
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเลก็ทรอนิกสโดย

มีวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาองคความรูดานศิลปกรรมของสมัยกรุงธนบุรี ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

  2. เพื่อพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรีเปนสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรม ในดานความรู

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และลักษณะสารานุกรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวจะนําเสนอรายงานตามลําดับดังน้ี 

  1. สรุปผล 

  2. อภิปรายผล 

  3. ขอเสนอแนะ 

 

 1. สรุปผล 

  1.1 การศึกษาองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุรี สรุปไดเปนดังน้ี 

   1.1.1 เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ปและในชวงน้ันอยู

ระหวางการสรางบาน แปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหน่ึง ชาง

ศิลปบางสวนเปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง (Style) อยางชัดเจน

น้ันทําไดยาก พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง”ที่ยังคง

ขนบความเปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง วัสดุ 

อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงายตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 

นํามาสรางไวเพื่อสรางชาติ และสงผลเช่ือมตอเปนฐานใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร 

   1.1.2 การวิเคราะหคําที่ใชในการเขียนสารานุกรม พบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรี

ครบทุกแขนง คือ 1)จิตรกรรม 2) ประติมากรรม  3) สถาปตยกรรม  4) วรรณกรรม 5) ดนตรี 

นาฏศิลปและการแสดง 6) ประณีตศิลป และศิลปะประยุกต 7) ศิลปะสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี 

ซึ่งไดวิเคราะหจากหลักการจัดประเภทของงานศิลปะโดยทั่วไป และศึกษาเพิ่มเติม จากเอกสาร                

ที่เกี่ยวกับศิลปกรรมกรุงธนบุรี   
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  1.2 การพัฒนาองคความรู ศิลปกรรมกรุ งธนบุรี เปนสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

   1.2.1 หนังสือสารานุกรม ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มีการจัดเรียงคํา

ทางศิลปกรรม โดยจัดแบงเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับตัวอักษรไทย (ก–ฮ) มีการเขียนเน้ือหาที่เขาใจ

งายไมซับซอน เหมาะสําหรับเยาวชนที่ศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี 

และมีผูเช่ียวชาญตอบรับการเขียน จํานวน 22 คน กําหนดคําทางศิลปกรรม 70 คํา แตดวยขอจํากัด

ดานงบประมาณ เวลา และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ งานศิลปกรรมหลายช้ินน้ันยังหาหลักฐานที่ระบุ

ความสัมพันธเช่ือมโยงกับสมัยกรุงธนบุรีไดยาก จึงไดคํามาจัดทําสารานุกรมไมนอยกวา 66 คํา 

   1.2.2 คําที่ปรากฏในสารานุกรม มีการเขียนอธิบายคํา ทีม่ีเน้ือหาดังน้ีคือ เปนงาน

ที่สรางข้ึนในชวงเวลา 15 ป ของกรุงธนบุรี คือ ชวง พ.ศ. 2310 – 2325 หรือสมัยอื่นที่เกี่ยวของ โดย

มีหลักฐานพอสมควรที่ปรากฏในพงศาวดาร จดหมายเหตุ หรือเอกสาร โดยอธิบายถึงช่ืองาน

ศิลปกรรม ความเปนมา ช่ือผูสรางสรรค ลักษณะ คุณคาทางความงาม ความไพเราะ และมี

ภาพประกอบ 

   1.2.3 มี Interface การใชงานที่งาย เหมาะแกผูเริ่มตนใชงาน ไมซับซอน สามารถ

เขาถึงขอมูลประเภทตางๆไดโดยงาย และมีหนาแสดงสัญลักษณสอนการใชงานประกอบ การ

ออกแบบใชแบบตัวอักษร (Fonts) ที่ชัดเจนสามารถอานไดงาย รวมกบัการใช ขนาด สี และระยะหาง

ระหวางบรรทัดที่เหมาะสมมองสบายตา และควรเลือกแบบตัวอักษรภาษาไทยประเภทมีหัว เพราะ

ตองการสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณไทย ในที่น้ีผูวิจัยไดเลือกใชแบบอักษร TH Sarabun เน่ืองจากเปน

อักษรชนิดมีหัว ที่ถูกออกแบบใหมีความโคงมนสวยงามอานงาย และมีความรวมสมัย เหมาะกับ

เยาวชน การออกแบบหนา Interface เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหาเรื่องราว เพื่อสราง

บรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความสนใจในการเรียนรู มีฟงกช่ันสามารถสืบคนหาคํา

