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สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุีสําหรบัเยาวชน ฉบับหนังสอือิเลก็ทรอนิกส  

ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท, สมัชชา อภิสิทธ์ิสุขสนัติ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

2558 

 

การวิจัยครั้ ง น้ีมี วัตถุประสงค  คือ 1) เพื่อศึกษาองคความรู ดานศิลปกรรมของกรุงธนบุรี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  2) เพื่อพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรีเปน

สารานุกรม ฉบับหนังสืออิเลคทรอนิกส (e-book)  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขต

ธนบุรีตอสารานุกรม ในดานความรูศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และลักษณะสารานุกรมประเภทหนังสือ

อิเลคทรอนิกส ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method) โดยศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุม 

และความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และนําขอมูล

ที่ไดมาแยกแยะแบบสามเสา แลววิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคสวนขอมูลจากแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ นํามาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)   

 ผลการวิจัยพบวา 1) กรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป ในชวงน้ันอยูระหวาง

การสรางบานแปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหน่ึง พอสรุปไดวา 

ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง” ที่ยังคงขนบความเปนไทยมีการ

พัฒนาใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง ทั้งวัสดุ อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผล

งานมีความเรียบงายตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา และสงผลเช่ือมตอเปนฐาน

ใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร คําที่ใชในการเขียนสารานุกรมพบวามีศิลปกรรมทุกดานแบงเปน  

7 ประเภท  คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต  

วรรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง และศิลปะสมัยอื่น 2) หนังสือสารานุกรมมีการจัดเรียงคํา

ที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรไทย มีการเขียนเน้ือหาที่เขาใจ

งายไมซับซอน เหมาะสําหรับเยาวชน โดยมีการเขียนคํา คือ ช่ืองาน ความเปนมา ช่ือผูสรางสรรค 

ลักษณะ คุณคาทางความงาม และความไพเราะ การออกแบบหนังสือสารานุกรมมีรูปแบบการใชงาน

ที่ไมซับซอน อานงาย มีภาพประกอบเปนภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว คําสําคัญยังสามารถเช่ือมโยงไป

ยังเน้ือหาที่เกี่ยวของได หนังสือสารานุกรมฯ น้ีอานดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเผยแพรไดใน

รูปแบบของ แผน CD, USB driveหรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซต 3) การศึกษาความพึงพอใจของ

เยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรมศิลปกรรมสมัยธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวม  

มีความพึงพอใจ ดานเน้ือหาและรูปแบบอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: กรุงธนบุรี ศิลปกรรม สารานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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This research aimed 1) to study materials on art of Dhonburi in Bangkok and vicinity. 

2) to develop e-book encyclopedia on art of Dhonburi for youth 3) to study the 

satisfaction of youth in Dhonburi towards the content of Dhonburi art and the e-book 

encyclopedia feature. The research was a mixed method research which documents, 

focus groups and satisfaction were studied. The research instruments were 

interviews, questionnaires, focus group questionnaires and workshop. The data were 

classified in triangulation and analyzed in accordance with purposes. The satisfaction 

questionnaire data were analyzed by mean and standard deviation.  

The results revealed that 1) Dhonburi was the capital city of Thailand for 15 

years and the city’s infrastructure was built in that time. Dhonburi art, therefore, was 

“Art for life and country” and conserved Thai traditions. However, some were a bit 

different according to the situations in the country. The materials used, tools, and 

capital at that time were all factors that made the art during this period plain, and 

straight forward. The art in this period followed Ayutthaya art style and used as a 

base of art in Rattanakosin period. The words used in the encyclopedia were 

classified into seven categories. Those were painting, sculpture, architecture, fine and 

applied arts, music, dance and performing arts, and art in other periods.  2) Words 

relating to Dhonburi art were listed alphabetically. The content of the encyclopedia 

was easy, uncomplicated and suitable for youth. The format was easy to use, and 

readable. The illustrations were both slides and video. Keywords were linked to the 

related content and could be downloaded to a CD, USB drive or through websites. 3) 

The overall satisfaction of youth in Dhonburi towards Dhonburi art e-book 

encyclopedia in terms of content and format was at a high level.  
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