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ABSTRACT
The research aims to develop an electronic book or E-book on the wisdom and the adaptation of local
people during a flood in Phranakhon Si Ayutthaya. The purposes also included to evaluate a quality, a               
satisfaction and usability on a content perceptionof E-book. The data has been collected a sampling                    
grouppurposivelyof  50 people who suffered from recent floods in Phranakhon Si Ayutthaya area and can reach
on E-book.. The E-book content has 3 sections; 1)the general information that describes on background and
ecologyof Phranakhon Si Ayutthaya. The way of life along Bang Phrakroo canal was also describedas the
wisdom source for adaptation on living with a flood, 2) a preparation and an adaptation of local people during
a flood. There are divided by 3 phases of flood’s time; early flood, rising flood and the end of flood, and 3) a
conclusion and a method of planting vegetables in water.
The tools of analysis are the E-book, an evaluation form of the E-book’squality, an evaluation form of the
E-book’s using and a satisfaction form of theE-book users’content perception. The initial result is analyzed by
descriptive statistics including to frequency, percentage, average and standard deviation.
The result shows that the average of the E-book’s quality at 4.11 point, the average of the ability of the
E-book using at 4.08 point, the average of the satisfaction on the content perception at 4.11 which their means
are athigh quality of the E-book users is 4.11, which means as much satisfaction.
Keywords:  Electronic Book, Wisdom, Adaptation, Flooding
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บทคัดย่อ

งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง ภูมปิ ญ
ั ญาและการปรับตัวรับมือน�ำ้ หลาก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพือ่ ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประเมินความสามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และเพือ่ ประเมินความพึงพอใจในการรับรูเ้ นือ้ หาของผูใ้ ช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
จากผู้ที่เคยประสบปัญหาน�้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน 50 คน        
โดยเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป แบ่งเป็น พระนครศรีอยุธยา กับนิเวศวิทยาแบบที่             
ราบลุ่มน�้ำท่วมถึง และวิถีชีวิตริมคลองบางพระครู: แหล่งภูมิปัญญาในการปรับตัวอยู่กับน�้ำ  2) การเตรียมรับมือและ             
ปรับตัวในช่วงฤดูน�้ำหลาก แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ช่วงน�้ำมาปลากินมด ระยะที่ 2 ช่วงน�้ำขึ้นให้รีบตัก ระยะที่ 3 ช่วงน�้ำลดตอผุด
และ 3) บทส่งท้าย และวิธีการท�ำแพปลูกผัก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินความสามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการรับรู้
เนือ้ หาจากผูใ้ ช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์แบบประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านความ
สามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินด้านความพึงพอใจ
ในการรับรู้เนื้อหาจากผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญา การปรับตัว น�้ำหลาก

บทน�ำ

ภู มิ ป ั ญ ญา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น       
ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเชื่อในสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และน�ำมาใช้จนเกิดการพัฒนาเป็น
มรดกตกทอดมาสูช่ มุ ชน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นั้ น ๆ ถึ ง แม้ ว ่ า สั ง คมจะเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) ภูมปิ ญ
ั ญาก็ยงั มีความส�ำคัญ
ไม่ ล ดน้ อ ยลงไป และสมควรที่ จ ะน� ำ เอาภู มิ ป ั ญ ญานั้ น           
เผยแพร่ เ พื่ อ การสื บ ทอด และสั่ ง สอนแก่ ค นรุ ่ น หลั ง                
(ธันยาภรณ์   โพธิกาวิน, 2553: 2) ซึ่งในสังคมไทยก็มี
ภูมิปัญญาหลากหลายที่เกิดจากการเรียนรู้ และปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปตามคนที่อาศัยในชุมชนนั้น
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อดี ต เมื อ งหลวงของ
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตลอดระยะช่วงเวลา
417 ปี เป็นแหล่งรวบรวมสั่งสมของศิลปะวิทยาการต่างๆ
เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ล�้ำค่า แต่ด้วยลักษณะเด่น         
ตรงที่มีแม่น�้ำล้อมรอบเป็นคูเมืองอยู่ 4 สาย ได้แก่ แม่น�้ำ
เจ้าพระยา แม่น�้ำป่าสัก แม่น�้ำลพบุรี และแม่น�้ำน้อย ท�ำให้