ที่สะดวกและรวดเร็ว มีภาพประกอบ ที่มีความคมชัด ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว มีการใช

เสียงดนตรีประกอบเพื่อสรางอรรถรสในการชม มีการเช่ือมโยง (Link) ภายในเน้ือหาไปยังแหลงขอมูล

อื่นๆ ที่เกี่ยงของไดสามารถใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน คอมพิวเตอร

ประเภทต้ังโตะ (Laptop) และคอมพิวเตอรประเภทพกพา (Notebook) 

  1.3 การศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรมในดานความรู

ศิลปกรรมสมัยธนบุรีและลักษณะสารานุกรม 

   1.3.1 ความพึงพอใจของเยาวชน ตอความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี อยูในระดับ 

พึงพอใจมาก 

   1.3.2 ความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุร ี ตอการใชงานหนังสอืสารานุกรม  

อยูในระดับ พึงพอใจมาก 
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   1.3.3 ความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุร ีตอการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) อยูในระดับ พึงพอใจมาก 

 2. อภิปรายผล 

  จากการวิจัยเรื่องสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับงานทางดานศิลปกรรมที่อยูในสมัยกรุงธนบุรี ทั้งน้ีผูวิจัย

สามารถอภิปรายผลและวิเคราะหขอมูลในดานตางๆได ดังน้ี 

  2.1 การศึกษาองคความรูดานศิลปกรรมของสมัยกรุงธนบรุี ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  

  เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป และในชวงน้ันอยูระหวางการ

สรางบาน แปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหน่ึง ชางศิลปบางสวน

เปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง (Style) อยางชัดเจนน้ันทําไดยาก 

พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง”ที่ยังคงขนบความ

เปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง วัสดุ อุปกรณ 

ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา นํามา

สรางไวเพื่อสรางชาติ และสงผลเช่ือมตอเปนฐานใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร องคความรูทางศิลปกรรม

ที่ใชในการเขียนสารานุกรม พบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรี คือ 1) จิตรกรรม  2) ประติมากรรม  3) 

สถาปตยกรรม  4) ประณีตศิลป และศิลปะประยุกต  5) ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง ซึ่งสอดคลอง

กับ จุลทัศน พยาฆรานนท (2558) น. 540-541 การสรางงานศิลปกรรม ณ กรุงธนบุรีน้ัน  มิไดเปน

การสรางคนพวกหน่ึงใหมีความสามารถเปนชางนานาชนิดข้ึนใหมเพื่อสรางงานศิลปกรรมแหงกรุง

ธนบุรี แตบรรดาผูเปนชางสามารถทําการชางตางๆไดน้ันตางเปนคนอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังไมเสีย

แกขาศึก ภายหลังเสียกรุงคนพวกที่เปนชางยังมีอยู ก็มิไดรับการชักชวนมาอยูรวมกัน ณ ราชธานีแหง

ใหม ถาพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีจะทราบไดวา พระเจาแผนดิน เจานาย 

ขุนนาง ขาราชการ พลเมือง ที่กรุงธนบุรีตางก็เปนชาวกรุงศรีอยุธยาที่เหลือมาภายหลังเสียกรุงศรี

อยุธยาดวยกันทั้งน้ัน ดังน้ีงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีจึงกลาวไดวาเปนการสืบสานศิลปกรรมสมัย

ปลายกรุงศรีอยุธยา มิใหขาดสายไวไดชวงหน่ึง  ที่กลาวมาจะเห็นไดวา ศิลปกรุงธนบุรีน้ัน สรางจาก

ชางกรุงศรีอยุธยาที่อพยพมา จึงนํารูปแบบของศิลปกรรมในสมัยน้ัน ติดมาดวย อันสอดคลองกับ

ทฤษฎี การแพรกระจายทางวัฒนธรรม ดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2537 น. 35) ไดกลาววา วัฒนธรรม 

หน่ึงๆ จะแพรกระจายไปยังแหลงอื่น ไดตองยึดถือหลักวา วัฒนธรรม คือ ความคิด และพฤติกรรม

ของความคิด (ผลของความคิด) ที่ติดตัวบุคคล บุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมจะไปถึงที่น่ัน    

