรรค คือ เรื่องการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ในการตอบคาถามก็ยังตอบช้ าเช่นกัน ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่ง
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เรียนจบดังนั้น ความเข้าใจและตั้งใจตอบคาถามจะมีมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 แต่
การแสดงความคิดเห็นไม่ต่างกัน ส่วนเพศนั้นในการตอบคาถามผู้วิจัยไม่เห็นความแตกต่าง เพราะวัย
และพฤติกรรมของนักเรียนค่อนข้างที่จะเหมือนกัน และนักเรียนมีความสนิทสนมกัน อาจจะแตกต่าง
กัน ถ้านั กเรี ย นเรี ย นคนละโครงการ เช่น โครงการภาคภาษาอังกฤษ หรือ โครงการภาคสามัญที่
นักเรียนเรียนหลักสูตรเดียวกันแต่โครงการภาคภาษาอังกฤษเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส่วน
ความแตกต่างของสาขาวิชา พบว่า นักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มีความตั้งใจที่จะ
ตอบค าถามเป็ น เหตุ เ ป็ น กว่ า สายศิ ล ป์ แต่ นั ก เรี ย นสายศิ ล ป์ ส ามารถอธิ บ ายความรู้ สึ ก ได้ ดี ก ว่ า
ขณะเดียวกันศิลป์ภาษาแสดงความรู้สึกได้ดีกว่าสายศิลป์คานวณ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อหนังสือแบบเรียน จากการสัมภาษณ์เ ชิงลึกกับครูผู้สอน
ไม่ได้คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเล่มใดเป็นกรณีพิเศษ เพียงแต่แยกในลักษณะการใช้งาน และแนะนา
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเทคนิ คการสอนของครูก็สาคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูผู้สอนลง
ความเห็นว่าการสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แต่ก็มีข้อขัดแย้งระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับการปฏิบัติ เนื่องจากว่าสังคมเมืองในเมืองหลวง โรงเรียน ผู้ปกครอง และ
นั กเรี ย นมุ่ง เน้ น การจั ดการศึกษามัธ ยมศึก ษาตอนปลายให้ เข้ามหาวิ ทยาลั ยชั้นน า ดั งนั้นการสื่ อ
ความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่สามารถเน้นในการจัดการเรียนการสอนได้มากนัก
อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่บูรณาการทางการศึกษาที่ไม่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สาคัญ
สรุปการนาเสนอการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวั ฒนธรรม ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียนั้ น ประสบความส าเร็ จ คือ โรงเรียน ครู ได้ปฏิบัติตามที่นโยบายกาหนด และนักเรียนได้รับ
การศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ถึงแม้ว่าการจัดทาหนังสือแบบเรียนมีเนื้อหาไม่ครบตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 ระบุไว้แต่ครูผู้สอนต้อง
เพิ่มเติมความรู้ตามตัวชี้วัดให้ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ที่สอง คือ นาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่ อความหมายของ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะใน
การปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม คือ
แบบเรียนควรนาเสนอเนื้อหาสั้นแต่ได้ใจความ เข้าใจง่าย มีเกร็ดความรู้ที่ดึงดูดนักเรียนให้สนใจ ใกล้
ตัวและมีเนื้อหาที่สอดคล้องต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การใช้ภาษาไม่ควรวกวน กากวม ฟุ่มเฟือย
ภาษาที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ส่วนภาพประกอบเป็นภาพที่ทันสมัย สีสันชัดเจน และต้องสื่ อ
ความหมายได้ครบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามหลักการการ
สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ ICOMOS ให้ครบถ้วนทั้งเนื้อหา การใช้ภาษา และ
ภาพประกอบ ด้วยการสร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจ ความเพลิดเพลินขณะที่อ่าน และการมีจิตสานึก/
เห็นคุณค่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ถึงกระนั้นก็ตามครูผู้สอนต่างก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ
กระทรวงศึกษาธิการในการอบรมความรู้ความเข้าใจในหลั กสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และต้องการการอบรมการสอนจากสานักพิมพ์ด้วยเช่นกัน
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2. สรุปการวิจัย
การศึกษานี้เพื่องานวิจัยนาเสนอการปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้ตรงกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กระทรวงศึ กษาธิการกาหนด และดูการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้
ถูกต้องตรงกับความต้องการ สะดวก และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ คือ ครู และนักเรียน โดยผล
การศึกษานั้น สามารถนาเสนอได้ 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ชองการวิจัยได้ดังนี้
