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บทคัดย่อ
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค (Flipbook) และเพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ (Responsive web design: RWD) เพื่อให้
ระบบสำมำรถเปิดใช้งำนได้จำกทุกอุปกรณ์ และพัฒนำโดยใช้ภำษำพีเอชพี (PHP) ภำษำ HTML5
ภำษำ CSS ภำษำ JavaScript ภำษำ jQuery mobile และ Bootstrap (Front-end framework)
โดยทำงำนร่วมกับระบบฐำนข้อมูล MySQL จำกกำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งำน
สำมำรถอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค (Flip book) จำกชั้นหนังสือ โดยระบบจะมีกำรเก็บ
ประวัติกำรอ่ำน กำรนับจำนวนครั้งกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรแสดงรำยกำรหนังสือ
แนะนำตำมควำมสนใจของผู้อ่ำนด้วย จำกกำรพัฒนำระบบทำให้ผู้ใช้งำนได้รับควำมสะดวก
ในกำรอ่ำนหนังสือซึ่งเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรและตอบสนองกำรใช้งำน
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Abstract
The Electronic Book System has been developed with the aims of creating
an e-book collection system with a flipbook feature; and providing an option
for distributing e-books. The system has been designed based on a concept of
responsive web design in order to allow dynamic support of different PC and mobile
devices. The system has been constructed by using PHP, HTML5, CSS, JavaScript,
jQuery mobile and Bootstrap Framework working in a MYSQL database.

The developed system enables users to read e-book from the bookshelf. It can also
store the history and number of e-books; and show recommended books based on
the interest of the reader. The developed system provides users with a convent
way of book reading, which increases the channels of service and responses
to the requirement.
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บทนา
ปัจจุบันโลกเข้ำสู่ระบบสังคมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำน
และเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตของคนในสังคมเพิ่มมำกขึ้น โดยประเทศไทยได้มีแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2559) ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศด้วยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรสร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมด้วย
ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อดิจิทัล กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ
ในยุคดิจิทัล และกำรปฏิรูปกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น
กำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
จึงมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรภำยในห้องสมุดหลำยด้ำนเพื่อให้รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
จำกกำรดำเนินงำนในหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนได้นำเทคโนโลยีเรซปอนซิฟและกำรพัฒนำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร ตัวอย่ำงเช่น
กรรณภิรมย์ จำรุสวัสดิ์ (2556) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
สำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University
สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรทำงำนบน Smart device
ขจรศักดิ์ ทองรอด (2559) พัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ศึกษำกระบวนกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม ไอบุ๊ค ออเธอร์ (iBooks
Author) ในกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบผลกำรทดลอง พบว่ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จะทำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น iBook Author Adobe
Creative Cloud AutoDesk 3Dmax 2010 AutoDesk Maya
ฉัตรชัย สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซี ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนำด้วยภำษำ PHP ฐำนข้อมูล MySQL และได้นำ
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซีมำประยุกต์ในกำรพัฒนำ ทำให้ระบบทำงำนแยกกันเป็นสัดส่วนซึ่งทำให้
ระบบมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำได้เพิ่มเติมโดยไม่มีผลกระทบกับระบบงำนเดิมที่ใช้งำน