   องคความรูดานศิลปกรรมธนบุรีสามารถสืบคน ไดจากแหลงขอมูลภาคสนาม วัชรา 

คลายนาทร (2555 : 191) ทําการวิจัยเรื่อง ตามรอยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในพื้นที่ฝงธนบุรี: 
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ศึกษาจากพงศาวดารและสถานที่จริง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคทีจ่ะศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชขณะที่ประทับ ณ กรุงธนบุรีโดยใชหลักการศึกษาทางประวัติศาสตรมาเปน

กรอบขายของการศึกษาวิจัยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีสมมติฐานคือเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรสามารถสืบคนและพิสูจนไดจากหลักฐานช้ันตนและหลักฐานช้ันรองแมวาเหตุการณน้ัน

จะเกิดข้ึนเปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษแลวก็ตามวิธีการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 3 ลําดับข้ัน คือ            

ข้ันแรกเปนการใชวิธีการศึกษาวิจัยโดยการคนควาจากเอกสาร (documentary method) เนนการ

คนควาจากพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในกรุงธนบุรีข้ันที่ 2 เปน

การใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) โดยนําผลการศึกษาจากพงศาวดารมาวิเคราะหเพื่อ

สืบคนสถานที่ซึ่งพงศาวดารไดกลาวถึงแลวลงพื้นที่เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงทางวัตถุตามที่พงศาวดารได

กลาวถึงรวมถึงการสัมภาษณผูคนในชุมชนฝงธนบุรี ข้ันที่ 3 เปนการรวบรวมขอมูลแลวนํามาเขียน

งานวิจัยในแบบพรรณนา (descriptive method) 

   ผลการวิจัยที่พบวาศิลปะสมัยธนบุรีน้ันมีครบทุกแขนง สอดคลองกับแนวความคิด

ของ ทรงคุณ จันทรจร (2553 น. 5) ไดกลาววา เรื่องราวของสังคม และวัฒนธรรมของมนุษยที่มี

วิวัฒนาการอยางตอเน่ือง องคความรูตางๆเหลาน้ีจึงตองมีการพัฒนาเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะ

วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตมนุษยที่มีการปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําอีกจนเปนที่ยอมรับของสังคม เปนมรดกทางสังคม

ที่อาจอยูในรูปของศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม

และดนตรี นอกจากน้ียังอาจอยูในรูปของปจจัย 4 อันไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุมหมและยา

รักษาโรค 

   แมวาในการวิจัยครั้งน้ีจะรวบรวมศิลปกรรมธนบุรีไวหลายดาน แตพบวา ยังมีผูวิจยั

เฉพาะบางดาน สุวิทย  เดชรุงถวิล (2543, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพุทธสถาปตยกรรมใน

สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษางานพุทธสถาปตยกรรมในชวงเวลาเช่ือมตอระหวางการเสีย

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  กับสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรในรัชกาลที่  1  การเกิดของงานพุทธ

สถาปตยกรรมดังกลาวน้ีเปนพุทธสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึนในขอจํากัดของเวลาและสถานที่  (Time & 

Space)  ที่แตกตางและอยูหางจาก ราชธานีอยุธยา 

  2.2 การพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี  เปนสารานุกรมฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 
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   หนังสือสารานุกรม ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มีการจัดเรียงคําทาง

ศิลปกรรม โดยจัดแบงเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับตัวอักษรไทย มีการเขียนเน้ือหาที่เขาใจงายไม

ซับซอน ในการน้ีมีผูเช่ียวชาญตอบรับการเขียน จํานวน 22 คน กําหนดคําทางศิลปกรรม 70 คํา แต

ดวยขอจํากัดดานงบประมาณ เวลา ประกอบกับงานศิลปกรรมหลายช้ินน้ันยังหาหลักฐานที่ระบุ

ความสัมพันธเช่ือมโยงกับสมัยกรุงธนบุรีไดยาก จึงไดคํามาจัดทําสารานุกรมไมนอยกวา 66 คํา การ

เรียบเรียงเขียนคํา เปนงานที่สรางข้ึนในชวงเวลา 15 ป ของกรุงธนบุรี คือ ชวง พ.ศ.2310 – 2325 

อธิบายถึงช่ืองานศิลปกรรม ความเปนมา ช่ือผูสรางสรรค ลักษณะ คุณคาทางความงาม ความไพเราะ 

และมีภาพประกอบ 

   ลักษณะของหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) มีรูปแบบการใชงานไม

ซับซอน มีการออกแบบจัดวางสวยงาม ดูงาย มีภาพประกอบเปนภาพน่ิงและสื่อภาพเคลื่อนไหว ใน