ประเด็นแรกวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาได้ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งที่ต้องผ่านผู้สื่อสาร คือ โรงเรียน ครู ที่ทาตามนโยบาย คือ ส่งเสริมการศึกษา
ที่สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และนโยบายทางตรงจะเกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้อ งจั ดการเรี ย นการสอนให้ นั ก เรีย นเป็น ผู้ ที่ มี คุณ ภาพตามที่ นโยบายก าหนด ส่ ว น
สานักพิมพ์เป็นผู้ อานวยความสะดวกของสื่อการเรียนการสอนที่จะต้องพยายามออกแบบหนังสื อ
แบบเรี ย นให้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ยนการสอนมากที่ สุ ด ด้ านกลวิ ธี ก ารสื่ อ ความหมาย ผู้ วิ จั ย ได้
เปรียบเทียบหนังสือแบบเรียนกับมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และเปรียบเทียบกับหลักการการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ของ ICOMOS
พ.ศ. 2550 โดยผลจากการเปรียบเทียบมาตรฐานและตัวชี้วัด พบว่า หนังสือแบบเรียนแต่ละเล่มมี
เนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาในสาระประวัติศาสตร์มีไม่ครบ
แต่เนื้อหาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคมครบถ้วน ส่วนการเปรียบเทียม
ตามหลักการการสื่อความหมายของ ICOMOS พบว่า หนังสือแบบเรียนโดยแยกเป็นรายวิชา ทุก
สานักพิมพ์ยังขาดบางเรื่องอยู่บ้ าง และขาดเหมือนกัน คือ หลักการที่ 5 การวางแผนเพื่อความยั่งยืน
ทั้งสองวิชา
จากการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ พบว่า หนังสือ
แบบเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ หนังสือแบบเรียนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) แต่
ครูไม่ได้เสนอความคิดเห็นว่าชอบสานักพิมพ์ใด แต่จาแนกความเหมาะสมของแบบเรียนว่าเป็นแบบใด
สาหรับการประเมินความพึงพอใจในหนังสือแบบเรียน พบว่า แบบเรียนที่ได้รับเลือกในแต่ละตัวชี้วัด
สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านการสร้างความรู้/ความเข้าใจในเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดี การใช้ภ าษาและภาพประกอบอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ความเพลิ ดเพลิ นในการอ่าน ด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด การใช้ภาษาอยู่ในระดับปานกลาง และภาพประกอบอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก ส่วนประเด็นการสร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่า ด้านเนื้อหา การใช้ภาษา และ
ภาพประกอบอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งทาให้ทราบว่า หนังสือแบบเรียนส่วนใหญ่เนื้อหาทาง
วิชาการแน่น การใช้ภาษายังต้องตีความอยู่ ทาให้ผู้อ่านเบื่อง่าย ภาพประกอบไม่น่าสนใจเท่าไหร่ แต่
เข้ากับเนื้อหาได้ดี
ประเด็นที่สองเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ย วกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้จัดทาหนังสือแบบเรียนควรใช้หลักการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์หลักการและปรับมาใช้ร่วมกับการจัดทาข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการการ
สื่อความหมายและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะจัดทาหนังสือแบบเรียนควรที่จะ
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ตรวจการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้สะดวกในการสอน และครูผู้สอนจะได้มีเวลาเตรียมสอนและ
ไม่กังวลในการจัดเตรียมเนื้อหา และจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่
ในการปรั บปรุ งแบบเรีย นให้ ตรงกับความต้องการของครู และนักเรียนกุล่ มตัว อย่าง
โรงเรียนโยธินบูรณะ มีดังนี้
ด้านเนื้อหา ควรจัดทาข้อมูลสั้น ๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาครบถ้วน เนื้อหาควรเข้าใจง่าย
และน่าสนใจ ควรมีเกร็ดความรู้ หรือความรู้ทั่วไป หรือสิ่งที่ควรรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจ ควรใช้ การ
นาเสนอแบบ Mind Map ควรคานึงถึงการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีการยกตัวอย่างให้นักเรียน
จินตนาการเห็นภาพชัดเป็นระเบียบและระบบในการจัดเนื้อหาควรเลือกเรื่องใกล้ตัว และสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง และควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย
ด้านการใช้ภาษา ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
สาลี รักสุทธี (2553) กล่ าวว่า การใช้ภ าษาสาหรับเด็กนั้น ควรที่จะใช้ภาษาพูดหรือสนทนา ซึ่งมี
ลักษณะเป็นธรรมชาติเน้นการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเป็นส่วนมาก, ใช้ภาษาตรง ๆ เข้าใจง่าย ไม่ต้อง
