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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน เปน

งานวิจัยเชิงคุณภาพผสานกับเชิงปริมาณ (Mixed Method) จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนาองคความรู ใน

ลักษณะ R&D (Research & Development) และสื่อสารสรางความเขาใจใหกับเยาวชนคนรุนใหม 

ดวยการพัฒนาและสรางสรรครูปแบบสารานุกรมที่สามารถสืบคน เพื่อใหเกิดความนาสนใจ และ

ตอบสนองการใชงาน ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่ทันสมัย คณะผูวิจัยไดศึกษา คนควาจาก

ขอมูลในแหลงตางๆ ทั้งการศึกษาจากเอกสาร การออกสํารวจภาคสนาม (Field Study) ในพื้นที่ ที่

เกี่ยวของในกับศิลปกรรมกรุงธนบุรี การจัดสนทนากลุม (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญดานตางๆ

และผูที่เกี่ยวของ ในเบื้องตนผูวิจัยไดแบงหัวขอของการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆดังน้ี 

  1. การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับกรุงธนบุรี เพื่อพัฒนาเปนสารานุกรมประวัติศาสตร

กรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

  2. การนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรม เพื่อพัฒนาเปนสารานุกรม

ศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

  3. การเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ประเมินความ

พึงพอใจของเยาวชนในเขตพื้นที่ธนบุรี ในดานความรูเกี่ยวกบักรุงธนบุรี และการใชหนังสือสารานุกรม

อิเล็กทรอนิกส 

 ผูวิจัยไดแบงหัวขอของการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆ การตรวจสอบขอมูลแบบ 3 

ดาน และในสวนของการวิเคราะหขอมูลหลังการออกแบบ จนดําเนินการวิเคราะห ขอมูลหลังการ

ออกแบบ โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( ) ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

  1. การพัฒนาองค ความรู เ ก่ียวกับกรุ งธนบุรี  เ พ่ือพัฒนาเปนสารา นุกรม

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

   ในการวิเคราะหขอมูล ทั้งในภาคเอกสาร ซึ่งประกอบไปดวยหนังสือ เอกสารและ

ตําราที่เกี่ยวของกับ ประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี  ในชวงระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2310 - 2325) การ

ออกสํารวจภาคสนามสําคัญทางประวัติศาสตร ประกอบกับการจัดสนทนากลุมรวมกับนักวิชาการและ

ผูเช่ียวชาญ ไดแก 

   อาจารยจุลทัศน  พยาฆรานนท ผูเช่ียวชาญทางดานสารานุกรมและศิลปกรรม 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง คงชนะ ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตร 

   รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาและประวัติศาสตร 
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   อาจารยบุญเตือน ศรีวรพจน ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและศิลปกรรม 

   จากการจัดสนทนากลุมยอยและวิเคราะหขอมูลแลวเห็นวา เน้ือหาและเรื่องราว

เกี่ยวกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรีน้ันมีอยูเปนจํานวนมาก ไมสามารถตัดทอนใหสั้นพอที่จะทําหนังสือ

สารานุกรมอิเล็กทรอนิกสได จึงทําการกําหนดขอบเขตของประวัติศาสตรใหเนนเพียงเฉพาะประวัติ

บุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตรของกรุงธนบุรี และจากวิเคราะหขอมลูขางตน 

ทําใหผูวิจัยไดพบขอสรุปซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสวนตางๆ ในรายงานผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

   1.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ จาก

นักเขียนและนักวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาเอกสารโบราณ จากหอสมุดและหอจดหมายเหตุ รวมไปถึง

ผลงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ พบวา เอกสารที่เกี่ยวของน้ันมีหลายลักษณะ ทั้งที่เปนจดหมายเหตุ 

พงศาวดารและบทบันทึกตางๆที่เปนทั้งในแงวิชาการและประวัติศาสตรบอกเลา ซึ่งผูวิจัยไดอานและ

ทําการศึกษาในรายละเอียด ประกอบกับเมื่อไดขอมูลและหลักฐานพอสมควร ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

    1.1.1 เอกสารช้ันตน เชน สมุดไทยตางๆ จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร 

และบันทกึความทรงจํา 

    1.1.2 เอกสารช้ันตนที่นํามาพมิพซ้ําในโอกาสตางๆ 

    1.1.3 เอกสารงานวิจัย การเขียนประวัติศาสตรกรุงธนบรุี  

    1.1.4 เอกสารเรื่องเลากรุงธนบุรี เปนการเขียนอิงประวัติศาสตรหรือเรื่องเลา

สมัยกรุงธนบุรีเอกสารที่เกี่ยวกับกรุงธนบุรี มีผูสนใจเขียนถึงไวจํานวนมากและหลากหลาย แตที่ไดรับ

ความนิยมและพบมากคือ เอกสารเลาเรื่องอิงประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 
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ภาพท่ี 14  แผนผังแสดงการวิเคราะหเน้ือหาสาระเพื่อจัดประเภทประวัติศาสตรของสมัยกรุงธนบุรี 

 

 

 

 1.2 ผลท่ีไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเน้ือหาสาระของประวัติศาสตรสมัย    

กรุงธนบุรีขอมูลทั้งจากขอมูลภาคเอกสาร การลงพื้นที่ภาคสนาม และ การสนทนากลุมน้ัน ทําให

ผูวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทประวัติศาสตรในสมัยกรุงธนบุรีดังน้ี 

  1.2.1 พระราชวงศ สมัยกรงุธนบุร ี

   1) บุคคลที่เปนพระญาติ มีคําดังน้ี 

    สมเด็จพระเจากรุงธนบรุ ี กรมหลวงเทพามาตย (นางนกเอี้ยง 

    กรมหลวงบาทบรจิาริกา (สอน)     มหาดา 

    สมเด็จฟากรมขุนอินทรพทิักษ  

    เจาจอมมารดาฉิม หรือ เจาจอมมารดาเจาหญิงฉิม 

    เจาจอมมารดาฉิมใหญหรือสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาฉิมใหญ 

  1.2.2 บุคคลที่เกี่ยวของกบัเหตุการณสําคัญสมัยกรุงธนบรุ ี

   2) ขุนนางและขาราชการ มีคําดังน้ี 
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    โกษาธิบดี   ขุนพรหมธิบาล 

    ขุนรามหมืน่สอง  เจานราสรุิยวงศ    

    เจาพระยาจกัรี (ทองดวง) เจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู)  

    นายบุญนาค บานแมลา พระยาจันทบรู    

    พระยาชลบุรี (หวัง)  พระยาทิพโกษา    

    พระยาพิชัยดาบหัก  พระยาพิชัยไอศวรรย   

    พระยาพิษณุโลก (บญุมา) พระยาพิษณุโลก (บญุเรือง)  

    พระยายมราชเกษตราธิบดี (หมัด) พระยาสรรค          

    พระยาอนุราชบุรีศรีมหาสมทุร (นายทองอยูนกเล็ก) 

    สมเด็จพระบวรราชเจา  มหาสรุสงิหานาท  

    หรือเจาพระยาสุรสีหพิษณุวาธิราช (บุญมา) 

    สมเด็จพระสงัฆราช (ช่ืน วัดหงส)  สมเด็จพระสงัฆราช (ดี วัดประดู) 

    สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี วัดพนัญเชิง) 

    หลวงโกษา (ยัง)  หลวงพรหมเสนา   

    หลวงพิชัยอาสา  หลวงราชเสนหา  

    หลวงวิจิตรนฤมล  หลวงศรีเนาวรัตน (แกว)    

    สุรสีหพิษณุวาธิราช (บุญมา) หลวงสรวิชิต    

    พระยาทิพโกษา  พระยาพิชัยดาบหัก 

    พระยาพิชัยไอศวรรย 

    สมเด็จพระบวรราชเจามหาสรุสงิหานาท หรือเจาพระยา  

   สมเด็จพระสงัฆราช (ช่ืน วัดหงส)  สมเด็จพระสงัฆราช (ดี วัดประดู) 

   สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี วัดพนัญเชิง) 

   สมเด็จฟากรมขุนอินทรพทิักษ  

  1.2.3 คนไทยตางเชื้อชาติ มีคําดังน้ี 

   เจาพระยาจกัรีศรีองครกัษ (หมุด) พญาเจง (เจาพระยามหาโยธา) 

   พระยาราชาเศรษฐี (มอเทียนซือ่) หลวงโชฎึกราชเศรษฐี (จีน) 

  1.2.4 บุคคลตางชาติ มีคําดังน้ี 
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   จักรพรรดิเฉียนหลง  บาทหลวงยอแซฟ หลุยส กูเด 

   สังฆราชโอลิเวียรซีมอ็ง เลอบอ็ง  ฟรานซิส ไลท 

   สุกี้พระนายกอง   นักองคโนน 

  1.2.5 บุคคลท่ีมีบทบาทกอนสถาปนากรุงธนบุร ีมีคําดังน้ี 

   สมเด็จพระเจาอยูหัวพระที่น่ังสรุิยาสนอมรนิทร หรือ พระเจาเอกทัศน 

   สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

   สมเด็จพระเจาอุทมุพร หรือ ขุนหลวงหาวัด 

   เจาขรัวหลาน  เจาพระฝาง (เรือน) 

   พระยาเพชรบรุี (เรือง) 

  1.2.6 บุคคลท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรกรุงธนบุร ีมีคําดังน้ี 

   พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากรมหลวงนรินทรเทวี  

   แดน บีช บรัดเลย 

   จากการศึกษาประวัติและผลงานของบุคลตาง ๆ ที่กลาวมา  สามารถกลาวใน

ภาพรวมถึงบุคคลสมัยกรุงธนบุรีไดวา มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ความเช่ือและศาสนา 

ตลอดจนวัฒนธรรม เสียสละ บุคคลเหลาน้ีลวนมีบทบาทเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี และ

การสรางชาติในยุคน้ี 

   1.3 เกณฑการคัดเลือกขอมูลทางประวัติศาสตรและเกณฑการเขียนคํา จะ

พิจารณา ดังตอไปน้ี 

    1.3.1 คําและขอมูลที่ใชอธิบายคําศัพทตองมีแหลงที่อางอิงที่นาเช่ือถือทั้ง

ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูม ิ

    1.3.2 คําที่เปนคําที่มีการอธิบายใหเขาใจงาย ไมซับซอนเหมาะสมกับเยาวชน 

    1.3.3 เปนคําที่สามารถจัดหมวดหมู ประเภทคําศัพทกลุมบุคคลสําคัญทาง

ประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีได 

    1.3.4 คําทุกคําที่นํามาน้ันตองผานการพิจารณาในการสนทนากลุมโดย

ผูเช่ียวชาญ รวมกับคณะผูวิจัย 

    1.3.5 หลักเกณฑและรายละเอียดการเรียบเรียงที่ใชในการพิจารณาของ

บรรณาธิการ ดังน้ี 

     1) คําที่เขียนเปนคําที่เกี่ยวกับงานประวัติศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับกรุง

ธนบุรีในชวงเวลา 15 ประหวางป พ.ศ.2310 - 2325  
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     2) เน้ือหาดานประวัติศาสตร สําหรับสารานุกรมฉบับน้ี แบงเน้ือหา

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก บุคคลที่เปนราชวงศและเช้ือพระวงศที่เกี่ยวของกันทางสายเลือดบุคคล

สําคัญที่มีบทบาทในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาบุคคลที่เกี่ยวขอกับเหตุการณสําคัญในสมัยกรุงธนบุรี 

และบุคคลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

     3) การเขียนคํา ใหเริ่มตนจาก ช่ือบุคคล ตามดวยความเปนมาหรือ

ความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

     4) ห นั งสื อสารา นุกรมประ วั ติศาสตร ก รุ ง ธนบุ รี ฉบับห นังสื อ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน เรียบเรียงดวยเน้ือหาที่ไมซับซอน กระชับไดใจความ เขาใจงาย เหมาะ

สําหรับเยาวชนอายุระหวาง 15-25 ป 

     5) เน้ือหาตนฉบับของคําที่จะเขียนในสารานุกรม กําหนดใหมีความยาว

ของของเน้ือหา ประมาณ 1-5 หนากระดาษ A4 ใชแบบอักษร TH Sarabun ขนาดตัวอักษร                  

16 พอยท 

     6) ภาพประกอบคําควรมี 1-3 ภาพตอคํา และควรเปนภาพที่วาดหรือ

ถายเอง หากเปนภาพที่มาจากแหลงอื่นตองมีการอางอิงที่มา 

     7) เน้ือหาของแตละคํา ผูเขียนตองเขียนดวยตนเอง และตองไมละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผูอื่นและมีบรรณานุกรมทายเน้ือหาของแตละคํา 

   1.4 การพัฒนาองคความรูประวัติศาสตรไปสูการจัดทําสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

    1.4.1 กําหนดคําศัพทในหมวดประวัติศาสตรจํานวน 60 คํา โดยดําเนินการสง

หนังสือเชิญและแบบตอบรับ ไปยังผูเขียนคํา จนไดผูเช่ียวชาญที่ตอบรับการเขียนคําจํานวน 42 คน 

ซึ่งไดสงแบบตอบรับกลับมายังผูวิจัย และจํานวนคําศัพทที่ไดรับการเขียน ในหมวดประวัติศาสตร

จํานวน 57 คํา 

    1.4.2 ผูวิจัยทําการจัดต้ังคณะบรรณาธิการ โดยทําหนาที่แจกจายคําศัพทและ

ติดตอผูเขียน ติดตามตนฉบับจัดระเบียบขอมูลคํา แตงต้ังกรรมการตรวจทานขอเขียนเพิ่มเติมและ

ปรับแก เปนสํานวนที่มีความใกลเคียงกันรวบรวมตนฉบับ และจัดลําดับเรียงตามตัวอักษร จัดหา

ภาพถายและภาพประกอบผูวิจัยไดเชิญแตงต้ังผูทรง คุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง 

คงชนะ และ รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ เปนผูตรวจสอบ ขอเขียนตางๆ ภายหลังการตรวจสอบ

จากผูเช่ียวชาญเปนที่เรียบรอย ก็จะดําเนินการไปสูข้ันตอนการปรับแก และเพิ่มเติมเน้ือหาใหมีความ

สมบูรณพรอม เพื่อที่จะออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอไป 

    1.4.3 ผูวิจัยทําการวิเคราะหลักษณะและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารูปแบบและลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาขอมลู
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ดานเอกสาร และการเก็บตัวอยางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในปจจุบัน รวมกับการจัดสนทนา

กลุมยอย (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญ อรรถพล ไชยอนันต จากบริษัท 80 Root โดยไดขอสรุป

สําหรับการออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดังน้ี 

    1.4.4 มี Interface การใชงานที่งาย เหมาะแกผูเริ่มตนใชงาน ไมซับซอน 

สามารถเขาถึงขอมูลประเภทตางๆไดโดยงาย และมีหนาแสดงสัญลักษณสอนการใชงานประกอบดวย 

    1.4.5 การออกแบบใชแบบตัวอักษร (Fonts) ที่ชัดเจนสามารถอานไดงาย 

รวมกับการใช ขนาด สี และระยะหางระหวางบรรทัดที่เหมาะสมมองสบายตา และควรเลือกแบบ

ตัวอักษรภาษาไทยประเภทมีหัว เพราะตองการสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณไทย ในที่น้ีผูวิจัยไดเลือกใช

แบบอักษร TH Sarabun เน่ืองจากเปนอักษรชนิดมีหัว ที่ถูกออกแบบใหมีความโคงมนสวยงามอาน

งาย และมีความรวมสมัย เหมาะกับเยาวชน 

    1.4.6 การออกแบบหนา Interface เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหา

เรื่องราว คือ สารานุกรมประวัติศาสตรฯ จะใชภาพผนังไม ซอนดวยกระดาษเกาเปนพื้นที่ในการวาง

เน้ือหา ทั้งน้ีเพื่อสรางบรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความสนใจในการเรียนรู 

    1.4.7 มีฟงกช่ันสามารถสืบคนหาคําที่สะดวกและรวดเร็ว 

    1.4.8 มีภาพประกอบ ที่มีความคมชัด ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

    1.4.9 มีการใชเสียงดนตรีประกอบเพื่อสรางอรรถรสในการชม 

    1.4.10 มีการเช่ือมโยง(Link) ภายในเน้ือหาไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยงของได 

    1.4.11 สามารถใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน 

คอมพิวเตอรประเภทต้ังโตะ (Laptop) และคอมพิวเตอรประเภทพกพา (Notebook) 
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ภาพท่ี 15 ภาพพื้นหลังของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรีฯ 

 

    จากการ วิ เคราะหขอมูลการจัดทําหนังสือสาร นุกรมกรุ งธนบุรีฉบับ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดคําศัพท การวิเคราะหขอมูลและ

การจัดทําหนังสือสารานุกรม และ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส การ

คัดเลือกผูเช่ียวชาญในการเขียนคําอธิบายศัพท ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑในการเขียน และการ

บรรณาธิการ ผู วิจัยได ดําเนินการมาสู ข้ันตอนในการออกแบบและจัดทําหนังสือสารานุกรม

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรีฉบับอิเล็กทรอนิกสฉบับเยาวชน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหใน

ตอนตน ประกอบกับคําศัพทที่ไดจากการเขียน ของผูเช่ียวชาญ ทําการรวบรวม แกไขและตรวจสอบ

ความถูกตองเปนที่เรียบรอยแลว ก็นํามาสูข้ันตอนการออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส            

(e-book) โดยดําเนินการวางแผนและกําหนดแนวทางในการออกแบบจัดทําหนังสือสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส โดยทําการวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสม ตลอดจนการใชงานที่ตอบสองความ

ตองการของกลุมประชากรตัวอยาง ที่เปนเยาวชน 

    1.4.12 ผูวิจัยทําการจัดต้ังคณะบรรณาธิการ โดยทําหนาที่แจกจายคําศัพทและ

ติดตอผูเขียน ติดตามตนฉบับจัดระเบียบขอมูลคํา แตงต้ังกรรมการตรวจทานขอเขียนเพิ่มเติมและ

ปรับแก เปนสํานวนที่มีความใกลเคียงกันรวบรวมตนฉบับ และจัดลําดับเรียงตามตัวอักษร จัดหา

ภาพถายและภาพประกอบผูวิจัยไดเชิญแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง 

คงชนะ และรองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ เปนผูตรวจสอบ ขอเขียนตางๆ ภายหลังการตรวจสอบ
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จากผูเช่ียวชาญเปนที่เรียบรอย ก็จะดําเนินการไปสูข้ันตอนการปรับแก และเพิ่มเติมเน้ือหาใหมีความ

สมบูรณพรอม เพื่อที่จะออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอไป 

    1.4.13 การออกแบบหนังสือสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและสรุปทั้งหมด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสรุปทั้งหมดจาก

การจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญและนํามาใชออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

โดยไดทําการวางแผนและกําหนดทิศทางในการออกแบบอยางเปนระบบ มีข้ันตอนในการดําเนินงาน 

ตามวัตถุประสงคในการใชงานและเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน 

      การออกแบบหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี  ฉบับ

อิเล็กทรอนิกสน้ัน ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับช่ือของบุคคลตางๆ ดวยการใชตัวอักษร และเน่ืองจาก

เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่เกิดข้ึนเมื่อราว 233 ปมาแลว ซึ่งเปนยุคที่ยังไมมีเทคโนโลยีการ

บันทึกภาพ ผูวิจัยจึงจําเปนตองหาภาพประกอบเรื่องราว ที่มีความสัมพันธและใกลเคียงกับยุคสมัยน้ัน 

เขามาประกอบ เชนภาพถายเกา แผนที่โบราณ ภาพสถานที่สําคัญ และหลักฐานทางวัตถุที่หลงเหลือ

ในยุคปจจุบัน มาประกอบบทความ การเลาเรื่องราวอธิบายคําศัพทและความหมาย เพื่อใหหนังสือ

สารานุกรมฉบับน้ีมีความสมบูรณในดานเน้ือหามากที่สุด โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังน้ี 

     1) พิจารณา/คัดกรองตนฉบบัเปนการพิจารณาขอมูลเน้ือหาโดยกอง

บรรณาธิการ กอนดําเนินการสงไปดําเนินการออกแบบสารานุกรมตอไป 

     2) Interface Template Design เปนการออกแบบสวนการใชงานของ

ผูใช ในลักษณะของหนาหนังสือตนฉบบัอันประกอบไปดวยการวาง Layout  ระบบ Grid  แบบอักษร 

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

     3) Visual Design เปนการออกแบบรปูเลมทัง้หมดอันประกอบไปดวย 

Graphic เน้ือหา (Content) และสือ่ (Media) มาออกแบบตามแนวคิดที่ไดต้ังไวเพื่อจัดทําเปน

สารานุกรมฉบับสมบรูณ 

     4) Proof เปนข้ันตอนการตรวจสอบความเรียบรอยทั้งในสวนของ

เน้ือหา กราฟก และ สือ่ เพื่อเขาสูข้ันตอนการสรางสารานุกรมฉบบัอิเล็กทรอนิกสที่มีปฏิสัมพันธ 

