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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

 1. การพัฒนาองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมศิลปกรรม ฉบับหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

 2. การนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมสารานุกรมประวัติศาสตร 

กรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 

 3. การเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และ

ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชน ในเขตพื้นที่ธนบุรี ในดานเน้ือหาและรูปแบบของสารานุกรม 

 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวจะนําเสนอรายงานตามลําดับดังน้ี 

  สรุปผล         

  อภิปรายผล         

  ขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

 

 1. การศึกษาพัฒนาองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุร ีสรุปไดเปนดังน้ี 

  1.1 เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป และในชวงน้ันอยูระหวาง

การสรางบานแปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของชาติจํานวนหน่ึง ชางศิลป

บางสวนเปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง (Style) อยางชัดเจนน้ันทํา

ไดยาก พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง”ที่ยังคงขนบ

ความเปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง วัสดุ 

อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา ไดรับแบบแผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 

นํามาสรางไวเพื่อสรางชาติ และสงผลเช่ือมตอเปนฐานใหศิลปะกรุงรัตนโกสินทร คําศัพทที่ใชใน

สารานุกรมพบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่จําเปนกับชีวิตและบานเมืองครบทุกแขนง คือ 1) จิตรกรรม 

2) ประติมากรรม 3) สถาปตยกรรม 4) วรรณกรรม 5) ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง 6) ประณีตศิลป

และศิลปะประยุกต 7) ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี 
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   ผูวิจัยไดขอสรปุเกี่ยวกับการจัดประเภทและลักษณะตางๆของผลงานศิลปกรรมใน

สมัยกรุงธนบุรีดังน้ี 

   1.1.1 จิตรกรรมมีเน้ือหาของภาพที่มุงสอนประชาชนใหเขาใจพระพุทธศาสนา 

โดยเนนเรื่องไตรภูมิ กลาตีความเพื่อถายทอดเน้ือหางานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญพบใน

สมุดไทย รูปแบบการใชสี มักใชสีแดงเปนหลัก ซึ่งในความเช่ือของงานจิตรกรรมไทยน้ัน สีแดงใชแทน

ความหมายของอากาศหรือแทนพื้นที่ของสวรรคความหลากหลายของการใชสี มีนอยกวาสมัยอยุธยา 

ลักษณะรูปแบบในงานถายทอดอารมณ ความรูสึกที่ดูเขมแข็ง จริงจัง ความออนชอยของเสนและ

รูปแบบปรากฏใหเห็นนอยกวาสมัยกรุงศรีอยุธยา 

   1.1.2 ประติมากรรม มีพระพุทธรูปสมัยกรุงธนบุรี ในดานรูปแบบยังไมปรากฏ

เอกลักษณชัดเจน จากเชิงอรรถในประชุมพงศาวดาร ฉบับจันทุมาศ (เจิม) เขียนไววา สมัยธนบุรีน้ีเริ่ม

มีการสรางพระพุทธรูปแทนตน โดยเปรียบเทียบสวนที่เหมือนและตางจากพุทธลักษณะ แลวปนพระ

ตามสวนที่เหมือน สวนเทคนิคยังคงใชการหลอสัมฤทธ์ิเชน สมัยอยุธยาไดแก พระพุทธรูปฉลอง

พระองค ที่วัดอินทารามฯ และยังพบเทวรูปแกะไมที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

   1.1.3 สถาปตยกรรมแผนผังการสรางพระราชวังยังคงมีการรักษาขนบแบบ                

กรุงศรีอยุธยา 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 

   1.1.4 วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีคงรับอิทธิพลสมัยอยุธยา

เพียงแตรูปแบบการแตงเทาน้ัน การใชถอยคําและความนึกคิดของกวีมีลักษณะเฉพาะตัว สะทอน

ความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ และบุคลิกลักษณะของชาวธนบุรี มีศิลปะแหงการรอยเรียงดวยคําเรียบ

งายใฝสันโดษ (สุภาพร  มากแจง)  วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญแตงข้ึนตามเคาเรื่องที่มีมา           

แตกอน สงอิทธิพลถึงการสรางวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับเปนการสืบทอดภูมิปญญาตอเน่ือง

