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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมา 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปรารภวา “การเรียนรูในเรื่องราวและวิชาการสาขา

ตางๆ โดยกวางขวาง เปนเหตุใหเกิดความรู ความคิด และความฉลาด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับ

ชีวิต ชวยใหบุคคล สามารถสรางประโยชนสุข สรางความเจริญมั่นคงใหแกตนเอง ทั้งแกสังคม และ

บานเมือง อันเปนที่พึ่งอาศัยได ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรูได ตามความประสงค และ

กําลังความสามารถ โดยทั่วกัน”ดังพระราชดํารัสท่ีพระราชทานแกสมาชิกไลออนสในประเทศไทย 

เก่ียวกับ "โครงการสารานุกรมไทย" เมื่อวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2513 ความตอนหนึ่งวา 

  "...เราตองใหความรูกับเด็กและคนรุนตอไปอยางที่เราจะสามารถทําได จึงพูดถึง 

สารานุกรมฯ น้ีจะทําใหเราแกปญหาของเราไดสวนหน่ึง ที่จริงมีวิธีแกปญหาอยางอื่นดวย แต

วา เราตองเลือกทําขอเลือกทําสารานุกรม สารานุกรมไมใชครู แตวาจะชวยใหคนอื่นที่ไมได

เปนครูได เชน พอ แม ถาลูกถามปญหาตาง ๆ ก็อาศัยสารานุกรมน้ีมาตอบได คนที่อานรู

เรื่องมากกวาจะสอนนองได แลวการที่ดูสารานุกรมดวยกันในครอบครัวจะชวยใหเกิดความ

ใกลชิดในครอบครัว จะชวยใหลูกไวใจพอแม ซึ่งจะเปนผลพลอยไดอีกอยางหน่ึง นอกจากน้ี

ระหวางเด็กดวยกันหรือคนที่อานสารานุกรมดวยกัน ก็จะคุยกันในวิชาการไดจะเกิดความรู

และจะเกิดความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันการแลกเปลี่ยนความคิดและ

แลกเปลี่ยนทัศนะกันน้ีเปนทางที่จะทําใหมีความรู ความกวางขวาง และจะทําใหอยากที่จะรู

มากข้ึน ซึ่งเปนจุดประสงคของการศึกษา ..."  

 จากพระราชดําริดังกลาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโครงการสารานุกรมไทย

สําหรับเยาวชนข้ึน มีการศึกษา ทดลองและกระทําดวยความรอบคอบ แบงวิทยาการออกเปน 4 

สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร นับเปนการพัฒนาวิชาการที่

สําคัญย่ิงในวงการศึกษาพระราชดําริดังกลาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโครงการ

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนข้ึน มีการศึกษา ทดลองและกระทําดวยความรอบคอบ แบงวิทยาการ

ออกเปน 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร นับเปนการพัฒนา

วิชาการที่สําคัญย่ิงในวงการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มปป. : ออนไลน) 
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 สารานุกรมสามารถเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ดังที่ปรากฏในสารานุกรมที่มีช่ือเสียง 

สารานุกรมบริเตนนิกาในภาษาอังกฤษและสารานุกรมบร็อกเฮาส (Brockhaus) ในภาษาเยอรมัน 

หรือสารานุกรมอาจจะเปนเรื่องราวเฉพาะทางเชน สารานุกรมเกี่ยวกับ การแพทย ประวัติศาสตร 

ปรัชญา หรืออาจจะเปนสารานุกรมที่ครอบคลุมเน้ือหาในแตละภูมิภาค ประเทศ หรือกลุมชน และ

ขณะที่บางสารานุกรมจัดทําข้ึนเฉพาะกลุมเปาหมาย เชนสารานุกรมสําหรับเยาวชน ที่จะมีเน้ือหาที่

อานงาย และเขาใจงาย สารานุกรมจะใชการจัดเรียงหัวขอ 2 ลักษณะ คือ เรียงตามอักขระ และ เรียง

ตามกลุมเน้ือหา ในยุคปจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไดมีการนําสารานุกรมมาจัดเก็บในรูปแบบ

