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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารรังสิตสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ขอนําเสนอ
ทานผูอานดวยบทความที่หลากหลาย มีสาระที่ครอบคลุม เร่ืองแรกเปนบทความจากรายงานการสัมมนา
บุคลากรเรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 22-23 
พฤษภาคม 2547  ณ  อมรพันธุ วิลลา รีสอรท  จังหวัดระยอง  ทางสํานักหอสมุดไดรับเกียรติจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ เปนผูใหความรูเร่ือง การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
สํานักหอสมุด : การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)  ซ่ึงไดกําหนดแนวทางในการวางแผนกลยุทธ
ใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของหองสมุดในอนาคต ตามดวยบทความของ ดร. ปรัชญนันท นิลสุข 
เร่ือง  การประเมินคุณภาพเว็บขอมูลสารสนเทศ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเว็บสําหรับ
นักออกแบบ และพัฒนาเว็บตามแนวคิดของฮีเวอรฮารท ทั้ง 9 ดาน สําหรับบทความเรื่อง ระบบการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสแบบสมารต (Smart        e-Education System) ของ อาจารยศิริพร จิรศิริมงคล และรอง
ศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เปนเรื่องของการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารตที่เปนการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ ส่ือสารกับการศึกษา ที่ใหบริการการศึกษาแนวใหมแบบครบวงจรที่ผู
เรียนรูสามารถกําหนดเปาหมายการศึกษาไดดวยตนเอง และอัมพร อูรัชตมาศ ไดแปลและเรียบเรียงเรื่อง 
แนวทางสําหรับการใหบริการการหองสมุดการเรียนรูทางไกล  เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูและมีความเทา
เทียมกันในแหลงทรัพยากรและบริการหองสมุดจะตองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับชุม
ชนเรียนรูทางไกล 
 ฉบับนี้ขอเอาใจผูที่รักษสุขภาพดวยบทความของ ผูชวยศาสตราจารย ไชยรัตน รุจิพงศ เร่ือง 
วิทยาศาสตรการกีฬา  และเรื่อง สุขภาพดีไมมีขาย : ถาอยากไดตองออกกําลังกายและเลนกีฬา  เมื่ออาน
แลวคงนําไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัยทั้งปวง หวังวาทุกทานคงไดรับประโยชน
จากบทความตางๆ หากมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ขอเชิญรวมแสดงความรู ความคิดเห็นไดที่
บรรณาธิการ 
 
 
 
        บรรณาธิการประจําฉบับ 
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การอภิปรายเรื่อง การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาหองสมุด :                            
การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 

 
     วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ : 

         ผศ. ดร. พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ 
       รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา            

      คณะอักษรศาสตร 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      ดําเนินการอภิปราย : 
       นางนฤมล  พฤกษศิลป 

บรรณารักษหัวหนาแผนกบริการ 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2547 สํานักหอสมุดไดจัดการสัมมนา
บุคลากร ประจําปการศึกษา 2546 ขึ้น และไดเรียนเชิญ ผศ. ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ   รอง
คณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเปนวิทยากรใหความ
รูเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาหองสมุด : การวางแผนกลยุทธ (Strategic 
Planning) ซ่ึงคณะผูจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศเห็นวาเปนประโยชน จึงไดขออนุญาตวิทยากร 
นํามาเสนอไวในวารสารฉบับนี้ 

 
การวางแผน 
 การพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ :- 
  ในปจจุบันหองสมุดยุคใหมมีความจําเปนจะตองทําในเรื่องการวางแผน  ซ่ึงการ
วางแผนนั้น เปนการที่เราพยายามมองไปในอนาคต มีการตั้งเปาหมาย มองไปวาจะทําอะไร มีกิจ
กรรมอะไรบาง โดยเฉพาะนักวิชาการทางดานบรรณารักษและสารนิเทศศาสตรบอกวา  เปนเสมือน
สะพานที่เชื่อมโยงปจจุบันไปกับอนาคต  การวางแผนเปนสิ่งที่บอกเราวา หนวยงานหรือองคการไม
สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางได  แมวาเราอยากจะทํามากมาย และจะบอกเราวา เรายังไมสามารถทําทุก
ส่ิงทุกอยางได ผูบริหารไมวาระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูง ควรจะตองมองแลววา เราอยากจะ
ทําอะไร ตัดสินใจวา อะไรที่จะตองทํา ใครจะเปนคนทํา แลวจะทําอยางไร และนี่เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็น
วา เราจะตองทําการวางแผน 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
พรศรี สุขการคา เจาหนาที่แผนกพัฒนา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ถอดความ 
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ประโยชนของการวางแผน 

- ทําใหหองสมุดมีการสนองตอบที่มีเหตุผลตอการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน
ตางๆ  ซ่ึงผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดพูดถึงสภาพแวดลอมรอบขางมีการเปลี่ยน
แปลง เราจะทําอยางไร การวางแผนจะชวยเราได 

- ทําใหมุงความสนใจไปที่เปาหมายและวัตถุประสงค ตัวอยางการวางแผนกลยุทธของ
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีการทํา workshop มีการศึกษา
วิเคราะหตางๆเตรียมไว มีการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ  

- การวางแผนชวยใหเราสามารถจัดสรรทรัพยากร คือ คงตองมองวา หองสมุดทําทุก
อยางไมได ทรัพยากรอะไรที่นาจะจัดสรรลงไปกับกิจกรรมใด แลวทํากิจกรรมนั้นเพื่อ
ที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของหองสมุด 

- ชวยใหสามารถกําหนดโปรแกรมตางๆ ของหองสมุด  ทั้งในระดับองคการ คือ หอง
สมุด ลงไปที่ฝาย ลงไปที่งาน แมกระทั่งบุคคล  บทบาทและหนาที่ของบรรณารักษ
หรือเจาหนาที่เราจะทําอะไรกันบาง โปรแกรมตางๆสามารถจะถายโอนลงไปถึงระดับ
บุคคลได 

- ชวยในการควบคุมกิจกรรม  โดยการที่รวบรวมขอมูลตางๆ มา  เพราะวาเวลาที่ตองทํา
แผนจะตองมีขอมูล  คิดเองคงไมได ขอมูลตางๆตองมีการรวบรวม หองสมุดจะตองมี
การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็งจุดออน และภาวะคุกคาม  มีตัวที่จะเปนพื้นอยู
แลว ซ่ึงจะเปนตัวสําคัญในการวางแผนกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมสําหรับ
จุดออนจุดแข็งนั้นจุดเนนของมันคือภายในองคกรของเรา  แตวา ภาวะคุกคามและ
โอกาสนั้นเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ผลกระทบจากขางนอกเขามา  อยางเชนที่
ทานรองอธิการฝายวิชาการ ไดพูดถึง ภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัยรังสิตในเรื่องอัตรา
คงอยูของนักศึกษา ซ่ึงเกิดจากองคประกอบภายนอกดวยไมใชเกิดจากภายใน 