มาอยางไมขาดสาย 

   1.1.5 ดนตรี การแสดงและการละเลนดวยการกวาดตอนผูคนในยามสงคราม จึงมี

การฟนฟูการละเลนและการแสดงข้ึนใหม ปรากฏช่ือชุดการแสดงและการละเลนเมื่อครั้งอัญเชิญพระ

แกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานในกรุงธนบุรี และงานถวายพระเพลิงพระศพพระพันปหลวง 

กรมพระยาเทพามาตย รายช่ือการแสดงและการละเลนคงมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา มีระเบียบแบบ

แผนอยางอดีตเพียงแตไมละเมียดละมัธยมเทา 
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   1.1.6 ประณีตศิลปและศิลปะประยุกต 

     1) ประณีตศิลปเครื่องเบญจรงคสมัยกรุงธนบุรียังคงมีลวดลายแบบเดิม เชน 

กนก เทพพนม นรสิงห นิยมชามทรงบัว การเคลือบภายในนิยมเคลือบขาวแทนสีเขียวตูพระธรรม 

ลักษณะบานประตูตูพระธรรม เน้ือหาลวดลายมีการเปลี่ยนแปลง  สวนการผูกลายน้ันเปนแบบ

เดียวกับกรุงศรีอยุธยา แตไมสะบัดพลิ้วเทากับของเดิม รูปแบบลวดลายเริ่มมีการประดิษฐใหหางจาก

ความจริง แตไมนิยมตกแตงลวดลายเสาขอบตูมีเพียงการปดทองทึบเทาน้ัน 

     2) ศิลปะประยุกตมีการหลอปนใหญและปนครกตามแบบที่มีมาแตเดิม 

หรือของตางประเทศ และโปรดใหปรับปรุงแกไขเรือ และมีการสรางเรือข้ึนเพิ่มเติมจํานวนมาก ทั้งที่

ทําตามคติแบบอยางเดิมและปรับพัฒนาข้ึนใหม โดยเฉพาะเรือที่ใชติดตอกับตางประเทศเพื่อเจริญ

สัมพันธไมตรีและการรบในภูมิภาคตางๆ 

   1.1.7 ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี เปนผลงานศิลปกรรมที่สรางข้ึน

ในสมัยอื่น แตมีความเกี่ยวเน่ืองกับกรุงธนบุรี ซึ่งจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัยน้ัน ๆ เชน              

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระแกวมรกต 

  1.2 การพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรีเปนสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

   หนังสือสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)             

มีการจัดเรียงคําทางศิลปกรรม โดยจัดแบงเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับตัวอักษรไทย (ก – ฮ) มีการ

เขียนเน้ือหาที่เขาใจงายไมซับซอน เหมาะสําหรับเยาวชน กําหนดคําศัพททางศิลปกรรม 70 คํา โดย

แบงคําศัพทใหผูเช่ียวชาญทําการเขียน แตดวยขอจํากัดดานงานศิลปกรรมหลายช้ินน้ัน ยังหาหลักฐาน

ที่ระบุความสัมพันธเช่ือมโยงกับสมัยกรุงธนบุรีไดยาก จึงไดคํามาจัดทําสารานุกรมจํานวน 66 คํา 

กําหนดหลักเกณฑการเรียบเรียงเขียนคํา อธิบายถึงช่ืองานศิลปกรรม ความเปนมา ช่ือผูสรางสรรค 

ลักษณะ คุณคาทางความงาม ความไพเราะ และมีภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวและเสียงดนตรีประกอบ

เน้ือหา ลักษณะของหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) มีการออกแบบหนา Interface               

ที่เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหาเรื่องราว โดยใชภาพของกําแพงปูนโบราณเปนพื้นหลัง ซอนดวย

สมุดไทยขาวเปนพื้นที่ในการวางเน้ือหาเพื่อสรางบรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความ

สนใจในการเรียนรู ดูงาย ใชงานงายไมซับซอน มีการออกแบบจัดวางสวยงาม ในเน้ือหายังสามารถ

เช่ือมโยง (Links) ไปยังคําที่เกี่ยวของได สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) น้ีอานดวยระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเผยแพรไดในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ แผนบันทึกขอมูล CD หรือ ดาวน

โหลดผานทางเว็บไซต เปนตน 

 2. การนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมสารานุกรมประวัติศาสตร 

กรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 
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  2.1 องคความรูประวัติศาสตรกรุงธนบุร ี