แปลความหมายอี ก ครั้ ง เป็ น ภาษาที่ ชัด เจน ไม่ ต้ อ งใช้ โ วหารมากให้ ตี ค วามยุ่ ง ยาก, ใช้ภ าษาให้
สอดคล้องกับภาพประกอบ, ไม่ใช้คาซ้อน ถ้อยความกระชับแน่น ไม่ใช้ประโยคความซ้อนที่เข้าใจยาก
และใช้ภาษาสุภาพ ทันสมัย แม้จะสามารถใช้ภาษาพูด สนทนาธรรมดาได้ แต่ควรที่จะเป็นคาสุภาพ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ที่ทาให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วยตนเอง และควรแบ่งเป็น
ข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย
ด้ า นภาพประกอบ ควรจะมี แ ผนผั ง ความคิ ด เพื่ อ สรุ ป ก่ อ นควรมี ภ าพประกอบที่
หลากหลาย หรื อภาพที่ห าดูย าก หรือภาพที่ส ามารถให้ ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื้อหา และมีแถบสี สั น
ลวดลายเพื่อดึงดูดควรมีตัวการ์ตูนน่ารักประกอบ หรือภาพที่ผ่อนคลายสายตาบ้างควรมีภาพประกอบ
ที่เหมาะสม และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนื้อหา และควรเป็นภาพสี มีความละเอียดสูง และ
ทันสมัย ความทันสมัยของภาพควรจะเป็นภาพที่ถ่ายใหม่อยู่ในช่วงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
ด้านอื่น ๆ การจัดทาหนังสือแบบเรียน ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา โดยการตรวจสอบจาก
ผู้ใช้ คือ ครู หรือนักเรียน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ใช้ อย่างไรก็ดีการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม หนังสือแบบเรียนควรที่จะตระหนักถึงหลักการการสื่อความหมายของ ICOMOS
พ.ศ. 2550 และจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกประการหนึ่งควร
มีการอบรมหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ใช้และศึกษา สานักพิมพ์ควรมีการปฐมนิเทศการใช้หนังสือแบบเรี ยน
โดยผู้ ป ระพันธ์ ซึ่งการนี้ทาให้ ผู้ ใช้และผู้ ศึกษาเข้าใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรที่จะเพิ่มการ
ติดตามการเรียนการสอน และประเมินผล
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3. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นผลการศึกษาการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือ
แบบเรีย น ด้ว ยเหตุ นี้ จึ งไม่ ครอบคลุ มในทุ กประเด็น ในเชิ งลึ ก และกว้ างของการวิ จัย ผู้ วิจั ยจึ งได้
เสนอแนะแนวทางสาหรับการทาวิจัยต่อเนื่องดังนี้
3.1 การศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนอื่น ๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเริ่มต้นเก็บ
ข้ อ มู ล จากโรงเรี ย นที่ มี ข องส านั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 1(สพม. 1)
3.2 การศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนอื่น ๆ ระดับภาค โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนนา
ร่องประจาจังหวัด หรือภาคต่าง ๆ
3.3 การศึกษาการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเป็น
ไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นต้น
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A 01
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม” ที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรม”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม

5

4

3

2

1
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรม” ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “ความหมายและความสาคัญ
ของวัฒนธรรม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “ความหมายและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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A 02
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทย” ที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย” ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย” ในแบบเรียนอย่างไร
......................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ...............
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย” ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “ลักษณะและความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย” ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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A 03
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล”ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล”ในแบบเรียนอย่างไร
.................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................. ...............
