
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยค ร้ังนี้ เ ร่ือง สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฉบับสําหรับเยาวชน หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพผสานกับเชิงปริมาณ (Mix Method) จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาองค

ความรู ในลักษณะ R&D (Research & Development) และสื่อสารสรางความเขาใจใหกับเยาวชน

คนรุนใหม ดวยการพัฒนาและสรางสรรครูปแบบสารานุกรมที่สามารถสืบคน เพ่ือใหเกิดความ

นาสนใจ และตอบสนองการใชงาน ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่ทันสมัย คณะผูวิจัยไดศึกษา 

คนควาจากขอมูลในแหลงตางๆ ทั้งการศึกษาจากเอกสาร การออกสํารวจภาคสนาม (Field Study)

ในพื้นที่ที่เก่ียวของในกับศิลปกรรมกรุงธนบุรี การจัดสนทนากลุม (Focus Group) กับผูเชี่ยวชาญดาน

ตางๆและผูที่เก่ียวของ และสํารวจความพึงพอใจกับเยาวชนในเบื้องตนผูวิจัยไดแบงหัวขอของการ

วิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆดังนี้ 

  1. ศึกษาองคความรูดานศลิปกรรมสมยักรุงธนบุรี  

  2. พัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี เปนหนังสือสารานุกรมฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

  3. ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรี ในความรูดานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบรีุ

และลักษณะสารานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

 ผูวิจัยไดแบงหัวขอของการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆ รวมกับการตรวจสอบขอมูล

แบบ 3 ดาน จนไดขอสรุปที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบ หนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส              

(e-book) และนําผลงานไปใหกลุมตัวอยางประชากร ทําการประเมินความพึงพอใจ ดวยการใชสถิติ

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลจากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยไดแบงหัวขอใน

การศึกษาและผลที่ได มาเปนขอสรุปที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบ หนังสือสารานุกรม

ศิลปกรรมธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน ออกเปนสวนตางๆดังน้ี 

  1. การศึกษาองคความรูดานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี  

   ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยผูวิจัยทําวิเคราะหขอมูลและเน้ือหา เพ่ือ

กําหนดลักษณะของคําศัพทที่จะนํามาใช ใน สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุ รีฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน 

   ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดเร่ิมตนจากการสืบคนและรวบรวมขอมูลทั้งในภาค

เอกสาร ซึ่งประกอบไปดวยหนังสือ เอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรและศิลปกรรม สมยั
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กรุงธนบุรี ที่เก่ียวของในชวงระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2310–2325) นอกจากน้ีผูวิจัย ยังไดทําการศึกษา

จากผลงานวิจัยและวิทยานิพนธที่เก่ียวของ อีกสวนหน่ึงที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 

   1.1 การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพื่อศึกษารองรอยทางศิลปกรรมสมัยธนบุรีน้ัน พบวา 

จากขอมูลในเอกสารที่ระบุถึงผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆ ในสมัยธนบุรี อันถือเปนหลักฐานสําคัญ

ทีท่ําใหผูวิจัย ออกเดินทางสํารวจและเก็บขอมูล อีกทั้งสามารถทําการแบงกลุม และจําแนกประเภท

ของผลงานทางศิลปกรรม ไดอยางเปนระบบ ผูวิจัยพบวา จากการลงพื้นที่ภาคสนามและตรวจสอบ

กับเอกสารเกี่ยวกับงานศิลปกรรมสมัยธนบุรี ผลการศึกษาไดองคความรูและใชเปนเกณฑในการ

คัดเลือกคําที่จะลงในสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ คือ 

    1.1.1 งานทางศิลปกรรมที่ปรากฏชื่อในเอกสาร ประวัติศาสตร จดหมายเหตุ 

ในพงศาวดาร และบันทึกตางๆ แตในปจจุบันไดหายสูญไปแลว ตัวอยางเชน ตําหนักแพ บริเวณทาน้ํา

แถบพระราชวังเดิม อาคารในพระราชวังหลวง 

    1.1.2 งานทางศิลปกรรมสมัยธนบุรี ที่ยังคงมีหลักฐานปรากฏอยูในปจจุบันที่

ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยกรมศิลปากร ที่ถูกเก็บรักษาไวที่ หองเอกสารโบราณ หอ

สุมดแหงชาติ ที่มีการระบุปที่สรางในสมัยกรุงธนบุรี เชน ตูพระธรรมลายรดน้ํารวมไปถึงผลงานทาง

ศิลปกรรม ที่ไมระบุปที่สราง หรือ ระบุผิดไปจากความเปนจริง ทั้งนี้ดูจากลักษณะลวดลายและ

รูปแบบ เชน ตูพระธรรมลายรดน้ํา เปนตน 

    1.1.3 งานทางศิลปกรรมสมัยธนบุรี ที่อยูในวัดหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่ยังคงมีการ

ซอมหรือชํารุดอยู อาจในสภาพดั้งเดิม เชน ทองพระโรงภายในพระราชวังเดิม เคร่ืองถวยเบญจรงค 

องคพระสุรัสวดี และสมุดภาพไตรภูมิเปนตน 

    1.1.4 งานทางศิลปกรรมสมัยอื่นที่เก่ียวของกับสมัยธนบุรี หรือที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง จนผิดไปจากของเดิม ทั้งจากการถูกบูรณะซอมแซมและถูร้ือทําลายแตมีความสาํคญัทาง

ประวัติศาสตรและมีการสรางทดแทน เชน มัสยิดตนสน พระแกวมรกต 

    1.1.5 งานศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่อยูในตางประเทศและมีบันทึกชัดเจนถึงอายุ

หรือความเปนมาที่เก่ียวเน่ืองกับกรุงธนบุรี เชน สมุดภาพไตรภูมิที่กรุงเบอรลิน รามเกียรติ์ที่พิพิธภณัฑ