ใหมรวมถึงการจัดเรียงลําดับขอมูล 

 การสอนใหเยาวชนไดรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน เทคโนโลยี

สมัยใหมรวมไปถึงสงเสริมใหนําความรูมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองน้ันถือไดวาเปนการขยายองค

ความรูบนพื้นฐานกระบวนการสรางการเรียนรูอยางแทจริง เพราะฉะน้ันกระบวนการเรียนรูจึงเปน

การเรียนรูทามกลางการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เนนการเรียนรูเน้ือหาสาระตามสิ่งที่เกิดข้ึน

ใหมในศตวรรษที่ 21 โดยระบบการศึกษา ตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง 

 การเรียนรูข้ึนอยูกับบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู หองเรียนไมใชบรบิททีจ่ะทาํให

เกิดการเรียนรูในมิติที่ลึก เพราะหองเรียนไมเหมือนสภาพในชีวิตจริง การสมมติโจทยที่คลายจะเกิดใน

ชีวิตจริงก็ไดความสมจริงเพียงบางสวน แตหากไปเรียนในสภาพจริงก็จะไดการเรียนรูในมิติที่ลึกและ

กวางขวางกวาสภาพสมมติ จึงตองใหเยาวชนสามารถรับรูขอมูลหลักฐาน และนํามาสังเคราะหเปน

ความรูเชิงกระบวนทัศนใหมได (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 5-6) 

 ในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในดานการศึกษาเรียกไดวายกระดับคุณภาพชีวิต  

อยางตอเน่ืองยุคดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 เปาหมายที่สําคัญที่สุดของมนุษยชาติ คือ การถายทอด

ความรูและการสรางสังคมใหดีข้ึน ซึ่งเราจะเห็นไดจากขณะน้ีภาคการศึกษากําลังปรับเปลี่ยน

กระบวนการพื้นฐานที่สําคัญจากการที่โรงเรียนตาง ๆ กําลังกาวสูยุคดิจิตอลและการเขามาของระบบ 

อีเลิรนน่ิงในหองเรียนตลอดจนการทํางานและการสนทนาเปนกลุมแบบออนไลน (online 

discussion group) เราอาจปฏิเสธไมไดวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน

ของเราอยางมากมาย วิวัฒนาการอยางหน่ึงคือ e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส คําน้ีอาจจะเปน

คําใหมในความรูสึกของหลาย ๆ คน แต อีกไมนานจะเปนที่รูจัก ในหมูนักอานทั้งหลาย โดยเฉพาะใน

วงการหองสมุดซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หองสมุด

ดิจิตอล และ หองสมุดเสมือนเทคโนโลยี น้ีก็คงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในยุคศตวรรษที่ 21 ( กุสาวดี   

หัสแดง, 2556 ) 
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 ประเทศทั่วโลกตางมุงสรางสังคมใหมใหเปนสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge 

Based Society) จนเกิดความแตกตางระหวางสังคมที่สมบูรณดวยความรู กับสังคมที่ดอยความรูที่

เรียกวา Knowledge Divide ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตางก็เรงพัฒนาการศึกษาใหการศึกษา

ไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อใหคนไปชวยพัฒนาประเทศ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามี

อิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน ดังน้ันการเรียนรูและทําความเขาใจถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศถือเปนสิ่งที่มีความจําเปน เพื่อที่จะสามารถนําไปปรับใชในการดํารงชีวิตทั้งในดาน

การศึกษาเลาเรียนและการทํางาน 

 กรุงธนบุรีเปนราชธานีของไทยมานานถึงปตลอดระยะเวลาดังกลาว ธนบุรีจึงเปนศูนยกลาง

ในดานการเมือง การปกครอง ภายหลังเมื่อสิ้นแผนดินพระจากรุงธนบุรี ในป พ.ศ.2325 แลวไดมีการ

สถาปนากรุงเทพมหานครข้ึนเปนราชธานีแหงใหมของไทย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกรุงรัตนโกสินทร การ

คนควาเกี่ยวกับธนบุรีนับวายังมีอยูนอยและเปนงานคนควาทางวิชาการที่คอนขางเกา จึงควรมี

การศึกษาคนควาเกี่ยวกับธนบุรีใหลึกซึ้ง และมีแงมุมพิจารณาที่แหลมคมเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตาม 

เรื่องราวของธนบุรีจะทําใหเราเขาใจปจจุบัน และมองไปขางหนาเพื่อคิดถึงอนาคตไดดวย (พลับพลึง 

คงชนะ, 2553 : 7) ลักษณะโดยทั่วไปขององคความรูกรุงธนบุรีในปจจุบัน ในสภาพปจจุบันยังไมไดรับ

การดําเนินการใหเปนที่แพรหลาย โดยเฉพาะกระบวนการในการศึกษาสืบคนใหสอดคลองและ

สัมพันธกับเทคโนโลยี 

 จากความสําคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และความสําคัญของกรุงธนบรุี

ดังที่กลาวมาแลว ตลอดจนผูวิจัยเล็งเห็นคุณคา และประโยชนของสารานุกรม กอปรกับองคความรูอัน

เกิดจากการที่จะเขาถึงสารานุกรม อันจะเปนสื่อในการเรียนรูซึ่งจะปจจัยสําคัญในการคนควาสําหรับ

เยาวชนคนรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคสังคมที่อุดมไปดวยปญญา พัฒนาประเทศชาติ

ดวยภูมิความรู ใหเจริญกาวหนาตอไปอยางย่ังยืนภายใตสังคมยุคใหม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมและวัฒนธรรม ดังน้ันดวยเหตุผลดังกลาวเปนแรงบันดาลใจใหสารานุกรมกรุงธนบุรีสําหรับ

เยาวชนฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสข้ึน เพื่อสรางสื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนทั้งตอ

สังคม ประเทศชาติ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่ อพัฒนาองคความรู กรุ งธนบุรี ไป เปนสารานุกรมศิลปกรรมฉบับหนังสื อ 

อิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 
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 2. เพื่อนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมประวัติศาสตรฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

 3. เพื่อเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และ

ศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ธนบุรี ในดานเน้ือหาและ

รูปแบบของสารานุกรม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 งานวิจัยครั้งน้ีแบงขอบเขตการวิจัยเปน 4 ดาน ดังตอไปน้ี คือ 

  1. ดานประชากร    

   1.1 ดานเอกสาร  

   เอกสารช้ันตน เชน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ สมุดไทยตางๆ และ

บันทึกความทรงจํา  

  1.2 เอกสารช้ันรอง เชน บทความ งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ตํารา หลกัฐานเอกสารตางๆ  

จากนักเขียน  ฯลฯ 

   1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาปรญิญาตรี ในพื้นที่เขตธนบุร ี

  2. ดานเน้ือหา 

   งานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเน้ือหาทั้งในดานศิลปกรรมและประวัติศาสตรสมัยกรุง

ธนบุรี 

   2.1 เน้ือหาดานศิลปกรรม 

    ศึกษาเน้ือหาทางดานศิลปกรรมโดยงานวิจัยครัง้น้ีมุงศึกษาศิลปกรรมสมัยกรุง

ธนบุรี ดานตางๆคือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ประณีตศิลป นาฏศิลป ศิลปะการแสดง 

และวรรณกรรมทีส่รางข้ึนสมัยกรงุธนบุรีและทีเ่กี่ยวของ  

   2.2 เน้ือหาดานประวัติศาสตร 

    ศึกษาเน้ือหาทางดานประวัติศาสตรโดยงานวิจัยครัง้น้ีมุงศึกษาประวัติศาสตร

บุคคลในสมัยกรงุธนบุร ี เชน พระราชวงศสมัยกรุงธนบรุ ี บุคคลที่มบีทบาทกอนสถาปนากรุงธนบรุ ี

บุคคลที่เกี่ยวของกบัเหตุการณสําคัญสมัยกรุงธนบรุี และบคุคลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกรุงธนบรุ ี