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม” ที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม”ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
...................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล”ของ
หนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล”ใน
แบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล”
ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “วิธีเลือกรับวัฒนธรรม
สากล”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ
อย่างไร
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ” ของ
หนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
5. นั ก เรี ย นมี ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาการน าเสนอประเด็ น “วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยสมั ย
ต่าง ๆ” ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง
ๆ” ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง
ๆ” ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน

148
B 09
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย” ที่
นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย”ของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
.................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นั ก เรี ย นมี ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาการน าเสนอประเด็ น “การสื บ ทอดและการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นั ก เรี ย นมี ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ ภาพประกอบการน าเสนอประเด็ น “การสื บ ทอดและการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย”ในแบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนระดับชั้น ☐มัธยมศึกษาปีที่ 4 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 5 ☐มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก
☐ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
☐ สายภาษาอังกฤษ - ภาษา ...........................................
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หนังสือเล่มใดที่นาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และ
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” ที่นักเรียนชอบมากที่สุด
............................................................................................................................. ...............
2. สาเหตุใดที่นักเรียนชอบหนังสือเล่มดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
......... 1) เนื้อหาในการนาเสนอ
......... 2) ภาพประกอบในการนาเสนอ
......... 3) ภาษาในการนาเสนอ
......... 4) อื่น ๆ .......................................................................................... (โปรดระบุ)
3. นักเรียนประเมินความพึงพอใจการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย”
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด/ไม่มี
รายการ
5 4 3 2 1
3.1 เนื้อหาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.2 การใช้ภาษาในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
3.3 ภาพประกอบในการนาเสนอ
1. สร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
3. สร้างจิตสานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้
4. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” ของหนังสือเล่ม
นี้แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
5. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” ในแบบเรียน
อย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
6. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” ใน
แบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
7. นักเรียนมีข้อเสนอเกี่ยวกับ ภาพประกอบการนาเสนอประเด็น “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย” ใน
แบบเรียนอย่างไร
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน
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แนวสัมภาษณ์ครูผู้สอน