ที่เบอรลิน และเคร่ืองราชบรรณาการที่พิพิธภัณฑไทเป 

   1.2 องคความรูที่ไดจากการศึกษาขอมูลทั้งจากขอ การศึกษาเอกสาร การลงพ้ืนที่

ภาคสนาม และการสนทนากลุมทําใหผูวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับการจัดลักษณะ และประเภทตางๆของ

ผลงานศิลปกรรมในสมัยกรุงธนบุรีดังน้ี 

    1.2.1 จิตรกรรมมีเนื้อหาของภาพที่มุงสอนประชาชนใหเขาใจพระพุทธศาสนา 

โดยเนนเร่ืองไตรภูมิ กลาตีความเพ่ือถายทอดเน้ือหางานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญพบใน

สมุดไทย รูปแบบการใชสี มักใชสีแดงเปนหลัก ซ่ึงในความเชื่อของงานจิตรกรรมไทยน้ัน สีแดงใชแทน
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ความหมายของอากาศหรือแทนพ้ืนที่ของสวรรคความหลากหลายของการใชสี มีนอยกวาสมัยอยุธยา 

ลักษณะรูปแบบในงานถายทอดอารมณ ความรูสึกที่ดูเขมแข็ง จริงจัง ความออนชอยของเสนและ

รูปแบบปรากฏใหเห็นนอยกวาสมัยกรุงศรีอยุธยา 

    1.2.2 ประติมากรรม มีพระพุทธรูปสมัยกรุงธนบุรี ในดานรูปแบบยังไมปรากฏ

เอกลักษณชัดเจน จากเชิงอรรถในประชุมพงศาวดาร ฉบับจันทุมาศ (เจิม) เขียนไววา สมัยธนบุรีน้ีเร่ิม

มีการสรางพระพุทธรูปแทนตน โดยเปรียบเทียบสวนที่เหมือนและตางจากพุทธลักษณะ แลวปนพระ

ตามสวนที่เหมือน สวนเทคนิคยังคงใชการหลอสัมฤทธิ์เชนสมัยอยุธยาไดแก พระพุทธรูปฉลอง

พระองค ที่วัดอินทารามฯ และยังพบเทวรูปแกะไมที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

    1.2.3 สถาปตยกรรมแผนผังการสรางพระราชวังยังคงมีการรักษาขนบแบบกรุง

ศรีอยุธยา เชน มีเขตพระราชฐานชั้นใน มีทองพระโรง มีโรงชาง โรงมาโรงทอง และมีตําหนักแพ

รูปแบบสถาปตยกรรมฐาน ฐานบัวแอนทองชางมีบางอาคารแคบยาวสัดสวน 1:2 หนาจ่ัวมุขลด 2 

ซอน โดยซอกลางคลุมหองพระอุโบสถและซอนนอกคลุมเฉลียงดานหนาหนาจ่ัวมีแบบมุขลดและแบบ

พรมพักตร หนาบันทําเปน 2 ชั้น ชั้นบนมีลวดลาย ชั้นลางของหนาบันมักนิยมเจาะรองหนาตาง 2 

ชอง ซ่ึงไดแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรูปแบบน้ีปรากฏตอเน่ืองกระทั่งในสถาปตยกรรมสมัย 

รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

    1.2.4 วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีคงรับอิทธิพลสมัย

อยุธยาเพียงแตรูปแบบการแตงเทาน้ัน การใชถอยคําและความนึกคิดของกวีมีลักษณะเฉพาะตัว 

สะทอนความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ และบุคลิกลักษณะของชาวธนบุรี มีศิลปะแหงการรอยเรียงดวย

คําเรียบงายใฝสันโดษ (สุภาพร  มากแจง) วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญแตงขึ้นตามเคาเร่ืองที่มี

มาแตกอน สงอิทธิพลถึงการสรางวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับเปนการสืบทอดภูมิปญญา

ตอเน่ืองมาอยางไมขาดสาย 

    1.2.5 ดนตรี การแสดงและการละเลน เน่ืองดวยการกวาดตอนผูคนในยาม

สงคราม จึงมีการฟนฟูการละเลนและการแสดงขึ้นใหม ปรากฏชื่อชุดการแสดงและการละเลนเมือ่คร้ัง

อัญเชิญพระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานในกรุงธนบุรี และงานถวายพระเพลิงพระศพ         

พระพันปหลวง กรมพระยาเทพามาตย รายชื่อดนตรีการแสดงและการละเลนและรูปแบบคงมีมาแต

คร้ังกรุงศรีอยุธยา มีระเบียบแบบแผนอยางอดีตเพียงแตไมละเมียดละมัยเทา 

    1.2.6 ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต 

     1) ประณีตศิลปเคร่ืองเบญจรงคสมัยกรุงธนบุรียังคงมีลวดลายแบบเดิม 

เชน กนก เทพพนม นรสิงห นิยมชามทรงบัว การเคลือบภายในนิยมเคลือบขาวแทนสีเขียวตูพระ

ธรรม ลักษณะบานประตูตูพระธรรม เนื้อหาลวดลายมีการเปลี่ยนแปลง  สวนการผูกลายน้ันเปนแบบ



 
 

55

เดียวกับกรุงศรีอยุธยา แตไมสะบัดพลิ้วเทากับของเดิม รูปแบบลวดลายเร่ิมมีการประดิษฐใหหางจาก

ความจริง แตไมนิยมตกแตงลวดลายเสาขอบตูมีเพียงการปดทองทึบเทาน้ัน 

     2) ศิลปะประยุกตมีการหลอปนใหญและปนครกตามแบบที่มีมาแตเดิม 

หรือของตางประเทศและโปรดใหปรับปรุงแกไขเรือ มีการสรางเรือขึ้นเพ่ิมเติมจํานวนมาก ทั้งทีท่าํตาม