เน้ือหายังสามารถเช่ือมโยงไปยังคําที่เกี่ยวของได สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) น้ีอานดวย

ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเผยแพรไดในรูปแบบที่หลากหลายตามความสะดวกของผูใช อาทิ แผน 

CDUSB drive  หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซต เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ แมนมาส 

ชวลิต ( 2531, น. 67-68) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสือสารานุกรมไววา หนังสือสารานุกรม

เปนหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู และเรื่องราวตางๆ ที่มนุษยเรียนรูและไดคิดสรางสรรคไวทั้งหมด 

เปรียบเหมือนหองสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนยายได มีการจัดหมวดหมูความรู เรียงลําดับความสําคัญของ

ความรู ช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางความรูในสาขาวิชาตางๆ และการเลือกคําสําคัญที่มีอยูในเรื่อง

แตละเรื่อง มาจัดทําเปนดัชนีคนเรื่องทายเลมหรือในเลมสุดทายของชุด ทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การคนหาเรื่องที่ตองการ วิธีการเหลาน้ีเปนตนเคาสวนหน่ึงของวิชาบรรณารักษศาสตร และสารนิเทศ

ศาสตรในปจจุบัน 

  2.3 การศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรม  ในดานความรู

ศิลปกรรมสมัยกรงุธนบุรี และลกัษณะสารานุกรมประเภทหนังสืออเิลก็ทรอนิกส (e-book) 

   2.3.1 ความพึงพอใจของเยาวชนตอความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบรุีพบวา เยาวชน

มีความพึงพอใจและเกิดความรูความเขาใจในหัวขอประเมินในภาพรวม อยูในระดับ พงึพอใจมาก    

(  = 4.15) โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ยสงูทีสุ่ด (  = 4.23) คือ เกิดความรูความเขาใจ ในศิลปกรรม

กรุงธนบรุี  สวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย รองลงมา (  = 4.21) คือ ไดรับรูความงามในศิลปกรรมสมัย

กรุงธนบรุี และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด (  = 4.01) คือ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา

ตอไป 

   การทีเ่ยาวชนเกิดความสนใจตอความรูดานศิลปกรรสมัยกรงุธนบุรี อาจเปนไปได

วา เยาวชนยังไมคอยไดพบเห็นศิลปกรรมสมัยกรุงธนบรุี เน่ืองจากเอกสาร ตํารา ของนักวิชาการดาน

ประวัติศาสตรมักเขียนถึงศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีไวนอยมากเพียงหน่ึงยอหนา หรอืบางเลมก็ไมได
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กลาวถึงไวเลย ดวยเหตุผลที่วาสมัยกรุงธนบรุีเปนยุคของการสรางบานแปงเมือง บานเมืองขาดแคลน

และเปนชวงระยะเวลาสั้นๆเพียง 15 ป ทําใหไมปรากฏรูปแบบทางศิลปกรรมที่ชัดเจน สุภัทรดิศ 

ดิศกุล (2539, น. 37) อธิบายในหนังสือศิลปะในประเทศไทยไววา “สําหรบัพุทธศิลปะในสมัยกรุง

ธนบุรีน้ัน เน่ืองจากมรีะยะเวลาอันสั้นเพยีง 15 ป และมีลกัษณะคลายกับพทุธศิลปะแบบอยุธยา จึง

จัดรวมไวในศิลปะสมัยอยุธยาและจากการศึกษาเอกสารของผูวิจัยพบวามหีนังสือที่เกี่ยวของกับ

ศิลปกรรมกรงุธนบุรอียูเพียงเลมเดียว คือ “15 ป ศิลปกรรมกรุงธนบรุี”   โดยธนาคารกสิกรไทย 

   2.3.2 ความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอการใชงานหนังสือสารานุกรม 

พบวาเยาวชนมีความพึงพอใจและเกิดความรูความเขาใจในหัวขอประเมินในภาพรวม อยูในระดับ            

พึงพอใจมาก ( = 4.18) 

   โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด ( = 4.40) คือ รูปแบบของสารานุกรม มี

ความงายตอการสืบคน/ใชงานและ สามารถนําความรูที่ไดจากการสืบคน ไปใชใหเปนประโยชน และ 

หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด ( = 3.89) คือ ขอมูลคําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพียงพอ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของพัชราภรณ ทิพยทัศน (2554) ที่พบวา คูมือการใชสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนฯ ประกอบดวย 4 สวน คือ คํานําวิธีการใชคูมือ เน้ือหา และดรรชนี เมื่อนําไปใหครูผูสอน

