
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

สารบญั 
                                                                                                        หน้า 

กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................................    (1) 
บทคัดย่อภาษาไทย....................................................................................................................    (2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...............................................................................................................    (3) 
สารบัญ......................................................................................................................................    (4) 
สารบัญตาราง............................................................................................................................    (8) 
สารบัญภาพ...............................................................................................................................    (9) 
บทที่ 1 บทนํา............................................................................................................................  1  
           ความสําคัญและความเป็นมา........................................................................................  1  
           วัตถุประสงค์ของการวิจัย..............................................................................................  3  
           ขอบเขตของการวิจัย.....................................................................................................  3             
      ด้านประชากร............................................................................................................  3  
              ด้านเน้ือหา.................................................................................................................  4  
              ด้านพ้ืนที่....................................................................................................................  4  
              ด้านระยะเวลา............................................................................................................  4           
          กรอบแนวความคิดของการวิจัย.....................................................................................  4  
           ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย...................................................................................  5      
           นิยามศัพท์เฉพาะ……………………………………………….............................…………………….  6       
          ประโยชน์ท ี่จะได้ร ับ........................................................................................................  7            
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง…………………………………………………………......………………………..  8  
           ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์กรุงธนบ ุร ี...........................................................................  8  
              การถือกําเนิดและการสถาปนากร ุงธนบ ุร ี.....................................................................  8  
              ลักษณะของเมืองและที่ต้ังทางภูมิศาสตร ์.....................................................................  9  
             เหต ุผลในการเลือกเมืองธนบ ุร ีเป็นเมืองหลวง...........................................................  10
             ลักษณะส ังคมและวัฒนธรรมของชาวสยามสมัยกร ุงธนบ ุร ี........................................... 10
             การเมืองการปกครอง.................................................................................................. 11
             พระราชประวัต ิสมเด ็จพระเจ้าตากสินมหาราช........................................................... 11
             พระราชกรณียก ิจในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.................................................... 12
             บุคคลสําคญัที่เก่ียวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน.......................................................  17 
             ลําดับเหตุการณ์สําคัญสมัยสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบ ุร ี................................................... 20          
          ประเภทและลักษณะทางศิลปกรรม................................................................................  21  
 

 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (5) 

      
  

สารบญั  (ตอ่) 
                                                                                                                 หนา้ 
          ข้อมลูเกี่ยวกับศิลปกรรมสมัยธนบุร.ี..............................................................................    22 
             ความเป็นมาของกรุงธนบุรี........................................................................................    22 
             ผลทางด้านจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรี......................................................................    24 
             ผลงานด้านประติมากรรมสมัยกรุงธนบุรี...................................................................    26 
             ผลงานด้านสถาปัตยกรรมในสมยักรุงธนบุรี...............................................................    26 
             ผลงานวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี..............................................................................    29 
             ผลงานด้านศิลปะประยุกต์และงานประณีตศิลป์.......................................................    29 
          ข้อมลูเกี่ยวกับสารานุกรม..............................................................................................    30 
             ประวัติและวิวัฒนาการของสารานุกรม.....................................................................    30         
             ความหมายของสารานุกรม.......................................................................................    31     
             ความสําคัญของสารานุกรม.......................................................................................    32         
             ประเภทของสารานุกรม............................................................................................    32    
             สารานุกรมอินเทอร์เน็ต.............................................................................................    36    
             กระบวนการจัดทําสารานุกรม..................................... ............................................    37     
          ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสืออ ิเล็กทรอน ิกส ์............................................................................     40      
             ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอน ิกส ์......................................................................     41    
             ลักษณะและรูปแบบของหน ังสืออิเล็กทรอนิกส ์........................................................     42  
             โครงสร้างหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์...............................................................................   42 
             การออกแบบหนังสืออิเล ็กทรอนกิส์.......................................................................... 44 
             บทบาทของ e-book……………….....………………………….......................………………… 45 
             ประโยชน์ของ e-book………………………………………….......................…………………… 45 
          ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง........................................................................................................... 46 
             ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท ี่………………………………………....................…………………………    46 
             ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม......................................................................    53        
     ความพึงพอใจ...............................................................................................................    56     
      ความหมายของความพึงพอใจ..................................................................................    56    
              แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ..................................................................................     57   
             ทฤษฎีที่เก่ียวข้องก ับความพึงพอใจ............................................................................   58      
              การวัดความพึงพอใจ.................................................................................................    58    
          งานวิจัยที่เก่ียวข้อง........................................................................................................    59      
             งานวิจัยในประเทศ....................................................................................................    59       
             งานวิจัยในต่างประเทศ..............................................................................................  67  
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (6) 

      
  