   2.1.1 การศึกษาองคความรูประวัติศาสตรกรุงธนบุรี มีข้ันตอนในการดําเนินงาน

โดยเริ่มจาก การศึกษาเอกสารช้ันตน เชน สมุดไทยตางๆ จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 

จดหมายเหตุโหร บันทึกทรงจําเอกสารงานวิจัยในแงมุมตางๆ เอกสารเรื่องเลากรุงธนบุรี เปนการ

เขียนอิงประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาสมัยกรุงธนบุรี เอกสารที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรีที่มีผูสนใจเขียนถึง

ไวจํานวนมากและหลากหลายกวาสมัยอื่นๆ แตที่ไดรับความนิยมและพบมากคือ เอกสารเรื่องเลาอิง

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

   2.1.2 องคความรูประวัติศาสตร เน้ือหาดานประวัติศาสตรสําหรับสารานุกรมฉบับ

น้ี แบงเน้ือหาออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) บุคคลที่เปนพระราชวงศที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรีทางสายเลือด หรือทางการสมรส 2) บุคคลสําคัญที่มีบทบาทในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือ

กอนสถาปนากรุงธนบุรี 3) บุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญในสมัยกรุงธนบุรี 4) บุคคลสมัยอื่นที่

เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี  

   2.1.3 จากการศึกษาประวัติและผลงานของบุคลตาง ๆ ที่กลาวมา สามารถกลาว

ในภาพรวมถึงบุคคลสมัยกรุงธนบุรีไดวา มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ความเช่ือและศาสนา 

ตลอดจนวัฒนธรรม เสียสละ บุคคลเหลาน้ีลวนมีบทบาทเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี และ

การสรางชาติในยุคน้ี 

  2.2 การพัฒนาองคความรูดานประวัติศาสตรกรุงธนบุรีเปนสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

   หนังสือสารานุกรม ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มีการจัดเรียงคําทาง

ประวัติศาสตร โดยจัดแบงเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับตัวอักษรไทย (ก - ฮ) มีการเขียนเน้ือหาที่

เขาใจงายไมซับซอน เหมาะสําหรับเยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ

ปริญญาตรี มีผูเช่ียวชาญตอบรับการเขียน กําหนดคําทางประวัติศาสตร 70 คํา แตดวยขอจํากัดดาน

งบประมาณ เวลา และที่สําคัญที่สุดคือ การหาความสัมพันธกับกรุงธนบุรีไดยาก จึงไดคํามาจัดทํา

สารานุกรมไมนอยกวา 66 คํา โดยกําหนดหลักเกณฑการเรียบเรียงเขียนคําเปนงานที่สรางข้ึนใน

ชวงเวลา 15 ป ของกรุงธนบุรี คือ ชวง พ.ศ.2310 - 2325 อธิบายถึงบุคคล ความเปนมา และความ

เกี่ยวของกับเหตุการณสมัยกรุงธนบุรี เน้ือหาภายในมีภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวและเสียงดนตรีประกอบ

เน้ือหา ลักษณะของหนังสือสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) มีการออกแบบหนา Interface ที่

เนนสรางความกลมกลืนกับเน้ือหาเรื่องราว โดยใชภาพของผนังไม ซอนดวยกระดาษเกาเปนพื้นที่ใน

การวางเน้ือหาเพื่อสรางบรรยากาศยอนยุค ชวยเสริมอรรถรสและสรางความสนใจในการเรียนรู ดูงาย 

ใชงานงายไมซับซอน มีการออกแบบจัดวางสวยงาม ในเน้ือหายังสามารถเช่ือมโยง (Links) ไปยังคําที่
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เกี่ยวของได สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (e-book) น้ีอานดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเผยแพรได

ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ แผนบันทึกขอมูล CD หรือ ดาวนโหลดผานทางเว็บไซต เปนตน 

 3. การเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีและศิลปกรรมกรุงธนบุรี และ

ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี ในดานเน้ือหาและรูปแบบของสารานุกรม 

  3.1 การเผยแผผลงานจากประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

   จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีที่ประชุมมีความเห็นวาเปนผลงานที่ดีมาก 

และมีความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น แตที่ตรงกันทั้งดวยวาจาและจากแบบสอบถามทายการ

ประชุม คือ “เปนสิ่งที่ดีมาก เปนวิจัยที่มีคุณคา สามารถนําผลงานไปเผยแพรความรูใหเปนรูปธรรม” 