คติแบบอยางเดิมและปรับพัฒนาขึ้นใหม โดยเฉพาะเรือที่ใชติดตอกับตางประเทศเพ่ือเจริญ

สัมพันธไมตรีและการรบในภูมิภาคตางๆ 

    1.2.7 ศิลปกรรมสมัยอ่ืนที่เก่ียวของกับกรุงธนบุรี เปนผลงานศิลปกรรมที่สราง

ขึ้นในสมัยอ่ืน แตมีความเกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี ซึ่งจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัยน้ัน ๆ เชน            

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระแกวมรกต 

 

 

 

 

ตารางที่  3 วิเคราะหองคความรูดานรูปแบบศิลปกรรมดานทัศนศลิป กรุงธนบุรี 

ประเภทศิลปกรรม 

(ทัศนศิลป) 
กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร 

จิตรกรรม 

 

 
ไตรภูมิฝรั่งเศส 

 

 

 

ไตรภูมิเบอรลิน 

 

 

ไตรภูมิกถา 
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ประติมากรรม 

 

 

 

 
 

พระพทุธรูปวัดหนาพระเมรุ 
 

พระพทุธรปูวัดอินทาราม  

 

พระพทุธรปูวัดราชโอรส 

 

สถาปตยกรรม 

 

 

 

วัดใหญสุวรรณาราม 

เพชรบุร ี

 

ทองพระโรง 

 

 

พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  (ตอ)   

ประเภทศิลปกรรม 

(ทัศนศิลป) 
กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร 

ประณีตศิลป  
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ตูพระธรรม 

สกุลชางวัดเชิงหวาย 
ตูพระธรรม 

ที่หอสมุดแหงชาติ 

ตูพระธรรมสมัย 

ทีพ่พิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบใหเห็นถึงรูปแบบของศิลปกรรมดานทศันศลิปของกรุง

ศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ดังน้ี 

 จิตรกรรม ภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยาที่อยูในฝร่ังเศส จิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิฉบับ

เบอรลิน และสมุดภาพไตรภูมิกถาสมัยรัตนโกสินทร จะเห็นถึงการไดรับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาและ

เปลี่ยนผานสูรัตนโกสินทร จึงมีความคลายคลึงกัน จะเห็นวาสมัยกรุงธนบุรีน้ันจะเนนความเรียบงาย

กวา เชน หลังคาซอนเพียง 2 ซอน การเขียนตัวละครแมไมละเอียดออนแตดูมีการแสดงออกได

มากกวา 

 ประติมากรรม สมัยกรุงธนบุรีสรางปางสมาธิแบบไมเนนหรูหรา ไมทรงเคร่ือง และตาม

ความเชื่อคติเทวนิยม เพราะไปนิยมสรางพระพุทธรูปตามพุทธลักษณะ 

 สถาปตยกรรม ทองพระโรง จะเห็นถึงความเรียบงาย โดยเนนสรางอาคารหลังคาซอน               

2 ซอน ไมมีการตกแตงหรูหราเทาพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาทของสมัยรัตนโกสินทร 

 ประณีตศิลป ตูพระธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาสกุลชางวัดเชิงหวาย มีลวดลายใกลเคียง

ธรรมชาติ มีลายพลิ้วไหว ตูพระธรรมกรุงธนบุรี ลายเรียบงายนิยมลายลดรูปเปนภาพผสมลาย           

เครือกนก สมัยรัตนโกสินทรมีความสวยงาม เขารูปประดิษฐมากขึ้น เนนความหรูหรามากขึ้น 

  1.3 การวิเคราะหเนื้อหาสาระของผลงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบรีุ 

   จากการวิเคราะหขอมูลแลวเห็นวา เนื้อหาและเร่ืองราวเก่ียวกับศิลปกรรมกรุง

ธนบุรีน้ันมีอยูมากมายหลากหลายประเภท และจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group) จึงได

ขอสรุปซ่ึงสามารถแบงงานศิลปกรรมออกไดเปนสวนตางๆ เปน 7 ประเภท เพ่ือใชในการจัดทํา

สารานุกรมศิลปกรรมในรายงานผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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ภาพที่ 14 การวิเคราะหเน้ือหาสาระของผลงานศิลปกรรม สมยักรุงธนบุรี 

 

   1.3.1 ประเภทงานจิตรกรรมมีคําดังนี ้

     กระหนก 

     แผนที่ธนบุรีสูองัวะ 

     แผนที่ภาพโบราณ จากสมดุภาพไตรภูมิ 

     สมุดภาพไตรภูมฉิบบักรุงธนบุรี 

     สมุดภาพไตรภูมฉิบบัเบอรลิน 

   1.3.2 ประเภทงานประติมากรรมมีคําดงัน้ี 

     แผนไมแกะสลัก มสัยดิตนสน 

     พระพุทธรูปฉลองพระองค 

     พระยอดธง 

     พระสุรัสวดี 

   1.3.3 ประเภทงานสถาปตยกรรมมีคําดงัน้ี 
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     กําแพงกรุงธนบุรี 

     กําแพงและประตูพระราชวังหลวง 

     กุโบรมัสยดิตนสน 

     ทองพระโรง 

     พระตําหนักแพ 

     พระอุโบสถวัดหงสรัตนาราม 

     วังเดิมธนบุรี 

     วัดที่เก่ียวเน่ืองสมัยกรุงธนบุรี 

     วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร 

     วัดราชคฤหวรวิหาร  

     วิหารวัดโมลโีลกยารามราชวรวิหาร 

ศาลเจาแมกวนอิมเกยีนอันเกง 

หอไตรวดัระฆังโฆสติาราม 

   1.3.4 ประเภทงานประณีตศิลป / ศิลปะประยุกตมีคําดังนี ้

     เคร่ืองทองลงหิน 

     เคร่ืองบรรณาการ 

     โคมไฟหวด มัสยดิตนสน 

     เงินพดดวงสมัยธนบุรี 

     ชางสิบหมู 

     ตูพระธรรม 

     ตูหนังสอื 

     เบญจรงค 

     ปนมหาเศวตรัตน (ปนครก) 