นิตยำ ปัดถำวะโร (2560) ได้พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสืบค้นวิทยำนิพนธ์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบ
เว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และคิวอำร์โค้ด โดยระบบสำมำรถสืบค้นข้อมูลวิทยำนิพนธ์เพิ่มเติมจำก
คิวอำร์โค้ดที่มีอยู่บนวิทยำนิพนธ์ในชั้นหนังสือ และแสดงรำยละเอียดของวิทยำนิพนธ์ ลิงค์ฐำนข้อมูล
วิทยำพนธ์เพื่อดำว์นโหลด ซึ่งสำมำรถดำว์นโหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยัง
สำมำรถสร้ำงบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรได้อัตโนมัติ
ภิญญำพัชญ์ ญำนะคำ (2557) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
สำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University
สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรทำงำนบน Smart device
สุรักษ์ สิมคำน (2558) ได้พัฒนำกำรระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนต่ำง ๆ ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ โดยสำนักวิทยำบริกำรได้จัดทำระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นเพื่อเป็นกำรรวบรวม วำรสำร วิทยำนิพนธ์และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย
นครพนม ร่วมกับเว็บไซต์ issuu.com ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบจัดกำรฐำนข้อมูลใช้มำยเอส
คิวแอล (MySQL) Dreamweaver CS5 โดยใช้รูปแบบของภำษำพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติกำร
FreeBSD ใช้เป็นระบบปฏิบัติกำรในกำรทำงำนของระบบทำกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรขึ้นสู่เว็บ
issuu.com แล้วนำลิงค์มำเพิ่มลงฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ต่อไป
เว็บไซต์ที่ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลำยเว็บไซต์ ยกตัวอย่ำงเช่น เว็บไซต์
Gooreads (goodreads.com) ซึ่งให้บริกำรค้นหำหนังสือ รีวิวหนังสือ กำรแสดงสถำนะหนังสือ
เช่น อยำกอ่ำนหนังสืออะไร กำลังอ่ำนหนังสืออะไร และอ่ำนหนังสือเล่มใดจบไปแล้วบ้ำง ซึ่งสำมำรถ
เชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ได้ ทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกหนังสือตำมควำมสนใจ
จำกกำรให้บริกำรด้ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย มีให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำกบริษัทต่ำง ๆ
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link แต่นอกจำกนั้นยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกที่ต้องกำรเผยแพร่และให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ วำรสำร คู่มือ รำยงำน
เป็นต้น ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงมีแนวคิดในกำรนำเทคโนโลยีกำรพัฒนำเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ มำช่วย
เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบิกำรให้มีผู้ใช้งำน
เพิ่มมำกขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบ SDLC มีขั้นตอน
และวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ (Requirement analysis)
ปัจจุบันกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เป็นกำรให้บริกำรจำกบริษัทหนังสือต่ำงประเทศ
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link เป็นต้น แต่ศูนย์วิทยบริกำรฯ ยังไม่มีระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนำขึ้นมำให้บริกำร รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนจำกหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ
วำรสำร คู่มือ รำยงำน เป็นต้น จำกข้อมูลควำมต้องกำรผู้พัฒนำระบบจึงได้พัฒนำระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมำ ด้วยกำรออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และกำรแสดงหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์
ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค
2. ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ (Design)
2.1 กำรออกแบบระบบได้พิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ และปัญหำ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรใช้งำนระบบ 2 ส่วน คือ
2.1.1 ผู้ใช้งำน (User) ประกอบด้วย นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.1.1.1 สำมำรถสมัครสมำชิกได้
2.1.1.2 สำมำรถค้นหำหนังสือได้
2.1.1.3 สำมำรถอ่ำนหนังสือแบบฟลิ๊บบุ๊คได้
2.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.1.2.1 สำมำรถจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนได้
2.1.2.2 สำมำรถจัดกำรข้อมูลหนังสือได้
2.1.2.3 สำมำรถจัดกำรข้อมูลหมวดหนังสือได้
2.1.2.4 สำมำรถเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสือได้
2.2 กระบวนกำรดำเนินงำนของระบบ ผู้พัฒนำได้ออกแบบระบบให้มีกำรลงชื่อเข้ำใช้
งำนเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งำนระบบและสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้ำใช้
งำนระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำมชื่อหรือหมวดหมู่ สำมำรถเข้ำไปดู
รำยละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังภำพที่ 1

ลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ

ค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่แนะนำ

อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เล่มอื่น

เก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำกประวัติกำรอ่ำน

]
ลงชื่อออกจำกระบบ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรดำเนินงำนของระบบ
3. ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ (Implementation)
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ประกอบด้วย
3.1.1 โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
Web Server
3.1.2 โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
3.1.3 โปรแกรม Sublime เป็น Editor ในกำรเขียน
3.1.4 Bootstrap (Front-end Framework) เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้สำมำรถ
รองรับกำรแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์