และมีขอเสนอแนะที่ตรงกันทั้งดวยวาจาและจากแบบสอบถาม คือ “หนวยงานที่เกี่ยวของควร

สนับสนุนในการเผยแพรสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสฯ ทั้งในรูปแบบแผนบันทึกขอมูลและหนังสือที่เปน

สิ่งพิมพ” 

  3.2 ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชน ดานเน้ือหา 

   3.2.1 ดานความพึงพอใจ ตอองคความรูสมัยกรุงธนบุรี พบวา ในภาพรวมของ

ความพึงพอใจ อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.18) 

   3.2.2 ดานองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุรี พบวาในภาพรวมของความพึงพอใจ 

อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.15) 

   3.2.3 ดานองคความรูทางประวัติศาสตรกรุงธนบรุี พบวาในภาพรวม ความพึง

พอใจ อยูในระดับ พึงพอใจมาก (  = 4.23) 

 

  3.3 ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชน ดานรูปแบบสารานุกรม 

   3.3.1 ผลความพงึพอใจ เกี่ยวกบัการใชงานหนังสือสารานุกรม ในหัวขอประเมิน

ทั้งหมดพบวาในภาพรวมของ การใชงานหนังสอืสารานุกรม อยูในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.19) 

   3.3.2 ผลความพงึพอใจ เกี่ยวกับ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ใน

หัวขอประเมินทั้งหมดพบวาในภาพรวมของ การใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) อยูในระดับ 

พึงพอใจมาก ( = 4.28) 

   3.3.3 กลุมตัวอยางประชากรไดแสดงความพงึพอใจ ตอสารานุกรมกรุงธนบรุี ฉบบั

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน ทั้งในรปูแบบหนังสือ ในดานการใชงานในระบบอเิลก็ทรอนิกส 

พบวา อยูในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.20) 
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อภิปรายผล 

 

 1. จากผลการศึกษาประวัติ และผลงานของบุคลตางๆ ที่กลาวมา  สามารถกลาวใน

ภาพรวมถึงบุคคลสมัยกรุงธนบุรีไดวา มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ความเช่ือ และศาสนา 

ตลอดจนวัฒนธรรม มีความเสียสละ บุคคลเหลาน้ีลวนแตมีบทบาทเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี และการสรางชาติในยุคน้ี สอดคลองกับ ทรงคุณ จันทจร (2553) ที่กลาววา ทฤษฎีโครงสราง

หนาที่นิยมเช่ือวา สังคมประกอบดวยโครงสรางที่เปนระบบยอยๆหลายระบบ ระบบเหลาน้ีตางมี

หนาที่ของตนเองแตกตางกันออกไป แตจะประสานสัมพันธกันเปนอยางดีสังคมจะเกิดความมัน่คงหรอื

ดุลยภาพ ในการพัฒนาสังคมจึงตองมุงเนนใหโครงสรางตางๆของสังคม คือ บุคคล กลุมองคกรตางๆ 

ปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มศักยภาพและประสานสัมพันธกัน 

  เน้ือหาดานประวัติศาสตร เนนที่ประวัติศาสตรบุคคล แบงกลุมเน้ือหาออกเปน                 

4 ประเภท ไดแก 1) บุคคลที่เปนพระราชวงศที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทางสายเลือด 

หรือทางการสมรส 2) บุคคลสําคัญที่มีบทบาทในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกอนสถาปนากรุงธนบุรี 

3) บุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญในสมัยกรุงธนบุรี  4) บุคคลสมัยอื่นที่ เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี สอดคลองกับ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ (2543) ไดกลาวถึง กลุมบุคคลในสมัยกรุง

ธนบุรีไววา ขุนนางในสมัยพระเจากรุงธนบุรีน้ี อาจแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกคือ ขาหลวง

เดิม กลุมที่สองคือ พวกที่เคยเปนขุนนางช้ันผูใหญพอสมควรในสมัยกรุงศรีอยุธยา กลุมที่สามคือ กลุม

ของขาราชการทั่วไปซึง่สวนหน่ึงก็คือขุนนางกรุงเกา 

 2. ผลการศึกษาเน้ือหาทางศิลปกรรมวา เน่ืองดวยกรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 

15 ป และในชวงน้ันอยูระหวางการสรางบาน แปงเมือง แตก็ไดสรางสรรคศิลปกรรมไวเปนมรดกของ

ชาติจํานวนหน่ึง ชางศิลปบางสวนเปนบุคคลรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา ทําใหการกําหนดแบบอยาง 

(Style) อยางชัดเจนน้ันทําไดยาก พอสรุปไดวา ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิต

และบานเมือง” ที่ยังคงขนบความเปนไทยมีการพัฒนาตอยอดใหแตกตางออกไปก็ดวยขอจํากัดของ

เหตุการณบานเมือง วัสดุ อุปกรณ ทุนทรัพย ทําใหผลงานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมา ไดรับแบบ

แผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา นํามาสรางไวเพื่อสรางชาติ และสงผลเช่ือมตอเปนฐานใหศิลปะกรุง

รัตนโกสินทร องคความรูทางศิลปกรรมที่ใชในการเขียนสารานุกรม พบวามีศิลปกรรมกรุงธนบุรี คือ 

1) จิตรกรรม 2) ประติมากรรม 3) สถาปตยกรรม 4) วรรณกรรม 5) ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง 

6) ประณีตศิลป และศิลปะประยุกต 7) ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี ซึ่งสอดคลองกับ 

จุลทัศน พยาฆรานนท (2558, น. 540-541) การสรางงานศิลปกรรม ณ กรุงธนบุรีน้ัน  มิไดเปนการ

สรางคนพวกหน่ึงใหมีความสามารถเปนชางนานาชนิดข้ึนใหมเพื่อสรางงานศิลปกรรมแหงกรุงธนบุรี 

แตบรรดาผูเปนชางสามารถทําการชางตางๆ ไดน้ันตางเปนคนอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังไมเสียแก
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ขาศึก ภายหลังเสียกรุงคนพวกที่เปนชางยังมีอยู ก็มิไดรับการชักชวนมาอยูรวมกัน ณ ราชธานีแหง

ใหม ถาพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีจะทราบไดวา พระเจาแผนดิน เจานาย 

ขุนนาง ขาราชการ พลเมือง ที่กรุงธนบุรีตางก็เปนชาวกรุงศรีอยุธยาที่เหลือมาภายหลังเสียกรุงศรี

อยุธยาดวยกันทั้งน้ัน ดังน้ีงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีจึงกลาวไดวาเปนการสืบสานศิลปกรรมสมัย

ปลายกรุงศรีอยุธยา มิใหขาดสายไวไดชวงหน่ึง ที่กลาวมาจะเห็นไดวา ศิลปะกรุงธนบุรีน้ัน 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 

  ผลการวิจัยที่พบวาศิลปะสมัยธนบุรีน้ันมีครบทุกแขนง สอดคลองกับแนวความคิดของ 

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 

 3. เยาวชนไดแสดงความพึงพอใจ ตอสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับเยาวชน ในหัวขอประเมินทั้งหมดพบวา อยูในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.20)  

  ดานเน้ือหามีความพึงพอใจเกี่ยวกับองคความรูทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีได

คาเฉลี่ย ( = 4.23) และความพึงพอใจกับองคความรูทางศิลปกรรม คาเฉลี่ย ( = 4.15)  

  ดานรูปแบบ คือ สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม คาเฉลี่ย ( = 

4.19)  และความพึงพอใจ ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย ( = 4.15) 

  การที่เยาวชนเกิดความสนใจตอความรูดานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี อาจเปนไปไดวา 

เน่ืองจากเอกสาร ตํารา และนักวิชาการที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีน้ัน มีนอย 

ไมไดกลาวถึงไวเลย ดวยเหตุผลที่วาเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 15 ป ทําใหไมปรากฏรูปแบบทาง

ศิลปกรรมที่ชัดเจน สุภัทรดิศ ดิศกุล (2539, น. 37) อธิบายในหนังสือศิลปะในประเทศไทยไววา 

“สําหรับพุทธศิลปะในสมัยกรุงธนบุรีน้ัน เน่ืองจากมีระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 ป และมีลักษณะคลาย

กับพุทธศิลปะแบบอยุธยา จึงจัดรวมไวในศิลปะสมัยอยุธยาและจากการศึกษาเอกสารของผูวิจัย
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หนังสือที่เกี่ยวของกับศิลปกรรมกรุงธนบุรีอยูเพียงเลมเดียว คือ “15 ป ศิลปกรรมกรุงธนบุรี” จัดทํา

โดยธนาคารกสิกรไทย 

  หากพิจารณาความพึงพอใจในหัวขอยอย จะพบวา หัวขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย สูงที่สุด  

(  = 4.44) คือ ตอบสนองการใชงานในยุคปจจุบันซึ่งสอดคลองกับ งานศึกษาวิจัยเรือ่ง คานิยมดิจิทัล

กับพฤติกรรมดานการสื่อสารออนไลนของเด็กและเยาวชนไทยของ ฑิตยา ปยภัณฑ (2557) ที่พบวา

กิจกรรมยามวางที่เด็กและเยาวชนไทยเลือกทําเปนอยางแรกคือ ใชอินเทอรเน็ต มีความถ่ีในการใชสื่อ

ออนไลนทุกวัน และระยะเวลาที่ใชสื่อออนไลนโดยรวมน้ันมากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน ขอคนพบดังกลาว

แสดงใหเห็นวา เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนในระดับที่สูงมากสวนหัวขอที่ได

ระดับคาเฉลี่ย รองลงมา (  = 4.40) คือ รูปแบบของสารานุกรม มีความงายตอการสืบคน/ใชงาน

และสามารถนําความรูที่ไดจากการสืบคน ไปใชใหเปนประโยชน 

  จากการวิจัยในเรื่องน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมและประวัติบุคคล ซึ่งเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ

กันในการสรางเมืองแหงใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมทางวัฒนธรรม               

ทรงคุณ จันทจร (2553) ไดอางถึงทฤษฎีของ โบรนิสโลว  มาลินโนวสกี  (ค.ศ.1884-1942 )                   

นักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด ที่เสนอวา องคประกอบตาง ๆ ของวัฒนธรรมไดทําหนาที่ตอบสนอง

วามตองการจําเปนของมนุษยและวัฒนธรรม เชน อาหาร ที่อยูอาศัย และการมีลูกหลานสืบเผาพันธุ 

จึงตองมีการรวมตัวกันเปนชุมชนหรือกลุมสังคม หรือแมแตการสรางสัญลักษณทางวัฒนธรรมข้ึนใชก็

เพื่อทําหนาที่ควบคุมใหบุคคลตองปฏิบัติหรือกระทําตามแบบที่กําหนด เพื่อใหตอบสนองความ

ตองการจําเปนไดอยางเปนระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการต้ังกลุมหรือชุมชนและ

วัฒนธรรมข้ึนใหมก็เปนสาเหตุใหมีความจําเปนเพิ่มข้ึนอีก 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่องสารานุกรมกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

  1.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพของระบบปฏิบั ติการที่ เกี่ยวของกับการออกแบบ

สารานุกรมใหมีความหลากหลายและสอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี 

  1.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน ระบบ

สารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการออกแบบ เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับปจจัย           

ในดานตางๆ 
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  1.3 ควรศึกษาวิจัยตอยอดเรื่องสารานุกรมกรุงธนบุรี ในดานเรื่องราว หรือเหตุการณ

สําคัญอื่นๆในสมัยกรุงธนบุรี ในรูปแบบฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส   

  1.4 ควรศึกษาวิจัยเรื่องราวกรุงธนบุรีในสื่ออื่นๆที่ตอบสนองความตองการของกลุมคน

หลายลักษณะ เชน เยาวชน คนพิการ ชาวตางประเทศ เปนตน 

 

 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชประโยชน 

  2.1 คณะหรือสถานศึกษาควรนําสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเยาวชนไดรับรูและปลูกฝงความรักชาติ 

  2.2 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรนําไปจัดทําเปน

ฐานขอมูลของศูนยขอมูลธนบุรี 

  2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนในการพัฒนา

สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถเผยแพรบนแอพพลิเคชัน (Application) เพื่อใหใชงานผาน

อุปกรณโทรศัพทมือถือประเภท สมารทโฟน  และแท็บเล็ต (Tablet) ไดดวย 

  2.4 มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการผลิต จัดทําและเผยแพร

สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหเปนที่รูจักในวงกวาง 

  2.5 มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการพิมพ สารานุกรมกรุงธนบุรี

เปนสิ่งพิมพ 

  2.6 มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําสารานุกรมกรุงธนบุรีเปน

ภาษาตางประเทศ 

 

 