- ชวยใหมุงไปในการคนหาโอกาสใหมๆ อาจจะอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ที่เขามาชวยปรับในการดําเนินงานและปรับวิธีการใหบริการหองสมุด อยางนี้
เปนวิธีการคนหาโอกาสใหมๆ  จึงอยากจะใหมองไปขางหนาเยอะๆ เพราะวาการวาง
แผนเปนการมองภาพของเราในอนาคต  การแสวงหาโอกาสใหมๆนั้นดีกวาที่เราจะตั้ง
รับไปวันๆหนึ่ง ทํางานที่เปนกิจวัตร  หลายทานอาจจะคิดวา การทํางานที่ไดรับมอบ
หมายประจําวันก็แยอยูแลว  แตถาวางแผนแลวทานจะมองไปขางหนาและหาโอกาส
ใหมๆในการทํางานของทาน แทนที่จะตองมานั่งแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวัน เชน 
งานเทคนิคไมบรรลุเปาเลยตอง Process เอกสารหรือหนังสือตางๆ อันนั้นคือ งานกิจ
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วัตรของทาน แตถาทานมีการวางแผน ทานอาจจะมองออกไปวาทานจะทําอยางไรที่
จะใหกระบวนการทํางานของทานตอบสนองความตองการของผูใชไดมากที่สุด 

ประเภทของแผน   แบงตามระยะเวลา  
 แผนระยะยาว (long range plan)  เปนแผนที่ใชกับกิจกรรมขนาดใหญ ใชกระบวนการ
วางแผนที่คอนขางซับซอน  อาจจะตองมีความชํานาญพิเศษ มีความรูในเรื่องการทําแผน ระยะเวลา
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป  นักวิชาการมองวาการวางแผนกลยุทธนั้นสังกัดแผนระยะยาว เพราะวา การทํา
แผนกลยุทธใชระยะเวลา 5-10 ป 
 
 แผนระยะสั้น (short term plan) หรือแผนปฏิบัติการ  เปนการนําแผนหรือส่ิงที่กําหนดไว
ในแผนระยะยาวลงมาสูการปฏิบัติในหนวยงานและองคการ เพราะฉะนั้นแผนระยะสั้นจะตองสอด
คลองกับแผนระยะยาวหรือแผนแมบท หรือแผนกลยุทธ  ทานตองถายโอนลงมาเปนกิจกรรม เปน
แนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน แผนระยะสั้นมีระยะเวลา 1-3 ป สวนระยะเวลา 3-5 ปนั้น โดยหลัก
แลวเปนแผนระยะกลางที่ดึงมาจากแผนระยะยาวใหเปนชวงการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะไมเปนลักษณะ
ที่เปนแผนปฏิบัติการประจําปเหมือนแผนระยะสั้น 
 
ประเภทของแผนตามระดับการบริหาร 
 การวางแผนกลยุทธ  (strategic planning)  เปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง  ความรับผิด
ชอบหลักเปนของผูบริหารระดับสูง รองผูอํานวยการ หัวหนาฝายจะตองลงมาชวยกัน ลักษณะ
สําคัญคือ มองภาพรวมของทั้งองคกร กําหนดวัตถุประสงคอยางกวางๆ  อยากใหหองสมุดหนาตา
เปนอยางไร จะเดินไปทางไหน มองอยางกวางและมองขั้นตอนที่จะทําใหการดําเนินงานสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวใหได  ที่สําคัญการวางแผนกลยุทธไมใชทําอะไรกวางๆเพียง
อยางเดียว แตตองดูเร่ืองการจัดสรรทรัพยากรดวยวา เราจะลงทรัพยากรในที่นี้คือ เงิน คน อันนี้เปน
หลักที่จะตองมองวาจะไปลงที่ไหนอยางไร 
 
 การวางแผนการจัดการ  (management planning) เปนเรื่องของผูบริหารระดับกลาง  ที่
กําหนดกรอบการดําเนินงานและทิศทางซึ่งมาจากแผนกลยุทธ 
 
 การวางแผนปฏิบัติการ  (operational planning)  เปนของผูบริหารระดับตนที่จะมองวา   
นําแผนการจัดการลงสูการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานที่เปนกิจวัตรทั้งหลาย 
 
การวางแผนในหองสมุด 
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 การวางแผนเปนองคประกอบที่สําคัญของหองสมุด เพราะวาการวางแผนสามารถกอให
เกิดความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินงานได จะตองไปมองวาเราจะดําเนินงานอยางไร 
มันเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของหองสมุดได การวางแผนที่ประสบความสําเร็จนั้น คือการที่สามารถ
ใหแนวทางที่เหมาะสมสําหรับทุกกิจกรรม เพราะวาจะทําใหฝายตางๆในหองสมุดทํางานไปในทิศ
ทางเดียวกัน แทนที่ตางคนตางทํา หรือตางคนตางรับปญหา หรือมองวิธีการแกไขปญหาที่มันเกิด
ขึ้น ทุกวัน 
 
ปญหาในการวางแผนของหองสมุด   
ความเขาใจวา 

- ถามีการสนองงบประมาณที่เหมาะสมแลวจะไดรับการสนับสนุน 
 เมื่อเราวางแผนการปฏิบัติงานประจําปแนนอนตองใชเงินและตองงบประมาณเพื่อ

ที่จะใหไดงบประมาณมา  เวลาทํางบประมาณบางทีเราวางแผนเสนอ Project เสนออะไรตางๆมาก
มาย และคิดวาไดตั้งงบประมาณไวเหมาะสมแลวดูไมมากเกินไป  แตวาอยาแนใจวาทานไดเสนองบ
ประมาณที่เหมาะสมแลวจะไดรับการสนับสนุนทั้งหมด  มันเปนไปไดวา ลําดับความสําคัญของ
หนวยเหนือหรือหนวยงานตนสังกัด  อาจจะมองวา เร่ืองอื่นสําคัญกวา  เชน การเลือกสรรคัดสรร
นักศึกษาเขามาเปน Priority ของมหาวิทยาลัย เพราะวาเปนแหลงรายได งานและกิจกรรมในงบ
ประมาณจะลงไปที่ตรงนั้นมากกวา  เพราะฉะนั้นเปนไปไดที่งบประมาณที่ทานไดเสนอไปนั้นอาจ
จะถูกตัด หรือมีวิกฤตเกิดขึ้นฉะนั้นทานจะตองทําใจเผื่อไววาเราอาจจะไมไดทั้งหมดในสิ่งที่เราคาด
หวัง 

 
- งบประมาณ/การสนับสนุนที่ใหแกหองสมุดยังคงที่ 
 เราจะทําอยางไรใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงคของหอง

สมุดอยางชัดเจน  ในบางครั้งมีปญหาในการสื่อสารอยูบางมันเกิดขึ้นได อยูที่วิสัยทัศนของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวามุงตรงไปที่ไหน คือ อยูที่นโยบายของมหาวิทยาลัย ถาเราสามารถที่จะทําแผน
ของเราใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนตนสังกัดของเรา   คิดวาแผนที่เราทํานาจะได
รับการยอมรับเปนอยางดี  

 
- งบประมาณหองสมุดมีความยืดหยุนพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว 

อีกสวนหนึ่งเรื่องงบประมาณหองสมุดมีความยืดหยุนพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยน
ไดอยางรวดเร็ว จริงๆแลวถามันปรับเปลี่ยนมากก็อันตรายในแงงบประมาณถาถูกตัดไดงายๆ ตอไป
จะขยายหรือจะทําอะไรก็ไมได  หรือตัดไปแลวปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว โครงการหายหมด กิจ
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กรรมหายหมดแลวจะทําอยางไร การตั้งงบประมาณตองมีความยืดหยุน แตก็ตองอยาปรับไดรวดเร็ว
มากไป 