  3. ดานพ้ืนท่ี 

   ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาภาคสนามความรูที่เกี่ยวกับกรุงธนบุรี ในเขตกรงุเทพและ

ปริมณฑล 

  4. ดานระยะเวลา 
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   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาทางดานศิลปกรรมและประวัติศาสตรในสมัยกรุง

ธนบุรีเปนราชธานีชวงเวลา 15 ป พ.ศ.2310–2325 และชวงเลาทีเ่กี่ยวเน่ือง โดยผูวิจัยใชระยะเวลา

ในการดําเนินการวิจัย 12 เดือน 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 การวิจัยการจัดทําสารานุกรมศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) มีกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังน้ี 

  องคความรูที่ศึกษาวิจัย เปนองคความรูเชิงคุณคา (Qualitative Knowledge) โดยเปน

องคความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร (Aesthetics) ที่เนนการศึกษาคุณคาทางสุนทรียภาพ หรือคุณคา

ทางความงามที่ปรากฏอยูในศิลปวัตถุประเภทตางๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 

และประณีตศิลป รวมไปถึงองคความรูในดานประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี เปนตน 

  เปนการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยกระบวนการศึกษาคนควาองคความรูแลว

นํามาพัฒนาเปนสื่อองคความรูประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อใหเปนเรื่องที่สอดคลอง

สัมพันธกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสัมพันธกับวัยของเยาวชนที่เปนผู ศึกษา โดย

มุงเนนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผสมเชิงปริมาณบางสวน (Mixed Method) 

  รายละเอียดของการศึกษาวิจัยองคความรูทั้งในดานศิลปกรรมและประวัติศาสตรสมัย

กรุงธนบุรีน้ัน มุงศึกษาองคความรูในสมัยกรุงธนบุรี เหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งหมดในอดีต ใหมีความ

สมบูรณ มีความชัดเจนในทุกๆ ดาน ต้ังแต ช่ือ - ประเภทของศิลปกรรม แหลงที่ต้ัง หรือแหลงที่อยู 

บนศิลปวัตถุและศิลปะโบราณสถาน รวมทั้งคุณคาทางความงามที่มีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ             

ที่แสดงออกใหเห็นถึงคุณลักษณะของความเปนไทยที่มีเอกลักษณดานประวัติศาสตรจะเปน

ประวัติศาสตรบุคคลสําคัญในสมัยกรุงธนบุร ี

 

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีใชหลักการทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสราง หนาที่ทางวัฒนธรรม และ

ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมเชิงปริมาณ (Mixed Method) และมุงเนน

การพัฒนาเปนผลงาน จากมีกรอบแนวคิดอธิบายไดดังน้ี 
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  1. การเตรียมความพรอมและการทําความเขาใจและอีกทั้งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

โดยการประชุมสัมมนาในองคความรูเกี่ยวกับสารานุกรม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  2. การศึกษาองคความรูศิลปกรรมและประวัติศาสตรกรุงธนบุรี โดยคนควาขอมูล            

ทั้งภาคเอกสารและศึกษาภาคสนามโดยรวบรวมเปนบรรณานุกรมวิเคราะหจัดหมวดหมูเอกสาร             

ในการศึกษาภาคสนามน้ันจะเนนศึกษาสังเกตสภาพแวดลอม หลักฐานที่ยังคงเหลืออยูในพื้นที่ พรอม

ทั้งบันทึกภาพ 

  3. การพัฒนาองคความรูเปนสารานุกรม การวิเคราะหเพื่อใหไดรูปแบบของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส รูปแบบสารานุกรม การกําหนดหลักเกณฑ การกําหนดกลุมคํา รายการคํา และ

แนวทางรายละเอียดการเขียนอธิบายคํา โดยการสนทนากลุมและยึดหลักการทางทฤษฎีทาง

วัฒนธรรมในการพิจารณาและจัดหมวดหมูของคําตางๆ ทั้งสารานุกรมประวัติศาสตรและศิลปกรรม 

  4. คณะบรรณาธิการ ออกแบบและจัดทําสารานุกรม โดยการต้ังบรรณาธิการ

ดําเนินการกําหนดเชิญผูเขียนเรียบเรียง การตรวจสอบ การออกแบบและจัดทําเปนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