(Interactive) กับผูใชตอไป 

     5) Interactive เปนการนํารูปเลมสารานุกรมทีผ่านการตรวจความ

เรียบรอยแลว มาสรางใหเกิดปฏิสัมพันธกบัผูใชซึ่งประกอบดวย การใชภาพเคลื่อนไหว (Animation)  

การใชเทคนิคพิเศษ (Effect) ในการเปลี่ยนสีภาพ การเช่ือมตอขอมูลเน้ือหา และการกําหนดชวงเวลา

ในการแสดงผล (Timing)  

     6) Discuss เปนข้ันตอนการนําสารานุกรม ฉบับอเิล็กทรอนิกสที่ได

ออกแบบครบทุกกระบวนการขางตนมาทดลองใช เพื่อหาจุดบกพรองในการใชงาน ทัง้ในดานภาพ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

85

เน้ือหา สื่อ ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคพิเศษ และระยะเวลาแสดงผล หากยังมีจุดบกพรองอยูจะยอนกลบั

ไปแกไขต้ังแตกระบวนการออกแบบรูปเลมอีกครั้ง (Visual Design) จนเปนที่พอใจ และหากพอใจ

แลวก็จะสิ้นสุดกระบวนการออกแบบ โดยผูวิจัยไดทําแผนภูมิแสดงกระบวนการออกแบบ (Design 

Process) สําหรับสารานุกรมกรงุธนบุรี ฉบบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังภาพที่ 16 
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ภาพท่ี 16 กระบวนการออกแบบสารานุกรมกรุงธนบรุีฯ 

 

 

 

 

    1.4.14 ผลการสรางสรรคสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ น้ี ไดถูกจัดทําข้ึนในลักษณะเปนไฟล

โปรแกรมที่พรอมทํางานไดทันทีโดยไมจําเปนตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูใชงาน

สามารถเขาถึงไดโดยงายและเกิดความสะดวก โดยสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows 

ไมจํากัด Version ของวินโดวที่ติดต้ังใหกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน มีสวนประกอบ ดังน้ี 

     1) หนาปก 

      นํา ตู พระธรรมซึ่ ง เ ป นง านประณีต ศิลป ช้ินสํ า คัญของงาน

ประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี มาออกแบบภาพปกหนาเพื่อสื่อสารใหเกิดความเขาใจแกผูใชวาน่ีคือ

สารานุกรมที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับงานประวัติศาสตร 

     2) หนาคณะผูจัดทํา 

      ประกอบไปดวยรายช่ือของคณะผูเกี่ยวของในการจัดทําสารานุกรม 

ซึ่งประกอบไปดวย ที่ปรึกษา บรรณาธิการ คณะผูจัดทํา ผูออกแบบ และเจาของหนังสือ 

     3) หนาสัญลักษณและการใชงาน 

      เปนการแนะนําในสวนของ Interface ตาง ๆ ในสารานุกรมฯ เพื่อ

สรางความเขาใจในการใชงานแกผูใช 

     4) หนาบทนํา 

      บทเกริ่นนําถูกจัดทําในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเพื่อเปนการ

แนะนําใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญ และความเปนมาของกรุงธนบุร ี

     5) หนาสารบัญ 

      ในสวนของสารบัญ ผู วิจัยจะแบงคําตามหมวดอักษรไทย หาก

ตองการใชงานสารานุกรมฯ เพียงเลือกหมวดตัวอักษรที่ตองการก็จะสามารถคนคําที่มีพยัญชนะข้ึนตน

ในหมวดน้ัน ๆ ไดทันที 

     6) สวนเน้ือหา 
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      ประกอบไปดวยขอมูลเน้ือหา และภาพประกอบพรอมคําอธิบายภาพ 

อางอิงเน้ือหา อางอิงภาพ และช่ือผูเขียนคําจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับจัดทําสารานุกรม

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ผูวิจัยไดทําการจัดหมวดหมูของคําตามหมวดพยัญชนะไทย แยกโดยใชลําดับ

พยัญชนะข้ึนตนของคําน้ัน ๆ ซึ่งในหมวดประวัติศาสตรน้ันจะมีคํารวมทั้งสิ้น จํานวน 66 คํา ซึ่งแตละ

หมวดมีจํานวนคํา ดังน้ี 

      หมวด ก  จํานวน  3  คํา 

      หมวด ข  จํานวน  2  คํา 

      หมวด จ  จํานวน  10  คํา 

      หมวด ด  จํานวน  1  คํา 

      หมวด น  จํานวน  5  คํา 

      หมวด บ  จํานวน  1  คํา 

      หมวด พ  จํานวน  14  คํา 

      หมวด ฟ  จํานวน  1  คํา 

      หมวด ม  จํานวน  1  คํา 

      หมวด ส  จํานวน  11  คํา 

      หมวด ห  จํานวน  8  คํา 

      หมายเหตุ : เน้ือหาสารานุกรมฯ จะอยูในแผน CD Program 

     7) บทสรุป 

      สรุปสาระสําคัญโดยรวมของการศึกษาประวัติศาสตรกรุงธนบุรีที่ได

รวบรวมไวในเลมสารานุกรมฯ 

     8) รายช่ือบรรณาธิการ คณะผูจัดทํา และผูเขียนคํา 

      ประกอบดวยรายช่ือของกองบรรณาธิการ และนักวิชาการผูเรียบ

เรียงเน้ือหาของสารานุกรมประวัติศาสตรฯ โดยมีรายละเอียดช่ือ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ที่อยู สังกัด

หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพท 

     9) ปกหลัง 

      หนาสุดทายของสารานุกรม แสดงตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

 

ตัวอยางผลงานหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตรฉบับอิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน 
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ภาพท่ี 17 หนาปกของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบรุีฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 18  หนาคณะผูจัดทําของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบรุีฯ 
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ภาพท่ี 19  หนาสญัลกัษณและการใชงานของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพท่ี 20  หนาคํานําของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรีฯ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21 หนาสารบญัของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพท่ี 22 ตัวอยางเน้ือหาในหมวด “ก” ของสารานุกรมประวัติศาสตรกรงุธนบรุีฯ 
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ภาพท่ี 23 หนาบทสรุปของสารานุกรมประวัติศาสตรกรงุธนบุรีฯ มีสือ่ภาพเคลือ่นไหวประกอบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ปกหลงัของสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบรุีฯ 

 การติดต้ังโปรแกรม 

  การติดต้ังโปรแกรม สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ เหมือนกับการ

ติดต้ังโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไป โดยใหผูใชนําแผนโปรแกรมใสเขาไปใน CD-ROM Drive จากน้ันคลิก

เลือกที่ icon ของโปรแกรมสารานุกรมฯ คือ สารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี icon จะเปนสี

นํ้าตาล เมื่อไดทําการเลือกเลมสารานุกรมแลว รอสักครูโปรแกรมติดต้ังจะถูกรันข้ึนมาใหโดยอัตโนมัติ 

และพรอมใชงาน 

 

     



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

93

 

ภาพท่ี 25 รูปแบบของ icon สําหรบัเขาใชสารานุกรมประวัติศาสตรฯ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 26 หนาตางโปรแกรมขณะเขาสูกระบวนการติดต้ัง 

  

 

 

  หลังจากติดต้ังโปรแกรมแลว สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ จะเขา

สูโหมดพรอมใชงาน ผูใชสามารถคลิกปุมเพื่อเปดหนาสารานุกรมฯ ไดทันที ภายในจะมีหนาแสดง

สัญลักษณและการใชงานเพื่อสรางความเขาใจในการใชแกผูศึกษา การเปดหนาหนังสือสามารถ

เลือกใชงานได 2 ทางเลือก คือ การคลิกปุมเพื่อเปดหนาหนังสือ และการลากมุมหนังสือเพื่อเปดหนา 

แลวแตความสะดวกของผูใชงาน 

  2. การนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรม เพ่ือพัฒนาเปนสารานุกรม

ศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

   โดยผูวิจัยทําวิเคราะหขอมูลและเน้ือหา เพื่อกําหนดลักษณะของคําศัพท ที่จะ

นํามาใชในสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน 

   ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนรวบรวมขอมูลทั้งในภาคเอกสาร ซึ่ง

ประกอบไปดวยหนังสือ เอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรงุธนบรุ ีที่
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เกี่ยวของในชวงระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2310-2325) นอกจากน้ีผูวิจัย ยังไดทําการศึกษาจาก

ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ อีกสวนหน่ึงที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ในสวนของการจัดสัมมนาและการประชุมกลุมยอย ที่ประกอบไปดวยคณะผูวิจัยและ

กลุมผูเช่ียวชาญทั้งในดานประวัติศาสตรและศิลปกรรม ดังตอไปน้ีไดแก 

   อาจารยจุลทัศน  พยาฆรานนท ผูเช่ียวชาญทางดานสารานุกรมและศิลปกรรม 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง คงชนะ ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตร 

   รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาและประวัติศาสตร 

   อาจารยบุญเตือน  ศรีวรพจน ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและศิลปกรรม  

   2.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ จากนักเขียน

และนักวิชาการ ศึกษาเอกสารโบราณจากหอสมุดแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติ ศึกษาจาก

ผลงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยพบวา เอกสารที่เกี่ยวของน้ันมีหลายลักษณะ ทั้งที่เปน

จดหมายเหตุ พงศาวดารและบทบันทึกตางๆที่เปนทั้งในแงวิชาการและประวัติศาสตรบอกเลา ซึ่ง

ผูวิจัยไดอานและทําการศึกษาในรายละเอียด ประกอบกับเมื่อไดขอมูลและหลักฐานพอสมควรแลว จงึ

นําไปสูการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลภาคสนามตอไป 

   2.2 การลงพื้นที่ เพื่อศึกษารองรอยทางศิลปกรรม สมัยธนบุรีน้ันพบวา จากขอมูล

ในเอกสารที่ระบุถึงผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆในสมัยธนบุรี อันถือเปนหลักฐานสําคัญที่ทําให

ผูวิจัย ออกเดินทางสํารวจและเก็บขอมูล อีกทั้งสามารถทําการแบงกลุม และจําแนกประเภทของ

ผลงานทางศิลปกรรม ไดอยางเปนระบบ ผูวิจัยพบวา จากการลงพื้นที่สํารวจผลงานศิลปกรรมสมัย

ธนบุรี ไดพบขอมูลที่มีลักษณะตางๆดังน้ี  

    2.2.1 งานทางศิลปกรรมที่ปรากฏช่ือในเอกสาร ประวัติศาสตร จดหมายเหตุ 

ในพงศาวดาร และบันทึกตางๆ แตในปจจุบันไดหายสูญไปแลว ตัวอยางเชน ตําหนักแพ บริเวณทานํ้า