     ปนใหญสมัยธนบุรี 

     พระแทน วัดอรุณราชวราราม 

     พระแทนที่ประทับ 

     พระแทนบรรทม วัดอินทราราม 

     พัดยศสมยัธนบุรี 

     มิมบัร มัสยดิตนสน 

     มิหฺรอบ มัสยดิตนสน 

     เรือสมยักรุงธนบุรี 
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   1.3.5 ประเภทงานนาฏศลิป/การแสดง/การละเลน/ดนตรีมีคําดงัน้ี 

     การมหรสพสมัยกรุงธนบุรี 

     ดนตรีสมัยกรุงธนบุรี 

     ปพาทย 

     มโหรี 

     ระทา 

     ละครผูหญิง, ละครผูชาย 

     เพลงปรบไก 

   1.3.6 ประเภทงานวรรณกรรมมีคําดงัน้ี 

     กฤษณาสอนนอง ฉบับกรุงธนบุรี 

     โคลงยอพระเกียรตพิระเจากรุงธนบุรี 

     ไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี 

     นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอน ทศกัณฐตัง้พิธีทรายกรด 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอน ทาวมาลีวราชพิพากษาความ 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอน พระมงกุฎประลองศร 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอน ศึกทาวสัทธาสูร และวิรุญจําบัง 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอน หนุมานเกีย้วนางวานริน 

     บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์พระราชนิพนธในสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 

     ปาจิตกุมารกลอนอาน 

     ลิลติเพชรมงกุฎ พระโพธิสัตวโกสามภิน 

     วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี 

     อิเหนาคําฉันท 

     วัดเขาขุนพนม, เร่ืองเลา 

   1.3.7 ศิลปกรรมในสมัยอ่ืนมคีําดังนี ้

     มัสยดิตนสน 

     พระแกวมรกต 

     พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี วงเวยีนใหญ 

  1.4 การศึกษาองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุรี สรุปไดเปนดังน้ี 

   1.4.1 เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป และในชวงน้ันอยู

ระหวางการสรางบาน แปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหนึ่ง ชาง
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ศิลปบางสวนเปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง (Style) อยางชัดเจน

น้ันทําไดยาก พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพ่ือชีวิตและบานเมือง”ที่ยังคง

ขนบความเปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง วัสดุ 

อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 

นํามาสรางไวเพ่ือสรางชาติ และสงผลเชื่อมตอเปนฐานใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร 

   1.4.2 การวิเคราะหคําที่ใชในการเรียนสารานุกรมพบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรี

สรางสรรคสิ่งที่จําเปนกับชีวิตและบานเมือง เมื่อครบทุกแขนง คือ 1) จิตรกรรม  2) ประติมากรรม  

3) สถาปตยกรรม  4) ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต  5) ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง  6) 

วรรณกรรม  7) ศิลปกรรมในสมัยอื่น 

 2. การเพ่ือพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี เปนหนังสือสารานุกรมฉบับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

  ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยจะนําองคความรูที่ไดจากการสรุปองคความรูดาน

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีมาใชเปนเน้ือหาในสารานุกรมฯ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

จัดการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือวิเคราะหลักษณะของหนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกสและวิเคราะหแนว

ทางการออกแบบ เพื่อนํามาใชรวมกับคําศัพทที่ไดวิเคราะหในตอนตน ตอบสนองกับเน้ือหาและการใช

งานของเยาวชนจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ที่ไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาตาง ๆ 

สามารถสรุปได ดังน้ี 

  2.1 การทําหนังสือสารานุกรม โดยทําการนําองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่จัด

กลุมคําตามเน้ือหามาจัดคําศัพทเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ในหนังสือสารานุกรม และทําการสรุป

แนวทางในการเขียน เพ่ือใหมีลักษณะเปนไปตามเกณฑ การทําหนังสือสารานุกรม ดังตอไปนี้ 

   2.1.1 เปนคําศัพทที่มีการอธิบาย ใหเขาใจงายไมซับซอน เน่ืองจากผูใชเปน

เยาวชน 

   2.1.2 มีการจัดหมวดหมูประเภทของคําศัพท และมีอางอิงจากแหลงขอมูลที่

เชื่อถือ 

   2.1.3 เรียงลําดับคําศัพท ตามตัวอักษร ก-ฮ และสระในภาษาไทย 

   2.1.4 มีความทันสมัย สามารถสืบคนไดงาย 

  2.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ การเรียบเรียง ในการเขียนคําในสารานุกรมศิลปกรรม

กรุงธนบุรี 

   2.2.1 คําที่เขียนเปนคําที่เก่ียวกับงานศิลปกรรม ซ่ึงเก่ียวของกับกรุงธนบุรีใน

ชวงเวลา 15 ประหวางป พ.ศ.2310-2325 
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   2.2.2 เน้ือหาดานศิลปกรรม สําหรับสารานุกรมฉบับนี้ แบงออกเปน 7 ประเภท 

ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลปการแสดง ประยุกตศิลป และ 

ประณีตศิลป และศิลปะสมัยอื่นที่เก่ียวของ 

   2.2.3 การเขียนคํา ใหเ ร่ิมตนจาก ชื่อผลงาน ตามดวยความเปนมาหรือ

ความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี บรรยายถึงคุณลักษณะในดานตางๆ เนื้อหา ความสําคัญและ

