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ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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ละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 2. ความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ในแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 3. ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากการส ารวจพบว่า 
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร
ทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ปีการศึกษา  2563  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านงบประมาณ (ร้อยละ 83.65) ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.81) ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.88) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.57) ด้าน
ฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.97) ด้านคู่มือการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.84) 
ด้านซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 69.71)  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การอ่านหนังสือโดยท่ัวไปของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงต าราเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ฯลฯ พบว่า พฤติกรรมการอ่านของคนไทยนั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไม่มีเวลาในการอ่าน 
สายตาไม่ดี หรือไม่สามารถพกพาหนังสือหลายเล่มไปในเวลาเดียวกันได้ ท าให้ในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการเรื่องของการท างาน การเรียน การส่ือสาร ฯลฯ 
ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้บริโภคมากได้ เป็นอย่างดี เนื่องจากส่งผล
ท าให้พฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้บริโภคเปล่ียนไป คือ เปล่ียนจากการ อ่านหนังสือท่ีเป็นการดาษ
น้อยลง และหันไปใช้เทคโนโลยีส่ือออนไลน์หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาก ขึ้น เช่น ส่ือข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต ส่ือบันเทิง ส่ือทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งนั้นหมายถึงว่าอินเตอร์เน็ต ช่วยท าให้การอ่านหนังสือของ
ผู้บริโภคนั้นง่ายขึ้น และท าให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีกลุ่ม นักลงทุนบางกลุ่มมองเห็นช่องทาง
ตลาดทางส่ืออินเตอร์เน็ตหรือการค้นคว้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

อินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร 
การอ่านข่าว หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การศึกษาเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ การติดต่อซื้อขาย 
การแลกเปล่ียนสินค้า สามารถกระท าได้โดยไม่มีขอบเขตท้ังเรื่องของเวลาและสถานท่ี ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจ
อย่างหนึ่งท่ีคนไทยในปัจจุบัน หันมาให้ความส าคัญกับอินเตอร์เน็ต เพราะ สามารถท าให้ปรับตัวเข้าสู่
ยุคสมัย และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  

ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีนัยส าคัญมากพอ ส าหรับ
ภาคธุรกิจท่ีจะผลิตสารสนเทศ (Content) รวมถึงการท าการตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเป็น
จ านวนมาก ส่งผลท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องมากมายบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการ
ขยายตัวของ ข้อมูลหรือเนื้อหาดิจิทัลต่าง ๆ บทอินเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน  

แนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความก้าวหน้าขึ้นอย่าง รวดเร็ว 
มุ่งเน้นในการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดการน ามาใช้ประโยชน์สูงสุด ท้ังด้านธุรกิจ  ด้าน 
การศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านความมั่นคง โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการ ส่ือสารเป็น พื้นฐาน
ส าคัญในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจ ากัด ผู้บริโภคสามารถ เข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง การรับรู้ข่าวสารจึงไม่ได้ถูกจ ากัดจากการอ่านจาก  ส่ือประเภทเดิมอีกต่อไป 
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถของนักการตลาด และจะต้องให้ความส าคัญกับทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จัดว่าเป็นสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งท่ีก าลังได้รับความ สนใจจาก
นักเรียน/นักศึกษา หรือประชาชนท่ัวไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะครอบคลุมหนังสือท่ัว ๆ ไปท่ีจัดท า
แล้วสามารถอ่านได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่าน มีโปรแกรมใน
การอ่านโดย เฉพาะต าราอิเล็กทรอนิกส์จะเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องน ามา
จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ ในปัจจุบันทุกประเทศเห็นความส าคัญในการจัดท า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยด าเนินการ
และจัดการให้เกิดระบบการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในยุคแรก ๆ  ใช้ระบบส่ือสารท่ีมีอยู่ในขณะนั้น 
เช่น การจัดการเรียนการสอนทางวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม แต่ในปัจจุบันใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เป็นส่ือท่ีส าคัญในการด าเนินการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคิดเหล่านั้นก าลังจะ เปล่ียนไป 
เมื่อมีการผลิตเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีขนาดพอเหมาะ สามารถพกพาไปไหน มาไหนได้ 
เช่นเดียวกับหนังสือจริง ๆ น้ าหนักเบา แม้ว่าหนังสือเล่มนั้นจะมีเป็นพันๆ นอกจากนี้ยัง สามารถอ่าน
หนังสือได้หลากหลายเล่ม หลากหลายประเภท เช่น พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร หนังสือพิมพ์  โดยไม่ต้อง
หอบหนังสือทุกเล่มติดตัวไปด้วย แม้ในภาพรวมแล้วหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะยังไม่อาจถือ ได้ว่าประสบ
ความส าเร็จมากนักในตลาด เพราะจ านวนคนท่ีชอบอ่านหนังสือจริง ๆ  ยังมีน้อย คนส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยและ
ชอบหนังสือกระดาษเป็นเล่มเพราะจะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวหนังสือมากกว่าการอ่านผ่านเครื่อง แต่อย่างไร
ก็ตาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเข้ามาแทน
หนังสือท่ีเป็นกระดาษได้สักวันหนึ่งในอนาคต 
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของห้องสมุด 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน 
ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

     ผลการวิจัยเรื่องนี้จะท าให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระ

เกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และจะได้น าข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางและการจัดท าแผนด าเนินการ เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสภาพ

การด าเนินงานของห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยส าหรับครูและ

นักเรียนต่อไป 

 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ปีการศึกษา 2563 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book หรือ e-Book) หมายถึง รูปแบบของหนังสือ
รูปแบบหนึ่งอยู่ในรูปส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ สามารถน าเสนอเนื้อหา
ได้ท้ังข้อความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงเอกสารจากจุดใดจุดหนึ่งใน
ชุดเดียวกันหรือเอกสารอื่น ๆ ได้ มีลักษณะคล้ายหนังสือท่ีเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยเรื่องราวเนื้อหา
ตามล าดับหัวข้อท่ีชัดเจน เป็นส่ือท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถเลือก
ได้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก 
 2.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ ประทับใจท่ี
เกิดการตอบสนองตามความต้องการของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
จากการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

   งานวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร

ทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงราย จ านวน 320 คน 
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 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
     2.1  ตัวแปรต้น คือ เพศ  สถานภาพส่วนตัว  จ านวนครั้ง/การใช้บริการ  ช่วงเวลาของการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
     2.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.  ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.  น าข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดในปีต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและได้น ามาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.  ประเภทของหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
4.  โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
5.  รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
6.  ความพึงพอใจ 
7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ คือ Electronic Books หรือท่ีนิยม เรียกกัน

อย่างแพร่หลายว่า e-book นั้น ซึ่ง Andries Van Dam เป็นบุคคลแรกท่ีได้บัญญัติค าว่า Electronic 
Books ขึ้น ซึ่งหมายถึงข้อความหรือข้อมูลท่ีสร้างขึ้นอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ โดยข้อดีของ หนังสือหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์คือ เนื้อเรื่องหรือข้อมูลในหนังสือเล่ม ถ้ามีการเห็นควรว่าดีสามารถ น าไปถ่ายทอด
ลงในคอมพิวเตอร์แล้วท าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการรายละเอียด เช่น ภาพประกอบ (Reynolds 
& Derose, 1992 : 263)  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายท่าน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 
คือ ลักษณะของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์และในลักษณะท่ีเป็นท้ังซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รวมกัน เป็นหนังสือเล่มท่ีถูกดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูล
ได้จากจอคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และสามารถดึงข้อมูล (Download) 
มาจากอินเทอร์เน็ตหรือซีดีรอมได้ง่าย 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความท่ี
เหมือนกันและเสริมกัน ดังนี้ 
 ไพฑูรย์ สีฟ้า (2551 : 14) ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว่า “อีบุ๊ค” (e-book,e-

Book,eBook,EBook) เป็นค าภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือ

ท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูล

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ังในระบบออฟไลน์และออนไลน์คุณลักษณะ

