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วิทยานิพนธเรื่อง “หนังสือเรียนสังคมศึกษา ภาพสะทอนความตองการของรัฐ พ.ศ.2503 
- พ.ศ.2555” ตองการศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลตอการกําหนดเนื้อหาของ
หลักสูตรสังคมศึกษาในชวงเวลาดังกลาว ศึกษาความเปล่ียนแปลงของหนังสือเรียนสังคมศึกษาในดาน
เนื้อหา และกรอบแนวคิดของหลักสูตรที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา และศึกษาภาพสะทอน
ความตองการของรัฐจากแบบเรียนสังคมศึกษา เพ่ือใหทราบวาหลักสูตรสังคมศึกษาซ่ึงเปนกรอบโครง
ของการกําหนดเนื้อหาในหนังสือเรียนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ 
และสังคมอยางไร  เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงจุดรวมทางแนวคิดที่ปรากฏอยางตอเนื่องทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรสังคมศึกษาในแตละยุคสมัย และสะทอนภาพความตองการของรัฐที่
ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา  

ผลการศึกษาพบวาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
หลักสูตรสังคมศึกษา ซึ่งสงผลใหเนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรสังคมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
จากการศึกษาพบวาในระหวาง พ.ศ.2503 – พ.ศ.2555 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสังคมศึกษาหลาย
ครั้งแตยังคงปรากฏเน้ือหา “ความมั่นคงของชาติ ความเปนพลเมืองดี และสถาบันพระมหากษัตริย” 
ในฐานะจุดรวมในหลักสูตรการศึกษาเสมอมา ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากหนังสือเรียนหนาที่พลเมืองที่รัฐ
ใชปลูกฝงแนวคิดทั้งสามประการใหนักเรียนไดอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                             ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ........................................ 



จ 
 

53205212 : MAJOR : HISTORICAL STUDIES 
KEY WORD :  SOCIAL STUDY TEXT BOOK /STATE REQUIREMENT/ REFLECTION 
 AKKACHAI  POOMRARUEN : A SOCIAL STUDY TEXT BOOK : THE REFLECTION OF 
STATE REQUIREMENT, 1960-2012. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF.WARANGKANA 
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 The thesis “A SOCIAL STUDY TEXT BOOK : THE REFLECTION OF STATE 

REQUIREMENT, 1960-2012” was created to study the political, ecomonic and social 

contexts during 1960-2012 which involves with determining content of social studies 

curriculum in such period and to study changes in the content of social studies 

textbooks and a conceptual framework that appears in the textbooks and to study a 

requirement reflection of the state from social studies course books in order to know 

that how social studies curriculum which is the pattern of defining the content of 

textbooks changes according to the political, economic and social contexts for the 

purpose of analyzing the conceptual center that appears constantly among the 

changes in content of the social studies curriculum of each period and reflecting the 

demand of the state that is presented in social studies textbooks. 

 The study found that the political, economic and social contexts affect the 

changes of the social studies curriculum. As a result, the content that appears in the 

curriculum which is the framework of producing course books has changed. The 

study indicates that, during 1960-2012, there were several times of change in social 

studies curriculum but "National Security, Good Citizenship and The Monarchy" are 

still presented as a common point that has appeared in the course consistently and 

it is reflected from Civics Duty textbook which the state use it to cultivate these 

three concepts obviously. 

 
 
 
 
 
  
Department of History                              Graduate School, Silpakorn University         

Student's signature ........................................                     Academic Year 2014 

Thesis Advisor's signature ........................................ 