แถบพระราชวังเดิม อาคารในพระราชวังหลวง 

    2.2.2 งานทางศิลปกรรมสมัยธนบุรี ที่ยังคงมีหลักฐานปรากฏอยูในปจจุบันที่

ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยกรมศิลปากร ที่ถูกเก็บรักษาไวที่ หองเอกสารโบราณ หอ

สุมดแหงชาติ ที่มีการระบุปที่สรางในสมัยกรุงธนบุรี เชน ตูพระธรรมลายรดนํ้ารวมไปถึงผลงานทาง

ศิลปกรรม ที่ไมระบุปที่สราง หรือ ระบุผิดไปจากความเปนจริง ทั้งน้ีดูจากลักษณะลวดลายและ

รูปแบบ เชน ตูพระธรรมลายรดนํ้า เปนตน 

    2.2.3 งานทางศิลปกรรมสมัยธนบุรี ที่อยูในวัดหรือสถานที่อื่นๆ ที่ยังคงมีการ

ซอมหรือชํารุดอยู อาจในสภาพด้ังเดิม เชน ทองพระโรงภายในพระราชวังเดิม เครื่องถวยเบญจรงค 

องคพระสุรัสวดี และสมุดภาพไตรภูมิเปนตน 
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    2.2.4 งานทางศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับสมัยธนบุรี หรือที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง จนผิดไปจากของเดิม ทั้งจากการถูกบูรณะซอมแซมและถูรื้อทําลายแตมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและมีการสรางทดแทน เชน มัสยิดตนสน พระแกวมรกต 

    2.2.5 งานศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่อยูในตางประเทศและมีบันทึกชัดเจนถึงอายุ

หรือความเปนมาที่เกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี เชน สมุดภาพไตรภูมิที่กรุงเบอรลิน รามเกียรต์ิที่พิพิธภัณฑ

ที่เบอรลิน และเครื่องราชบรรณาการที่พิพิธภัณฑไทเป 

   2.3 องคความรูที่ไดจากการศึกษาขอมูลทั้งจากขอ 2.1 และ 2.2  น้ัน ทําใหผูวิจัยได

ขอสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทและลักษณะตางๆของผลงานศิลปกรรมในสมัยกรุงธนบุรีดังน้ี 

    2.3.1 จิตรกรรมมีเน้ือหาของภาพที่มุงสอนประชาชนใหเขาใจพระพุทธศาสนา 

โดยเนนเรื่องไตรภูมิ กลาตีความเพื่อถายทอดเน้ือหางานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญพบใน

สมุดไทย รูปแบบการใชสี มักใชสีแดงเปนหลัก ซึ่งในความเช่ือของงานจิตรกรรมไทยน้ัน สีแดงใชแทน

ความหมายของอากาศหรือแทนพื้นที่ของสวรรคความหลากหลายของการใชสี มีนอยกวาสมัยอยุธยา 

ลักษณะรูปแบบในงานถายทอดอารมณ ความรูสึกที่ดูเขมแข็ง จริงจัง ความออนชอยของเสนและ

รูปแบบปรากฏใหเห็นนอยกวาสมัยกรุงศรีอยุธยา 

    2.3.2 ประติมากรรม มีพระพุทธรูปสมัยกรุงธนบุรี ในดานรูปแบบยังไมปรากฏ

เอกลักษณชัดเจน จากเชิงอรรถในประชุมพงศาวดาร ฉบับจันทุมาศ (เจิม) เขียนไววา สมัยธนบุรีน้ีเริ่ม

มีการสรางพระพุทธรูปแทนตน โดยเปรียบเทียบสวนที่เหมือนและตางจากพุทธลักษณะ แลวปนพระ

ตามสวนที่เหมือน สวนเทคนิคยังคงใชการหลอสัมฤทธ์ิเชนสมัยอยุธยาไดแก พระพุทธรูปฉลอง

พระองค ที่วัดอินทารามฯ และยังพบเทวรูปแกะไมที่พิพิธภัณฑสถานหงชาติ 

    2.3.3 สถาปตยกรรมแผนผังการสรางพระราชวังยังคงมีการรักษาขนบแบบกรงุ

ศรีอยุธยา เชน มีเขตพระราชฐานช้ันใน มีทองพระโรง มีโรงชาง โรงมาโรงทอง และมีตําหนักแพ

รูปแบบสถาปตยกรรมฐาน ฐานบัวแอนทองชางมีบางอาคารแคบยาวสัดสวน 1:2 หนาจั่วมุขลด             

2 ซอน โดยซอกลางคลุมหองพระอุโบสถและซอนนอกคลุมเฉลียงดานหนาหนาจั่วมีแบบมุขลดและ

แบบพรมพักตร หนาบันทําเปน 2 ช้ัน ช้ันบนมีลวดลาย ช้ันลางของหนาบันมักนิยมเจาะรองหนาตาง 

2 ชอง ซึ่งไดแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรูปแบบน้ีปรากฏตอเน่ืองกระทั่งในสถาปตยกรรมสมัย 

รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

    2.3.4 วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีคงรับอิทธิพลสมัย

อยุธยาเพียงแตรูปแบบการแตงเทาน้ัน การใชถอยคําและความนึกคิดของกวีมีลักษณะเฉพาะตัว 

สะทอนความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ และบุคลิกลักษณะของชาวธนบุรี มศิีลปะแหงการรอยเรียงดวย

คําเรียบงายใฝสันโดษ (สุภาพ มากแจง)วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญแตงข้ึนตามเคาเรื่องที่มีมา
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แตกอน สงอิทธิพลถึงการสรางวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับเปนการสืบทอดภูมิปญญาตอเน่ือง

มาอยางไมขาดสาย 

    2.3.5 ดนตรี การแสดงและการละเลนดวยการกวาดตอนผูคนในยามสงคราม 

จึงมีการฟนฟูการละเลนและการแสดงข้ึนใหม ปรากฏช่ือชุดการแสดงและการละเลนเมื่อครั้งอัญเชิญ

พระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานในกรุงธนบุรี และงานถวายพระเพลิงพระศพพระพนัปหลวง 

กรมพระยาเทพามาตย รายช่ือการแสดงและการละเลนคงมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา มีระเบียบแบบ

แผนอยางอดีตเพียงแตไมละเมียดละมัยมเทา 

    2.3.6 ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต 

     1) ประณีตศิลปเครื่องเบญจรงคสมัยกรุงธนบุรียังคงมีลวดลายแบบเดิม 

เชน กนก เทพพนม นรสิงห นิยมชามทรงบัว การเคลือบภายในนิยมเคลือบขาวแทนสีเ ขียวตูพระ

ธรรม ลักษณะบานประตูตูพระธรรม เน้ือหาลวดลายมีการเปลี่ยนแปลง  สวนการผูกลายน้ันเปนแบบ

เดียวกับกรุงศรีอยุธยา แตไมสะบัดพลิ้วเทากับของเดิม รูปแบบลวดลายเริ่มมีการประดิษฐใหหางจาก

ความจริง แตไมนิยมตกแตงลวดลายเสาขอบตูมีเพียงการปดทองทึบเทาน้ัน 

     2) ศิลปะประยุกตมีการหลอปนใหญและปนครกตามแบบที่มีมาแตเดิม 

หรือของตางประเทศและโปรดใหปรับปรุงแกไขเรือ มีการสรางเรือข้ึนเพิ่มเติมจํานวนมาก ทั้งทีท่าํตาม

คติแบบอยางเดิมและปรับพัฒนาข้ึนใหม โดยเฉพาะเรือที่ใชติดตอกับตางประเทศเพื่อเจริญ

สัมพันธไมตรีและการรบในภูมิภาคตางๆ 

    2.3.7 ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี เปนผลงานศิลปกรรมที่สราง

ข้ึนในสมัยอื่น แตมีความเกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี ซึ่งจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัยน้ัน ๆ เชน 

พระยรมราชานุเสาวรียสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระแกวมรกต 
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ภาพท่ี 27 การวิเคราะหเน้ือหาสาระของผลงานศิลปกรรม สมัยกรุงธนบรุ ี

 

   2.4 การวิเคราะหเน้ือหาสาระของผลงานศิลปกรรม สมัยกรุงธนบุร ี

    จากการวิเคราะหขอมูลแลวเห็นวา เน้ือหาและเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมกรุง

ธนบุรีน้ันมีอยูมากมายหลากหลายประเภท และจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group) จึงได

ขอสรุปซึ่งสามารถแบงงานศิลปกรรมออกไดเปนสวนตางๆ เปน 7 ประเภท ในรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

    2.4.1 ประเภทงานจิตรกรรมมีคําดังน้ี 

     กระหนก 

     แผนที่ธนบรุีสูองัวะ 

     แผนที่ภาพโบราณ จากสมุดภาพไตรภูม ิ

     แผนผัง และอาคารพระราชวังเดิม 

     สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบรุ ี

     สมุดภาพไตรภูมิฉบบัเบอรลิน 

    2.4.2 ประเภทงานประติมากรรมมีคําดังน้ี 

     แผนไมแกะสลัก มสัยิดตนสน 
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     พระพุทธรูปฉลองพระองค 

     พระโพธิสัตวโกสามภิน 

 

     พระยอดธง 

     พระสุรสัวดี 

    2.4.3 ประเภทงานสถาปตยกรรมมีคําดังน้ี 

     กําแพงกรงุธนบรุ ี

     กําแพงและประตูพระราชวังหลวง 

     กุโบรมัสยิดตนสน 

     ทองพระโรง 

     พระตําหนักแพ 

     พระอุโบสถวัดหงสรัตนาราม 

     มัสยิดตนสน 

     วังเดิมธนบรุ ี

     วัดเขาขุนพนม, เรื่องเลา 

     วัดที่เกี่ยวเน่ืองสมัยกรงุธนบุร ี

     วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

     วัดราชคฤหวรวิหาร (วัดมอญ) 

     วิหารวัดโมลโีลกยารามราชวรวิหาร 

     ศาลเจาแมกวนอิมเกียนอันเกง 

     หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม 

    2.4.4 ประเภทงานประณีตศิลป / ศิลปะประยุกตมีคําดังน้ี 

     เครื่องทองลงหิน 

     เครื่องบรรณาการ 

     โคมไฟหวด มัสยิดตนสน 

     เงินพดดวงสมัยธนบรุ ี

     ชางสิบหมู 

     ตูพระธรรม 

     ตูหนังสอื 

     เบญจรงค 

     ปนมหาเศวตรัตน (ปนครก) 
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     ปนใหญสมัยธนบรุ ี