 
หองสมุดมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2000 
 การคาดการณ (projection) ในสหรัฐอเมริกา 
 - หองสมุดจะมีบทบาทในการใหบริการทางคอมพิวเตอรตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
  หองสมุดทําหนาที่หลักในการพัฒนาสภาพแวดลอมสารนิเทศ (Information  
environment) ของทั้งมหาวิทยาลัย บรรณารักษจะเปนคนที่ไปคุยและชวยกําหนดวา นวัตกรรม
ใหมๆจะเปนอยางไร เชน ชวยผูใชสืบคนสารนิเทศไดรวดเร็ว  เราอาจจะบอกวา มหาวิทยาลัยนาจะ
มี High speed access หรือวาเราจะตองเชื่อมโยง Network ทั่วโลก  สายจะตองกวาง   ตัวนี้เราก็
มองเห็นอยูวา ตัวบรรณารักษหองสมุดหรือผูบริหารหองสมุดก็มีสวนในการไปชวยในดาน 
Network และบริการตางๆ แตวาอาจจะไมไดไปแทนที่เปนศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  หอง
สมุดในหลายๆที่ก็เปนศูนยรวม IT พอสมควร  เพราะเนื่องจากเราใหบริการมากมาย   บริการสืบคน
ได  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสได         
 
 - งบประมาณ/การสนับสนุนที่ใหแกหองสมุดยังคงที่ 

งบประมาณการสนับสนุนยังคงที่ บางที่อาจจะลดลงอีก คงจะไมมีเพิ่ม  ซ่ึงอาจจะ
ไปเพิ่มในสวนที่เปนงบประมาณในการเขาถึงคือ ทุมในเรื่อง การเขาถึง  และทรัพยากร แตวาเปอร
เซ็นทั้งหมดที่จะมาแบงใหกับหองสมุดคงเทาเดิมคงไมมากไปกวาเดิม   

 
- งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรดิจิทัลจะเพิ่มมากขึ้น 
 หองสมุดจะเปนหองสมุดดิจิทัลสมบูรณแบบนั้น เปนอยางไร เปนการใหบริการ

ทรัพยากรในรูปดิจิทัลเต็มรอยเปอรเซ็นตหรือไม หรือเปนการใหบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 
แตยังมีบริการในรูปแบบเดิมคงอยู หองสมุดดิจิทัลยังคงมีความคลุมเครืออยู แมแตหองสมุดขนาด
ใหญอยาง Library of Congress ของสหรัฐอเมริกา ที่จัดทํา American Heritage ก็ทําไดไมกี่
เปอรเซ็นตของ Collection ในปหนึ่งๆทําไดไมมาก  การจะทําใหเปนหองสมุดดิจิทัลจะใหแลว
เสร็จใน 1-2 ป ทําไดไมงาย  ซ่ึงเปนความเชื่อของผูบริหารโดยทั่วไปที่จะไมใหงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากร โดยคิดวาทั่วโลกเปนดิจิทัลจนสามารถคนขอมูลไดหมด ซ่ึงจริงๆ แลว การจัดหา
ทรัพยากรดิจิทัลยังคงกระทําได 

 
- บรรณารักษมีบทบาทในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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 โดยเฉพาะในเรื่องการใหบริการ เราจะเปนคนที่บอกวาอยากไดอะไรและจะทํา
อะไร  

- จํานวนบรรณารักษจะลดลง 
 มีการมองกันวา บรรณารักษวิชาชีพจะลดลง บุคลากรสายเทคนิค  มีเปอรเซ็นตที่

จะเพิ่มขึ้น หรือมีวิธีการจางในอีกลักษณะหนึ่ง 
 
 
 
- การสรางอาคารใหมลดลง 
 แนนอนเพราะวา ตอนนี้ไมดูแลววา Library at a place ไมตองมีตึกอลังการ  ไม

ตองมีตึก 5 ช้ัน 6 ช้ัน หรือ 10 ช้ัน    
- แรงกดดันเรื่องเขาถึงสารนิเทศเพิ่มขึ้น 
 เนนเรื่องการเขาถึง ทํายังไงจะไปหาขอมูลมาให ทํายังไงจะไปหาสารนิเทศมาให

กับผูใชได  ทํายังไงจะไปนําสารนิเทศที่อยูคนละซีกโลกมาใหผูใชไดมากกวาจะสราง Collection 
ใหญๆ หรือซ้ือทุกสิ่งทุกอยางที่มี ยิ่งตอนนี้ เร่ืองการเปนเจาของจะนอยลง  เนนเรื่อง การแบงปน
ทรัพยากร ปญหาก็เกิดเหมือนกัน  หองสมุดของรัฐก็ไมอยากมา share sources กับหองสมุดของ
เอกชนซักเทาไหร  หองสมุดใหญๆไมเขาภาคีกับใคร  เพราะวาเขามี collection ใหญมาก รูสึกวา
เขาจะถูกเอาเปรียบจากหองสมุดที่มี collection เล็ก 

 
- การใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาผานเครือขายของมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น 
  

พันธกิจของหองสมุดมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 บูรณาการการใหบริการสารนิเทศ ทรัพยากร และบริการของหองสมุดกับการวิจัย การเรียน 
การสอน และการบริหารของมหาวิทยาลัย    หองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตมีพันธกิจ 4 ประการ ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  พันธกิจของมหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสวนใหญเนนทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
 
ความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
 - คุณภาพ 
  ตอนนี้เปนประเด็นสําคัญ หองสมุดเปน indicator ของคุณภาพมหาวิทยาลัย 
เพราะฉะนั้นจะไมใหความสําคัญไมได หองสมุดมองคุณภาพในแงมีภาพของปรัชญาการใหบริการ 
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อจจจะมองเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อกอนผูใชเปนผูรับผลิตผลของระบบของเราคือ เราทําอะไรเขาก็
ตองรับ ใหบริการอะไรก็ตองรับเอาไปอยางนั้น แตตอนนี้มันไมใชแลว  มันตองมองภาพในลักษณะ
นักศึกษาและอาจารยเปนเหมือนลูกคา  เพราะวาภาพของระบบคุณภาพแบบใหม เปนทั้งผูที่มีสวน
ไดสวนเสีย และมองเลยไปถึงพอแมหรือผูปกครองของนักศึกษาดวย concept ของคุณภาพเปลี่ยน
ไป 
 
 
  
 - การรื้อปรับระบบ 
  หองสมุดมหาวิทยาลัยมีอยูชวงหนึ่งฮิตมากเรื่อง Re-engineering  พูดกันเยอะเมื่อ
ประมาณ 5 ปที่แลว ตอนนี้พูดแตเร่ืองการประกันคุณภาพ การรื้อปรับระบบก็คงตองมองวา มีความ
คิดใหม มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการ โครงสรางของมันมีอะไรบาง 
 
 - ความหลากหลายของผูใช 
  ผูใชของเราเปนใคร    
 
 - เครือขายทรัพยากรสารนิเทศบนเครือขาย 
  มีผลตอการสื่อสารทางวิชาการ การเรียนการสอน E-learning หองสมุดเรามีสภาพ
แวดลอมเครือขายดานนี้เยอะขึ้น access กันงายขึ้น 
 