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมี

ปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียงภาพเคล่ือนไหว 

แบบทดสอบ และสามารถส่ังพิมพ์เอกสารได้ตามต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งท่ีส าคัญ 

คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อความให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีใน

หนังสือธรรมดาท่ัวไป 

 ถาวร นุ่นละออง (2550 : 11-13) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้อ่านสามารถอ่าน

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอื่น ๆ  ได้ ส าหรับหนังสือหรือเออกสารอิเล็กทรอนิกส์

นั้นจะมีความหมายรวมถึงเนื้อหา ท่ีถูกดัดแปลงอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมาได้โดยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ให้มีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกรวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถอ่านพร้อมกันได้

โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดท่ัว ๆ ไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Book) คือ เครื่องมือท่ีต้องมีอุปกรณ์ในการอ่าน คือฮาร์ดแวร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ  พร้อมท้ังติดต้ังระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ท่ีใช้อ่านข้อความ

ต่างๆ เช่น ออแกไนเชอร์แบบพกพา, Pocket Pc พีดีเอ เป็นต้น ส่วนการดึงดูดข้อมูล e-book ใน

ปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้อ่านข้อมูลจาก e-book และซอฟต์แวร์ท่ีใช้เขียนข้อมูล

ออกมาเป็น e-book 

 เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม (2559 : 44) กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ย่อมาจากค าว่า 

Electric Book หมายถึง หนังสือท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ 

ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถแทรกภาพ เสียง 

ภาพเคล่ือนไหวแบบทดสอบ และสามารถส่ังพิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการ

หนึ่งท่ีส าคัญคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 
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 เชาวลิต  ประดิษฐ์ (2550 : 1) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์พกพา
อื่น ๆ ได้ส าหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาท่ีถูกดัดแปลงอยู่
ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมาได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ให้มีลักษณะพิเศษคือสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถอ่านพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้อีฝ่ายส่งคืนห้องสมุดเช่นเดียวกับ
หนังสือในห้องสมุดท่ัว ๆ ไป  
 ณัฐวัฒน์  เต็มไชยวณิช (2552 : 174) กล่าวว่า E-Book มาจากค าว่า Electronic Book แปบตรงตัว
ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหนังสือท่ีเก็บอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบของไฟล์
โปรแกรมท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดอ่านได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  เช่น คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก PDA เป็นต้น 
 พวงผกา  ลือยศ (2554 : 15) ได้สรุปความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
คือ หนังสือท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอยู่ในรูปแบบของส่ือดิจิตอลธรรมดาหรือส่ือมัลติมีเดีย
ท่ีเผยแพร่ได้ท้ังในระบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การบันทึกลงแผ่นซีดีรอม ดีวีดีรอม และการเผยแพร่
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ HTML PDF และอื่น ๆ เป็นส่ือท่ีเอื้อต่อระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งภายในหนังสือจะประกอบด้วยเนื้อหาท่ีเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดี
ทัศน์ ท้ังนี้ยังสามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ  ภายในเล่ม หรือเช่ือมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ได้
อีกด้วย 
 ภาสกร  เรืองรอง (2557 : 1) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) หมายถึง การน าเสนอเนื้อหาของหนังสือในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเผยแพร่บน
ระบบเครือข่าย และสามารถดาวน์โหลดลงมาใช้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบ CD ท่ีสามารถ
ติดต้ังได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ชวนพิศ  ปะกิระน า (2554 : 33) กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึง ส่ือการน าเสนอใน
รูปแบบหนังสือทางจอคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอและ
เสียงมีการประสานและเช่ือมโยงเนื้อหา ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ตามต้องการ โดยการคลิกเนื้อหา
ท่ีอยากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 จากการให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้
ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือเอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถแสดงผลข้อมูล
เรื่องราวได้หลากหลายลักษณะท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ท้ังจาก
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือท่ีใช้ได้ท้ังระบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ตามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก 
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2.  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
เสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ (2545 : 33-35) ได้รวบรวมคุณประโยชน์ท่ีหลากหลายของหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนี้  
1.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจและ สามารถเลือกเรียน

ได้ตามเวลาสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก  
2.  การตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีให้ท้ังสีสัน ภาพ และเสียงท าให้ เกิดความต่ืนเต้น

และไม่เบ่ือหน่าย  
3.  ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ท่ีลด เวลาลดค่าใช้จ่าย

สนองความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ท าให้ผู้เรียน บรรลุจุดมุ่งหมาย  
4.  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อท่ีสนใจข้อใดก่อนก็ได้และสามารถย้อนกลับ ไปกลับมาใน

เอกสารหรือกลับมาเริ่มต้นท่ีจุดเริ่มต้นใหม่ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
5.  สามารถแสดงท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงได้พร้อมกัน หรือจะเลือกให้

แสดงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  
6.  การจัดเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บเป็นไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว

และเสียง โดยใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนย์รวมแล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้โดยการเช่ือมโยง ข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ 
ท่ีอยู่คนละท่ีเข้าด้วยกัน  

7.  สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุง
บทเรียนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี  

8.  ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันกับเรื่องท่ีก าลังศึกษา จากแฟ้ม เอกสารอื่น ๆ ท่ี
เช่ือมโยงอยู่ได้อย่างไม่จ ากัดจากท่ัวโลก  

9.  เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิดและมีทัศนะท่ีเป็น logical เพราะการโต้ตอบกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะต้องท าอย่างมีขั้นตอน มีระเบียบ และมีเหตุผล พอสมควร เป็นการฝึก
ลักษณะนิสัยท่ีดีให้กับผู้เรียน  

10.  ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียน การสอนในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่าง เกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย  

11.  ครูมีเวลาติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มากขึ้น  
12.  ครูมีเวลาศึกษาต ารา และพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากขึ้น  
13.  ช่วยพัฒนาทางวิชาการ 
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ชลธิชา  วรภู. (2563) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนี ้

1.  ส าหรับผู้อ่าน 

     1.1  ขั้นตอนง่ายในการอ่าน และค้นหาหนังสือ 

     1.2  ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บหนังสือ 

     1.3  อ่านหนังสือได้จากทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

2.  ส าหรับห้องสมุด 

     2.1  สะดวกในการให้บริการหนังสือ 

     2.2  ไม่ต้องใช้สถานท่ีมากในการจัดเก็บหนังสือ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

     2.3  ลดงานท่ีเกิดจากการซ่อม จัดเก็บ และการจัดเรียงหนังสือ 

     2.4  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ 

     2.5  มีรายงานแสดงการเข้ามาอ่านหนังสือ 

        3.  ส าหรับส านักพิมพ์และผู้เขียน 

              3.1  ลดขั้นตอนในการจัดท าหนังสือ 

              3.2  ลดค่าใช้จ่ายและความเส่ียงในการจัดพิมพ์หนังสือ 

              3.3  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ าน่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ 

              3.4  เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายหนังสือ 

              3.5  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตรงถึงผู้อ่าน 

 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นสะดวกในการให้บริการหนังสือ ไม่ต้องใช้

สถานท่ีมากในการจัดเก็บหนังสือ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลดงานท่ีเกิดจากการซ่อม จัดเก็บ และ

การจัดเรียงหนังสือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ มีรายงานแสดง

การเข้ามาอ่านหนังสือ และสามารถอ่านหนังสือได้จากทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
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  3.  ประเภทของหนังสือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์                        

เบเกอร์ (Baker, 1992) ได้มีการแบ่งประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 10 ประเภท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต ารา (Textbooks) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีรูปหนังสือ

ปกติท่ีพบเห็นท่ัวไป ซึ่งเป็นการแปลงหนังสือจากสภาพส่ิงพิมพ์ปกติเป็นสัญญาณดิจิตอล และเพิ่มศักยภาพเดิม

การน าเสนอ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้น

พื้นฐาน เช่น การเปิดหน้าหนังสือ การสืบค้น การคัดเลือก เป็นต้น  

2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียงอ่าน เป็นการอ่านหนังสือแบบออก เสียงอ่าน เหมาะ