     พระแทน วัดอรุณราชวราราม 

     พระแทนทีป่ระทบั 

     พระแทนบรรทม วัดอินทราราม 

     พัดยศสมัยธนบรุ ี

     มิมบรั มัสยิดตนสน 

     มิหฺรอบ มสัยิดตนสน 

     เรือสมัยกรุงธนบุร ี

    2.4.5 ประเภทงานนาฏศิลป/การแสดง/การละเลน/ดนตรีมีคําดังน้ี 

     การมหรสพสมัยกรุงธนบรุ ี

     ดนตรีสมัยกรงุธนบุร ี

     ปพาทย 

     มโหร ี

     ระทา 

     ละครของเอกชน 

     ละครผูหญิง, ละครผูชาย 

    2.4.6 ประเภทงานวรรณกรรมมีคําดังน้ี 

     กฤษณาสอนนอง ฉบับกรงุธนบุร ี

     โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุร ี

     ไตรภูมิสมัยกรุงธนบุร ี

     นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ทศกัณฐต้ังพิธีทรายกรด 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ทาวมาลีวราชพิพากษาความ 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน พระมงกุฎประลองศร 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกทาวสัทธาสรู และวิรญุจําบัง 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน หนุมานเกี้ยวนางวานริน 

     บทละครเรื่องรามเกียรต์ิพระราชนิพนธในสมเด็จพระเจากรงุธนบุร ี

     ปาจิตกุมารกลอนอาน 

     ลิลิตเพชรมงกุฎ 

     วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุร ี

     อิเหนาคําฉันท 
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    2.4.7 ศิลปกรรมในสมัยอื่นมีคําดังน้ี 

     พระแกวมรกต 

     พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจากรุงธนบรุี วงเวียนใหญ 

   2.5 การศึกษาองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุรี สรุปไดเปนดังน้ี 

    2.5.1 เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป และในชวงน้ัน

อยูระหวางการสรางบาน แปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหน่ึง ชาง

ศิลปบางสวนเปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง (Style) อยางชัดเจน

น้ันทําไดยาก พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง” ที่

ยังคงขนบความเปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง 

วัสดุ อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรี

อยุธยา นํามาสรางไวเพื่อสรางชาติ และสงผลเช่ือมตอเปนฐานใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร 

    2.5.2 การวิเคราะหคําที่ใชในการเรียนสารานุกรมพบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรี

ที่จําเปนกับชีวิตและบานเมืองครบทุกแขนง คือ 1) จิตรกรรม  2) ประติมากรรม  3) สถาปตยกรรม  

4) ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต  5) ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง  6)วรรณกรรม  7) ศิลปกรรม

ในสมัยอื่น 

   2.6 เพ่ือพัฒนาองคความรูกรุงธนบุรี เปนสารานุกรมฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(e-book) 

    ผูวิจัยจัดการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อวิเคราะหลักษณะของหนังสือ

สารานุกรมสําหรับเยาวชนวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกสและวิเคราะหแนวทางการออกแบบ เพื่อนํามาใชรวมกับคําศัพทที่ไดวิเคราะหใน

ตอนตน ตอบสนองกับเน้ือหาและการใชงานของเยาวชนจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ที่

ไดเชิญผูเช่ียวชาญจากสาขาวิชาตาง ๆ การทําหนังสือสารานุกรม โดยทําการนําองคความรูดาน

ศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่จัดกลุมคําตามเน้ือหามาจัดคําศัพทเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ในหนังสือสารานุกรม 

และทําการสรุปแนวทางในการเขียน เพื่อใหมีลักษณะเปนไปตามเกณฑ การทําหนังสือสารานุกรม 

ดังตอไปน้ี 

    2.6.1 เกณฑการคัดเลือกขอมูลทางประวัติศาสตรและเกณฑการเขียนคํา จะ

พิจารณาดังตอไปน้ี 

     1) คําและขอมูลที่ใชอธิบายคําศัพทตองมีแหลงที่อางอิงที่นาเช่ือถือทั้ง

ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ทั้งตัวผลงานศิลปะน้ันมีตัวตนจริงในปจจุบัน และมีหลักฐานใน

ประวัติศาสตรหรือพงศาวดารแตมีการซอมแซมเปลี่ยนแปลง 
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     2) คําที่เปนคําที่มีการอธิบายใหเขาใจงาย ไมซับซอนเหมาะสมกับ

เยาวชน 

     3) เปนคําที่สามารถจัดหมวดหมู ประเภทคําศัพทกลุมศิลปกรรมสมัย

กรุงธนบุรีได 

     4) คําทุกคําที่นํามาน้ันตองผานการพิจารณาในการสนทนากลุมโดย

ผูเช่ียวชาญ รวมกับคณะผูวิจัย 

     5) หลักเกณฑและรายละเอียดการเรียบเรียงที่ใชในการพิจารณาของ

บรรณาธิการ ดังน้ี 

    2.6.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ การเรียบเรียง ในการเขียนคําในสารานุกรม

กรุงธนบุรี 

     1) คําที่เขียนเปนคําที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับกรุงธนบุรี

ในชวงเวลา 15 ประหวางป พ.ศ.2310 - 2325 

     2) เน้ือหาดานศิลปกรรม สําหรับสารานุกรมฉบับน้ี แบงออกเปน 7 

ประเภท ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลปการแสดง ประยุกต

ศิลป และ ประณีตศิลป 

     3) การเขียนคํา ใหเริ่มตนจาก ช่ือผลงาน ตามดวยความเปนมาหรือ

ความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี บรรยายถึงคุณลักษณะในดานตางๆ เน้ือหา ความสําคัญและ

คุณคาดานความงาม อาจรวมถึงการอธิบายถึงสภาพในปจจุบัน 

     4) หนังสือสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับเยาวชน เรียบเรียงดวยเน้ือหาที่ไมซับซอน กระชับไดใจความ เขาใจงาย เหมาะสําหรับเยาวชน

อายุระหวาง15-25 ป 

     5) เน้ือหาตนฉบับของคําที่จะเขียนในสารานุกรม กําหนดใหมีความยาว

ของของเน้ือหา ประมาณ 1-5 หนากระดาษ A4 ใชแบบอักษร TH Sarabun ขนาดตัวอักษร          

16 พอยท 

     6) ภาพประกอบคําควรมี 1-3 ภาพตอคํา และควรเปนภาพที่วาดหรือ

ถายเอง หากเปนภาพที่มาจากแหลงอื่นตองมีการอางอิงที่มา 

     7) เน้ือหาของแตละคํา ผูเขียนตองเขียนดวยตนเอง และตองไมละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผูอื่นและมีบรรณานุกรมทายเน้ือหาของแตละคํา 

    2.6.3 ผูวิจัยทําการจัดต้ังคณะบรรณาธิการ โดยทําหนาที่แจกจายคําศัพทและ

ติดตอผูเขียน ติดตามตนฉบับจัดระเบียบขอมูลคํา แตงต้ังกรรมการตรวจทานขอเขียนเพิ่มเติมและ

ปรับแก เปนสํานวนที่มีความใกลเคียงกันรวบรวมตนฉบับ และจัดลําดับเรียงตามตัวอักษร จัดหา
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ภาพถายและภาพประกอบผูวิจัยไดเชิญแตงต้ังผูทรง คุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง 

คงชนะ และ รองศาสตราจารย เรไร ไพลวัลย เปนผูตรวจสอบ ขอเขียนตางๆ ภายหลังการตรวจสอบ

จากผูเช่ียวชาญเปนที่เรียบรอย ก็จะดําเนินการไปสูข้ันตอนการปรับแก และเพิ่มเติมเน้ือหาใหมีความ

สมบูรณพรอม เพื่อที่จะออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอไป 

    2.6.4 ผูวิจัยทําการวิเคราะหลักษณะและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารูปแบบและลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาขอมลู

ดานเอกสาร และการเก็บตัวอยางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในปจจุบัน รวมกับการจัดสนทนา

กลุมยอย (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญ อรรถพล ไชยอนันต จากบริษัท 80 Root โดยไดขอสรุป

สําหรับการออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดังน้ี 

     1) มี Interface การใชงานที่งาย เหมาะแกผูเริ่มตนใชงาน ไมซับซอน 

สามารถเขาถึงขอมูลประเภทตางๆไดโดยงาย และมีหนาแสดงสัญลักษณสอนการใชงานประกอบดวย 

     2) การออกแบบใชแบบตัวอักษร (Fonts) ที่ชัดเจนสามารถอานไดงาย 

รวมกับการใช ขนาด สี และระยะหางระหวางบรรทัดที่เหมาะสมมองสบายตา และควรเลือกแบบ

ตัวอักษรภาษาไทยประเภทมีหัว เพราะตองการสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณไทย ในที่น้ีผูวิจัยไดเลือก              

ใชแบบอักษร TH Sarabun เน่ืองจากเปนอักษรชนิดมีหัว ที่ถูกออกแบบใหมีความโคงมนสวยงาม      

อานงาย และมีความรวมสมัย เหมาะกับเยาวชน 

     3) การออกแบบหนา Interface เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหา

เรื่องราว คือ สารานุกรมศิลปกรรมฯ จะใชภาพกําแพงปูนโบราณเปนพื้นหลัง ซอนดวยสมุดไทยขาว

เปนพื้นที่ในการวางเน้ือหา ทั้งน้ีเพื่อสรางบรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความสนใจใน

การเรียนรู 

     4) มีฟงกช่ันสามารถสืบคนหาคําที่สะดวกและรวดเร็ว 

     5) มีภาพประกอบ ที่มีความคมชัด ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

     6) มีการใชเสียงดนตรีประกอบเพื่อสรางอรรถรสในการชม 

     7) มีการเช่ือมโยง(Link) ภายในเน้ือหาไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ที่           

เกี่ยงของได 

     8) สามารถใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน 

คอมพิวเตอรประเภทต้ังโตะ (Laptop) และคอมพิวเตอรประเภทพกพา (Notebook) 
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ภาพท่ี 28 ภาพพื้นหลังของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุฯี 

 

    จากการ วิ เคราะหขอมูลการจัดทําหนังสือสาร นุกรมกรุ งธนบุรีฉบับ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดคําศัพท การวิเคราะหขอมูลและ

การจัดทําหนังสือสารานุกรม และ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส การ

คัดเลือกผูเช่ียวชาญในการเขียนคําอธิบายศัพท ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑในการเขียน และการ

บรรณาธิการ ผูวิจัยไดดําเนินการมาสูข้ันตอนใน การออกแบบและจัดทําหนังสือสารานุกรมศิลปกรรม