ตัวเมืองกลายเป็นเกาะ เมื่อถึงช่วงฤดูฝน หรือฤดูน�้ำหลาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประสบปัญหาน�้ำหลากท่วม
เป็นประจ�ำทุกปี แต่ชาวบ้านในพืน้ ทีต่ า่ งมีวธิ ใี นการปรับตัว
และเตรียมรับกับสถานการณ์นำ�้ ท่วมจนกลายเป็นวิถใี นการ
ด�ำเนินชีวติ จากอดีตสูป่ จั จุบนั อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งในบริเวณเกาะเมืองและเขตนิคม
อุตสาหกรรมทีน่ ำ�้ ไม่เคยท่วมมาก่อน ส่งผลให้ชาวบ้านรับมือ
กับสภาพน�้ำท่วมดังกล่าวได้ยากเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดคะเน และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้
ตามรูปแบบวัฒนธรรมภูมิปัญญาในการปรับตัวในช่วง         
น�้ำท่วมอย่างที่ควรจะเป็นได้  (คมลักษณ์  ไชยยะ, 2555: 1,
2-6)
จากคุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญา ทีค่ วรมีการสืบทอดต่อกัน
ไปจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นการสั่งสมประสบการณ์และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูค้ นในชุมชน และถ้าหากอาศัยความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นเป็นวงกว้างได้ใน            
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รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ามารถน�ำเสนอเนือ้ หา
ได้อย่างน่าสนใจด้วยภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน
มีการปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้อ่านได้ด้วยเทคนิคการเชื่อม
โยงหลายมิติ (Hyperlink) อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์              
ยังสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งต่าง
จากหนังสือปกติทั่วไป ถึงแม้จะมีข้อจ�ำกัดว่าผู้อ่านจะต้อง
มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการ
อ่านหนังสือ แต่ในปัจจุบนั อุปกรณ์เหล่านีก้ ม็ รี าคาไม่สงู มาก
หาซื้อได้ง่าย จึงช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านทั่วไปหันมาอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้น�ำเสนองานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ภูมิปัญญา และการปรับ
ตัวรับมือน�้ำหลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยอาศัย
กรณีตวั อย่างชุมชนบ้านตาลเอน ริมคลองบางพระครูอำ� เภอ
บางปะหั น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเนื่ อ งจากชุ ม ชน                
ดังกล่าวเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยมานานเป็นชุมชน
ริมคลองทีป่ ระสบกับปัญหาน�ำ้ ท่วมเป็นประจ�ำผูค้ นในชุมชน
มี อ งค์ ค วามรู ้ ที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น�้ ำ สื บ ทอดมาจาก
บรรพบุรุษก่อนหน้าอยู่แต่เดิมด้วยเหตุนี้ทุกปีในช่วงฤดู         
น�ำ้ หลากชาวบ้านตาลเอนจึงสามารถปรับตัวทีจ่ ะด�ำรงชีวติ
อยูก่ บั ชุมชนในช่วงน�ำ้ ท่วมได้ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่สามารถน�ำเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผคู้ นทัว่ ไปในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตริมคลอง
กับการปรับตัวในช่วงฤดูนํ้าหลากในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสร้างเนื้อหาที่ต้องการนํา
เสนอในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ช่ ว ยให้ ผู ้ ค นหรื อ ชุ ม ชนที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ต ่ อ ปั ญ หา             
น�้ำท่วมเป็นประจ�ำได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง
การเรียนรู้ที่ไร้ข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริม และรักษาภูมปิ ญ
ั ญานัน้ ไม่ให้หายไป  ซงึ่
ความรู้ต่างๆดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ที่สนใจหรือประสบ
กับปัญหาน�ำ้ ท่วมทุกปีนำ� มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การปรับตัวของคนในชุมชนเองแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพืน้ ที่
ของตนเองได้

วัตถุประสงค์

เป้าหมายหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) เพื่อพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญา และการปรับตัวรับมือ
น�ำ้ หลากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพือ่ ประเมินคุณภาพ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 3) เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถ                  
ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อประเมิน
ความพึ ง พอใจในการรั บ รู ้ เ นื้ อ หาของผู ้ ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง
ภู มิ ป ั ญ ญา และการปรั บ ตั ว รั บ มื อ น�้ ำ หลาก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีกรอบในการวิจัยดังภาพที่ 1

ประเมินคุณภาพความสามารถในการใช้งาน และ
ความพึงพอใจในการรับรู้เนื้อหาของผู้ใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิปัญญา และการปรับตัวรับมือ
นํ้าหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิปัญญา และการ
ปรับตัวรับมือนํ้าหลาก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เนือ่ งจากงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงพัฒนา ผูว้ จิ ยั
จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางของวงจรการพั ฒ นาระบบ                
(System Development Life Cycle/ SDLC) มาใช้พัฒนา
งานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
      1) ศึกษารวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง : แบ่งการศึกษา
ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ศึกษารวบรวมเนื้อหา
จากงานวิจัยเรื่องวิถีชีวิตริมคลองกับการปรับตัวในช่วง          
น�้ ำ หลาก ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาของคมลั ก ษณ์           
ไชยยะ (2555) ส่วนที่ 2  ศึกษาความสามารถในการรับสาร
ของกลุ่มผู้ที่เคยประสบปัญหาน�้ำท่วม และสามารถเข้าถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และส่วนที่ 3  ศึกษาวิธีการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2) วิเคราะห์และออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ :
เริม่ จากขัน้ เตรียมการวิเคราะห์เนือ้ หาซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเป็นเนือ้ หาทางกายภาพของพืน้ ที่
แบ่งเป็นเรือ่ งพระนครศรีอยุธยากับนิเวศวิทยาแบบทีร่ าบลุม่
น�้ำท่วมถึง และเรื่องวิถีชีวิตริมคลิงบางพระครู : แหล่ง
ภูมิปัญญาในการปรับตัวอยู่กับน�้ำ  ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหา      
เกี่ยวกับวิธีการเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวในช่วงฤดู        
น�้ำหลาก แบ่งเนื้อหาเป็น ระยะที่ 1 ช่วงน�้ำมาปลากินมด
ได้แก่ เรื่องการสังเกตน�้ำในคลอง การติดตามข่าวสารการ
ระบายน�้ำจากเขื่อนและการแจ้งเตือนในชุมชน การท�ำร้าน
เก็บของให้พ้นน�้ำ  และการเตรียมเรือส�ำหรับใช้ในช่วงฤดู       
น�้ำหลาก ระยะที่ 2 ช่วงน�้ำขึ้นให้รีบตัก ได้แก่ เรื่องการดูแล
บ้านเรือน การหาอาหารธรรมชาติ และการด�ำรงชีพ การสาง
กิ่งไม้สูง และการช่วยเหลือการภายในชุมชนในช่วงฤดู           
น�ำ้ หลาก ระยะที่ 3 ช่วงน�ำ้ ลดตอผุด เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับการ
ดูแลบ้านเรือนหลังน�้ำลด ส่วนที่ 3 วิธีการท�ำแพปลูกผัก       
ลอยน�้ ำ หลั ง จากนั้ น จึ ง ออกแบบส่ ว นของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนน�ำ 
ประกอบด้วย หน้าปก ค�ำน�ำ  และสารบัญ ส่วนที่ 2 ส่วน
เนื้อหา ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากสารบัญที่ผู้อ่านสามารถ
เลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาได้ หรือย้อนกลับไปที่หน้าสารบัญ
เพือ่ เลือกอ่านเนือ้ หาทีส่ นใจต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งเปิดหนังสือ
แบบเรี ย งหน้ า และส่ ว นที่ 3 ส่ ว นการประเมิ น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผอู้ า่ นได้ตอบหลังจากได้ทดลองใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
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      3) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : มีขั้นตอนในการ
พัฒนาดังนี้ 1) จัดวางเนื้อหาด้วยโปรแกรม Indesign        
ตามที่ออกแบบและวิเคราะห์ไว้ แล้วน�ำไฟล์งานออกมาให้
อยูใ่ นสกุลไฟล์ .jpg  2) บันทึกและตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม
Audition  3) เตรียมภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flash  4) น�ำข้อมูลทั้งหมด
เข้าไปจัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม I love         
library
      4) ทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : แบ่งออกเป็น           
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การทดสอบด้านเนื้อหา โดยการน�ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูความถูกต้องของ
เนื้อหาเพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง ส่วนที่ 2
การทดสอบด้ า นเทคนิ ค ของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ าก       
กลุ ่ ม คนที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ท ดลองใช้ เพื่ อ หาข้ อ                 
ผิดพลาดในการท�ำงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ท�ำการ
ปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดี
     5) ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เป็นการประเมิน
จากกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากผูท้ เี่ คยประสบปัญหาน�ำ้ ท่วม และสามารถ
เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ จ�ำนวน 50 คน ตามทีเ่ นลสัน
จาคอป (Nielsen, 2000, www.)ได้น�ำเสนอว่าการประเมิน
ผลการทดสอบระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หากใช้       
ผู้ประเมินจ�ำนวนมากกว่า 15 คน จะสามารถค้นพบปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่ความเชื่อมั่น 95%  โดยแบ่งแบบ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน   ได้แก่ 1) แบบประเมินด้านคุณภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   2) แบบประเมินด้านความ
สามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ  3) แบบ
ประเมิ น ด้ า นความพึ ง พอใจในการรั บ รู ้ เ นื้ อ หาของผู ้ ใ ช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
      แบบประเมินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบด้านความ
เที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้ อ หาว่ า ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย หรื อ ไม่ จาก                          
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ 1) รศ.ดร.กาสั ก                          
เตะขั น หมาก อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ผูเ้ ชีย่ วชาญทาง
ด้านการวิจยั   2) ผศ.ดร. จริยาภรณ์   รจุ โิ มระ  อาจารย์ประจ�ำ
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สาขาการพัฒนาชุมขน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เนื้อหา และ 3) นายขจรศักดิ์ ทองรอด  นักเทคโนโลยีการ
ศึ ก ษา สั ง กั ด ศู น ย์ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี   พบว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องของ
ข้อค�ำถามที่ 0.67
หลังจากนั้นจึงน�ำแบบประเมินมาทดสอบความ      
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการน�ำไปทดลองถามกับกลุ่มคน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 32 คน  เพื่อ
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปหาความเชื่ อ มั่ น ตามสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา ของครอนบาคซึ่ ง ต้ อ งมี ค ่ า ไม่ ต�่ ำ กว่ า 0.50                
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Hammond, 2000 :
185อ้างถึงในการวิจัยทางสารสนเทศ, 2549: 183) พบว่า
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้ง 3 ด้านมีค่าเท่ากับ   
0.96 0.90 และ 0.97 ตามล�ำดับ
      เมื่อได้ข้อมูลจากแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
เรียบร้อยแล้ว จึงน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปของความถี่
เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลีย่ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินเป็น
ข้อมูลในรูปแบบประมาณค่า (Rating Scale)

      ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ ง ภูมปิ ญ
ั ญา
และการปรับตัวรับมือน�้ำหลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถแบ่ ง ส่ ว นการท� ำ งานออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่                    
1) ส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่วนทีผ่ ใู้ ช้งาน
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งเข้ า มาเพื่ อ เลื อ กหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทตี่ อ้ งการอ่าน ซึง่ ในงานวิจยั ชิน้ นีใ้ ช้หอ้ งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) ส่วนที่ใช้ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง      
ส่วนที่เป็นโปรแกรมให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่      
ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในงาน
วิจัยชิ้นนี้ใช้โปรแกรม I Love Library Viewer  และ  3) ส่วน
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่วนที่ผู้ใช้งานใช้อ่าน
เพื่อรับรู้เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญา และการปรับตัว
รับมือน�้ำหลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถน�ำ
เสนอเนือ้ หาทัง้ ในรูปแบบข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
และเสี ยงซึ่ ง ขั้ นตอนการใช้ ง านหนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ มี
กระบวนการตามภาพที่ 2 และตัวอย่างลักษณะของหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ งภู มิ ป ั ญ ญา และการปรั บ ตั ว รั บ มื อ                  
น�้ำหลากดังภาพที่ 3
Setup
I Love Libarary Viewer

Login
User

ผลการวิจัย

Electronic Book Viewer

Electronic Libarary

Electronic Book
Login
Admin

Upload
Server

ภาพที่ 2 กรอบการท�ำงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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ภาพที่ 3 หน้าในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ ง ภูมปิ ญ
ั ญาและการปรับตัวรับมือน�ำ้ หลาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 50 คนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.11, S.D= 0.75)
เมื่อแยกเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
ผลการประเมินด้านคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.11, S.D= 0.75) โดยได้รับการ
ประเมินด้านความเหมาะสมของเนื้อหา และการด�ำเนินเรื่องสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก (X = 4.15, S.D= 0.71) ตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
ประเด็นประเมิน
1. ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา และการด�ำเนินเรื่อง
2. ด้านความเหมาะสมทางภาพ ภาษา และเสียง
3. ด้านความเหมาะสมทางด้านตัวอักษร และสี
4. ด้านความเหมาะสมทางด้านการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
รวม

X
4.15
4.10
4.09
4.07
4.11

S.D.
0.71
0.78
0.80
0.70
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 4.08, S.D= 0.81) โดยได้รับการประเมินด้านความประทับใจการใช้งานของผู้อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก (X = 4.14, S.D= 0.73) ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
ประเด็นประเมิน
1. ด้านประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ด้านประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. ด้านความยืดหยุ่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. ด้านความสามารถในการจดจ�ำของผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6. ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัยของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7. ด้านความประทับใจการใช้งานของผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รวม

X
4.07
4.06
4.13
4.05
4.03
3.96
4.14
4.08

S.D.
0.82
0.87
0.88
0.09
0.86
0.65
0.73
0.81

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมินด้านความพึงพอใจในการรับรูเ้ นือ้ หาของผูใ้ ช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับ
มากด้วยเช่นเดียวกัน (X= 4.11, S.D= 0.75) ได้รับการประเมินด้านการน�ำความรู้ไปใช้สูงที่สุดในระดับ
มาก (X= 4.11, S.D= 0.75) ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจในการรับรู้เนื้อหาของผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
ประเด็นประเมิน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2. ด้านการน�ำความรู้ไปใช้
รวม
นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Interface)
ควรใช้สีสันที่สดใสในการออกแบบ หรือใช้สีโทนสว่างเพื่อ
ง่ายต่อการมองเห็นมากขึ้น และควรปรับปรุงให้โปรแกรม
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าใช้งานได้ทกุ ทีโ่ ดยไม่
ต้องลงทะเบียน หรือติดตั้งโปรแกรมไว้ส�ำหรับอ่านก่อนใน
ส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ตัวอย่างให้ความเห็นว่า
ตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไป ปุ่มที่ใช้ในการซูมตัวหนังสือ
ควรขยายให้เห็นได้ชัดเจน
ส่วนเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความเห็นว่า ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก เนื้อหาในแต่ละ
บทควรเชือ่ มโยงกันเพือ่ ความเข้าใจของผูอ้ า่ นทีม่ ากขึน้ และ

X
4.09
4.11
4.11

S.D.
0.75
0.75
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ในตอนท้ายกลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นี้เป็นสื่อที่ทันสมัย และช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้
สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อีก
ทั้งยังไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหนังสือดังกล่าวมาอ่าน เป็นการ
ประหยัดเงินและควรมีการน�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ไปให้กบั ชุมชนทีเ่ คยประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมหลากได้อา่ น เพือ่
เป็นแนวทางในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ช่วงน�้ำหลากได้เป็น
อย่างดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุด ควรมีการน�ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้บคุ คลในจังหวัดอืน่ หรือพืน้ ทีอ่ นื่
ที่ไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาในการปรับตัวรับมือน�ำ้ หลากให้กบั จังหวัดอืน่ ได้
น�ำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
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คอมพิวเตอร์ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
ผลการประเมิ น ทางด้ า นคุ ณ ภาพของหนั ง สื อ Model: ATM) และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อเทคโนโลยีนั้น ซึ่ง            
อิเล็กทรอนิกส์มีผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ส่ ง ผลไปยั ง ความตั้ ง ใจที่ จะใช้ ง าน และท้ า ยที่ สุดก็ เ ห็ น
โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทมี่ สี ว่ นประกอบ 6 ส่วน สมควรให้มีการใช้งานเทคโนโลยีนั้นจริง (Davis,1989,
คือ ส่วนที่เป็นอักขระ ส่วนที่เป็นภาพนิ่ง ส่วนที่เป็นภาพ quoted in Shih, 2003: 720)
ด้านความพึงพอใจในการรับรู้เนื้อหาของผู้ใช้งาน
เคลือ่ นไหว ส่วนทีเ่ ป็นเสียง ส่วนทีเ่ ป็นภาพวีดทิ ศั น์ และส่วน
ของการเชือ่ มโยงข้อมูล ซึง่ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รบั การประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปกติที่ประกอบด้วยอักขระ และภาพนิ่งเท่านั้น จึงท�ำให้ มากด้วยเช่นเดียวกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นกลุม่ ที่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มคี วามน่าสนใจ และสามารถอธิบาย เคยประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมมาก่อน ให้ความเห็นว่าเนือ้ หาใน
เนือ้ หาทีย่ ากให้เข้าใจได้งา่ ยมากกว่าหนังสือทัว่ ไป  (อัดรเดช หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และกลุ่ม
ศรีมณีจันทร์, 2547 อ้างถึงใน ทองสุข  ค�ำแก้ว, 2553 :         ตัวอย่างเองก็สามารถเอาความรู้ใหม่ที่ได้รับผนวกเข้ากับ
12-16) นอกจากนี้แล้วกลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นว่า ประสบการณ์เดิมจึงท�ำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มเี นือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับผูท้ เี่ คยประสบ ตลอดจนสามารถถ่ายโอนความรู้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ปัญหาน�ำ้ ท่วมหลาก ได้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน การด�ำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสามารถสรุ ป ผลได้ ว ่ า
พื้นที่ของตนเองได้
ในส่ ว นของความสามารถในการใช้ ง านหนั ง สื อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพ  ผู้ใช้งานมีความสามารถ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้งานมีความพึง
เนือ่ งจากความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถ พอใจในการรับรู้เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กลุ่ม
น�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) อีกทั้ง        ตั ว อย่ า งยั ง ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านหนั ง สื อ
ผู้อ่านยังสามารถเลือกอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันไป แต่ละมุมมองของคุณภาพ
เวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวก และสามารถย้อนกลับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
มาทบทวนได้ใหม่หากเกิดความไม่เข้าใจ ส่งผลให้ผู้อ่าน ความพึงพอใจในการรับรู้เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เข้าใจได้งา่ ยและเร็วสนองความต้องการและความสามารถ ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
ของบุคคล ท�ำให้ผู้อ่านบรรลุจุดมุ่งหมายมากกว่าการอ่าน
หนังสือปกติทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ของหนังสือ ข้อเสนอแนะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ เสาวลักษณ์   ญาณสมบัติ (2545:      
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ควรเน้นที่กลุ่ม
33-35) ระบุไว้และด้วยความง่ายในการใช้งานของส่วนต่อ ผูร้ บั สารเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประสานของผู้ใช้ (User Interface) ที่อ�ำนวยความสะดวก แต่ละครั้ง ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้รับสารว่ามีความ
ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผู้อ่าน สามารถในการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ และมีความ
มีส่วนร่วมกับเนื้อหา และใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง สามารถในการอ่านหนังสือระดับใด เช่น หากกลุ่มผู้รับสาร
สะดวกมากขึ้น ตามที่ณัฐกร สงคราม (2554: 97-104) และ เป็นเด็ก การออกแบบควรเน้นสีสัน กราฟิกที่สะดุดตา             
ถนอม เลาหจรัสแสง (2545: 142-154) ระบุไว้เช่นกัน และ แต่หากกลุ่มผู้รับสารเป็นผู้ใหญ่ ควรจะเน้นการออกแบบ      
เมื่ อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งรั บ ทราบถึ ง ประโยชน์ ข องหนั ง สื อ รู ป แบบตั ว อั ก ษรให้ มี ข นาดใหญ่ อ่ า นง่ า ย การใช้ สี ท            ี่
อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เรียบง่าย มีเสียงที่ช่วยบรรยายเนื้อหา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ      
ได้ ประกอบกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานหนังสือ ตอบสนองความต้องการ และความสามารถในการใช้งาน
อิเล็กทรอนิกส์ จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ช�ำนาญในการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
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ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้โปรแกรม I Love Library ในการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องติดตัง้ โปรแกรมในการ
อ่านที่รองรับไฟล์ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งผู้สนใจพัฒนาและ
ออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิก ส์ล องหาโปรแกรมใหม่ที่
สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านไม่จ�ำเป็นต้อง
ติดตั้งโปรแกรมในการอ่านไฟล์นั้นๆ  เพื่อลดความยุ่งยาก
ในการใช้งาน และลดอคติแก่ผใู้ ช้งานทีไ่ ม่มคี วามคุน้ เคยกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
จากผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ ทีส่ ามารถใช้งานได้งา่ ย มีคณ
ุ ค่า และ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนเช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลสามารถน�ำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องภูมิปัญญา และการปรับตัวรับมือน�้ำ
หลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ให้บริการแก่สมาชิกใน
ชุมชนที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมหลากในพื้นที่ของตนเองได้
ศึกษา เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่
ตนเองเคยประสบในช่วงน�ำ้ ท่วม ให้เขาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ดังกล่าวในการปรับตัว และการด�ำเนินชีวิตอย่าง
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
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