3.2 ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ
3.2.1 ภำษำพีเอชพี (PHP Language) ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์
3.2.2 ภำษำ HTML5 เป็นภำษำมำร์กอัปที่ใช้สำหรับเขียนเว็บไซต์
3.2.3 ภำษำ CSS เป็นภำษำที่ใช้เป็นส่วนของกำรจัดรูปแบบกำรแสดงผลเอกสำร
HTML
3.2.4 ภำษำ JavaScript เป็นภำษำที่ใช้ในกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ร่วมกับ
HTML เพื่อให้เว็บไซต์ มีกำรเคลื่อนไหว สำมำรถตอบสนองผู้ใช้งำนได้มำกขึ้น
3.2.5 jQuery Mobile คือ Framework ที่ช่วยให้เรำสำมำรถ Mobile Website
ได้ง่ำยและสะดวกขึ้นโดยที่เรำไม่ต้องเสียเวลำออกแบบ User Interface (UI)
4. ขั้นตอนกำรทดสอบโปรแกรม (Testing and Setting)
จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมได้ประเมินควำมพึงพอใจจำกกำรใช้งำน
ผู้ใช้งำนมีควำม พึงพอใจอยู่ในระดับ “มำก” และยังมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรพัฒนำ เช่น
เพิ่มจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น เป็นต้น
5. ขั้นตอนกำรบำรุงรักษำ ประเมินผล และปรับปรุงระบบ (Evolution)
5.1 กำรนำระบบเข้ำสู่ระบบศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย (Server) ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ผู้ใช้งำนได้ใช้บริกำรทั่วไป
พร้อมทั้งเก็บสถิติ คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน
5.2 ฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำที่
5.3 วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติจำกกำรใช้งำนเพื่อนำมำปรับปรุงโปรแกรมต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลกำรศึกษำดังนี้
1. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบ ระบบจะแสดงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งหมด โดยผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำกชื่อที่ต้องกำร

ภำพที่ 2 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

2. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค เมื่อผู้ใช้งำนเลือกหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงรำยละเอียดของหนังสือและแสดงหนังสือในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค

ภำพที่ 3 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค
3. กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเก็บจำนวนกำรเข้ำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเลือกอ่ำน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำนคนอื่น และเป็นข้อมูลกำรใช้งำนระบบแก่ผู้ดูแลระบบต่อไป

ภำพที่ 4 กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
4. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำแก่ผู้อ่ำน เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะมีกำรแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอื่นให้แก่ผู้ใช้งำนโดยเลือกจำก
หมวดหมู่เดียวกัน

ภำพที่ 5 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำแก่ผู้อ่ำน
5. กำรเพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบที่สำมำรถ
เพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ำไปในระบบโดยไฟล์ที่เพิ่มเป็นไฟล์รูปภำพที่มีกำรเรียงลำดับ
ทำกำรบีบอัดในรูปแบบ zip และเพิ่มครั้งละ 1 รำยกำร

ภำพที่ 6 กำรเพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6. กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรทำงำนของผู้ดูแลระบบในกำรค้นหำ
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภำพที่ 7 กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กำรประเมินกำรใช้งำนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book system) ผู้พัฒนำ
ได้ทำแบบสำรวจกำรประเมินกำรใช้งำนผ่ำนระบบ Google Form และให้ผู้ใช้งำนทดสอบกำรใช้งำน
และทำกำรประเมิน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวนทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็นเพศชำย 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และผู้ใช้งำนแบ่งเป็นนักศึกษำ
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 อำจำรย์และบุคลำกร จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13
และบุคลำกรภำยนอก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยมีผลกำรประเมินกำรใช้งำน ดังนี้
รายการ
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)
1. ควำมสำมำรถในกำรเรียกใช้งำนในระบบฐำนข้อมูล
2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิป๊ บุ๊ค
3. ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้องครบถ้วน
รวม
ด้านความสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function)
5. ควำมถูกต้องของระบบในกำรเรียกใช้งำนในระบบฐำนข้อมูล
6. ควำมถูกต้องของระบบในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟลิป๊ บุ๊ค
7. ควำมถูกต้องของระบบในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
8. ภำพรวมในกำรทำงำนของระบบ
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลการประเมิน

4.33
4.30
4.31
4.36
4.32

0.51
0.52
0.50
0.52
0.51

มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.31
4.39

0.53
0.55

มำก
มำก

4.38
4.33
4.35

0.55
0.54
0.54

มำก
มำก
มาก

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)
9. ควำมง่ำยต่อกำรเรียกใช้ระบบ
10. ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอโดยรวม
11. ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอภำพ
12. จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในกำรนำเสนอของระบบ
13. กำรจัดวำงระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
14. กำรจัดวำงข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่ำย
15. กำรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมำะสม อ่ำนง่ำย
16. กำรใช้ขนำดตัวอักษรที่เหมำะสม
17. กำรเลือกใช้สีที่เหมำะสม สบำยตำ
18. ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ระบบ
19. ควำมเสถียรในกำรใช้งำนของระบบ
20. กำรใช้งำนที่งำ่ ย ไม่ซับซ้อน
21. มีคู่มือแนะนำที่ชัดเจนใช้งำนง่ำย
22. ภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ
รวม
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)
23. ควำมเร็วในกำรแสดงผลจำกกำรเชื่อมโยงระบบ
24. ควำมเร็วในกำรติดต่อฐำนข้อมูล
25. ควำมเร็วในกำรบันทึก กำรปรับปรุงข้อมูล
26. ควำมเร็วในกำรนำเสนอข้อมูล
27. ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูล
28. ควำมเร็วในกำรทำงำนของระบบในภำพรวม
รวม
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security)
29. กำรกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบ
30. ควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยข้อมูล
31. ควำมปลอดภัยของกำรเข้ำถึงข้อมูล
32. กำรควบคุมให้ใช้งำนได้ตำมสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
33. กำรตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งำนของผู้ใช้ระบบในระดับต่ำง ๆ
34.มีระบบป้องกันภัยจำกไวรัส,ผู้บุกรุก
35.มีระบบรองรับข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำรนำไปใช้ประโยชน์ได้
36.กำรให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำสำหรับกำรใช้งำน
รวม
รวมทั้งหมด

4.34
4.39
4.36
4.38
4.34
4.33
4.36
4.39
4.38
4.34
4.36
4.34
4.33
4.36
4.36

0.48
0.49
0.55
0.55
0.54
0.54
0.52
0.58
0.58
0.54
0.57
0.60
0.56
0.63
0.55

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.34
4.42
4.41
4.36
4.39
4.38
4.38

0.57
0.59
0.58
0.57
0.58
0.58
0.58

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.31
4.41
4.39
4.34
4.33
4.42
4.38
4.36
4.37
4.36

0.53
0.58
0.55
0.57
0.54
0.59
0.55
0.57
0.56
0.55

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
มาก

อภิปรายผล
ในกำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอก ซึ่งได้มีกำรนำกำรออกแบบเว็บไซต์
แบบรีสปอนซีฟ (Responsive web design: RWD) และกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค
(Flip book) ทำให้เกิดควำมสะดวกสบำย รวดเร็วต่อกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง
เสียเวลำในกำรยืม-คืนหนังสือ และเป็นกำรส่งเสริมกำรเข้ำใช้บริกำรของศูนย์วิทยบริกำร รวมทั้ง
เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
รายการอ้างอิง
กรรณภิรมย์ จำรุสวัสดิ์. (2556). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book). วารสาร
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 27(1), 47-56.
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
เข้ำถึงได้จำก http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/ 590613_4Digital_
Economy_Plan-Book.pdf
ขจรศักดิ์ ทองรอด. (2559). กระบวนกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
10(1), 105-118.
ฉัตรชัย สมสุข. (2559). กำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ สถำปัตยกรรมเอ็มวีซ
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 38(2), 22-35.
นิตยำ ปัดถำวะโร. (2560). ระบบสนับสนุนกำรสืบค้นวิทยำนิพนธ์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 8, หน้ำ 578-587. 9-10 มกรำคม 2561. นครพนม: มหำวิทยำลัย
นครพนม.
ภิญญำพัชญ์ ญำนะคำ. (2557). กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยใช้ระบบ
เสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations และฐำนข้อมูล CMUL e-Books,
PULINET Journal, 4(3), 199-209.
สุรักษ์ สิมคำน. (2558). ระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยนครพนม. PULINET Journal,
2(3), 29-34.