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                                            หน้า 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................................    69 
           วิธีดําเนินการวิจัย..........................................................................................................    69         
             ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย...........................................................................................  69       
             เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................  70    
             การเก ็บรวบรวมข้อมูล...............................................................................................  71   
             การวิเคราะห์ข้อม ูล....................................................................................................  73   
             การเขียนรายงานการวิจัย..........................................................................................  74          
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อม ูล........................................................................................................  76      
          การพัฒนาองค์ความร ู้เก่ียวกับกรงุธนบรีเพ ื่อพัฒนาเป็นสารานุกรมประวัติศาสตร ์ 
          กรุงธนบ ุร ี ฉบับหนังสืออ ิเล ็กทรอนิกส์สําหร ับเยาวชน....................................................  76    
          การนําองค์ความรู้กรงุธนบุรีพ ัฒนาเป็นสารานุกรมศิลปกรรมกรงุธนบุร ี    
          ฉบับหน ังส ืออิเล็กทรอนิกส์สําหร ับเยาวชน....................................................................  92 
          เพ่ือเผยแพร่องค์ความร ู้ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยกร ุงธนบุร ี.............................  111
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ................................................................................  120 
          วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย........................................................................................  120 
          สรุปผล............................................................................................................................  120 
             การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ศิลปกรรมกรุงธนบุรี........................................................  120 
             การนําองค์ความรู้กร ุงธนบุรีไปพัฒนาเป็นสารานุกรม สารานุกรมประวัติศาสตร ์ 
             กรุงธนบ ุร ี ฉบับหนังสืออ ิเล ็กทรอนิกส์ (e-book) สําหรับเยาวชน..............................  122      
             การเผยแพร ่องค์ความร ู้ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบ ุร ีและศ ิลปกรรมกรุงธนบ ุร ี                
             และศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรีในด้านเนื้อหาและ   
             รูปแบบของสาราน ุกรม..............................................................................................  123  
          อภิปรายผล...................................................................................................................   124      
          ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................   126    
             ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป.................................................................................   126    
             ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําไปใช้ประโยชน............................................................... 127 
บรรณานุกรม..............................................................................................................................   128 
  

  

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (7) 

      
  

 

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                หน้า 
ภาคผนวก     
             ภาคผนวก ก  เครื่องมือ.............................................................................................   135       
             ภาคผนวก ข  การลงภารนาม การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ...............   139    
             ภาคผนวก ค  หนังสือราชการ...................................................................................   149     
             ภาคผนวก ง  ที่ปรึกษา บรรณาธิการ คณะผู้จัดทํา รายนามผู้เขียนคํา.....................   161     
             ภาคผนวก จ  ตัวอย่างหนังสืออเฎ ล็กทรอนิกส์ (e-book)…………………………………….   175   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (8) 

      
  

สารบญัตาราง 
ตาราง                                                                                                     หน้า  

  
1     แสดงข้อเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างหน ังสืออิเล็กทรอนิกส์และ    

        หนังสือจริง…………………………………………………………………………………………....………..    42  
2   ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)…………………………………......……………..    70  
3     แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับองค์ความรู้  

             สมัยกรุงธนบุรี...............................................................................................................  111 
    4     แสดงผลการประเมนิระดับความพึงพอใจเก่ียวกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร ์  
             กรุงธนบร ีและศิลปกรรมกรุงธนบ ุร ี...............................................................................  113 
    5     แสดงผลการประเมนิระดับความพึงพอใจในการใช้งานหน ังส ือสาราน ุกรม...................  114       
    6  แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสืออ ิเล็กทรอนิกส ์.....................  114  

7 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อสาราน ุกรมกร ุงธนบุรี ฉบับหนังสือ   
อิเล ็กทรอนิกส์สําหร ับเยาวชน......................................................................................   115  

8 สร ุปแบบความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการโครงการว ิจ ัย  
สารานุกรมกรงุธนบ ุรี ฉบับหนังสืออ ิเล็กทรอนิกส์.........................................................  117  

9 สร ุปแบบความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการโครงการว ิจ ัย  
สารานุกรมกรงุธนบุรี ฉบับหนังสืออ ิเล็กทรอนิกส์........................................................   118  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (9) 

      
  

สารบญัภาพ   
 
ภาพ                                                                                               หน้า 

      
   1     แสดงกรอบแนวความคิดของการว ิจ ัย………………………………………………………………   6  
    2     ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ สมดุภาพไตรภูม ิ.......................................................    25  