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แนวคาถามสาหรับครูอาจารย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 แนวทางกลวิธีการสื่อความหมาย
การนาเสนอการสื่อความหมาย
1. ด้านนโยบาย
1.1 อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างไร
1.2 อาจารย์พอจะทรายไหมว่าขอบเขตทางความหมายของวัฒนธรรมใดบ้างที่ถูก
นาเสนอในแบบเรียน
1.3 โรงเรียนกาหนดนโยบายการเรียนการสอนด้านมรดกทางวัฒนธรรมหรือไม่
อย่างไร
1.4 โรงเรียนกาหนดนโยบายการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
หรือไม่ อย่างไร
1.5 นโยบายการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายทางวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร
1.6 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
2. เนื้อหาที่นาเสนอ
2.1 อาจารย์ได้เลือกแบบเรียนจากสานักพิมพ์ใดที่ใช้ในการสอน เพราะเหตุใด
2.2 เตรียมเนื้อหาที่จะสอนหรือสื่อการสอนอย่างไรบ้าง
2.3 เนื้อหาในแบบเรียนดังกล่าวสอนสะท้อนประเด็นการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างไร
3. กลวิธีที่ใช้ในการนาเสนอ
3.1 อาจารย์มีวิธีการเตรียมการสอนด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
3.2 อาจารย์จัดกิจกรรมใดบ้างด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
4. วิธีการประเมินในการนาเสนอ
4.1 อาจารย์มีวิธีประเมินความการสอนอย่างไร
5. ความพึงพอใจในสื่อที่นาเสนอ
5.1 สื่อการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีหรือไม่ อย่างไร
5.2 พอใจในสื่อการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อความหมาย
1. อาจารย์มีปัญหาและอุปสรรคในการนาเสนอการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างไร
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2. อาจารย์มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อการสอนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
อะไรบ้าง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการสื่อความหมาย
1. อาจารย์ มี ข้ อ เสนอแนะในการนาเสนอนโยบายการอนุ รั กษ์ มรดกทางวั ฒ นธรรม
อย่างไร
2. อาจารย์ มี ข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งแบบเรี ยนทางด้า นการอนุ รัก ษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรม
3. อาจารย์ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสื่ อการสอนทางด้านการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม
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1. นายอิทธิกร เหลืองอาสนะทิพย์ ปริญญาโท (M.A.) Economics
172 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพ อายุ 41 ปี
สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2556
ในการทามาประกอบกาเรี ย นการสอนของเด็ก ไม่ได้ใช้ของใครคนใดคนหนึ่ง อาจารย์จะต้องใช้
ความหมายของวั ฒ นธรรมหลาย ๆ ส านั ก พิ ม พ์ หลาย ๆ ท่ า นผู้ รู้ เขี ย นมาและน ามาให้ เ ด็ ก ดู
ความหมายก็จะแตกต่างกันไป แต่เราไม่สามารถเจาจงว่าอันไหนถูกหรือผิดได้ เพราะฉะนั้นคาว่า
วัฒนธรรมก็มีความหมายหลากหลายมากนั่นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะใช้อ้างอิงจะต้องใช้พจนานุกรมเป็น
หลัก ตามฉบับราชบัณฑิตอย่างเดียว แต่ในความหมายของผู้เขี ยนหลาย ๆ สานักพิมพ์ก็จะต่างกันซึ่ง
ไม่มากนัก บางที Concept ภาษาไทยต้องมาเริ่มดูพื้นฐาน Concept ความคิด หรือการตีความมันก็
ต่างกัน เพราะฉะนั้นความหมายของผู้เขียนอาจจะเหมือนกัน แต่การเขียนต่างกัน ทาให้การตีความ
ต่างกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว อาจารย์มองว่า Concept รวม ๆ ภาพ รวม ๆ คล้ายกันมาก แทบจะไม่ได้ต่าง
ถ้าจะยึ ดว่าอัน ไหนถูกที่สุ ด จะยึดของราชบัณฑิต แต่ถ้าให้ เลื อกของใครก็ตอบไม่ได้ แต่จะต้องให้
นักเรียนเห็นความเหมือน และความแตกต่าง วัฒนธรรมคืออะไร ต้นกาเนิดมาจากไหน นัยยะ หรือ
การชี้ของมันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นวิธีการสอนอยากได้สานักเดียวกันไหม ใช่ แต่มันไม่มี และเลือก
ไม่ได้ ครูต้องสอนหลายมิติ
การอนุรักษ์ ควรสอนแต่พื้นฐานข้างใน เด็กต้องรู้จัก ความหมาย ประโยชน์เพื่ออะไร การสอนควรที่
จะต้องมีพื้นฐานเดียวกัน แต่หลักสูตรยังไม่มี Concept ชัดเจน และสานักพิมพ์นาไปใช้ก็มี Concept