 - คานิยม 
  ยังคงเนนอยูใหดูในเรื่องทรัพยสินทางปญญา  ในแงการที่เราเขาไปที่เครือขายเรา
เขาไปลวงละเมิดหรือไม  ผูใชมีความสามารถแคไหนในการที่จะใชสารนิเทศเลือกคนและเรื่องการ
ไหลเวียนสารนิเทศและคานิยมเริ่มตองมองกันมากขึ้น ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา  บางทีเราก็ใช
กันเพลิน ดวยความที่คอนขางแนใจและเขาใจวา ส่ิงที่มันอยูบน internet นั้น มันเปน free of 
charge อางได ใชได หองสมุดตอนนี้ตองระวังใหมาก เร่ืองกฎหมายลิขสิทธิ์กับงานหองสมุด 
  
 - การตรวจสอบ 
  ตองมีกลยุทธ ตองดูดวยวาหนวยงานตนสังกัดเขาใหการสนับสนุนอะไรเราไดบาง 
อันนี้พูดถึงในแงของงบประมาณสนับสนุนทางการเงิน และมีการควบคุมคาใชจายอยางไร ตองไป
ตามกันกับนโยบายวิธีการตรวจสอบการใชเงิน  
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 - การศึกษาระดมอุดมศึกษา 
  ภาพตอนนี้เปนอยางไร การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเราเนนอะไร ผลิตบัณฑิตที่
ออกไปตอบสนองความตองการของสังคมหรือเปลา  
 
คุณภาพของหองสมุด 
 คงตองมองวา คุณภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัยดูที่ไหน  มีกําหนดนโยบายคุณภาพหรือมี
คูมือการประกันคุณภาพ  ซ่ึงจะสะทอนนโยบายคุณภาพของหองสมุด  ในบางทีหองสมุดจะวัดคุณ
ภาพจากความสามารถในการใหบริการที่ทันตอเวลา สะดวก และมีประสิทธิผลคุมคาใชจาย 
 
ความเปนเลิศ 
 - ความเปนเลิศเปนเรื่องกําหนดเฉพาะที่ 
  แตละหนวยงานแตละองคกรมองความเปนเลิศของตนตางกัน ความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย อาจจะมองตรงที่วา อาจารยจะไดรับรางวัลเยอะแยะมากมาย  มีอาจารยซ่ึงผลิตผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานทางดานวิจัยออกมามากมายระดับภาค ระดับนานาชาติ   อันนั้นมองวาความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยก็ได  สวนความเปนเลิศของหองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตเปนอยางไร ทาน
อาจจะมองวา ความเปนเลิศของหองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตจะเกิดขึ้นเมื่อบริการของทานสามารถ
ตอบสนองชุมชนไดหมด   
 
 - ความเปนเลิศเกิดขึ้นไดทั้งในหองสมุดขนาดเล็กและขนาดใหญ 
  ความเปนเลิศของหองสมุดไมไดขึ้นอยูกับ size ของหองสมุด ไมใชวาหองสมุด
ขนาดใหญจะตองเลิศกวาหองสมุดขนาดเล็ก  มันขึ้นอยูกับความผูกพันหรือเรียกวา  commitment 
ของหองสมุดที่มีตอชุมชนมากกวาขนาดของหองสมุด ในที่นี้อาจจะมองวา เปนขนาดของ
ทรัพยากร จํานวนของสิ่งที่มีในหองสมุด  ถาทานจะทํายุทธศาสตรตางๆ ทานจะตองมองวากําหนด
ความเปนเลิศของหองสมุดไวที่ไหน ทานจะวางแผนอยางไร ทานจะวางกลยุทธอยางไรที่จะใหไปสู
ความเปนเลิศ  
 
 - ความเปนเลิศเปน "moving target" เปนเปาเคลื่อนที่  หมายความวา เมื่อทานทําได ทาน
ตองรักษาเอา ไวได 
       
กระบวนการวางแผน 
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-  เตรียมการวางแผน หองสมุดจะเตรียมการลวงหนา ผูวางแผนจะดูวากระบวนการวาง
แผนเขากับความตองการของหองสมุดหรือเปลา ทรัพยากรของหองสมุดมีอะไรบางที่
จะตองมองกัน 

-  มองไปรอบๆ  ทานตองมีขอมูลเอาไวเต็มที่ back up เต็มที่ เพราะวาทานจะถูกถามอยู
สม่ําเสมอและก็ตองใชขอมูลตัวนี้ในการวางแผน ก็เก็บรวบรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับหอง
สมุดและเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทานจะตองแมน 

-  ระบุบทบาทและพันธกิจ  ดูวาหองสมุดมีบทบาทอะไรบาง บทบาทใดสําคัญมากนอย
กวากันแคไหน บทบาทคงไมเทากัน 

-  เขียนเปาหมาย วัตถุประสงค  ตัวเปาหมายโดยหลักจะยังเปนขอความกวางๆอยู วัตถุ
ประสงคจะเฉพาะเจาะจงซึ่งวัดได  จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ  

- เขียนเอกสารเกี่ยวกับการวางแผน  ควรจะมีเอกสาร ควรที่จะเปนลายลักษณอักษร การ
วางแผนมันเอามาใชเปนสื่อและทบทวน  อาจจะหลังจากใชแผนไปซัก 3-5 ป ก็จะเริ่ม
วงจรการวางแผน  และตองมีการประเมินผล 

 
 
   
วงจรการวางแผน 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ

ตาง
ๆ 

มูล

แผนระยะยาว 
วัตถุประสงค 

แหลงขอมูล 

 

คานิยมดาน
การจัดการ 
ความตองการ
ในการวางแผน

ดําเนินการ
วางแผน 

กลยุทธ 

แผนระยะ    
ปานกลาง 
วัตถุประสงคยอย
กลยุทธยอย 

แผนระยะสั้น 

การนํา
แผน
ไป
ปฏิบัติ 

ประ
เมิน
ผล 

ํา

 
ขอกําหนด/ 
ขอบเขต 
การวาแผน 

เปาหมาย / วิธี
ปฏิบัติ ฯลฯ 
ประสบการณ

ดานการจัด
การ 
จัดท
แผน
ใหม
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ระดับความพยายามในการวางแผน  ปจจัย 
- ผูรวมวางแผน  มีใครมารวมวางแผนกับเราบาง ถาเปนหนวยงานเล็กก็สามารถแบงเปน

กลุมคุยกันได  แตถาเปนหนวยงานที่มีขนาดใหญ อาจจะมีตัวแทนของฝายเขามาเปน
คณะกรรมการวางแผน  

-  ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการวางแผน ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหาร ใหทานให
เวลา ใหเงิน จะไดทําแผนไดสําเร็จ   

-  บริบทของหองสมุด  ถาชุมชนที่มีการแปรเปลี่ยนบอยหรือรวดเร็ว หรือมีการเติบโต
รวดเร็วมาก  อยางเชนจํานวนนักศึกษาเมื่อกอนอาจจะจํานวนเปนหมื่นแลวแปรเปลี่ยน
เพิ่มขึ้นเปนแสน   เพราะฉะนั้นเราก็คงตองดูวา เราจะปรับเปลี่ยนยังไงในลักษณะของ
แผน  ถาหากมีการแปรเปลี่ยนไมมากอาจจะตองทํางานเชิงรับ  แตถาหากมีการแปร
เปลี่ยนอยางรวดเร็วอาจจะตองทํางานในเชิงรุกมากขึ้น 