ส าหรับหนังสือเด็กเริ่มเรียน หรือหนังสือฝึกออกเสียง หรือฝึกพูด (Talking Book) เป็นต้น โดยเน้นด้าน

การน าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นตัวอักษรและเสียงเป็นหลัก นิยมใช้กับกลุ่มผู้อ่านท่ีมี ระดับลักษณะทางภาษา

โดยเฉพาะด้านการฟังหรือการอ่านค่อนข้างต่างเหมาะส าหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาของเด็ก ๆ หรือผู้

ท่ีก าลังฝึกภาษาท่ีสอง หรือฝึกภาษาใหม่เป็นต้น  

3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพ (Static Picture Books) เป็นหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์

ท่ีเน้นจัดเก็บและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบภาพนิ่ง (Static Picture) หรืออัลบั้ม ภาพเป็นหลัก 

เสริมด้วยการน าศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอ เช่น การเลือกภาพท่ี ต้องการขยาย

หรือย่อขนาดของภาพหรือตัวอักษร การส าเนาหรือการถ่ายโอนภาพ การแต่งเติม ภาพ การเลือก

เฉพาะส่วนของภาพ (Cropping) หรือเพิ่มข้อมูล เช่ือมโยงภายใน (Linking information) เช่น เช่ือม

ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม เช่ือมข้อมูลเสียงประกอบ เป็นต้น  

4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) เป็นหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้น การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบภาพวีดิทัศน์ (Video Clips) หรือ ภาพยนตร์

ส้ัน (Films Clips) ผนวกกับข้อมูลสนเทศท่ีอยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) ให้ ผู้อ่านสามารถเลือก

ชมศึกษาข้อมูลได้ ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ หรือ เหตุการณ์ส าคัญ เช่น 

ภาพเหตุการณ์สงคราโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลส าคัญ ๆ ของโลกในโอกาสต่าง ๆ ภาพ

เหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลกเป็นต้น  
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5.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia) เป็นหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์

ท่ีเน้นเสนอสารสนเทศ ในลักษณะแบบส่ือผสมระหว่างส่ือภาพ (Visual Media) เป็นท้ัง ภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหวกับส่ือประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะต่าง ๆ  ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์อื่น

เช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว  

6.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia books) เป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสม แต่มีความ หลากหลายใน

ด้านความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มท่ีบันทึกในลักษณะต่าง ๆ  เช่น ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียงดนตรี และอื่น ๆ เป็นต้น  

7.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง (Hypermedia Book) เป็น หนังสือท่ีสามารถ

เช่ือมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิก เพื่อเช่ือม

ไปสู่เนื้อหาสาระท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันภายใน การเช่ือมโยงเช่นนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับ  บทเรียน

โปรแกรมแบบแตกกิ่ง (Branching Programmed Instruction) นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมโยงกับ

แหล่งเอกสารภายนอก (External or Information Sources) เมื่อเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  

8.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books) เป็นหนังสือประสม 

แต่มีการใช้โปรแกรมช้ันสูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือ ปฏิสัมพันธ์ กับผู้อ่านเสมือน หนังสือมีสติปัญญา 

(อัจฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโต้ตอบ หรือปฏิกิริยากับผู้อ่าน  

9.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบส่ือหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีหลักต่าง ๆ คล้ายกับ Hypermedia Electronic Books แต่เน้นการเช่ือมโยงกับ

แหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย (Online Information Sources) ท้ังท่ีเป็นเครือข่ายเปิด 

และเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย  

10.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ แบบท่ีกล่าว มาแล้วผสมกัน สามารถ

เช่ือมโยงแหล่งข้อมูลท้ังจากแหล่งภายในและภายนอกสามารถน าเสนอข้อมูล ในระบบส่ือท่ีหลากหลาย 

สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้หลากหลาย 
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4.  โครงสร้ำงของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 1.  แบบเส้นตรง (Linear Program) รูปแบบของโครงสร้างแบบนี้จะเป็นลักษณะเส้นตรงท่ี
ผู้อ่านจะเริ่มอ่านไปทีละหน้าตามล าดับ การย้อนกลับไปหน้าเดิมก็จะเป็นการย้อนกลับไปหน้าท่ีผ่าน
มาแล้วตามล าดับด้วยเช่นกัน (Dean, 1997 : 110-111) 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1 

แสดงผังโครงสร้างในรูปแบบเส้นตรง (Linear Program) ท่ีมา : (Dean, 1997 : 111) 
 

 2.  แบบสาขา (Non-Linear Program) หนังสือท่ีมีขนาดใหญ่ควรจะจัดระบบเป็นสาขาหรือ
กลุ่มพื้นท่ีท่ีผู้อ่านสามารถเลือกติดตามไปยังสาขาท่ีจะน าไปยังทางแยก และไปยังกลุ่มของหน้าท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือเป็นการให้ข้ามจากสาขาหนึ่งได้โดยไม่ต้องมีการย้อนกลับขึ้นไปก่อน การท่ีจะน าทางจากสาขาหลัก
สาขาหนึ่งไปยังอีกสาขาหนึ่งผู้อ่านต้องย้อนล าดับของสาขานั้น ๆ กลับไปท่ีจุดเริ่มต้นก่อน คือ ผู้เรียน
สามารถไปตามเส้นทางต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ในบางครั้งอาจมีลักษณะเส้นตรง (Linear) คือ เดินไปตาม
เส้นทางอย่างเป็นล าดับจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง จากสารสนเทศหนึ่งไปยังอีกสารสนเทศหนึ่ง
แยกแขนงไปตามล าดับเนื้อหา หรือเดินไปตามเส้นทางอย่างอิสระไม่ก าหนดขอบเขตของเส้นทาง 
(Dean, 1997 : 111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงผังโครงสร้างในรูปแบบสาขา (Non-linear Program) ท่ีมา : (Dean, 1997 : 113) 

Next 

Back 
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จากลักษณะโครงสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนสามารถก าหนดหรือเลือก
เรียนได้ตามความรู้พื้นฐานความต้องการและความสามารถของตนเอง ซึ่งบทเรียนจะมีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา รวมถึงการเช่ือมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างคล้ายกับหนังสือท่ีจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มท่ัว ๆ  ไป ซึ่งประกอบด้วย 
ปกหน้า-ปกหลัง สารบัญ เนื้อหาภายในเล่มและดัชนี เนื้อหาในเล่มอาจจะแบ่งออกเป็นบท ๆ  แต่ละบทจะมี
จ านวนหน้ามากน้อยแตกต่างกันไป ในแต่ละหน้าจะประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง (อาจจะแสดงทันทีหรือปรากฏเป็นปุ่มไว้ให้กดเรียกก็ได้) ดังภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 3 โครงสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมา : (Barker and Manji, 1991 : 274) 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนังสือเล่มในการพริกหน้า โดยท่ีไม่ได้มีการพลิกหน้า
จริง หากแต่เป็นไปในลักษณะของการซ้อมทับกัน (Barker and Singh, 1985. Quoted in Barker 
and Manji, 1991 : 276) ส่ิงท่ีแตกต่างกันระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือเล่มอย่างเด่นชัด
นั่นก็คือ การปฏิสัมพันธ์ และความเป็นพลวัต (Barker, 1996 :14) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละเล่ม ท่ังนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน และการปฏิสัมพันธ์จากผู้อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเหมือนกับหนังสือเล่มดังภาพประกอบ 4 คือ มีหน้าปก เพื่อบอกข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับหนังสือ หากใน 1 หน้ามีข้อมูลเป็นหน้าคู่ ด้านซ้ายมือเป็นหน้าซ้าย ด้านขวามือจะเปน็หน้าขวา 
กดปุ่มไปหน้าก็จะไปยังหน้าต่อไป กดปุ่มถอยหลังจะกลับไปหน้าก่อน นอกจากนี้ยังสามารถกระโดด
ข้ามไปยังหน้าท่ีผู้อ่านต้องการได้อีกด้วย หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าก่อนออกจากโปรแกรม ถึงแม้ว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะคล้ายกับหนังสือเล่มมาก แต่ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่มากมายในหนังสือเล่มไม่สามารถส่ง
อิทธิพลมายังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลค านิยามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมา : (Barker, 1992 : 142) 
 