ที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นพื้นฐานการอนุรักษ์จะทาให้เด็กทราบว่า อนุรักษ์อะไร เพื่ออะไร
หนังสือสี่เล่ม อาจารย์ชอบเล่มไหนมากที่สุด
ถ้าดูจากสี่เล่มนี้แล้ว เนื้อหาหลัก ๆ คล้ายกัน แต่รายละเอียดแตกต่างกัน สิ่งที่อาจารย์อยากได้เนื้อหา
ที่ทันสมัย และภาพประกอบ เพราะการสอนการเรียนการสอนสาคัญ อาจารย์ไม่ขอเลือกว่าเล่มไหนดี
ที่สุด อยากให้มีภาพประกอบมาก ๆ และเนื้อหาอยากให้ได้ใหม่ เพราะภาษามีการเปลี่ยนแปลง บาง
เล่ มเนื้ อหามากก็น่ าเบื่ อ พยายามหาสิ่ งที่ทันสมัยหรือร่ว มสมัย เวลาอาจารย์ส อนอาจารย์จะเอา
หนังสือทั้งหมดมารวมกัน และหาเนื้อหาทันสมัย
องค์กรในการอนุรักษ์
ถ้าวัฒนธรรมไทย อาจารย์นึกถึง กระทรวงวัฒนธรรมตัวหลัก และควรจะมาก่อน แต่ตัวกระทรวงไม่
มองในสิ่งที่เป็นไปได้ และทาได้จริง อาจารย์ยกตัวอย่างการอนุรักษ์ในอดีต นายกฯไทยแต่งผ้าไทย แต่
ก็ใส่แค่นั้น แต่เด็กจะรู้ไหมว่าที่ใส่คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เด็กก็ไม่ทราบและไม่สนใจเพราะเราไม่
มีการปูพื้นฐาน Concept และ Value ให้กับเด็ก เด็กก็จะไม่ทราบว่าเราอนุรักษ์อะไรกันหรอ ส่วน
วัฒนธรรมโลกจะเห็นได้จากสื่อต่างประเทศ มองกันลึกซึ้ง ยกตัวอย่างการจัดการพิพิธภัณฑ์ไทยกับ
ต่างประเทศก็ต่างกันแล้ว เมืองไทยก็ตกเลย ความน่าสนใจ ความดึงดูดเด็ กก็แพ้แล้ว เพราะไม่มีอะไร
จูงใจ เราควรศึกษากันใหม่ และควรที่จะทาการอนุรักษ์ต่อไป
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ภาษากับการเขียน
ส่วนหนึ่งควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่ยังไม่ละเลยภาษาที่ถูกต้อง ให้เหมาะสมและน่าอ่านสาหรับวัยรุ่น
สิ่งสาคัญครูผู้สอนควรที่จะต้องทราบภาษาเพื่อสอนวัยรุ่น
สิ่งใดสาคัญสุด ในการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(องค์ความรู้/บันเทิง/ความตระหนัก)
ทุกด้านสาคัญหมด และเท่า ๆ กันหมด แต่ทาอย่างไรที่ให้เด็กได้ความรู้ 5 นาทีที่ได้ความรู้และบันเทิง
ด้วย แต่ 1 ชั่วโมงที่ได้ความรู้แต่ไม่บันเทิง อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการชมนาฏศิลป์ไทย เพียง 5 นาที
แต่ได้รับความรู้ บันเทิง และตระหนัก ยังดีกว่าดู 1 ชั่วโมงแต่ไม่ได้อะไรเลย สิ่งสาคัญอยู่ที่ตัวสารด้วย
สิ่งสาคัญผู้สื่อสารจะเน้นตรงไหน และผู้รับสารต้องตั้งใจด้วย
ข้อเสนอแนะ
หนังสือวัฒนธรรม อยากให้พัฒนาภาพประกอบ เนื้อหา และภาษาให้ทันสมัน มีความชัดเจน อ่านแล้ว
ไม่น่าเบื่อ ทาอย่างไรที่ให้คนไทยอ่านหนังสือแค่ 8 บรรทัดและเข้าใจ อีกอย่างคือครูจะต้องสอนให้
นักเรียนเข้าใจด้วย
2. นางภัททิยา พินิจค้า
ปริญญาโท
Business Administration University of Tasmania Australia
23 ซ.สุขสวัสดิ์ 40 แยก 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บุรณะ กทม 10140
อายุ 43 ปี
สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2556
เล่มไหนที่อาจารย์ชอบมากที่สุด
การเลือกหนังสือนั้นตอบยากมาก สานักพิมพ์แม็คเหมาะกับนักเรียนเตรียมตัวเเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
เพราะเนื้อหาที่อาจารย์อ่านนั้ น ดูยาก ลึ กเกินไป และมีเนื้อหาของมหาวิทยาลัย
ของสกสค.
สามารถเห็นชัดจับต้องได้ ง่าย และมีภาพประกอบเยอะ สามารถใช้อ้างอิงในการประกอบรายงานของ
นักเรียน ผู้สอนสาคัญ จะดึงเล่มไหนมาสอน และทาอย่างไรให้เด็กเข้าใจถึงแก่นประวัติศาสตร์เขียนไม่
เหมือนกัน อาจารย์ดูว่าเล่มไหนที่ตรงกับการสอนมากที่สุด
สิ่งใดสาคัญสุด ในการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(องค์ความรู้/บันเทิง/ความตระหนัก)

158
อาจารย์คิดว่า ความตระหนักฯ สาคัญที่สุด โดยเริ่มจากผู้สอนที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี และภูมิใจ เพราะ
ถ้าครูมีทัศนคติที่ดีแล้ว การพูดที่ดี จะทาให้นักเรียนเห็นถึงทัศนคติที่ดี ต่อวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นจุดดีของ
วัฒนธรรม
ความหมายของการอนุรักษ์
การเลือกเอาสิ่งที่ดี สิ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีเอาไว้ แต่ละชาติอาจจะไม่เหมือนกัน แต่จะเหมาะกับคนใน
ชาตินั้น แต่คนในชาติต้องภูมิใจในวัฒนธรรมนั้น
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะผ่านไปที่ผู้เขียน เพราะบางสานักพิมพ์ เพียงแต่ของชื่ออาจารย์นาชื่อมาใช้ แต่เนื้อหา