-  วัตถุประสงคของการวางแผน ดูวาหองสมุดอยากไดอะไร อยากใหมีผลอะไรเกิดขึ้น 
-  โครงสรางการวางแผน  ดูโครงสรางการวางแผนของเรา  อาจจะแบงเปนลักษณะที่เปน

ทางการกับไมเปนทางการก็ได  อยากใหมันออกมาในลักษณะไหนหรือเปนแบบไหน
มันก็จะสงผลไป  ถามองในภาพที่ลักษณะเปนทางการมันคอนขางจะ   ซับซอน 

- กําหนดการ ถาอยากวางแผนครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางทุกเรื่อง แนนอนระยะเวลาการ
วางแผนยอมนาน  แผนอาจจะเปน 5 ป 

ประโยชนของการวางแผน 
-  ชวยใหบรรณารักษสามารถระบุทางเลือก  บางทีทานอาจจะคิดไมถึง มันมีทางเลือก 

แบบนี้เกิดขึ้น อยางเชน ถูกตัดงบประมาณในการซื้อวารสารทานคิดแลววาทานจะทํา
ยังไง ทานอาจจะหาทางเลือกไดในที่สุด  

-  กระตุนใหบรรณารักษพิจารณาความตองการของผูใชและชุมชน   
-  ใหแนวทางการใหบริการ  ดูจากบทบาที่เราเลือกดูจากพันธกิจที่เราเขียนไว 
-  กระตุนการคิดเชิงวิพากษ นั่นหมายความวา เราจะเกิดความริเร่ิมสรางสรรคบริการ

ใหมๆ จัดโปรแกรมใหมๆ กิจกรรมใหมๆ เกิดขึ้น 
-  เนนการใหความสนใจกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถาเปนประสิทธิภาพ คือหอง

สมุดทําส่ิงที่ถูกตองหรือเปลา หรือทําในสิ่งที่ควรทํา  สวนประสิทธิผล คือ หองสมุด
ทําไดดีแคไหน หรือทําไดดีหรือเปลา 

 
การวางแผนหองสมุดและการจัดสรรทรัพยากร 
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วัตถุประสงคในงบ องคประกอบการตัดสินใจ ตัดสินใจการจัดสรร
ทรัพยากร 

การวัดประสิทธิภาพ 
 

 
 
การเขาถึงทรัพยากร 
 

• ความสะดวกในการเขาถึง 
• ประเภท 
• ความพรอม 

• เวลาเปด 
• เวลาใหยืม 
• เบิกการถายเอกสาร 
• จุดการเขาถึง 
• ระดับการเขาถึง 
• นโยบายสําหรับ

ทรัพยากร 

• เวลาที่ใช 
• เวลาที่คนขอมูล 
• จํานวนผูใช 
• % ความตองการได

รับการตอบสนอง 

 
ขั้นตอนการเตรียมการวางแผน 

- ระบุวัตถุประสงคในการวางแผนใหชัดเจนวาจะวางแผนอะไร จะทําอะไรใหกับ   หอง
สมุด และหองสมุดตองการผลลัพธอะไร 

- พิจารณาระดับความพยายามในการวางแผน  หองสมุดจะลงแรงเทาไหร  เราจะใชเวลา
ซักเทาไหร  จะใชทรัพยากร ใชเงิน ใชคนซักเทาไหร  man-hour จะเปนเชนไร 

- ระบุความรับผิดชอบในการวางแผน 
- ผูอํานวยการ  บทบาทในการเปนผูนําทําอะไรบาง กระตุนผูรวมงานใหเกิดความ
อยากที่จะวางแผน สรางบรรยากาศและการทํางานรวมกันในการวางแผน  การ
หาและจัดสรรทรัพยากรมาชวยในการวางแผน 

- คณะกรรมการวางแผน 
- คณะกรรมการหองสมุด  บางครั้งก็จะใชตัวแทนของผูใช นักศึกษา คณาจารย เขา
มาเปนบอรด เพราะบางครั้งผูใชของเราก็มีแนวคิดอะไรที่เราคาดไมถึงเหมือน
กัน 

- บุคลากรหองสมุด 
- จัดสรรทรัพยากรสําหรับกิจกรรมการวางแผน  อาจจะไมตองการเรื่องมากนัก แต

ตองการเวลาของบุคลากร (Staff time)  จะมุงเขามาทําแผน 
- ทํากําหนดการ  เพื่อใหการวางแผนนั้นทํากันไปได 
- ใหความรูกับผูรวมวางแผน  เพื่อใหความเขาใจถึงกระบวนการการวางแผน  ในวิธีการ

ใหความรูกับผูรวมวางแผน  เชน คณะกรรมการของหองสมุดอาจจะอยากรูขอมูลทั้ง
หลายทั้งมวลของหองสมุด  หองสมุดก็อาจจะทําเปนเอกสารใหกับคณะกรรมการของ
หองสมุด และถาเขาตองการรูสถานะทางการเงินของหองสมุดก็ตองทําหรืออาจจะทํา
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เปน orientation คือการปฐมนิเทศหรือวาทําเปน Workshop    อบรมเชิงปฏิบัติการก็
ได 

 
ความหมายของการวางแผนกลยุทธ 
 Strategic planning is the process by which an organization its future and 
develops the necessary procedures and operations to advice that future 
 เปนกระบวนการที่องคการพยายามสรางสภาพในอนาคตหรือวิสัยทัศนและพัฒนา
กระบวนงานและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับอนาคต 
 
 
 
 
 
การวางแผนกลยุทธ 
 กระบวนการทางการบริหารที่พยายามทําใหเห็นถึงอนาคตขององคการ เปนการวางแผน
เพื่อจัดทรัพยากรขององคการใหตรงกับโอกาสที่องคการไดรับ  โดยใชแนวทางจากวัตถุประสงค
ขององคการและสภาพแวดลอม 
 
ลักษณะของการวางแผนกลยุทธ 

- การมุงเนนอนาคต เพราะฉะนั้นการสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางที่องคการจะเดินไป 
อยากจะเดินไหน อยากจะใหภาพของหองสมุดเปนอยางไรในอีก 5 ป 10 ป ตัวนี้ก็จะ
พยายามใชทรัพยากรระดมเขามา 

- การมุงเนนจุดมุงหมายรวมขององคการ ทําใหมีเปาหมาย มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนที่
ปฏิบัติได  

- การมุงเนนกระบวนการ หมายถึง มันเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง อาจจะกําหนดจาก
ภาระกิจหลัก วิเคราะหสภาพแวดลอม วางกลยุทธของแผนงานของโครงการ และตั้ง
กลยุทธใหม 

- การมุงเนนภาพรวม หมายถึง  ตองมองทั้งองคการมากกวาที่จะดูบางสวน  มากกวาที่
จะดูเฉพาะแผนหรือเฉพาะโครงการ 

  
การวางแผนกลยุทธของหองสมุด 
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 การวางแผนกลยุทธเปนวิธีการที่เปนระบบในการจัดการหองสมุด การพัฒนาและประเมิน
บริการหองสมุด รวมทั้งการแสวงหาพันธกิจและบทบาทโดยพิจารณาความสัมพันธกับสภาพแวด
ลอม 
 