กรุงธนบุรีฉบับอิเล็กทรอนิกสฉบับเยาวชน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในตอนตน 

ประกอบกับคําศัพทที่ไดจากการเขียน ของผูเช่ียวชาญ ทําการรวบรวม แกไขและตรวจสอบความ

ถูกตองเปนที่เรียบรอยแลว ก็นํามาสูข้ันตอนการออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

โดยดําเนินการวางแผนและกําหนดแนวทางในการออกแบบจัดทําหนังสือสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส โดยทําการวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสม ตลอดจนการใชงานที่ตอบสองความ

ตองการของกลุมประชากรตัวอยาง ที่เปนเยาวชน 

    2.6.5 ผูวิจัยทําการจัดต้ังคณะบรรณาธิการ โดยทําหนาที่แจกจายคําศัพทและ

ติดตอผูเขียน ติดตามตนฉบับจัดระเบียบขอมูลคํา แตงต้ังกรรมการตรวจทานขอเขียนเพิ่มเติมและ

ปรับแก เปนสํานวนที่มีความใกลเคียงกันรวบรวมตนฉบับ และจัดลําดับเรียงตามตัวอักษร จัดหา

ภาพถายและภาพประกอบผูวิจัยไดเชิญแตงต้ังผูทรง คุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง 

คงชนะ และ รองศาสตราจารย เรไร ไพลวัลย เปนผูตรวจสอบ ขอเขียนตางๆ ภายหลังการตรวจสอบ
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จากผูเช่ียวชาญเปนที่เรียบรอย ก็จะดําเนินการไปสูข้ันตอนการปรับแก และเพิ่มเติมเน้ือหาใหมีความ

สมบูรณพรอม เพื่อที่จะออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอไป 

    2.6.6 การออกแบบหนังสือสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและสรุปทั้งหมด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสรุปทั้งหมดจาก

การจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญและนํามาใชออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

โดยไดทําการวางแผนและกําหนดทิศทางในการออกแบบอยางเปนระบบ มีข้ันตอนในการดําเนินงาน 

ตามวัตถุประสงคในการใชงานและเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน 

    การออกแบบหนังสือสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกส น้ัน 

ผูวิจัยไดทําการออกแบบหนังสือ โดยใหความสําคัญไปที่ภาพประกอบของหลักฐานโบราณวัตถุตางๆ 

ที่แสดงรายละเอียดของลวดลายและโครงสราง ประกอบการใชคําอธิบายทางศิลปะ เพื่อใหผูอานเกิด

ความเขาใจและสรางความนาสนใจ ดวยลักษณะการจัดวางในแตละหนา โทนสี และแบบตัวอักษร 

เพื่อสรางความเปนเอกภาพ และความสวยงามใหกับผลงานตลอดทั้งเลม ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบ

และจัดทําหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส โดยผานการทดลองใชงานในเบื้องตนเพื่อหาขอบกพรอง 

และทําการปรับปรุง พัฒนาแกไขใหสามารถใชงานตอไป โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังน้ี 

     1) พิจารณา/คัดกรองตนฉบบัเปนการพิจารณาขอมูลเน้ือหาโดยกอง

บรรณาธิการ กอนดําเนินการสงไปดําเนินการออกแบบสารานุกรมตอไป 

     2) Interface Template Design เปนการออกแบบสวนการใชงานของ

ผูใช ในลักษณะของหนาหนังสือตนฉบบัอันประกอบไปดวยการวาง Layout  ระบบ Grid  แบบอักษร 

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

     3) Visual Design เปนการออกแบบรปูเลมทัง้หมดอันประกอบไปดวย 

Graphic เน้ือหา (Content) และสือ่ (Media) มาออกแบบตามแนวคิดที่ไดต้ังไวเพื่อจัดทําเปน

สารานุกรมฉบับสมบรูณ 

     4) Proof เปนข้ันตอนการตรวจสอบความเรียบรอยทั้งในสวนของ

เน้ือหา กราฟก และ สือ่ เพื่อเขาสูข้ันตอนการสรางสารานุกรมฉบบัอิเล็กทรอนิกสที่มีปฏิสัมพันธ 

(Interactive) กับผูใชตอไป 

     5) Interactive เปนการนํารูปเลมสารานุกรมทีผ่านการตรวจความ

เรียบรอยแลว มาสรางใหเกิดปฏิสัมพันธกบัผูใชซึ่งประกอบดวย การใชภาพเคลื่อนไหว (Animation)  

การใชเทคนิคพิเศษ (Effect) ในการเปลี่ยนสีภาพ การเช่ือมตอขอมูลเน้ือหา และการกําหนดชวงเวลา

ในการแสดงผล (Timing)  

     6) Discuss เปนข้ันตอนการนําสารานุกรม ฉบับอเิล็กทรอนิกสที่ได

ออกแบบครบทุกกระบวนการขางตนมาทดลองใช เพื่อหาจุดบกพรองในการใชงาน ทัง้ในดานภาพ 
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เน้ือหา สื่อ ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคพิเศษ และระยะเวลาแสดงผล หากยังมีจุดบกพรองอยูจะยอนกลบั

ไปแกไขต้ังแตกระบวนการออกแบบรูปเลมอีกครั้ง (Visual Design) จนเปนทีพ่อใจ  และหากพอใจ

แลวก็จะสิ้นสุดกระบวนการออกแบบ โดยผูวิจัยไดทําแผนภูมแิสดงกระบวนการออกแบบ (Design 

Process) สําหรับสารานุกรมกรงุธนบุรี ฉบบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังภาพที่ 29 
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ภาพท่ี 29 กระบวนการออกแบบสารานุกรมกรุงธนบรุีฯ 

 
 

 

 ผลการสรางสรรคสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 

  สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ น้ี ไดถูกจัดทําข้ึนในลักษณะเปนไฟล

โปรแกรมที่พรอมทํางานไดทันทีโดยไมจําเปนตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูใชงาน

สามารถเขาถึงไดโดยงายและเกิดความสะดวก โดยสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows 

ไมจํากัด Version ของวินโดวที่ติดต้ังใหกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี 

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน มีสวนประกอบ ดังน้ี 

   1) หนาปก 

    นําตูพระธรรมซึ่งเปนงานประณีตศิลปช้ินสําคัญของงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี 

มาออกแบบภาพปกหนาเพื่อสื่อสารใหเกิดความเขาใจแกผูใชวาน่ีคือสารานุกรมที่มีเน้ือหาเกีย่วของกบั

งานศิลปกรรม 

   2) หนาคณะผูจัดทํา 

    ประกอบไปดวยรายช่ือของคณะผูเกี่ยวของในการจัดทําสารานุกรม ซึ่งประกอบ

ไปดวย ที่ปรึกษา บรรณาธิการ คณะผูจัดทํา ผูออกแบบ และเจาของหนังสือ 

   3) หนาสัญลักษณและการใชงาน 

    เปนการแนะนําในสวนของ Interface ตาง ๆ ในสารานุกรมฯ เพื่อสรางความ

เขาใจในการใชงานแกผูใช 

   4) หนาบทนํา 

    บทเกริ่นนําถูกจัดทําในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเพื่อเปนการแนะนําใหเกิด

ความเขาใจถึงความสําคัญ และความเปนมาของกรุงธนบุร ี

   5) หนาสารบัญ 

    ในสวนของสารบัญ ผูวิจัยจะแบงคําตามหมวดอักษรไทย หากตองการใชงาน

สารานุกรมฯ เพียงเลือกหมวดตัวอักษรที่ตองการก็จะสามารถคนคําที่มีพยัญชนะข้ึนตนในหมวดน้ัน ๆ 

ไดทันที 

   6) สวนเน้ือหา 

    ประกอบไปดวยขอมูลเน้ือหา และภาพประกอบพรอมคําอธิบายภาพ อางอิง

เน้ือหา อางอิงภาพ และช่ือผูเขียนคําจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับจัดทําสารานุกรมศิลปกรรมกรุง

ธนบุรี ผูวิจัยไดทําการจัดหมวดหมูของคําตามหมวดพยัญชนะไทย แยกโดยใชลําดับพยัญชนะข้ึนตน
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ของคําน้ัน ๆ ซึ่งในหมวดศิลปกรรมน้ันจะมีคํารวมทั้งสิ้น จํานวน 66 คํา ซึ่งแตละหมวดมีจํานวนคํา 

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 :  เน้ือหาสารานุกรมฯ จะอยูในแผน CD Program 

   7) บทสรุป 

    สรุปสาระสําคัญโดยรวมของการศึกษาศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่ไดรวบรวมไวในเลม

สารานุกรมฯ 

   8) รายช่ือบรรณาธิการ คณะผูจัดทํา และผูเขียนคํา 

    ประกอบดวยรายช่ือของกองบรรณาธิการ และนักวิชาการผูเรียบเรียงเน้ือหาของ

สารานุกรมศิลปกรรมฯ โดยมีรายละเอียดช่ือ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ที่อยู สังกัดหนวยงาน และ

หมายเลขโทรศัพท 

   9) ปกหลัง 
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    หนาสุดทายของสารานุกรม แสดงตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลงานหนังสือสารานุกรมศิลปกรรมฉบับอิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน 

 

 
 

ภาพท่ี 30 หนาปกของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุีฯ 
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ภาพท่ี 31 หนาคณะผูจัดทําของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 
 

ภาพท่ี 32 หนาสัญลักษณและการใชงานของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 
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ภาพท่ี 33 หนาคํานําของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุีฯ 

 
 

ภาพท่ี 34  หนาบทนําของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุีฯ มีสื่อภาพเคลือ่นไหวประกอบ 

   และมีแผงควบคุมเวลา (Seek Bar) พรอมแผงควบคุมความดังของเสียงประกอบ  
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   (Volume Bar) 

 

 
 

ภาพท่ี 35 หนาสารบญัของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุฯี 
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ภาพท่ี 36 ตัวอยางเน้ือหาในหมวด “ก” ของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 37  ตัวอยางหนาประวัติบรรณาธิการ คณะผูจัดทํา และผูเขียนคํา ของสารานุกรมศิลปกรรม   
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              กรุงธนบุรีฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ปกหลงัของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุีฯ 

 การติดต้ังโปรแกรม 

  การติดต้ังโปรแกรม สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ เหมือนกับการ

ติดต้ังโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไป โดยใหผูใชนําแผนโปรแกรมใสเขาไปใน CD-ROM Drive จากน้ันคลิก

เลือกที่ icon ของโปรแกรม สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี icon จะเปนสีแดง เมื่อไดทําการเลือก

เลมสารานุกรมแลว รอสักครูโปรแกรมติดต้ังจะถูกรันข้ึนมาใหโดยอัตโนมัติ และพรอมใชงาน 

 