จากการสรุปของไพฑูรย์ ศรีฟ้าได้กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมี
ความคล้ายคลึงกับหนังสือท่ัวไปท่ีพิมพ์ด้วยกระดาษ หากจะมีความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือกระบวนการ
ผลิต รูปแบบ และวิธีการอ่านหนังสือ และสรุปโครงสร้างท่ัวไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 
 -   หน้าปก (Front Cover) 
 -   ค าน า (Introduction) 
 -   สารบัญ (Contents) 
 -   สาระของหนังสือแต่ละหน้า (Pages Contents) 
 -   อ้างอิง (Reference) 
 -   ดัชนี (Index) 
 -   ปกหลัง (Back Cover) 
  
 หน้าปก หมายถึง ปกด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัวบ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้ช่ือ
อะไร ใครเป็นผู้แต่ง 
 ค าน า หมายถึง ค าบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล และเรื่องราว
ต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนั้น 
 สารบัญ หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องส าคัญท่ีอยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง อยู่ท่ีหน้าใด
ของหนังสือ สามารถเช่ือมโยงไปสู่หน้าต่าง ๆ ภายในเล่มได้ 
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 สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญในแต่ละหน้า ท่ีปรากฏภายในเล่ม 
ประกอบด้วย  
 -  หน้าหนังสือ (Page Number) 
 -  ข้อความ (Texts) 
 -  ภาพประกอบ (Graphics) jpg, gif, bmp, png, tiff 
 -  เสียง (Sounds) mp3, wav, midi 
 -  ภาพเคล่ือนไหว (Video Clips, flash) mpeg, wav, avi 
 -  จุดเช่ือมโยง (Links) 
 อ้างอิง หมายถึง แหล่งข้อมูลท่ีใช้น ามาอ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ต ารา หรือ เว็บไซต์ก็ได้ 
 ดัชนี หมายถึง การระบุค าส าคัญหรือค าหลักต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในเล่ม โดยเรียงล าดับตัวอักษร
ให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้าและจุดเช่ือมโยง 
 ปกหลัง หมายถึง ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งอยู่ส่วนท้ายเล่ม 
 

5.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้ เป็นหลายรูปแบบด้วยกันดังนี้ 
 1.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามลักษณะการเข้าถึงข้อมูลและการอ่าน (Collis, 
1991 : 356) รูปแบบนี้ จะเป็นการแบ่งประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ชัดเจนมากท่ีสุดกว่าทุก
แบบท่ีมีโดยแบ่งออกเป็น 
    1.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง (Automated Reference Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง
ใช้การเข้าถึงข้อมูลในลักษณะการสุ่ม (Random) ผู้อ่านจะค้นหาค าท่ีต้องการทราบและอ่านจนจบเนื้อหา
นั้น จากนั้นจึงค้นหาท่ีต้องการทราบต่อไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ้างอิงสามารถดูภาพจากฐานข้อมูล
เอนไซโคลปิเดีย จัดเป็นแหล่งทรัพยากรซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาหรือเลือกอ่านหนังสือท่ีมีได้ง่ายมาก ใน
อนาคตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพหรือปริมาณในการบรรจุของฐานข้อมูล และทางท่ีผู้อ่านสามารถค้นหาและใช้ข่าวสาร แต่
ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ต้องคงไว้ซึ่งโมเดลการอ้างอิงอยู่ 
    1.2  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Automated Textbook Books) หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่แบบอ่านไปตามล าดับ (Sequence) จากนั้นก็จะมีการอ่านเนื้อหา
เหล่านั้นไปเรื่อย ๆ จนจบบท และอาจอ่านบทต่อไปตามล าดับหรือเลือกหัวข้อใหม่ ตามความสนใจ
ของผู้อ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ตรงท่ีผู้อ่านจะมีความ
คาดหวังท่ีจะได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบนี้จะเป็นตัวเสริมค านิยามของ
หนังสือเรียนโดยจะขยายความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนทางอ้อมโดยใช้ส่ือหลากหลายชนิด 
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 2.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามช่องทางการส่ือสาร (Barker, 1991. Quoted 
in Barker, 1992 : 140-141) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารทางเดียว เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู้อ่านสามารถรับสารได้เพียงช่องทางเดียว เช่น ใช้ตาดู หรือใช้หูฟัง แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ได้แก่ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง (Picture Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) เป็นต้น 
    2.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารหลายทาง เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู้อ่านสามารถรับข่าวสารได้หลายช่องทาง เช่น ใช้ตาดู ใช้หูฟัง ใช้มือสัมผัสหน้าจอได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือ
ประสม (Multimedia Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (Poly Media Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์
มีเดีย (Hypermedia Books) 
 3.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหน้าท่ี (Barker and Giller, 1992. Quoted 
in Barker, 1992 : 140) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
    3.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเก็บเอกสารส าคัญ (Archival) จะมีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสาร
ขนาดใหญ่ในรูปแบบของฐานข้อมูล วิธีใช้งานผู้ใช้ขั้นปลายสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตัวอย่าง
หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier Encyclopedia) สารานุกรมมัลติมีเดียคอมพ์ตัน 
(Compton’s Multimedia Encyclopedia) เป็นต้น 
    3.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ข่าวสารความรู้ (Information) จะมีลักษณะคาบเกี่ยวกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแรก แต่ข่าวสารจะกินความแคบกว่าแบบแรกและมีลักษณะเฉพาะมากกว่า 
มีความสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนแพทยศาสตร์ออกซฟอร์ดบน
ซีดีรอม หนังสือรายช่ือเพลงนิมบัส (Nimbus Music Catalogue) เป็นต้น 
    3.3  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน (Instructional) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายทอดความรู้ความช านาญเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และการอบรมผู้เรียนจะได้รับความรู้และทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
นี้บางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน จะมีการน าเสนอให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน ตัวอย่างได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการออกแบบหน้าจอส าหรับคอมพิวเตอร์
พื้นฐานการอบรม (Computer-Based Training) 
    3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต้ังค าถาม (Interrogational) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการทดสอบ สอบย่อย และประเมินผลกิจกรรม โดยวัดจากความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต้ังค าถามด้วย 3 ลักษณะท่ีส าคัญ คือ ธนาคารต้ังค าถาม
หรือแบบฝึกหัด ข้อสอบ ลักษณะการประเมินผลและระบบผู้เช่ียวชาญ จะมีการวิเคราะห์ผลท่ีได้จาก
การเรียน มีการแข่งขันและพิจารณาให้ระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
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 4.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามชนิดของข้อมูลข่าวสารและเครื่องอ านวยความ
สะดวก (Barker, 1991. Quoted in Barker, 1992 : 140-141) สามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท คือ 
    4.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Text Books) ในระยะแรกจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงมีโครงสร้างเป็น
ตัวอักษร (Text) ต่อมาจะมีลักษณะท่ีเป็นมัลติมีเดียมากขึ้นโดยใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์เท็กซ์ในการ
น าเสนอ 
    4.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง (Static Picture Books) จะประกอบไปด้วยภาพนิ่งหลาย ๆ 
ชนิดรวมกัน ภาพแต่ละภาพจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของงาน 
    4.3  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) มีโครงสร้างจาก
ภาพเคล่ือนไหวส้ัน ๆ (Animation Clips) หรือภาพวิดีโอ (Motion Video Segment) หรือท้ังสอง
อย่างรวมกัน 
    4.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) จะมีลักษณะเป็นเนื้อหาประกอบค า
บรรยาย เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้อ่าน 
    4.5  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) เป็นการรวมช่องทางการส่ือสาร
สองทางหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อเข้ารหัสข่าวสาร เป็นการรวมตัวอักษร ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวมา
รวมได้ด้วยกันตามโครงสร้างแบบเส้นตรง เมื่อผลิตเสร็จส่ือจะออกมาในรูปของส่ือเดียว ได้แก่ จาน
แม่เหล็กหรือซีดีรอม 
    4.6  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (Poly Media Books) มีลักษณะตรงกันข้ามกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม โดยใช้การรวมส่ือท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ซีดีรอม จานแม่เหล็ก กระดาษ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้ 
    4.7  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) จะมีลักษณะคล้ายกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม คือ ใช้การส่ือสารหลายช่องทาง แต่จะมีโครงสร้างเป็นแบบนอนลีเนียร์ 
โดยมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม 
    4.8  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้เช่ียวชาญ (Intelligent Electronic Books) มีการบรรจุเทคนิคปัญญา
เทียม เช่น ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System) และระบบเครือข่ายประสาท (Neural Networks) 
ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีความ
แตกต่างกัน 
     4.9  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือทางไกล (Telemedia Electronic Books) ต้องอาศัยการ
ส่ือสารทางไกลช่วยในการน าเสนอเนื้อหา เช่น การเรียนการสอนในระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ การส่ง
ข้อความทางอีเมล์ ตลอดจนเป็นทรัพยากรในการสอนทางไกล เช่น ในห้องสมุดดิจิตอล 
    4.10  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์บุ๊ค (Cyber Books) ใช้เทคนิคของความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์จริง 
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 ข้อดีและข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  1.  ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีข้อดีดังต่อไปนี้ 