วัตถุประสงคของการแผนกลยุทธ 

- เพื่อเปนฐานของการวางแผน 
- เพื่อพัฒนาและประเมินบริการ 
- เพื่อกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และลําดับความสําคัญของการปฏิบัติ 
- เพื่อระบุขอจํากัด (เงินสนับสนุน / บุคลากร) 
- การจัดทํางบประมาณ 

 
 
 

 
 
แบบจําลอง Hensley-Shopmeyer 
 
 

วางตัวผูทําแผน 

วิเคราะหสภาพแวดลอม

วิเคราะหทางเลือก 

ออกแบบแผน 

ยอมรับแผน 

รับนําแผนไปปฏิบัติ 

 
  
  
                       การวางแผนกลยุทธ 

 
 

 
  
    
  
  
 
 



 14

 
GOAL MODEL 
  
          สภาพแวดลอม  คานิยม 
 

 
  

                                เปาหมาย          เปาหมาย     
 

         
                                                

                             กลยุทธ 
    กลยุทธ 
    กลยุทธ   

 

วัตถุประสงค 

 
 
บทบาทของหองสมุด    พิจารณาวา 

- หองสมุดพยายามจะทําอะไร 
- หองสมุดใหบริการใคร 
- หองสมุดตองใชทรัพยากรอะไรบาง
 
ตัวอยาง : หองสมุดของทานจะเปนศูนยร

ใหได เพราะวาทานระบุของทานเอง  หรือวาบทบ
บาทจะเนนการใหสารนิเทศที่ทันสมัยถูกตองและ
ทานเอง 

 
พันธกิจ Mission Statement 
             The mission statement expre
and service princities for the currer planning
 

พันธกิจ
 
วิสัยทัศน
   เปาหมาย                    เปาหมาย                               

                                  วัตถุประสงค               วัตถุประสงค  

 

เปาหมาย 

 

วมของกิจกรรมชุมชนวิชาการ ทานก็ตองเดินไป
าทจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนหรือวาบท
เปนประโยชน  อันนี้ทานจะระบุหาบทบาทของ

ses briefty and directy the library's purpose 
 cycle 
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เปาหมาย 
- เปาหมายเชิงบริการ (Services Goals)  ดูเกี่ยวกับบทบาทในการใหบริการของ    หอง

สมุด เนนวาตองการใหบริการอะไรบาง 
- เปาหมายเชิงบริหาร (Management Goals)  มองถึงการสนับสนุน Service Goals 

หมายความวา อะไรก็ตามที่จะลงไปเพื่อที่จะทําใหบริการได ไมวาจะเปนทรัพยากร 
บุคลากร ที่หองสมุดมีทั้งหลาย เชน หองสมุดจะมีส่ิงที่อํานวยความสะดวกที่เพียบ
พรอมและทันสมัยสําหรับจัดเก็บและบริการ  อันนี้เปน Management Goals 

 
วัตถุประสงค 

- พัฒนาบริการ หรือ ปรับปรุงปฏิบัติการ 
- รักษาหรือพัฒนาคุณภาพของบริการที่มีอยู 
- ขจัด หรือ ลดปญหาที่มีอยู 
 
ตัวอยาง : การเพิ่มสมรรถนะในการใหบริการสื่อสาระผานระบบเครือขาย  อันนี้คือวัตถุ

ประสงค  ปรับปรุงการปฏิบัติการโดยใช 5 ส. หรือบอกวา ปรับปรุงการบริหารดําเนินการโดยใช 
TQM  รักษาหรือพัฒนาคุณภาพของบริการที่มีอยู  วัตถุประสงคอาจจะบอกวา ใชเทคโนโลยีในการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบ  ขจัดหรือลดปญหาที่มีอยู หรือในวัตถุประสงคอาจจะ
ใสวา จะปองกันการขโมยหนังสือ หรือปญหาที่มีอยูคือทักษะและความรูของบุคลากร เราก็จะขจัด
ปญหาหรือลดปญหาดวยวิธีการเนนเรื่องพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนทักษะและความรูใหกับบุคลากร   

 
กลยุทธ 

- กลยุทธในระดับสวนรวม (corporate strategy)  คือ การมองภาพใหญ 
- กลยุทธในระดับสวนงาน (functional strategy)  คือ การแสวงหาทรัพยากรในรูปสื่อ

อิเล็กทรอนิกสทุกประเภท จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียน
รูดวยตนเอง 

- ในการทําแผนกลยุทธ งานทุกอยางตองไดรับการพิจารณา 
- งาน เชน งานบริการ งานเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากร งานความรวมมือ เปนตน 
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พัฒนากลยุทธโครงการ หรือ กิจกรรมตางๆ 
ตัวอยาง 
- เปาหมาย : หองสมุดจะจัดใหมีทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

- วัตถุประสงค : ในปการศึกษา 2546 จะจัดหางานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มอีก 5% 

- กลยุทธ : ขยายขอบเขตการจัดหางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแตงตั้ง
คณะทํางานในการสํารวจและจัดหางานวิจัยที่ทําในชวงป 2543-2545 

ประโยชนของการวางแผนกลยุทธ 
- อบรมและพัฒนาบุคลากร และชวยใหบุคลากรมีความผูกพัน และมีสวนรวม 
- กระตุนใหผูบริหารสนใจความเปนไปของหองสมุดและทราบถึงปญหา ตลอดจนความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ 
- ชวยใหผูบริหารเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
- ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใหบริการ 
- สรางความเขาใจ และความผูกพันระหวางหองสมุดกับผูใช 
- ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ชวยใหเกิดการประสานงานและบูรณาการดานความคิด 
- ชวยสรางความมั่นใจใหกับหนวยงานดานสังกัดในการการสนับสนุน โดยเฉพาะดาน

งบประมาณ 
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การประเมินคุณภาพเว็บขอมูลสารสนเทศ 
 

ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข* 
 
 

 
บทนํา 
 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไดเพิ่มขึ้นโดยลําดับและนับวันจะยิ่งทวีจํานวนขึ้น    ในปจจุบันมีเว็บ
เพจออนไลนในระบบอินเทอรเน็ตนับรอย ๆ ลานเว็บ   แตมีคําถามสําคัญที่ตองมาหาคําตอบก็คือ เว็บแบบ
ไหนที่มีคุณภาพดี    เว็บแบบใดจึงจะถือวาเปนเว็บที่มีคุณคา     และเหมาะสมสําหรับนํามาใชประโยชน    
เปนเรื่องที่ตองตอบคําถามกันอยูเสมอและยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน   เมื่อพิจารณาแบบประเมินเว็บเพจของ 
ดร.แนนซี  อีเวอรฮารท (Everhart, 1996)  ภาควิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเซนต
จอหน รัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา   ซ่ึงกําหนดระดับการใหคะแนนเอาไวอยางนาสนใจและนาจะนํามา
ขยายความ   เพื่อประโยชนในการประเมินคุณภาพของเว็บสําหรับนักออกแบบและพัฒนาเว็บ   รวมถึงผูที่
เกี่ยวของในการจัดสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต  จะไดมีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณ
ภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได    โดยแนวคิดของอีเวอรฮารท จะมีดวยกัน 9 ดานคือ 

1. ความทันสมัย (Currency)  
2. เนื้อหาและขอมูล (Content and Information) 
3. ความนาเชื่อถือ (Authority)  
4. การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation)  
5. การปฏิบัติจริง (Experience) 
6. ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
7. การใหขอมูล (treatment)  
8. การเขาถึงขอมูล  (Access)  
9. ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) 

 
 
* หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
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เนื่องจากแนวคิดทั้ง 9 ดานยังขาดรายละเอียดและเหตุผล    ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงเหตุผลและที่ 
มาของระดับการประเมิน   จึงจําเปนตองขยายความและชี้ใหเห็นวาเหตุผลที่ตองประเมินเว็บไซตในแตละ
ดานนั้นคืออะไร     
 
 1. ความทันสมัย 

 
ความทันสมัยของเว็บไซต   จัดเปนหัวขอสําคัญของการพัฒนาขอมูลสารสนเทศผานระบบอิน

เทอรเน็ต   เนื่องจากขอมูลสารสนเทศที่ปรากฎอยูในเว็บไซตจะเปนประโยชนตอผูใชงานก็เมื่อ  ขอมูล  
นั่นเปนขอมูลที่ใหม  ทันตอสถานการณและไดรับการปรับปรุงแกไขตามระยะเวลาอยางเหมาะสม             
การประเมินเว็บไซตในดานของความทันสมัยควรประเมินในสามสวนดวยกันคือ 

เว็บไซตแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลคร้ังลาสุด    เปนสิ่งที่แสดงความชัดเจนของเว็บไซตวามความ
ทันสมัยของขอมูลระดับใด    เพราะเว็บไซตที่แสดงถึงวันที่ปรับปรุงขอมูลทุกวันยอมแสดงวาเปนเว็บที่มี
ความเปนปจจุบันมากที่สุด     สําหรับเว็บบางประเภทเชน เว็บไซตหนังสือพิมพยอมจะตองปรับปรุงขาว
สารและขอมูลของเว็บเปนปจจุบันทุกวัน    ก็จะแสดงวันที่ของหนังสือพิมพที่นําขอมูลมาออนไลนทุกวัน
อยูแลว  เปนตัวอยางของความทันสมัยและเปนปจจุบัน    ในขณะที่เว็บไซตจํานวนมากไมไดแสดงวันที่
ปรับปรุงขอมูลลาสุด   อันทําใหไมทราบวาขอมูลดังกลาวดําเนินการเมื่อใด   ก็จะเปนปญหาในการนําขอ
มูลดังกลาวไปใชประโยชน   

ดังนั้นเว็บไซตที่แสดงวันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด   จะแสดงวันที่ปรับปรุงเว็บเอาไวในสวนใดสวน
หนึ่งของเว็บ   โดยนิยมก็จะนํามาแสดงเอาไวดานลางของเว็บไซต   ตัวอยางแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลเชน  

ปรับปรุงลาสุด วันอังคารที่ 22  มิถุนายน 2547   
Last updated :  6/22/2004 
แตในบางเว็บไซตที่แสดงวันเวลาของเว็บในแตละวัน   ไมไดหมายถึง การปรับปรุงเว็บไซต แต

เปนการนําเอาเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมาแสดงที่หนาเว็บเพจ    ไมจัดเปนวันเวลาที่ปรับปรุงขอมูล 
 ประโยชนของการแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุดคือ 
 ทําใหทราบวาขอมูลในเว็บไดรับการปรับปรุงเมื่อใด 
 การอางอิงขอมูลในเว็บสามารถแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูล 
 สามารถพิจารณาไดวาจะใชขอมูลของเว็บหรือไม 
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 เว็บที่มีมาตรฐานควรจะตองแสดงวันที่ในการปรับปรุงขอมูลของเว็บ   เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบ  ความเอาใจใสและการบํารุงรักษาเว็บของผูสรางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ  ซ่ึงในความเปน
จริงโปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บสามารถกําหนดใหแสดงวันที่ในการปรับปรุงเว็บ  โดยอัตโนมัติอยูแลว
ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนขอมูลใด ๆ ในเว็บเพจ   จึงไมใชเร่ืองยากในการจัดทําเพียงแตผูจัดทําเว็บเพจตองใส
ใจในรายละเอียดเทานั้น 

เว็บไซตแสดงการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอเปนปจจุบัน  หมายถึง ขอมูลที่อยูในเว็บเปนขอมูลที่ทัน
สมัยและอยูในชวงระยะเวลาปจจุบัน    ไมใชแคการแสดงวันที่และเวลาในการปรับปรุงขอมูลเทานั้น 
เพราะวันที่และเวลาที่ปรับปรุงครั้งลาสุด    อาจเปนเพียงวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเว็บเพจ
บางอยาง เชนเปลี่ยนแปลงสีขอความ หรือการใสกราฟกสใหม ๆ เขามาในเว็บเพจ แตขอมูลในเว็บเพจ
อาจเปนขอมูลที่เกาและลาสมัยไปแลว  ลักษณะของการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอเปนปจจุบันเชนขอมูลของ
องคกรหรือหนวยงานในป พ.ศ. 2547   ก็ควรมีขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน 

ขอมูล ณ วันที่  21 มิถุนายน 2547  แสดงวันและวันที่ในเว็บไซต     แตมีขอมูลของวันเดือนปใน
ป พ.ศ.   2545,2546  ขณะที่ขอมูลที่ควรจะนําเสนอควรเปนขอมูลของป พ.ศ. 2547  ดวย   ก็ถือไดวาขอมูล
ของเว็บไมไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันเปนขอมูลเกาของปที่ผานมา     