3     ภาพสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท ี่ม ีพระอินทร์เป็นใหญ่ สมุดภาพไตรภูม ิ................................    25  
4     หอไตร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร....................................................................  26  
5  ท้องพระโรงพระราชวังเดิม........................................................................................  28  
6  ป้อมวิชัยประส ิทธ ิ์......................................................................................................  28  
7  ตัวอย่างสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานในยุคแรก.........................................  33  
8  สารานุกรมบร ิเตนนิกาในยุคแรก...............................................................................  34  
9  สารานุกรมบร ิเตนนิกา ปี ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ในรูปแบบซีดี...............................  34  

10  โมเดลคํานิยามหน ังสืออิเล็กทรอนิกส ์........................................................................  43  
11  โครงสร้างการออกแบบหน ังสืออิเล็กทรอนิกส ์..........................................................  44  
12  การเกิดความพ ึงพอใจของบุคคล...............................................................................  57  
13  แสดงขั้นตอนการวิจัย................................................................................................  75  
14  แผนผังแสดงการวิเคราะหเ์น้ือหาสาระเพ ื่อจัดประเภทประว ัต ิศาสตร ์ 

 ของสมัยกร ุงธนบุรี.....................................................................................................    77  
15  ภาพพ้ืนหล ังของสารานุกรมประวัติศาสตร์กรุงธนบ ุร ีฯ..............................................  81  
16  กระบวนการออกแบบสาราน ุกรมกร ุงธนบุรีฯ............................................................  84  
17  หน้าปกของสารานุกรมประวัติศาสตร ์กร ุงธนบุรีฯ......................................................  86  
18  หน้าคณะผู้จัดทําของสารานุกรมประวัติศาสตร์กรุงธนบ ุร ีฯ.......................................  87  
19  หน้าสัญลักษณ์และการใช้งานของสารานุกรมประวัติศาสตร ์กรุงธนบ ุร ีฯ...................  87  
20  หน้าคํานําของสารานุกรมประวัติศาสตร์กร ุงธนบุรีฯ..................................................  88  
21  หน้าสารบัญของสารานุกรมประวัติศาสตร์กร ุงธนบ ุร ีฯ...............................................  88  
22  ตัวอย่างเน้ือหาในหมวด “ก” ของสาราน ุกรมประวัติศาสตร ์กรุงธนบ ุร ีฯ...................  89  
23  หน้าบทสร ุปของสาราน ุกรมประวัติศาสตร์กรุงธนบ ุร ีฯ ม ีสื่อภาพเคลื่อนไหว    

 ประกอบ....................................................................................................................    90  
24  ปกหลังของสารานุกรมประวัติศาสตร์กร ุงธนบุรีฯ......................................................  90  
25  รูปแบบของ icon สําหรับเข้าใช้สารานุกรมประวัติศาสตร์ฯ......................................  91  
26  หน้าต่างโปรแกรมขณะเข้าสู่กระบวนการติดต้ัง.........................................................  91  
27  การวิเคราะห์เน ้ือหาสาระของผลงานศ ิลปกรรม สมัยกร ุงธนบุร ี................................  95  
28  ภาพพ้ืนหล ังของสารานุกรมศ ิลปกรรมกรุงธนบ ุร ีฯ....................................................   100  
29  กระบวนการออกแบบสาราน ุกรมกร ุงธนบุรีฯ............................................................  102  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

   (10) 

      
  

สารบญัภาพ (ต่อ)  
      

   ภาพ                                                                                                        หน้า  
    30  หน้าปกของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ.............................................................  105  

31  หน้าคณะผู้จัดทําของสารานุกรมศ ิลปกรรมกรุงธนบ ุร ีฯ..............................................  105  
32  หน้าสัญลักษณ์และการใช้งานของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ.........................   106  
33  หน้าคํานําของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ........................................................   106  
34  หน้าบทนําของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ ม ีส ื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบ        

 และมแีผงควบคุมเวลา (Seek Bar) พร้อมแผงควบคุมความดังของเสียงประกอบ      
              (Volume Bar)...........................................................................................................  107  

35  หน้าสารบัญของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ.....................................................   107  
36  ตัวอย่างเน้ือหาในหมวด “ก” ของสาราน ุกรมศ ิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ..........................  108  
37  ตัวอย่างหน้าประวัติบรรณาธิการ คณะผ ู้จ ัดทํา และผู้เขียนคำของสารานุกรม    

 ศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ................................................................................................   109  
    38     ปกหลังของสารานุกรมศิลปกรรมกร ุงธนบุรีฯ............................................................   109  

39  รูปแบบของ icon สําหรับเข้าใช้ สารานุกรมศิลปกรรมฯ……………………….……………   110  
40  หน้าต่างโปรแกรมขณะเข้าสู่กระบวนการติดต้ัง.........................................................  110  

   

   