             1.1  เป็นส่ือท่ีรวมเอาจุดเด่นของส่ือแบบต่าง ๆ มารวมอยู่ในส่ือตัวเดียว คือสามารถแสดง

ภาพ แสง เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

     1.2  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น 

     1.3  ครูสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการชักจูงผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การฟัง

และ การพูดได้ 

     1.4  มีความสามารถในการออนไลน์ผ่านเครือข่ายและเช่ือมโยง ไปสู่โฮมเพจและเว็บไซต์ 

ต่างๆ อีกท้ังยังสามารถอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ 

     1.5  หากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต จะท า

ให้การกระจายส่ือท าได้อย่างรวดเร็วและกว้างขว้างกว่าส่ือท่ีอยู่ในรูปส่ิงพิมพ์ 

     1.6  สนับสนุนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ห้องสมุดเสมือนและห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ 

     1.7  มีลักษณะไม่ตายตัว สามารถแก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา อีกท้ังยังสามารถ 

เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้โดยใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ ์

     1.8  ในการสอนหรืออบรมนอกสถานท่ี การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกิดความ 

คล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่องจากส่ือสามารถสร้างเก็บไว้ในแผ่นซีดีได้ ไม่ต้องหอบหิ้วส่ือซึ่งมีจ านวนมาก 

     1.9  การพิมพ์ท าได้รวดเร็วกว่าแบบใช้กระดาษ สามารถท าส าเนาได้เท่าท่ีต้องการ

ประหยัด วัสดุในการสร้างส่ือ อีกท้ังยังช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

     1.10  มีความทนทานและสะดวกต่อการเก็บบ ารุงรักษา ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารย้อนหลัง 

ซึ่งต้องใช้เนื้อที่หรือบริเวณกว้างกว่าในการจัดเก็บ สามารถรักษาหนังสือหายากและต้นฉบับเขียน

ไม่ให้เส่ือมคุณภาพ 

     1.11  ช่วยให้นักวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานเขียนได้อย่างรวดเร็ว 
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2.  ข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้ 

  ถึงแม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีท่ีสนับสนุนด้านการเรียนการสอนมากมายแต่ก็ยังมี 

ข้อจ ากัดด้วยดังต่อไปนี้ 

     2.1  คนไทยส่วนใหญ่ยังคงชินอยู่กับส่ือท่ีอยู่ในรูปกระดาษมากกว่า อีกท้ังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ยังไม่สมารถใช้งานได้ง่ายเมื่อเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ์ และความสะดวกในการอ่านก็ยังน้อยกว่ามาก 

     2.2  หากโปรแกรมส่ือมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก ๆ จะท าให้การเปล่ียนหน้าจอมีความล่าช้า 

     2.3  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพท่ีดี ผู้สร้างต้องมีความรู้ และ

ความช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างส่ือดีพอสมควร 

     2.4  ผู้ใช้ส่ืออาจจะไม่ใช่ผู้สร้างส่ือฉะนั้นการปรับปรุงส่ือจึงท าได้ยากหากผู้สอนไม่มีความรู้

ด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     2.5  ใช้เวลาในการออกแบบมากเพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้

ส่ือท่ี มีคุณภาพ 

 ดังนั้น การพัฒนา E-Book จัดเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีก าลังได้รับความ

สนใจจากกนักการศึกษา ท าให้ความส าคัญในการจัดท า E-Book เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

โดยเฉพาะการอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยด าเนินการให้เกิดระบบการเรียนรู้ท่ีจะครอบคลุม

หนังสือท่ัว ๆ ไป ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านมีโปรแกรมในการอ่าน ท้ังนี้ห้องสมุด

ยังมีการพัฒนาโดยการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้บริการ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีให้ความ

สะดวกในการอ่านกับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

  
6.  ควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมาย

ท่ีมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลใน
แนวทางท่ีเขาประสงค์ มีผู้ให้ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดังนี้ 

เดวิส (Davis, 1993 : 61) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อความต้องการ
พื้นฐานท้ังร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนองพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์เป็นความ
พยายามท่ีจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือสภาวะไม่สมดุลในร่างกายเมื่อสามารถขจัด
ส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ย่อมจะได้รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีต้องการ 
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กชกร  เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งท่ีควร 

จะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ 

หนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ 

และ เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้ส่ิงนั้น สามารถ

ตอบสนอง ความต้องการ หรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ 

แต่ในทาง ตรงกันข้าม ถ้าส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึก

ไม่พึงพอใจ  

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2551 : 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเรา และ

มีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ 

สภาพแวดลอมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว-ดีพอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น  

จรัส  โพธิ์จันทร์ (2553 : 17) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ หน่วยงานซึ่ง

อาจเป็นความรู้สึกทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีกล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก การปฏิบัติหน้าท่ีจะมีประสิทธิภาพสูงแต่

หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าท่ีจะมีประสิทธิภาพต่ า 

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับความตอบสนองความต้องการในส่ิง ท่ีขาดหายไป 

หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล 

ซึ่งมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด

ข้างต้น  

ผู้วัยจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก

และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้จะ

ท าให้เกิดความแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ คือความรู้สึกท่ีมีการย้อนกลับสามารถท าให้เกิด

ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อน

และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ  
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 7.  งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    7.1  งานวิจัยในประเทศ 

    Khin Thida Soe (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรา

ตัวสะกดไทย ส าหรับนักศึกษาเมียนมา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง สาธารณรัฐ

เมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกดไทย 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

มาตราตัวสะกดไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

มาตราตัวสะกดไทย  

   โดยผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ส าหรับ

นักศึกษาเมียนมามีคุณภาพในภาพรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 0.55) และมีคุณภาพใน

ภาพรวมด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.40, S.D. = 0.49) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาเมียนมาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกดไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาเมียน

มาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22, S.D. = 0.66) 

   Ohnmar  Aung (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพยัญชนะและ

สระภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาเมียนมาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

พยัญชนะและสระภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาเมียนมา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาเมียนมาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพยัญชนะตัวสะกดภาษาไทย 3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเมียนมาท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพยัญชนะและสระ

ภาษาไทย 

   โดยผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพยัญชนะและสระภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาเมียนมาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในภาพรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.32) และ