  5. การเผยแพรซึ่งมี 2 ข้ันตอนคือ การเผยแพรกับเยาวชนในเขตธนบุรีแลวสอบถาม

ความพึงพอใจ และการเผยแพรในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อรับฟง

ขอเสนอแนะ 

  6. ไดสารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชนทั้งดาน

ประวัติศาสตรและดานศิลปกรรม 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 สารานุกรม หมายถึง หนังสือที่รวมความรูทุกแขนง หรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มัก

เรียงลําดับตัวอักษร มาจากภาษาอังกฤษ Encyclopedia ในการวิจัยน้ีเฉพาะจัดทําเปนสารานุกรม

เฉพาะทางเฉพาะแขนงคือองคความรูเกี่ยวกับกรุงธนบุรี ที่เนนดานประวัติศาสตรและศิลปกรรม              
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ในเน้ือหาประวัติศาสตรนําเสนอประวัติบุคคลสําคัญที่มีบทบาทตอเหตุการณทางประวัติศาสตรสมัย

กรุงธนบุรี ในดานศิลปกรรมนําเสนอประเภทงานศิลปกรรมที่ปรากฏในสมัยกรุงธนบุรีไดแก จิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม การแสดง ประณีตศิลป สถาปตยกรรม 

 ศิลปกรรมกรงุธนบุรี หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนเพื่อความงาม การใชสอยและความ

เช่ือ ใน 6 ดานในการวิจัยน้ีเนนผลงานศิลปะที่ชาวสยามในสมัยกรุงธนบุรี คือ จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม การแสดง และหัตถกรรมหรือประณีตศิลป อันแสดงถึง

สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ในสมัยกรุงธนบุรี 

 ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตสมัยกรุงธนบุรี และสิ่งที่

มนุษยไดกระทําหรือสรางแนวความคิดไว รวมถึงเหตุการณที่เกิดจากเจตจํานงของมนุษย  ตลอดจน

เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ โดยในวิจัยชุดน้ีนําเสนอเรือ่งราวประวัติศาสตรที่เนนไปที่ประวัติบุคคล

สําคัญตางๆที่มีบทบาทตอเหตุการณประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

 เยาวชน หมายถึง ตามความหมายขององคการสหประชาชาติกําหนดไววา คนในวัยหนุม

สาว โดยในวิจัยชุดน้ีมุงเนนไปที่เยาวชนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี 

และอาศัยอยูในเขตธนบุร ี

 สารานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือที่รวบรวมความรู เฉพาะแขนง มาจากคํา

ภาษาอังกฤษ Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สรางโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน

เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปแบบดิจิทัล มีขอมูลตัวอักษรและภาพ วีดีทัศน และเสียงดนตรี

ประกอบ จัดทําในรูปแบบซีดีรอม สามารถเปดใชงานไดโดยคอมพิวเตอร ในวิจัยชุดน้ีเปนการรวบรวม

องคความรูในเรื่องประวัติศาสตรบุคคลและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 

 1. ไดองคความรู เกี่ยวกับกรุงธนบุรี ทั้งในดานศิลปกรรมและประ วัติศาสตร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเปนขอมูลสําหรับศูนยธนบุรีศึกษา 

 2. ไดสารานุกรมกรุงธนบุรีดานศิลปกรรมและประวัติศาสตรฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่

สามารถนําไปเผยแพรเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเยาวชนกลุมเปาหมาย 

 3. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําองคความรูสมัยกรุงธนบุรีไปพัฒนาการดานอื่นๆ เชน 

การศึกษาวิจัยเชิงลึก การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงศิลปกรรม การออกแบบ

ผลิตภัณฑชุมชน เชน การออกแบบของที่ระลึก เปนตน 
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