     
 

ภาพท่ี 39  รูปแบบของ icon สําหรบัเขาใช สารานุกรมศิลปกรรมฯ  
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ภาพท่ี 40 หนาตางโปรแกรมขณะเขาสูกระบวนการติดต้ัง 

  

  หลังจากติดต้ังโปรแกรมแลว สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ จะเขา

สูโหมดพรอมใชงาน ผูใชสามารถคลิกปุมเพื่อเปดหนาสารานุกรมฯ ไดทันที ภายในจะมีหนาแสดง

สัญลักษณและการใชงานเพื่อสรางความเขาใจในการใชแกผูศึกษา การเปดหนาหนังสือสามารถ

เลือกใชงานได 2 ทางเลือก คือ การคลิกปุมเพื่อเปดหนาหนังสือ และการลากมุมหนังสือเพื่อเปดหนา 

แลวแตความสะดวกของผูใชงาน 

  3. เพ่ือเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ประเมิน

ความพึงพอใจของเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีธนบุรี ในดานความรูเก่ียวกับกรุงธนบุรีและการใชหนังสือ

สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส 

   ในข้ันตอนของการประเมินผลและวิเคราะหผลการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 

เก็บขอมูลจากผลงานการออกแบบหนังสือสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส โดยการสรางแบบสอบถาม 

ในลักษณะของระดับชวงช้ันคะแนน (Rating Scale) เพื่อใชประกอบกับหนังสือสารานุกรมฉบับ

อิเล็กทรอนิกส นําไปใชทดสอบและประเมินความพึงพอใจกับผูใชที่เปนกลุมตัวอยางประชากร ที่เปน

เยาวชน อายุระหวาง15 – 25 ปจํานวน70 คน โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน โดย

แบงหัวขอของการวิเคราะหผลการประเมิน 

ออกเปนสวนตางๆ ดังน้ี 

    1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

    2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูสมัยกรุงธนบุรี 
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    3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปกรรมกรุงธนบุรี 

    4) ความพึงพอใจในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

    5) ความพึงพอใจในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

   ในการสํารวจความพึงพอใจของ กลุมประชากรตัวอยาง ผูวิจัยใชการวัดระดับความ

พึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ 

    ระดับคะแนนเปน  1  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด หรือไมดี 

    ระดับคะแนนเปน  2  หมายถึง  พึงพอใจนอย หรือปรับปรุง 

    ระดับคะแนนเปน  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช 

    ระดับคะแนนเปน  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก หรือดี 

    ระดับคะแนนเปน  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

   รวมไปถึงการกําหนดความพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผล 

    ระดับคะแนนเปน   0.00 – 1.50   หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด หรือไมดี 

    ระดับคะแนนเปน   1.50 – 2.50   หมายถึง พึงพอใจนอย หรือปรับปรุง 

    ระดับคะแนนเปน   2.51 – 3.50   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช 

    ระดับคะแนนเปน   3.51 – 4.50   หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี 

    ระดับคะแนนเปน   4.51 – 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินผลในดานตางๆ ผูวิจัยจึงนําการประเมินผล              

ที่เปนคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation (S.D.) โดยมีระดับชวงคะแนน

เฉลี่ยดังน้ี 

   3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับอิเล็กทรอนิกส

สําหรับเยาวชน พบวามีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 70 คน แบงเปนดังน้ี  

    3.1.1 เพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 47.15 และ เพศหญิง จํานวน 

37 คน คิดเปนรอยละ 52.85 

    3.1.2 อายุ 15-18 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 32.85  และ อายุ 19-25 

ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 67.15 

    3.1.3 การศึกษาระดับมัธยม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และ 

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 80 

   3.2 ผลการวิเคราะหขอมูล ดานความพึงพอใจเกี่ยวกบัสารานุกรมกรุงธนบรุี      

ฉบับอิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 

    3.2.1 สรปุความพึงพอใจ เกี่ยวกบัองคความรูสมัยกรุงธนบุร ี
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูสมัยกรุงธนบุรี  
 

 

 จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ตอองคความรูสมัยกรุง

ธนบุรี ในหัวขอทั้งหมดพบวา ในภาพรวมของความพึงพอใจ อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.18)         

โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด ( X = 4.30) กอใหเกิดองคความรูใหม เกี่ยวกับกรุงธนบุรี 

(พ.ศ.2310 - 2325) สวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย รองลงมา ( X = 4.23) คือ เกิดความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับกรุงธนบุรี หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย รองลงมา ( X = 4.11) คือ ความพึงพอใจโดยรวม ตอ

องคความรูในสารานุกรม และหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด ( X = 4.10) คือ องคองคความรู

เกี่ยวกับกรุงธนบุรี ถูกรวบรวมไวในที่เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2 ผลการวิ เคราะหขอมูลความพึงพอใจเกี่ ยวกับองคความรูทาง

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี และศิลปกรรมกรุงธนบุรี 

 

ความพึงพอใจเก่ียวกับองคความรูสมัยกรุงธนบุรี          SD. 

1. เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรุงธนบุร ี 4.23 .618 

2. กอใหเกิดองคความรูใหมเกี่ยวกบักรุงธนบรุี (พ.ศ.2310-2325) 4.30 .645 

3. องคความรูเกี่ยวกบักรงุธนบุรี ถูกรวบรวมไวในที่เดียวกัน 4.10 .725 

4. ความพึงพอใจโดยรวม ตอองคความรูในสารานุกรม 4.11 .692 

 4.18 .670 
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ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางประวัติศาสตรกรุงธนบุรี  

      และศิลปกรรมกรุงธนบุรี 

 

 

 จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรู ดังน้ี 

  องคความรูทางประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวม 

เกี่ยวกับองคความรูทางประวัติศาสตรกรุงธนบุรี อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.23) โดยหัวขอที่ได

ระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.36) คือ เกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตรกรุงธนบุรี และมีความรู

เกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี และหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

(  = 4.11) คือ เกิดความรูใหมในเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี 

  องคความรูทางดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวม

ขององคความรูสมัยกรุงธนบุรี อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.15) โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูง

ที่สุด (  = 4.23) คือ เกิดความรูความเขาใจในศิลปกรรมกรุงธนบุรีสวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย 

รองลงมา (  = 4.21) คือ ไดรับรูความงามในศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย 

ตํ่าที่สุด (  = 4.01) คือ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาตอไป 

 

 

ความพึงพอใจเก่ียวกับองคความรูทางประวัติศาสตรกรุงธนบุร ี   SD. 

1. เกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตรกรงุธนบุร ี 4.36 .723 

2. มีความรูเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณทางประวัติศาสตร   

    สมัยกรงุธนบุร ี 4.24 .669 

3. เกิดองคความรูในเรื่องประวัติศาสตรกรุงธนบุร ี 4.11 .733 

 4.23 .703 

ความพึงพอใจเก่ียวกับองคความรูทางศิลปกรรมกรุงธนบุร ี   SD. 

1. เกิดความรูความเขใจในศิลปกรรมกรงุธนบุร ี 4.23 .705 

2. ไดรับรูความงามของศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุร ี 4.21 .720 

3. เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาตอไป 4.01 .909 

 4.15 .778 
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   3.2.3 ผลการวิเคราะหขอมลูความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

 

 

 จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึง

พอใจ เกี่ยวกับการใชงานหนังสือสารานุกรม ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวมของ การใช

งานหนังสือสารานุกรม อยูในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.19) โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด 

( = 4.40) คือ รูปแบบของสารานุกรม มีความงายตอการสืบคน/ใชงานและสามารถนําความรูที่ได

จากการสืบคน ไปใชใหเปนประโยชน และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด ( = 3.89) คือ ขอมูล

คําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพียงพอ 

 

   3.2.4 ผลการวิเคราะหขอมลูความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม 

 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม   SD. 

1. รูปแบบของสารานุกรม มีความงายตอการสืบคน/ใชงาน 4.40 .668 

2. ภาษาและคําศัพทที่ใชเหมาะสม และเขาใจงาย 4.31 .753 

3. ขอมูลคําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพียงพอ 3.89 .733 

4. ภาพประกอบ กอใหเกิดความเขาใจ ในขอมูลมากย่ิงข้ึน 4.01 .925 

5. สามารถนําความรูที่ไดจากการสบืคน ไปใชใหเปนประโยชน 4.33 .775 

 4.19 .771 

ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส   SD. 

1. สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 4.29 .725 

2. การออกแบบ มีความสวยงามนาสนใจ 4.30 .768 

3. เสียงประกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลองกบัเน้ือหา 4.16 .754 

4. ภาพประกอบ มีสวนชวยสรางความเขาใจ 4.19 .822 
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 จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึง

พอใจ เกี่ยวกับ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวม

ของ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) อยูในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.28) โดยหัวขอที่ได

ระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด ( = 4.44) คือ ตอบสนองการใชงานในยุคปจจุบันสวนหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย 

รองลงมา ( = 4.30) คือ การออกแบบมีความสวยงามนาสนใจ และ หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด 

( = 4.16) คือเสียงประกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา 
 

   3.2.5 ผลการวิเคราะหขอมลูความพึงพอใจตอสารานุกรมกรงุธนบรุี ฉบับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 

 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินระดับความพงึพอใจตอสารานุกรมกรุงธนบรุี ฉบับหนังสือ   

              อิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 

 

 

  จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพึงพอใจ ตอสารานุกรมกรุงธนบุรี 

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวา อยูในระดับ พึงพอใจมาก 

( = 4.20) โดยหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด ( = 4.23) คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรู

ทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี รองลงมา ( = 4.19) คือ สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงาน

5. ตอบสนองการใชงานในยุคปจจบุัน 4.44 .754 

 4.28 .764 

ความพึงพอใจ    SD. 