มีคุณภาพในภาพรวมด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.31) 2) นักศึกษาเมียน
มา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพยัญชนะและสระภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักศึกษาเมียนมามีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องพยัญชนะและสระภาษาไทยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31, S.D. = 0.61) 
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    ณัฐพงศ์  เนียมหลาง (2558)  ได้ท าวิจัย เรื่องการใช้และความพึงพอใจของผู้ซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของอุ๊คบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรของผู้ซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฐานกลุ่ม ผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลักของ อุ๊คบี 

2) เพื่อศึกษาการใช้ของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การใช้งานส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการ

จัดท าส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ สร้างความพึงพอใจของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

   โดยผลการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศ หญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 อายุ 31-35 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.3 มี สถานภาพสมรส จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี

จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ

มีรายได้ ต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.52) การใช้ของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ของอุ๊คบีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ซึ่งพิจารณา หนังสือแต่ละหมวด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สามล าดับดังนี้ อันดับแรกคือ หมวดบันเทิง และหมวดผู้หญิง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.82 รองลงมา คือ หมวด 51 อาหารและเครื่องด่ืม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 และ หมวดท่ีมีการอ่านน้อยท่ีสุด คือ หมวดยานยนต์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.56 3) ความพึงพอใจทางส่วนผสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอุ๊คบี สามารถ

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทางส่วนผสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของอุ๊คบี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 

    7.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

    Auberg, Sally Nadine (1999) อ้างอิงใน Ohnmar Aung (2559 : 51)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการ

ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อสอนวรรณกรรมของ William Shakespeare ด าเนิน

วิธีการวิจัยโดยใช้เครื่องมือ CD-ROM ท่ีบรรจุเสียงและวิดีโอในลักษณะส่ือผสมผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล

ข่าวสาร ในลักษณะมัลติมีเดียไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีบรรจุเนื้อหาและวรรณกรรมเป็นบทเรียนท่ีเน้นถึงลักษณะ

การแสดง (Cast) และการเล่นบทบาท (Play) ของตัวละครในเธียเตอร์บทบาทการสอนท่ีเน้นการ

ปฏิบัติ 
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    Shiratudin, Monica, Forbes and Shahizan (2001) อ้างอิ งใน Khin Thida Soe (2559 : 51) 

ได้ศึกษาเทคโนโลยีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยได้รายงานเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อม ความสะดวกในการใช้ซอฟแวร์ของผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บท่ีมีรูปแบบ

ต่างกัน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน

การเรียนทางไกลในระยะเวลา 1 ภาคเรียนใช้การสอนเครื่องมือการเรียนและการน าเสนอเกี่ยวกับการ

มอบหมายงานเพื่อใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพราะสามารถกระตุ้นความต้องการในการเรียนและมีผลต่อการศึกษาทางไกล 

    Wilson (2003) อ้างอิงใน Khin Thida Soe (2559 : 52) ได้ศึกษาโครงสร้างของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มุ่งประเด็นไปท่ีความเข้าใจและเจตคติ  และจุดเด่นท่ีส าคัญของผู้เรียนในโรงเรียนแห่ง 

สหราชอาณาจักรกับการสังเกตไปท่ีการปรับปรุงออกแบบของ E-Book Reader เพื่อการเรียนการสอนใน

อนาคต ผู้เรียนมีโอกาสในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผลป้อนกลับผ่านแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้เรียนสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

    จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คือหนังสือท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์และมีลักษณะพิเศษ คือสามารถส่ือสารกับผู้อ่านในลักษณะของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือ

ลักษณะการเปิดอ่านท่ีเหมือนกับหนังสือจริง ท้ังยังมีคุณสมบัติท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ภาพ เสียง มัลติมีเดีย และหนังสือสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัย

ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

5.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล      

6.  การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ นักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา     

ท่ีอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563 รับดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 720 คน ข้อมูลครู และ

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี จ านวน 120 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ

ส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ร้อยละ 
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ตัวแปรที่ศึกษำ 

 1.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

     1.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ  สถานภาพส่วนตัว  จ านวนครั้ง/การใช้บริการ  ช่วงเวลาของการใช้

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

     1.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบส ารวจมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้  

ตอนท่ี 1  เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจคิดเป็นร้อยละ  

ตอนท่ี 2  เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระ

เกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

ลักษณะแบบส ารวจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ  

   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book ในระดับมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากับระดับ 5 

   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  ในระดับมาก   มีค่าเท่ากับระดับ 4 

   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  ในระดับปานกลาง  มีค่าเท่ากับระดับ 3 

   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  ในระดับน้อย    มีค่าเท่ากับระดับ 2 

   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับระดับ 1 
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จากนั้นค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อส าหรับการแปลผล
ค่าเฉล่ียถือเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  

ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 

       ในระดับมาก  
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 

ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
       ในระดับน้อย  

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
ในระดับน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและ

แหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยได้ด าเนินตามข้ันตอน 

ดังนี้   

 1.  ศึกษาสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

 2.  ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ตัวแปรท่ี

ต้องการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยรวมท้ังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   

 3.  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างค านิยามเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างข้อค าถามของแบบส ารวจโดย

ให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา    
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล       

การรวบรวมข้อมูลใช้เวลา ตลอดปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ขั้นตอนดังนี้  

1.  ศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  น าแบบส ารวจไปแจกนักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และเก็บรวบรวมแบบส ารวจคืนภายใน 3 วัน 

 3.  น าแบบส ารวจท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และความสอดคล้อง

ของค าตอบท่ีได้ในแบบส ารวจทุกฉบับก่อนลงรหัสและป้อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ต่อไป    

 4.  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจท่ีส่งไป มีดังนี้ 

แจกนักเรียนจ านวน 300 ฉบับ ครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 ฉบับ  

ซึ่งเท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับแบบส ารวจคืนจ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

แบบส ารวจท่ีส่งไปท้ังหมด  และเป็นแบบส ารวจท่ีสมบูรณ์ทุกฉบับ สามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้  

 

กำรจัดกระท ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

 1.  น าแบบส ารวจท่ีได้รับกลับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 2.  น าแบบส ารวจซึ่งจ าแนกตามข้อ 1 มาตรวจซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อตามระดับ 

 3.  น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมาย  

และสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

 4.  ในการวิเคราะห์แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม

พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ต้ังแต่ช่วงปีการศึกษา 2563 (มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564) มี

ผลสรุปดังนี้ 

 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

      1.1  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านเพศ  

- เพศชาย ร้อยละ 43.75 

- เพศหญิง ร้อยละ 56.25 

      1.2  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 12.5 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 12.5 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 12.5 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 18.75 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 18.75 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 18.75 

- ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 6.25 

      1.3  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง 

  - จ านวน 5-10 ครั้ง ร้อยละ 8.75 

  - จ านวน 11-15 ครั้ง ร้อยละ 34.68 

  - จ านวน 16-20 ครั้ง ร้อยละ 31.56 

  - จ านวน มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 30.93 
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      1.4  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

book)  (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 

  - ช่วงเวลาเรียน ร้อยละ 6.25 

  - ช่วงเวลาพักกลางวัน ร้อยละ 15.62 

  - ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ร้อยละ 86.87 
  - ช่วงเวลา CSG. ร้อยละ 78.12 
  - วันเสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 82.81 

2.  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู 

เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง คือ (ร้อยละ 79.78) 

3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ การดาวน์โหลดหนังสือ e-book ช้า รายการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนน้อย หนังสือ e-book บางเล่มอยู่ไม่ตรงหมวดหมู่ หนังสือ e-book ยังไม่หลากหลาย 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล และแปลความหมายจากข้อมูล ผู้วิจัย
จึงใช้สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  แทน ร้อยละ 
 X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 

ร้อยละ 90 - 100 ระดับมากท่ีสุด 

ร้อยละ 80 - 89 ระดับมาก 

ร้อยละ 70 - 79 ระดับปานกลาง 

ร้อยละ 60 - 69 ระดับน้อย 

ร้อยละ 50 - 59 ระดับน้อยที่สุด 
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เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 
ระดับค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.40 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.50 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

สรุปประเมินผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล    

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ำรวจ 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรต้น เพศ สถานภาพส่วนตัว จ านวน

ครั้ง/ การใช้บริการ ช่วงเวลาของการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการ

ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา  จ านวน 

320  ฉบับ 

1.1  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านเพศ 

ตำรำงที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านเพศ 
 

ล ำดับที่ สถำนภำพของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน SD ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย  140 0.43 43.75 

 หญิง 180 0.56 56.25 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เชียงราย ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ล าดับท่ี 1 คือ เพศหญิง จ านวน 
180 คน (ร้อยละ 56.25) ล าดับท่ี 2 คือ เพศชาย จ านวน 140 (ร้อยละ 43.75) 
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ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากท่ีเข้ามาใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เป็นเพศหญิง จ านวน 180 คน (ร้อยละ 
56.25) เพศชาย จ านวน 140 คน (ร้อยละ 43.75) ของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จ านวน 320 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

1.2  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว 

ตำรำงที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว 

ล ำดับที่ สถำนภำพของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน SD ร้อยละ 

2. สถานภาพส่วนตัว 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 0.12 12.5 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 40 0.12 12.5 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 40 0.12 12.5 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 60 0.18 18.75 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 60 0.18 18.75 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 0.18 18.75 

 ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา 20 0.06 6.25 
 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย จ านวนผู้กรอกแบบส ารวจแบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 10 คน คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 40 คน (ร้อย
ละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 
คน (ร้อยละ 6.25) 
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ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากท่ีเข้ามาใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านสถานภาพส่วนตัวของจ านวน

ผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ ในระดับมากท่ี สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบ

ส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

1.3   ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลา 1 เดือน

ต่อครั้ง 

ตำรำงที่ 3 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง 

ล ำดับที่ จ ำนวนคร้ังที่เข้ำใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ จ ำนวน SD ร้อยละ 

3. ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง 

 5-10  ครั้ง   28 0.08 8.75 

 11-15  ครั้ง 111 0.34 34.68 

 16-20  ครั้ง 101 0.31 31.56 

 มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 80 0.30 30.93 
 

จากตารางพบว่า ผู้เข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง ของหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 
เดือนต่อครั้ง อันดับท่ี 1 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 34.68) อันดับท่ี 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 31.56) 
อันดับท่ี 3 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 30.93) อันดับท่ี 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 8.75) 
 ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 4 ข้อ ผู้เข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง ส่วนใหญ่ท่ี
เข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
ด้านจ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง จ านวนครั้งมากท่ีสุด คือ 11-15  
ครั้ง (ร้อยละ 34.68) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จ านวน 320 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 
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1.4  ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตำรำงที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ล ำดับที่ ช่วงเวลำของกำรใช้งำน จ ำนวน SD ร้อยละ 

4. ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงเวลาเรียน  20 0.06 6.25 

 ช่วงเวลาพักกลางวัน 50 0.15 15.62 

 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 278 0.86 86.87 

 ช่วงเวลา  CSG. 250 0.78 78.12 

 วันเสาร์ – อาทิตย์ 265 0.82 82.81 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วงเวลาของ

การใช้งานมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 86.87) อันดับท่ี 2 คือ วันเสาร์ – 

อาทิตย์ (ร้อยละ 82.81)  อันดับท่ี 3 ช่วงเวลา CSG. คือ (ร้อยละ 78.12) อันดับท่ี 4 คือ ช่วงเวลาพัก

กลางวัน (ร้อยละ 15.62) อันดับท่ี 5 ช่วงเวลาเรียน คือ (ร้อยละ 6.25)  

 ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและ

แหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านช่วงเวลาของการใช้บริการมากท่ีสุด คือ 

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 86.87) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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ตอนที่  2  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ
นักเรียน  ครู เจ้ำหน้ำที่  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กำญจนำภิเษก โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรตาม ได้แก่ แบบส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างท่ี
เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 5 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ
แบบส ารวจ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รำยกำรประเมิน 
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  เว็บไซต์ e-book มีความสวยงาม โดดเด่น และมี
ความทันสมัย 

3.99 0.60 79.75 5 

2.  โปรแกรมอ่านหนังสือ e-book รองรับทุกการใช้งาน 3.84 0.57 76.81 9 
3.  หนังสือ e-book มีความหลากหลาย  3.87 0.77 77.31 8 
4.  ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 3.91 0.61 78.25 6 
5.  หนังสือ e-Book เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 3.37 0.94 67.44 10 
6.  การจัดหมวดหมู่หนังสือ e-book แบ่งหมวดหมู่ได้
ถูกต้อง 

4.55 0.75 90.94 1 

7.  ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล e-book 4.28 0.75 85.50 2 
8.  ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรมอ่านหนังสือ e-book 
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.07 0.81 81.38 4 

9.  ระยะเวลาในการยืมหนังสือ e-book เหมาะสม 3.89 0.63 77.81 7 
10.  อัตราการยืมหนังสือ e-book เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

4.13 0.78 82.63 3 

รวม 3.99 0.72 79.78 ปำนกลำง 
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จากตารางพบว่า จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรตาม จากแบบส ารวจความพึง
พอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 คือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ e-book แบ่งหมวดหมู่ได้ถูกต้อง (ร้อยละ 
90.94) อันดับ 2 คือ ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล e-book (ร้อยละ 85.50) อันดับ 3 คือ อัตราการ
ยืมหนังสือ e-book เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 82.63) อันดับ 4 คือ ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม
อ่านหนังสือ e-book ง่าย ไม่ซับซ้อน (ร้อยละ 81.38) อันดับ 5 คือ เว็บไซต์ e-book มีความสวยงาม 
โดดเด่น และมีความทันสมัย (ร้อยละ 79.75) อันดับ 6 คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 
(ร้อยละ 78.25) อันดับ 7 คือ ระยะเวลาในการยืมหนังสือ e-book เหมาะสม  (ร้อยละ 77.81) 
อันดับ 8 คือ หนังสือ e-book มีความหลากหลาย (ร้อยละ 77.31) อันดับ 9 คือ โปรแกรมอ่านหนังสือ 
e-book รองรับทุกการใช้งาน (ร้อยละ 76.81) อันดับ 10 คือ หนังสือ e-Book เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้า (ร้อยละ 67.44)  

ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 10 ข้อ จากแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ (ร้อยละ 79.78) 
 

ตอนที่ 3 กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ใช้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำกกลุ่ม

ตัวอย่ำงทั้งหมด 320 คน  ส่งกลับมำ 320 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ มีดังนี้ 

-  การดาวน์โหลดหนังสือ e-book ช้า 

-  รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนน้อย 

-  หนังสือ e-book บางเล่มอยู่ไม่ตรงหมวดหมู่ 

-  หนังสือ e-book ยังไม่หลากหลาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรศึกษำ อภปิลำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย ต้ังแต่ช่วงปีการศึกษา 2563 (มีนาคม 2563-มีนาคม 2564)  

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 1.1  เพศ 
 1.2  สถานภาพส่วนตัว 
 1.3  จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง 
 1.4  ช่วงเวลาของการใช้งาน 

ตอนท่ี 2  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ
นักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย  

ตอนท่ี 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ การแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC ค านวณหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
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สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ

นักเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ

ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 

320 ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 1.1  เพศ 

 1.2  สถานภาพส่วนตัว 

 1.3  จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง 

 1.4  ช่วงเวลาของการใช้งาน 

ส ารวจส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน 

ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย ด้านข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Books) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 1.1  เพศ ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ล าดับท่ี 1 คือ เพศหญิง  

จ านวน 180 คน (ร้อยละ 56.25) ล าดับท่ี 2 คือ เพศชาย จ านวน 140 (ร้อยละ 43.75) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 

ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนา

ภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เชียงราย เป็นเพศหญิง จ านวน 180 คน (ร้อยละ 56.25) เพศชาย จ านวน 140 คน (ร้อย

ละ 43.75) ของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้า

ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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 1.2  สถานภาพส่วนตัวของผู้กรอกแบบส ารวจใช้แบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 10 คน คือ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 40 คน 
(ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 
(ร้อยละ 6.25) 
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการด้านสถานภาพส่วนตัวของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