หนังสือไม่สอดคล้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเวลาคนออกข้อสอบมหาวิทยาลัยจะทาให้เด็ก
ลาบากที่จะต้องอ่านหนังสือทั้งสี่เล่ม เนื่องจากนักเรียนไม่ทราบว่าคนออกข้อสอบจะเอาเล่มไหนมา
ออก ทางกระทรวงควรกาหนดใช้ชัดเจนกว่าดี ถึงแม้ว่าหนั งสือที่ทางกระทรวงออกมาเล่มหนา ๆ ก็ยัง
ดีกว่าให้เด็กมาอ่านทั้งสี่ เล่ม และทางกระทรวงควรมีการตรวจเช็ค อาจจะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจ
หนังสือ ที่สาคัญเวลาสอบแล้วควรมีการแพร่กระจายผลการสอบว่าหลังจากเด็กสอบแล้ว มันตอบรับ
กับหลักสูตรไหม
3. นางพรชนก สุขพันธ์
ปริญญาตรี ศศบ. จาก มศว.ประสานมิตร เอกอังกฤษ โท บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท จาก สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2/360 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยฺธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อายุ 40 ปี
สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2556
เล่มไหนที่อาจารย์ชอบมากที่สุด
อจท. แบ่งหัวข้อชัดเจน มีรูปภาพ ชัดเจน
พว. ตัวอักษรดี ดูน่าอ่าน แบ่งชัดเจนดี ภาพชัด เนื้อหาวัฒนธรรมละเอียด
แม็ค เนื้อหาจัดจ้านไป อ่านแล้วเด็กคงเบื่อแย่ มีข้อความเยอะ
อาจารย์เลือกของสานักพิมพ์ พว. เพราะละเอียด และหยิบหัวข้อมาชัดเจน มีบทนาขึ้นต้นมาก่อน
แยกชัดเจน ตัวหนังสือชัดเจน สวยงาม เป็นระเบียบ วิธีการอธิบายเป็นข้อ ๆ อ่านแล้วยังชวนอ่านต่อ
ได้อีก
สิ่งใดสาคัญสุด ในการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(องค์ความรู้/บันเทิง/ความตระหนัก)
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อาจารย์เลือกความตระหนัก เพราะ ถ้าเราให้ทฤษฎีอย่างเดียวเด็กไม่มีจิตสานึก แล้วไม่มีประโยชน์
ควรที่จะเน้นให้เด็กมีจิตสานึก เพราะเวลาถ้าเด็กไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรม เด็กจะทราบว่า
อนุรักษ์ทาไม อย่างไร
กลวิธีการสอน
นา Slide หรือ Clip วัฒนธรรม หรือความคิดเห็นของคนต่างชาติต่อวัฒนธรมไทย มาให้นักเรียนดู
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยควรอนุรักษ์ไว้
อาจจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทามาเป็น Presentation หรือ แบบฝึกหัดว่า ถ้านักเรียนมีลูกหลาน
นักเรียนจะสอนการอนุรักษ์วัฒนธรรมกับลูกหลานอย่างไร หรือพาไปทัศนศึกษาถ้าเป็นไปได้ เพราะ
นักเรียนจะได้ทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ความหมายของการอนุรักษ์
1. ถ้ามีของเก่าไม่ควรทาลาย ควรเก็บไว้ ทานุบารุงรักษาไว้
2. นอกจากจะรักษาแล้ว ควรจะสนับสนุนคุณค่า และต่อยอดสืบทอด เช่น ดนตรีไทย ราไทย ขนม
ไทย ควรจะให้นักเรียนได้เรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1. พยายามปรับปรุงหนังสือทุก ๆ ปี ถ้ามีเหตุการณ์ใหม่ ๆ หรือวิกฤติการณ์ไทยใหม่ ๆ ตามงานวิจัย
อยากให้เพิ่มเข้าไป
2. รูปแบบ รูปภาพก็พัฒนาต่อ ๆ ไป
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ภาคผนวก ง
ภาพตัวอย่างในหนังสือแบบเรียน
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วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจทจากัด .

162
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ).พว(
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บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด
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องค์การค้า สกสค.
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ภาพตัวอย่างในหนังสือแบบเรียน
วิชาประวัติศาสตร์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจทจากัด .

166
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ).พว(
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บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด

168
องค์การค้า สกสค.
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549 – 2551

นายเฉลิมพร จันทร์ทอง
89/62 ซ.วงศ์สว่าง 19 ถ.วงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

Thai Teacher Trainer and Team Teacher
สถาบัน Fun Language กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ครู Full-time โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร