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูสมัยกรงุธนบรุ ี 4.18 .670 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางประวัติศาสตรสมัย 4.23 .703 

    กรุงธนบุร ี   

3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุร ี 4.15 .778 

4. สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม 4.19 .771 

5. ความพึงพอใจ ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4.18 .764 

 4.20 .779 
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หนังสือสารานุกรม และหัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย ตํ่าที่สุด ( = 4.15) คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค

ความรูทางศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี 
  

   3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะ 

    ผูประเมินที่ เปนกลุมตัวอยางจํานวนหน่ึง ยังไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่เปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุง หนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส ใหกับผูวิจัย โดยมี

สาระสําคัญที่สรุปไดตามลําดับการแสดงความคิดเห็นดังน้ีคือ  

    1) ควรมีภาพประกอบเรื่องและคําอธิบายใหมากพอ เพื่อสรางความเขาใจใน

เน้ือหา จํานวน 7 คน 

    2) นําเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนประโยชน มากกวาการใชขอความ

อธิบายเปนจํานวนมาก จํานวน 3 คน 

    3) สรางความนาสนใจดวยการใชเทคนิคในการนําเสนอขอมูล จํานวน 3 คน  

    4) เน้ือหาและคําอธิบาย ควรมีความเขาใจงาย ไมซับซอนจนเกินไป จํานวน          

2 คน  

    5) ควรมีการใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายประกอบเรื่องราว จํานวน 2 

คน 

           ในสวนของการออกแบบหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสน้ัน ผูประเมินได

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการใชภาพประกอบดังน้ีคือ ภาพที่ใช

ควรมีความละเอียดคมชัด มีสีสันที่สวยงาม สามารถทําการยอขยายเพื่อศึกษารายละเอียดได หรือเปน

ภาพที่ใหบรรยากาศและความรูสึกแบบยอนยุค  การใชตัวอักษรที่เปนขอความพาดหัว ก็ควรมีขนาด

และรูปแบบที่นาสนใจ ในสวนของพื้นภาพ ควรมีความสะอาดและสบายตา เพื่อมิใหรบกวนตัวอักษร

ที่เปนคําอธิบายความหมาย อีกทั้งในสวนของภาพเคลื่อนไหว ก็ควรมีการนําเสียงพากย เสียงดนตรี 

และเสียงประกอบความรูสึกตางๆ เพื่อใหไดอรรถรสและความนาสนใจในการรับชม  

   3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการประชุมแบบความคิดเห็นขอเสนอแนะ จากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปน้ี 

    1. ความคิดเห็นจากการอภิปรายของผูเขารวมประชุม    

     การจัดทําสารานุกรมโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสน้ัน เพื่อใชแบงปนแหลงรวมความรูใหกับเยาวชน  สําหรับโครงการวิจัยสารานุกรมกรุง

ธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีจุดประสงคเพื่อสรางองคความรูไปเผยแพร เน่ืองจากกรุงธนบุรี
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นับไดวาเปนราชธานีที่ถูกลืม เน่ืองจากเปนราชธานีเพียง 15 ป โดยนําเสนอความรู 2 ดาน คือ 

ประวัติศาสตรและศิลปกรรม ผานการวิจัย R & D (Research & Development) เนนการทําวิจัย

เปน 2 เลม ภายใตคํานิยามที่กําหนดไว 

     ขอมูลและเน้ือหาในโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส มาจากขอมูลวิจัยจากผูเช่ียวชาญในการเขียนคําศัพทและการลงพื้นที่ ระหวางการวิจัย

ในครั้งน้ี ไดคนพบองคความรูและหลักฐานใหมๆ อาทิ รามเกียรต์ิ ตอน สัทธาสูร และวิรุณจําบัง  

     ในสวนของแนวคิดการออกแบบสารานุกรมฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้ง 2 

ฉบับ ใชอารมณและความรูสึก (Mood and Tone) ที่แสดงถึงการยอนไปในอดีตในการออกแบบ การ

จัดวางหนา ระยะหางระหวางบรรทัด ดวยการใชตัวอักษรที่มีหัวใหอานงาย สบายตา ซึ่งในสารานุกรม

ประวัติศาสตรก็คลายคลึงกัน เพียงแตเพิ่มเติม วีดีโอและภาพเคลื่อนไหวเพื่อสรางความสนใจแก

เยาวชน เน่ืองจากมีเน้ือหามาก 

     จากการเสนอแนะจากการอภิปราย มีดังน้ี การจัดเก็บขอมูลที่ทันสมัยและ

อํานวยความสะดวกแกการสืบคน สมควรพัฒนา ขยายผลเปนรูปแบบอื่นๆ เชน จัดพิมพเปนหนังสือ 

เพื่อใหประโยชนรอบดาน ซึ่งอาจจะตองหาแหลงงบประมาณหรือแหลงทุนอื่นๆมาสนับสนุน โดย

ขอมูลที่มีคุณคาเหลาน้ีสามารถนําไปใชใหเกิดมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว ทั้งน้ีควรจัดการแขงขันการ

ใชสารานุกรมกรุงธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธสารานุกรม 

     ดร.กลา สมตระกูล ประธานที่ประชุม ไดเสนอแนะ และกลาวแสดงความ

ยินดีช่ืนชม ในการจัดทําสารานุกรมโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่

จะไดรับความรู รวมไปถึงการใชความรูจากสารานุกรมกรุงธนบุรีในหลายๆดาน และหลายชองทาง ใน

สวนขอมูลที่มีคุณคาสามารถนําไปใชใหเกิดมูลคาเพิ่มใหกับขอมูลทางดานการทองเที่ยว ถือวาเปน

ผลงานวิจัยที่มีคุณคาและมีประโยชน ทั้งแกเยาวชนและผูที่ตองการศึกษาหาความรู ในสวนของ

ประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งคอนขางที่จะมีอยูนอยในปจจุบัน แตดวยเวลาและ

งบประมาณ อาจทําให สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับน้ี อาจยังไมเกิดความสมบูรณได ซึ่งหากในภายหลัง

การพัฒนาและปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณแลว ก็ขอและนําใหทําการขยายผล ตอยอด ทั้งการ

นําเสนอผลงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนกระทรวงวัฒนธรรม สํานักนักงานศิลปวัฒนธรรมรวม

สมัย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่จะสามารถสนับสนุน ทั้งในดาน งบประมาณ การจัดพิมพ และการ

เผยแพร ในวงกวางออกไป ซึ่งจะเปนการสรางองคความรูที่ย่ังยืนยาวนาน และเกิดประโยชนสูงสุด 
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     2. สรุปแบบความคิดเห็นขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด หลงัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ตารางท่ี 8  สรุปแบบความคิดเห็นขอเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยสารานุกรม   

               กรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออเิลก็ทรอนิกส (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

 

 

 

 

ตารางท่ี 8  (ตอ)   

ความคิดเห็นในสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ความถ่ี 

1. เปนสิง่ที่ดีมากและมีคุณคา 4 

2. เปนการสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนใหเยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ    

   ระดับอุดมศึกษา ไดศึกษาหาความรูเพิ่มจากเทคโนโลยีทีส่ามารถใชไดใน 

   ชีวิตประจําวัน 

1 

3. งานสารานุกรมเปนงานที่มปีระโยชนเพราะเปนการที่ใหความรูพื้นฐานสําหรบั 

    การวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับธนบรุ ี
1 

4. เปนการใหความรูดานประวัติศาสตรที่นาสนใจ ผานสือ่รวมสมัย 1 

5. คําวาอางอิงควรแกเปนเอกสารอางอิง 1 

ขอเสนอแนะในสารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ความถ่ี 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรมอเิลก็ทรอนิกสฯ 3 

2. ควรจัดทําเปนมุมความรูเกี่ยวกบักรงุธนบุรี ในหองสมุด 2 

3. ควรหาทุนเพิม่เติมเพื่อสามารถจัดพิมพในรูปแบบหนังสือ 2 

3. ควรทําวิจัยตอยอด ใหเปนสื่ออื่น ๆ เชน วีดีโอ การตูน หรือภาพ 3 มิติ ฯลฯ 2 

4. ขยายองคความรูในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตรบุคคลจัดทําเปนศูนยการศึกษา 1 

    ธนบุรี  

5. ปรับเน้ือหาใหสมบรูณย่ิงข้ึนกอนนําไปเผยแพร 1 

6. สิ่งที่ยังไมเดนชัดก็ยังไมควรบันทึกลงในสารานุกรม 1 

7. จัดทําสารานุกรมใหเปนภาษาตางประเทศ 1 
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 จากตารางที่ 8 ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารานุกรมประวัติศาสตรกรุง

ธนบุรีฯ มีความถ่ีสูงสุด คือ “เปนสิ่งที่ดีมากและมีคุณคา” และ มีขอเสนอแนะความถ่ีสูงสุด คือ 

“หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสฯ” 

 สรุปแบบความคิดเห็นขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด หลังการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ตารางท่ี 9  สรุปแบบความคิดเห็นขอเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยสารานุกรม 

              กรุงธนบุรี ฉบบัหนังสอือิเล็กทรอนิกส (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 จากตารางที่ 9 ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบรุฯี 

มีความถ่ีสูงสุด คือ “ดีมาก เปนวิจัยที่มีคุณคา สามารถนําผลงานไปเผยแพรความรูใหเปนรูปธรรม” 

และ มีขอเสนอแนะความถ่ีสูงสุด คือ “หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฯ” 

 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีที่ประชุมมีความเห็นวาเปนผลงานที่ดีมาก 

และมีความคิดเห็นที่ตรงกันในหลากหลายประเด็นทั้งในดานวาจาและจากแบบสอบถามทายการ

 ความคิดเห็นในสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ความถ่ี 

1. ดีมาก เปนวิจัยทีม่ีคุณคา สามารถนําผลงานไปเผยแพรความรูใหเปนรปูธรรม 4 

2. มีความนาสนใจ 1 

3. จัดทําสารานุกรมใหเปนภาษาตางประเทศหรอืภาษาอาเซียน 1 

4. ใหศึกษาเรื่องเรือ และพิพิธภัณฑเรือสมัยธนบรุ ี 1 

ขอเสนอแนะในสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุร ี ความถ่ี 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรมอเิลก็ทรอนิกสฯ 3 

2. ควรจัดทําเปนมุมความรูเกี่ยวกบักรงุธนบุรี ในหองสมดุ 2 

3. ควรหาทุนเพิม่เติมเพื่อสามารถจัดพิมพในรูปแบบหนังสือ 2 

4. ควรทําวิจัยตอยอด ใหเปนสื่ออื่น ๆ เชน วีดีโอ การตูน หรือภาพ 3 มิติ ฯลฯ 2 

5. ปรับเน้ือหาใหสมบรูณย่ิงข้ึนกอนนําไปเผยแพร 1 

6. ขยายองคความรูในดานตาง ๆ เชน เพิ่มหมวดหมูคําศัพท ฯลฯ 1 

7. สิ่งที่ยังไมเดนชัดก็ยังไมควรบันทึกลงในสารานุกรม 1 
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ประชุม คือ “เปนสิ่งที่ดีมาก เปนวิจัยที่มีคุณคา สามารถนําผลงานไปเผยแพรความรูใหเปนรูปธรรม” 

และมีขอเสนอแนะที่ตรงกัน คือ “หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรม

อิเล็กทรอนิกสฯ” 

 

 