1.3  จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง
จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้งมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ 
11-15 ครั้ง (ร้อยละ 34.68) อันดับท่ี 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 31.56) อันดับท่ี 3 คือ มากกว่า 20 
ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 30.93) อันดับท่ี 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 8.75) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้งมากท่ีสุดของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านจ านวน
ครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้ง จ านวนครั้งมากท่ีสุด คือ 11-15 
ครั้ง (ร้อยละ 34.68) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของห้องสมุด จ านวน 
320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 

1.4  ช่วงเวลาของการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)  
ช่วงเวลาของการใช้บริการมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 86.87) อันดับท่ี 2 
คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 82.81) อันดับท่ี 3 คือ ช่วงเวลา CSG. (ร้อยละ 78.12) อันดับท่ี 4 คือ 
ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 15.62) อันดับท่ี 5 ช่วงเวลาเรียน คือ (ร้อยละ 6.25)  
   ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ด้านช่วงเวลาของการใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มากท่ีสุด คือ คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 86.87) จากกลุ่มตัวอย่างท่ี
เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจ
คืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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 ตอนท่ี 2  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ

นักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย จ านวน 10 ข้อ พึงพอใจมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 การจัดหมวดหมู่หนังสือ e-book แบ่ง

หมวดหมู่ได้ถูกต้อง (ร้อยละ 90.94) อันดับท่ี 2 ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล e-book (ร้อยละ 

85.50) อันดับท่ี 3 อัตราการยืมหนังสือ e-book เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 82.63) อันดับท่ี 

4 ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรมอ่านหนังสือ e-book ง่าย ไม่ซับซ้อน (ร้อยละ 81.38) อันดับท่ี 5 เว็บไซต์ e-book 

มีความสวยงาม โดดเด่น และมีความทันสมัย (ร้อยละ 79.75) อันดับท่ี 6 ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

(ร้อยละ 78.25) อันดับท่ี 7 ระยะเวลาในการยืมหนังสือ e-book เหมาะสม (ร้อยละ 77.81) อันดับท่ี 8 

หนังสือ e-book มีความหลากหลาย (ร้อยละ 77.31) อันดับท่ี 9 โปรแกรมอ่านหนังสือ e-book รองรับทุกการใช้

งาน (ร้อยละ 76.81) อันดับท่ี 10 หนังสือ e-Book เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า (ร้อยละ 67.44)  

 ซึ่งสรุปผลรวมท้ัง 10 ข้อ ของแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม

พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย จ านวน 10 ข้อ ระดับคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ อยู่ในระดับปาน

กลาง (ร้อยละ 79.78) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของห้องสมุด จ านวน 

320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู 
เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย ครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1.  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนมากเป็น
เพศหญิง จ านวน 180 คน (ร้อยละ 56.25) เพศชาย จ านวน 140 คน (ร้อยละ 43.75) ของจ านวนผู้
กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Book) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน   

2.  สถานภาพส่วนตัวของผู้กรอกแบบส ารวจใช้แบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 10 คน คือ นักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 60 คน 

(ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.25) 

3.  จ านวนครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้งจ านวน

ครั้งท่ีเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระยะเวลา 1 เดือนต่อครั้งมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ 11-15 

ครั้ง (ร้อยละ 34.68) อันดับท่ี 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 31.56) อันดับท่ี 3 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 

(ร้อยละ 30.93) อันดับท่ี 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 8.75) 

4.  ช่วงเวลาของการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

ช่วงเวลาของการใช้บริการมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 86.87) อันดับท่ี 2 

คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 82.81)  อันดับท่ี 3 คือ ช่วงเวลา CSG. (ร้อยละ 78.12) อันดับท่ี 4 คือ 

ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 15.62) อันดับท่ี 5 ช่วงเวลาเรียน คือ (ร้อยละ 6.25)  

5.  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ระดับคะแนน

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 79.78) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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 จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู 

เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) หรือท่ีเราเรียกกันว่า อีบุ๊ค (E-

Book) เป็นหนังสือท่ีจัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องพิมพ์เนื้อหาสาระของหนังสือบนกระดาษ หรือ 

จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเหมือนหนังสือท่ัวไปแต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปิดอ่านได้จากจอภาพของเครื่อง

คอมพิวเตอร์เหมือนกับเปิดอ่านจากหนังสือโดยตรง แต่มีความสามารถมากกว่าตรงท่ีข้อความภายในหนังสือ

สามารถเช่ือมโยงกับข้อความภายในหนังสือเล่มอื่นได้ โดยเพียงแค่ผู้เรียน คลิกเมาส์ในต าแหน่งท่ีสนใจแล้ว ก็

จะสามารถดึงข้อมูลท่ีเช่ือมโยงมาแสดงให้อ่านหนังสือต่อได้ ทันที โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ

แสดงได้ท้ังข้อมูลท่ีเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมโยงและสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตได้ด้วย จึงสามารถ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ท่ัวโลกผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จึงมีบทบาทเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้จากส่ือต่างๆ 

น าเสนอออกมาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลด้วยภาพ ข้อความ 

เสียง สีสัน และภาพเคล่ือนไหวได้ ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความบันเทิงในการศึกษาข้อมูลมากขึ้น อีกท้ังยัง

สามารถพกพาไปอ่านได้ทุกท่ี โดยไม่ต้องค านึงถึงแสงมากหรือน้อย เพราะอุปกรณ์ E-book มักมีแสง 

Backlight ของตัวเอง E-book ยังท าให้อ่านหรือท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าหนังสือ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บ

ข้อมูลได้มากอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของครูบรรณารักษ์

และบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

และการบริการสารสนเทศของห้องสมุด 

 2.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ e-book ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้

สามารถน าเสนอผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจได้เรียนรู้ 

3.  ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

4.  ควรพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความต้องการของผู้อ่าน 
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วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  

ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

 2.  เพื่อน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนางานและโครงการส่งเสริมรักการอ่านของหอสมุด

และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 

แบบสอบส ารวจชุดนี้ ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตอนท่ี 2    แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของ

นักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนา

ภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงราย โดยได้ก าหนดในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด   

 ตอนท่ี 3     การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของ

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  ครู 

เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 
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ตอนที่ 1     ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใช้งาน กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ท่ีตรงความจริง 

   1.1  เพศ 

     ชาย   หญิง 

 

   1.2  สถานภาพส่วนตัว 

 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ครู/อาจารย์     บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 
 

   1.3  จ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 

   5- 10  ครั้ง     11 -15  ครั้ง      16 – 20  ครั้ง      มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 

   1.4  ช่วงเวลาของการใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงเวลาเรียน     ช่วงเวลาพักกลางวัน 

 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน    ช่วงเวลา  CSG. 

 วันเสาร์ – อาทิตย์ 
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ตอนที่  2     แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของนักเรียน  
ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย 
 

ค ำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ตามเกณฑ์คะแนนต่อไปนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
     ในระดับมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book  
     ในระดับมาก  
  ระดับ 3 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
     ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
     ในระดับน้อย  

  ระดับ 1 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ E-book 
     ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เว็บไซต์ e-book มีความสวยงาม โดดเด่น  
และมีความทันสมัย 

     

2. โปรแกรมอ่านหนังสือ e-book รองรับทุก 
การใช้งาน 

     

3. หนังสือ e-book มีความหลากหลาย       
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา      
5. หนังสือ e-Book เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้า 
     

6. การจัดหมวดหมู่หนังสือ e-book แบ่งหมวดหมู่
ได้ถูกต้อง 
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7. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล e-book      
8. ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรมอ่านหนังสือ  

e-book ง่าย ไม่ซับซ้อน 
     

9. ระยะเวลาในการยืมหนังสือ e-book เหมาะสม      
10. อัตราการยืมหนังสือ e-book เพียงพอ 

ต่อความต้องการ  
     

 

 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ** 

 

 