คุณคาดานความงาม อาจรวมถึงการอธิบายถึงสภาพในปจจุบัน 

   2.2.4 หนังสือสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน เรียบเรียงดวยเนื้อหาที่ไมซับซอน กระชับไดใจความ เขาใจงาย เหมาะสําหรับเยาวชนอายุ

ระหวาง15-25 ป 

   2.2.6 เน้ือหาตนฉบับของคําที่จะเขียนในสารานุกรม กําหนดใหมีความยาวของ

ของเน้ือหา ประมาณ 1-5 หนากระดาษ A4 ใชแบบอักษร TH Sarabun ขนาดตัวอักษร 16 พอยท 

   2.2.7 ภาพประกอบคําควรมี 1-3 ภาพตอคํา และควรเปนภาพที่วาดหรือถายเอง 

หากเปนภาพที่มาจากแหลงอื่นตองมีการอางอิงที่มา 

   2.2.6 เน้ือหาของแตละคํา ผูเขียนตองเขียนดวยตนเอง และตองไมละเมิดลิขสิทธ์ิ

ของผูอื่นและมีบรรณานุกรมทายเน้ือหาของแตละคํา 

  2.3 กําหนดคําศัพทในหมวดศิลปกรรมจํานวน 70 คํา การวิเคราะหเนื้อหา โดย

ดําเนินการสงหนังสือเชิญและแบบตอบรับไปยังผูเขียนคํา จนไดผูเชี่ยวชาญที่ตอบรับการเขียนคํา

จํานวน 22 คนซ่ึงไดสงแบบตอบรับกลับมายังผูวิจัย และจํานวนคําศัพทที่ไดรับการเขียน จํานวน 66 

คําจัดทําเปนสารานุกรมไดจํานวน 206 หนา 

  2.4 ผูวิจัยจัดตั้งคณะกองบรรณาธิการโดยทําหนาที่แจกจายคําศัพทและติดตอผูเขียน 

ติดตามตนฉบับจัดระเบียบขอมูลคํา แตงตั้งกรรมการตรวจทานขอเขียนเพ่ิมเติมและปรับแก เปน

สํานวนที่มีความใกลเคียงกันรวบรวมตนฉบับ และจัดลําดับเรียงตามตัวอักษร จัดหาภาพถายและ

ภาพประกอบ ผูวิจัยไดเชิญแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง คงชนะ และ 

รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ เปนผูตรวจสอบ ขอเขียนตางๆ ภายหลังการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอย ก็จะดําเนินการไปสูขั้นตอนการปรับแก และเพ่ิมเติมเนื้อหาใหมีความ

สมบูรณพรอม เพ่ือที่จะออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอไป 

  2.5 การกําหนดลักษณะและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษารูปแบบและลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาขอมูลดานเอกสาร และการ

เก็บตัวอยางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในปจจุบัน รวมกับการจัดสนทนากลุมยอย (Focus 

Group) กับผูเชี่ยวชาญ อรรถพล ไชยอนันต จากบริษัท 80 Root โดยไดขอสรุป สําหรับการออกแบบ

และจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดังน้ี 
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   2.5.1 มี Interface การใชงานที่งาย เหมาะแกผูเร่ิมตนใชงาน ไมซับซอน สามารถ

เขาถึงขอมูลประเภทตางๆไดโดยงาย และมีหนาแสดงสัญลักษณสอนการใชงานประกอบดวย 

   2.5.2 การออกแบบใชแบบตัวอักษร (Fonts) ที่ชัดเจนสามารถอานไดงาย รวมกับ

การใช ขนาด สี และระยะหางระหวางบรรทัดที่เหมาะสมมองสบายตา และควรเลือกแบบตัวอักษร

ภาษาไทยประเภทมีหัว เพราะตองการสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณไทย ในที่น้ีผูวิจัยไดเลือกใชแบบอักษร 

TH Sarabun เน่ืองจากเปนอักษรชนิดมีหัวที่ถูกออกแบบใหมีความโคงมนสวยงามอานงาย และมี

ความรวมสมัย เหมาะกับเยาวชน 

   2.5.3 การออกแบบหนา Interface เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหาเร่ืองราว 

โดยใชภาพของกําแพงปูนโบราณเปนพื้นหลัง ซอนดวยสมุดไทยขาวเปนพื้นที่ในการวางเน้ือหาเพ่ือ

สรางบรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความสนใจในการเรียนรู 

   2.5.4 มีฟงกชั่นสามารถสืบคนหาคําที่สะดวกและรวดเร็ว 

   2.5.5 มีภาพประกอบ ที่มีความคมชัด ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

   2.5.6 มีการใชเสียงดนตรีประกอบเพ่ือสรางอรรถรสในการชม 

   2.5.7 มีการเชื่อมโยง (Link) ภายในเน้ือหาไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียงของได 

   2.5.8 สามารถใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน คอมพิวเตอร

ประเภทตั้งโตะ (Laptop) และคอมพิวเตอรประเภทพกพา (Notebook) 
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ภาพที่ 15  ตัวอยางภาพพื้นหลังของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรี 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 แบบอกัษร TH Sarabun ในขนาดตาง ๆ 
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  2.6 การออกแบบหนังสือสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชนขอมูลในสวนตางๆที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสรุปทั้งหมดจากการจัดสนทนากลุมยอย 

(Focus Group) กับผูเชี่ยวชาญและนํามาใชออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยไดทําการวางแผน

และกําหนดทิศทางในการออกแบบอยางเปนระบบ มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคใน

การใชงานและเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน  

   ในสวนของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ัน ผูวิจัยไดทําการออกแบบหนังสือ 

โดยใหความสําคัญไปที่ภาพประกอบของหลักฐานโบราณวัตถุตางๆ ที่แสดงรายละเอียดของลวดลาย

และโครงสราง ประกอบการใชคําอธิบายทางศิลปะ เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจและสรางความ

นาสนใจ ดวยลักษณะการจัดวางในแตละหนา โทนสี และแบบตัวอักษร เพ่ือสรางความเปนเอกภาพ 

และความสวยงามใหกับผลงานตลอดทั้งเลม ผูวิ จัยไดดําเนินการออกแบบและจัดทําหนังสือ

สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส โดยผานการทดลองใชงานในเบื้องตนเพ่ือหาขอบกพรอง และทําการ

ปรับปรุง พัฒนาแกไขใหสามารถใชงานตอไป โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังน้ี 

  1) พิจารณา/คดักรองตนฉบบั เปนการพิจารณาขอมูลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ 

กอนดําเนินการสงไปดําเนินการออกแบบสารานุกรมตอไป 

  2) Interface Template Design เปนการออกแบบสวนการใชงานของผูใช ใน

ลักษณะของหนาหนังสือตนฉบับอันประกอบไปดวย การวาง Layout  ระบบ Grid  แบบอักษร 

(Fonts)  กราฟก (Graphic)  ภาพพ้ืนหลงั (BG) และสี (color) 

  3) Visual Design เปนการออกแบบรูปเลมทั้งหมดอันประกอบไปดวย Graphic  

เนื้อหา (Content) และสื่อ (Media) มาออกแบบตามแนวคดิที่ไดตั้งไวเพ่ือจัดทําเปนสารานุกรมฉบับ

สมบูรณ 

  4) Proof เปนขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบรอยทัง้ในสวนของเน้ือหา กราฟก 

และ สื่อ เพื่อเขาสูขั้นตอนการสรางสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกสที่มีปฏสิัมพันธ (Interactive) กบั

ผูใชตอไป 

  5) Interactive เปนการนํารูปเลมสารานุกรมที่ผานการตรวจความเรียบรอยแลว 

มาสรางใหเกดิปฏสิัมพันธกับผูใชซ่ึงประกอบดวย การใชภาพเคลื่อนไหว (Animation)  การใชเทคนิค

พิเศษ (Effect) ในการเปลีย่นสีภาพ การเชื่อมตอขอมลูเนื้อหา และการกําหนดชวงเวลาในการ

แสดงผล (Timing)  

  6) Discuss เปนขั้นตอนการนําสารานุกรม ฉบบัอเิล็กทรอนิกสที่ไดออกแบบครบ

ทุกกระบวนการขางตนมาทดลองใช เพ่ือหาจุดบกพรองในการใชงาน ทั้งในดานภาพ เน้ือหา สือ่ 

ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคพิเศษ และระยะเวลาแสดงผล หากยงัมีจุดบกพรองอยูจะยอนกลับไปแกไข
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ตั้งแตกระบวนการออกแบบรูปเลมอีกคร้ัง (Visual Design) จนเปนที่พอใจ  และหากพอใจแลวก็จะ

สิ้นสดุกระบวนการออกแบบ โดยผูวิจัยไดทําแผนภูมิแสดงกระบวนการออกแบบ (Design Process) 

สําหรับสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ดงัภาพที ่17 
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ภาพที่ 17 กระบวนการออกแบบสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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 2.7 ผลการสรางสรรคสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน 

  สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ นี้ ไดถูกจัดทําขึ้นใน

ลักษณะเปนไฟลโปรแกรมที่พรอมทํางานไดทันทีโดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติม 

เพ่ือใหผู ใช งานสามารถเขาถึง ได โดยงายและเกิดความสะดวก โดยสามารถทํางานไดบน

ระบบปฏิบัติการ Windows ไมจํากัด Version ของวินโดวที่ติดตั้งใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  2.7.1 การติดตั้งโปรแกรม 

   การติดตั้ ง โปรแกรม สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี  ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสฯ เหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมอ่ืน ๆ ทั่วไป โดยใหผูใชนําแผนโปรแกรมใสเขาไปใน 

CD-ROM Drive จากน้ันคลิกเลือกที่ icon ของโปรแกรมสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสฯ รอสักครูโปรแกรมติดตั้งจะถูกรันขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติ และพรอมใชงาน 

 

 
 

ภาพที่ 18 รูปแบบของ icon สําหรับเขาใชสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพที่ 19 หนาตางโปรแกรมขณะเขาสูกระบวนการตดิตั้ง 

 

  2.7.2 รูปแบบสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ และ

การใชงาน 

    หลังจากติดตั้งโปรแกรมแลว สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสฯ จะเขาสูโหมดพรอมใชงาน  ผูใชสามารถคลิกปุมเพ่ือเปดหนาสารานุกรมฯ ไดทันที 

ภายในจะมีหนาแสดงสัญลักษณและการใชงานเพ่ือสรางความเขาใจในการใชแกผูศึกษา การเปดหนา

หนังสือสามารถเลือกใชงานได 2 ทางเลือก คือ การคลิกปุมเพ่ือเปดหนาหนังสือ และการลากมุม

หนังสือเพ่ือเปดหนา แลวแตความสะดวกของผูใชงาน ซ่ึงสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ น้ี 

ประกอบดวยสวนสําคัญซึ่งมีรายละเอียดตาง ๆ  ดังน้ี 

    1) หนาปก 

     นําตูพระธรรมซึ่งเปนงานประณีตศิลปชิ้นสําคัญของงานศิลปกรรมสมัย

กรุงธนบุรี มาออกแบบภาพปกหนาเพ่ือสื่อสารใหเกิดความเขาใจแกผูใชวาน่ีคือสารานุกรมที่มีเน้ือหา