ประเมินคุณภาพแลวพบวา คูมือมีคุณภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่

ครูผูสอนใหความเห็นวามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด มี 4 ขอ คือ 1) ตัวหนังสือที่ใชจัดทําคูมือมี

ความถูกตอง ชัดเจน อานงาย 2)ดรรชนีทายเลมสามารถทําใหคนเรื่องที่ตองการไดรวดเร็ว 3) ความ

สอดคลองระหวางสาระการเรียนรูกับเน้ือหาแตละเรื่องในหนังสือสารานุกรม มีความถูกตอง ชัดเจน 

และสามารถนําไปใชไดจริงและ 4) คูมือมีประโยชนตอครูผูสอนในการหาเรื่องที่ตองการไดคลอบคลุม

และรวดเร็วข้ึน 

   2.3.3 ความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) พบวา เยาวชนมีความพึงพอใจ และเกิดความรูความเขาใจในหัวขอประเมินในภาพรวม อยู

ในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.27) 

   โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด ( = 4.44) คือ ตอบสนองการใชงานในยุค

ปจจุบันสวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ยรองลงมา ( = 4.29) คือ สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด ( = 4.19) คือ ภาพประกอบมีสวนชวยสรางความ

เขาใจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัชากร คัชมาตย (2553) พบวา การพัฒนาหนังสือเรียน

อิเล็กทรอนิกส รายวิชา ภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีขอเสนอแนะคือ หนวยงานที่รับผิดชอบตอ
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการอบรมครูเกี่ยวกับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เพราะในการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการเรียนการสอน 

ทําใหผูเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สิทธิพร บุญญานุวัตร (2540, น. 23-37) เกี่ยวกับการนําเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมา

ใชในการฝกอบรมเรื่อง “การใชโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD R13c4) ในการสรางภาพ 2 มิติ” ที่

พบวา การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปนสื่อในการจัดฝกอบรม โดยใชขอดีของสื่อคือ การใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกสในการอบรมจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาวิชาน้ัน

มากข้ึนลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงานในการจัดทําสื่อแผนใส ชวยใหการใชสื่อมีความสะดวกย่ิงข้ึน 

เพราะสามารถเรียกใชไดทันทีไมตองเสียเวลาในการคนหาและจัดเรียงสื่อ อีกทั้งยังชวยใหการอบรม

นอกสถานที่มีความคลองตัวย่ิงข้ึนเน่ืองจากสามารถเก็บไวในแผนซีดีได นอกจากน้ียังใหขอเสนอแนะ

วาควรมีการเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชในการเรียนการสอนดวยและสอดคลองกับ ไพฑูรย ศรีฟา 

(2551) ที่ไดกลาววา “อีบุค” (eBook, e-book, e-book) เปนคําภาษาตางประเทศยอมาจาก 

electronic book หมายถึงหนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส โดยปกติมักจะเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานเอกสารผานหนา

จอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ

เช่ือมโยงจุดไปยังสวนตางๆของหนังสือ เว็บไซตตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได 

นอกจากน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และ

สามารถสัง่พิมพเอกสารไดตามตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหน่ึงที่สําคัญ คือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอความใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีไมมีในหนังสือ

ธรรมดาทั่วไป 

 

 3. ขอเสนอแนะ 

  จากการวิจัยเรื่องสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

  3.1 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

   3.1.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

สารานุกรมใหมีความหลากหลาย 
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   3.1.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานในดานตาง ๆ  เชน ระบบ

สารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการออกแบบ เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยใน

ดานตาง ๆใหครบถวน 

   3.1.3 ควรศึกษาวิจัยตอยอดเรื่องสารานุกรมกรุงธนบุรี ในดานสถานที่ หรือ

เหตุการณสําคัญในสมัยกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน 

  3.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 

   3.2.1 คณะหรือสถานศึกษาควรนําสารานุกรม กรุ งธนบุรี  ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเยาวชนไดรับรูและปลูกฝงความรักชาติ 

   3.2.2 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรนําไปจัดทําเปน

ฐานขอมูลของศูนยขอมูลธนบุรี 

   3.2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการ

พัฒนาสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถเผยแพรบนแอพพลิเคชัน (Application) เพื่อใหใชงาน

ผานอุปกรณโทรศัพทมือถือประเภท สมารทโฟนและแท็บเล็ต (Tablet) ไดดวย 