เกี่ยวของกับงานศิลปกรรม 

    2) หนาคณะผูจัดทํา 

     ประกอบไปดวยรายชื่อของคณะผูเกี่ยวของในการจัดทําสารานุกรม ซึ่ง

ประกอบไปดวย ที่ปรึกษา บรรณาธิการ คณะผูจัดทํา ผูออกแบบ และเจาของหนังสือ 

    3) หนาสัญลักษณและการใชงาน 

     เปนการแนะนําในสวนของ Interface ตาง ๆ ในสารานุกรมฯ เพ่ือสราง

ความเขาใจในการใชงานแกผูใช 

    4) หนาบทนํา 

     บทเกร่ินนําถูกจัดทําในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเปนการแนะนํา

ใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญ และความเปนมาของกรุงธนบุรี 

    5) หนาสารบัญ 

     ในสวนของสารบัญ ผูวิจัยจะแบงคําตามหมวดอักษรไทย หากตองการใช

งานสารานุกรมฯ เพียงเลือกหมวดตัวอักษรที่ตองการก็จะสามารถคนคําที่มีพยัญชนะขึ้นตนในหมวด

น้ัน ๆ ไดทันที 

    6) สวนเน้ือหา 

     ประกอบไปดวยขอมูลเนื้อหา และภาพประกอบพรอมคําอธิบายภาพ 

อางอิงเนื้อหา อางอิงภาพ และชื่อผูเขียนคําจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับจัดทําสารานุกรมศลิปกรรม

กรุงธนบุรี ผูวิจัยไดทําการจัดหมวดหมูของคําตามหมวดพยัญชนะไทย แยกโดยใชลําดับพยัญชนะ
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ขึ้นตนของคํานั้น ๆ ซึ่งในหมวดศิลปกรรมนั้นจะมีคํารวมทั้งสิ้น จํานวน 66 คํา ซึ่งแตละหมวดมี

จํานวนคํา ดังน้ี 

     หมวด ก  จํานวน  6  คํา 

     หมวด ค  จํานวน  4  คํา 

     หมวด ง  จํานวน  1  คํา 

     หมวด ช  จํานวน  1  คํา 

     หมวด ด  จํานวน  1  คํา 

     หมวด ต  จํานวน  3  คํา 

     หมวด ท  จํานวน  1  คํา 

     หมวด น  จํานวน  1  คํา 

     หมวด บ  จํานวน  7  คํา 

     หมวด ป  จํานวน  4  คํา 

     หมวด ผ  จํานวน  4  คํา 

     หมวด พ  จํานวน  12  คํา 

     หมวด ม  จํานวน  4  คํา 

     หมวด ร  จํานวน  2  คํา 

     หมวด ล  จํานวน  3  คํา 

     หมวด ว  จํานวน  7  คํา 

     หมวด ศ  จํานวน  1  คํา 

     หมวด ส  จํานวน  2  คํา 

     หมวด ห  จํานวน  1  คํา 

     หมวด อ  จํานวน  1  คํา 

     หมายเหตุ :  เนื้อหาสารานุกรมฯ จะอยูในแผน CD Program 

   7) บทสรุป 

    สรุปสาระสําคัญโดยรวมของการศึกษาศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่ไดรวบรวม

ไวในเลมสารานุกรมฯ 

   8) รายชื่อบรรณาธิการ คณะผูจัดทํา และผูเขียนคํา 

    ประกอบดวยรายชื่อของกองบรรณาธิการ และนักวิชาการผูเรียบเรียง

เนื้อหาของสารานุกรมศิลปกรรมฯ โดยมีรายละเอียดชื่อ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ที่อยู สังกัดหนวยงาน 

และหมายเลขโทรศัพท 

   9) ปกหลัง 
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    หนาสุดทายของสารานุกรม แสดงตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 20 หนาปกของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพที่ 21 หนาคณะผูจัดทําของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 
 

ภาพที่ 22 หนาสัญลักษณและการใชงานของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพที่ 23 หนาคํานําของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 
 

ภาพที่ 24 หนาบทนําของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ มีสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบ และ 

              มีแผงควบคมุเวลา (Seek Bar) พรอมแผงควบคมุความดังของเสยีงประกอบ   

             (Volume Bar) 
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ภาพที่ 25 หนาสารบัญของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพที่ 26 ตัวอยางเนื้อหาในหมวด “ก” ของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 

 
 

ภาพที่ 27  ตัวอยางหนาประวัติบรรณาธิการ คณะผูจัดทํา และผูเขยีนคํา ของสารานุกรม 
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              ศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 

 
 

ภาพที่ 28 ปกหลงัของสารานุกรมศลิปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรม ในดานความรู

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีและลักษณะสารานุกรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)  

  ในขั้นตอนของการประเมินผลและวิเคราะหผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ 

เก็บขอมูลจากผลงานการออกแบบหนังสือสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส โดยการสรางแบบสอบถาม 

ในลักษณะของระดับชวงช้ันคะแนน (Rating Scale) เพ่ือใชประกอบกับหนังสือสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส นําไปใชทดสอบและประเมินความพึงพอใจกับผูใชที่เปนกลุมตัวอยางประชากร ที่เปน

เยาวชน อายุระหวาง15 – 25 ปจํานวน70 คน โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน โดย

แบงหัวขอของการวิเคราะหผลการประเมินออกเปนสวนตางๆ ดังน้ี 

   1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

   2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูสมัยกรุงธนบุรี 

   3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปกรรมกรุงธนบุรี 

   4) ความพึงพอใจในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

   5) ความพึงพอใจในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

  3.1 ผลการวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
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   จากแบบประเมินความพึงพอใจสารานุกรมกรุงธนบุรีฉบบัอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชนพบวามีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 70 คน แบงเปนดังน้ี  

   3.1.1 เพศชาย จํานวน 33 คน คดิเปนรอยละ 47.15 เพศหญิง จาํนวน 37 คนคดิ

เปนรอยละ 52.85 

   3.1.2 อาย ุ15-18 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 32.85 อาย1ุ9-25 ป จํานวน 

47 คน คิดเปนรอยละ 67.15 

   3.1.3 การศึกษาระดับมัธยม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.00และ 

ระดับอดุมศกึษา จาํนวน 56 คน คดิเปนรอยละ 80 

  3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคความรูทางดานศิลปกรรมกรุงธนบุร ี

 

ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินความพึงพอใจเกีย่วกับองคความรูทางดานศลิปกรรมกรุงธนบุรี 

 

 

  จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจเก่ียวกับ องคความรู

ทางดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวมขององคความรูสมัยกรุงธนบุรี 

อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.15)  

 โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.23) คือ เกิดความรูความเขาใจใน

ศิลปกรรมกรุงธนบุรี สวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย รองลงมา (  = 4.21) คือ ไดรับรูความงามใน

ศิลปกรรมกรุงธนบุรี และหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด (  = 4.01) เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา

ตอไป 

  3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

 

ตารางที่  5 แสดงผลประเมินความพึงพอใจในการใชงานหนังสอืสารานุกรม 

 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับ องคความรูทางศิลปกรรมกรุงธนบรีุ   SD. 

1. เกิดความรูความเขาใจในศิลปกรรมกรุงธนบุรี 4.23 .705 

2. ไดรับรูความงามของศิลปกรรม สมยักรุงธนบุรี 4.21 .720 

3. เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาตอไป 4.01 .909 

 4.15 .778 
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 จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึง

พอใจ เก่ียวกบัการใชงานหนังสือสารานุกรม ในหัวขอประเมนิทั้งหมดพบวาในภาพรวมของ การใช

งานหนังสือสารานุกรม อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.18)  

  โดยหัวขอที่ไดระดบัคาเฉลีย่ สงูทีสุ่ด (  = 4.40)  คือ รูปแบบของสารานุกรม มีความ

งายตอการสืบคน/ใชงานและสามารถนําความรูที่ไดจากการสืบคน ไปใชใหเปนประโยชนและหัวขอที่

ไดระดับคาเฉลีย่ ต่ําทีส่ดุ ( = 3.89) คือ ขอมูลคําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.4 ผลการวิ เคราะหขอ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการใช งานหนัง สื อ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลประเมินความพึงพอใจในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

 สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม  SD. 

1. รูปแบบของสารานุกรม มีความงายตอการสืบคน/ใชงาน 4.40 .668 

2. ภาษาและคําศัพทที่ใชเหมาะสม และเขาใจงาย 4.31 .753 

3. ขอมลูคําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพยีงพอ 3.89 .733 

4. ภาพประกอบ กอใหเกิดความเขาใจ ในขอมลูมากยิง่ขึ้น 4.01 .925 

5. สามารถนําความรูที่ไดจากการสบืคน ไปใชใหเปนประโยชน 4.33 .775 

 4.18 .770 
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 จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ผลการประเมินความ             

พึงพอใจ เก่ียวกับ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาใน

ภาพรวมของ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.27) 

 โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด (  = 4.44) คือ ตอบสนองการใชงานในยุค

ปจจุบันสวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย รองลงมา (  = 4.30) คือ การออกแบบมีความสวยงามนาสนใจ 

และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด (  = 4.16) คือ เสียงประกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับเน้ือหา 

 3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการวิจัย 

  ผูประเมินที่เปนกลุมตัวอยางประชากรจํานวนหนึ่ง ยังไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่เปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุง หนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส ใหกับผูวิจัย โดยมี

สาระสําคัญที่สรุปไดตามลําดับการแสดงความคิดเห็นดังนี้คือ  

  3.5.1 ควรมีภาพประกอบเร่ืองและคําอธิบายใหมากพอ เพ่ือสรางความเขาใจใน

เนื้อหา (จํานวน 7 คน) 

  3.5.2 นําเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนประโยชน มากกวาการใชขอความ

อธิบายเปนจํานวนมาก (จํานวน 3 คน) 

  3.5.3 สรางความนาสนใจดวยการใชเทคนิคในการนําเสนอขอมูล (จํานวน 3 คน)  

  3.5.4 เน้ือหาและคําอธิบายควรมีความเขาใจงาย ไมซับซอนจนเกินไป (จํานวน            

2 คน)  

  3.5.5 ควรมีการใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายประกอบเร่ืองราว (จํานวน            

2 คน) 

ความพึงพอใจ ในการใชหนังสอือิเล็กทรอนิกส  SD. 

1. สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 4.29 .725 

2. การออกแบบ มีความสวยงามนาสนใจ 4.30 .768 

3. เสยีงประกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา 4.16 .754 

4. ภาพประกอบ มีสวนชวยสรางความเขาใจ 4.19 .822 

5. ตอบสนองการใชงานในยคุปจจุบัน 4.44 .754 

 4.27 .764 
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  ในสวนของการออกแบบหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสน้ัน ผูประเมินไดแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับในเร่ืองของการใชภาพประกอบดังน้ีคือ ภาพที่ใชควรมี

ความละเอียดคมชัด มีสีสันที่สวยงาม สามารถทําการยอขยายเพ่ือศึกษารายละเอียดได หรือเปนภาพ

ที่ใหบรรยากาศและความรูสึกแบบยอนยุค  การใชตัวอักษรที่เปนขอความพาดหัว ก็ควรมีขนาดและ

รูปแบบที่นาสนใจ ในสวนของพ้ืนภาพ ควรมีความสะอาดและสบายตา เพ่ือมิใหรบกวนตัวอกัษรทีเ่ปน

คําอธิบายความหมาย อีกทั้งในสวนของภาพเคลื่อนไหว ก็ควรมีการนําเสียงพากย เสียงดนตรี และ

เสียงประกอบความรูสึกตางๆ เพ่ือใหไดอรรถรสและความนาสนใจในการรับชม  