แตถาเว็บไซตเปนเว็บที่แสดงรายละเอียดของขอมูลในอดีตก็ไมถือวา ขอมูลของเว็บนั้นลาสมัย
เพราะภายในเว็บไซตก็ควรมีขอมูลรายละเอียดที่ผาน ๆ มาแลวในอดีต    และควรอยางยิ่งที่จะเก็บขอมูล
เดิม ๆ เอาไวทั้งหมดโดยไมจําเปนตองปรับปรุงขอมูลหรือแสดงวันที่ปรับปรุงเปนปจจุบันก็ได   เพียงแต
ควรมีเว็บเพจใหม ๆ ที่มีขอมูลหรือรายละเอียดที่ทันสมัยและเปนปจจุบันปรากฎอยูในเว็บไซตดวยเพื่อ
แสดงใหเห็นเว็บไซตมีการปรับปรุงในทันสมัยและเปนปจจุบันปรากฎอยู    ซ่ึงแสดงวาเว็บไดรับการดูแล
และพัฒนาขอมูลอยูตลอดเวลาโดยหนวยงานหรือผูดูแล            
 เว็บที่มีมาตรฐานจึงควรแสดงการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน   ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งเชน แสดงการอางอิงของขอมูลภายในเว็บเพจ เชน ขอมูลที่แสดงอยูในเว็บเพจนํามาจากที่ใด  
เปนขอมูลเมื่อวันที่เทาไหร    อันเปนรายละเอียดที่จะชวยทําใหผูใชบริการของขอมูลสามารถนําไปอางอิง
และใชประโยชนของขอมูลที่ทันสมัย   อันเปนสิ่งสําคัญของขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตที่มี
การกลาวถึงวา บางเว็บไซตขอมูลขาดความทันสมัย ไมเปนปจจุบัน 
 เว็บไซตแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและปรับปรุงขอมูล   เปนลักษณะตัวนับจํานวนของ
เว็บไซตที่จะแสดงสถิติจํานวนของผูที่เขาใชบริการและจํานวนครั้งที่ปรับปรุงขอมูล   อยูในรูปของตัวนับ
จํานวนที่จะแสดงรวมกับวันที่และเวลาในการปรับปรุงขอมูล   เปนสิ่งที่แสดงถึงจํานวนผูเขาใชบริการขอ
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มูลในเว็บและชวยใหผูจัดทําไดทราบถึงความนิยมและความสําคัญของเว็บเพจ    เพราะถาเว็บเพจที่จัดทํา
เปนประโยชนและขอมูลเปนที่ตองการของผูใชก็จะมีการเขาใชบอยครั้ง    สามารถบอกไดวาเว็บมีความถี่
ในการเขาใชงานในแตละชวงเวลาระดับใดบาง   โดยการบอกเวลาที่เร่ิมตนติดตั้งตัวนับจํานวนก็จะทําให
ทราบไดวาในชวงเวลาหนึ่งมีผูเขาใชบริการขอมูลระดับใด 
 แตสถิติจํานวนการเขาใชมีเงื่อนไขสําคัญคือ การเผยแพรเว็บไซตใหเปนที่รูจักดวย  จึงตองมี
ความเขาใจในการประชาสัมพันธและเผยแพรเว็บไซต    ที่เรียกวาการเพิ่มชื่อเว็บไซต (Add URL) เขาไป
ยังเว็บประเภทสืบคนขอมูลตาง ๆ    เมื่อเวลาที่มีการสืบคนขอมูลหรือตองการขอมูลที่สรางเปนเว็บเพจ     
ผูสืบคนก็จะสืบคนขอมูลผานเครื่องมือสืบคนมายังเว็บเพจที่สรางขึ้น    ถาเว็บจัดทําไมนาสนใจหรือมีขอ
มูลลาสมัย   ก็จะมีเพียงคนสืบคนเขามาแวะชมแลวก็ผานไป   ไมเขามาสนใจหรือใชงานขอมูลในเว็บเพจ
นั้นอีก  แตถาขอมูลในเว็บเพจทันสมัยและมีการจัดทําดีก็อาจถูกนําไปเชื่อมโยงกับเว็บตาง  ๆ หรือมีการ
แนะนําใหเขามายังเว็บไซตเหลานั้นบอย ๆ        ก็จะทําใหตัวนับจํานวนแสดงผลมากขึ้นตามลําดับ 
 
 2. เนื้อหาและขอมูล 
 
 เว็บไซตตองมีเนื้อหาและขอมูลที่เปนประโยชน   เปนสิ่งที่ตรวจสอบและวัดความเปนเว็บไซตที่
ดีไดงาย   รวมทั้งสามารถประเมินคุณคาของเว็บไซตไดอยางชัดเจน   โดยเฉพาะถาเว็บไซตมีเนื้อหาขอมูล
ที่ตรงตามหลักสูตรและการเรียนการสอนของนักเรียน  หรือทําใหเปนเนื้อหาขอมูลประกอบการเรียนตาม
หลักสูตรและนาสนใจชวนติดตามยอมเปนประโยชน 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตเปนเนื้อหาที่หาไมไดในหองสมุด   ยอมเปน
เนื้อหาที่มีคุณคา    นําไปใชประโยชนไดโดยตรง  แสดงใหเห็นถึงประโยชนของระบบอินเทอรเน็ตได
อยางชัดเจนวาเปนแหลงเนื้อหาและขอมูลเพื่อการเรียนรู    ที่แตกตางออกไปจากแหลงเรียนรูเดิม ๆ อยาง
หองสมุด    เนื้อหาที่นําเสนอนั้นยอมมีความหมายและเปนประโยชน 
 การที่เราจะสรุปประโยชนของขอมูลและเนื้อหาที่ติดตั้งในเว็บไซต    หัวเร่ืองของเว็บก็เปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่ตองพิจารณา   เพราะเว็บไซตมากมายที่ตั้งหัวเร่ืองของเว็บหรือตั้งชื่อเว็บเอาไวอยางดี   ดูจากหัว
เร่ืองก็แทบจะเชื่อไดวาเว็บนั้นเปนประโยชนเชน  เว็บความรูเร่ืองประเทศไทย   แตเมื่อเขาไปดูเนื้อหาก
ลับกลายเปนเว็บโฆษณาทองเที่ยวภายในประเทศ  หรือกลายเปนบริษัททัวร    เนื้อหาจึงกลายเปนเรื่อง
ของการคามากกวาที่จะเปนความรูแทจริง 
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 ส่ิงสําคัญที่สุดของขอมูลและเนื้อหาในเว็บไซตก็คือ  ความถูกตองของเนื้อหา   เปนคําถามที่ถูก
ถามมากที่สุดของการออกแบบและพัฒนาเว็บก็คือ  ความนาเชื่อถือของเว็บ  และคําตอบก็คือ ถาเนื้อหา
ของเว็บมีความถูกตองนั่นคือความนาเชื่อถือที่สําคัญที่สุด   ซ่ึงเปนสิ่งที่พิสูจนยากที่สุด และหาคํารับรอง
หรือยืนยันไดยาก   ผูที่สืบคนเขามาในเว็บและตองการนําขอมูลไปใชประโยชน       ก็ยอมไมทราบวาขอ
มูลที่นําเสนอบนเว็บไซตนั้นถูกตองหรือไม     เพราะผูใชขอมูลก็เพียงตองการขอมูลหรือไมคนหาขอมูล
นําไปใชไมใชผูที่จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล   ความถูกตองจึงตองมีองคประกอบอื่น ๆ เขา
มาเกี่ยวของเชน  ขอมูลนั้นเปนขอมูลหนวยงานที่นํามาจากสื่ออ่ืน ๆ ที่เคยเผยแพรแลว  เชน การเผยแพร
ขอมูลโรคติดตอตาง ๆ ที่เคยอยูในแผนพับใบปลิว  ก็นํามาสรางเว็บไซตเปนตน  ขอมูลจึงจะนาเชื่อถือมาก
ที่สุด   หรือโดยเฉพาะขอมูลจากตําราโดยตรง 
 เมื่อเนื้อหามีความถูกตองสมบูรณส่ิงที่ตองคํานึงตอไปคือ  เนื้อหาและขอมูลตองเปนไปตามวัตถุ
ประสงคในการจัดทําเว็บไซต   เนื้อหาและขอมูลตรงตามชื่อและสอดคลองกับหนวยงานที่ดําเนินการ
อยางชัดเจน   จึงจะถือไดวาเว็บไซตมีความถูกตอง    เนื้อหาและขอมูลควรจะมีลักษณะเปนภาษาเขียนเพื่อ
ใหนาเชื่อถือและสละสลวย   มีลักษณะการใชภาษาที่สุภาพ ไมใชภาษาพูด ไมหยาบคาย และมีการใช
ภาษาที่เปนทางการ   การพิมพไมผิดพลาด การใชสระ พยัญชนะตาง ๆ มีความถูกตองสมบูรณถือวา
เว็บไซตมีคุณภาพดี 
  
 3. ความนาเชื่อถือ 
 
 เว็บไซตที่มีคุณภาพไมใชเพียงแตทันสมัย มีเนื้อหาและขอมูลที่ดี    ความนาเชื่อถือตอเว็บไซต
เปนเรื่องสําคัญในจะนําเอาขอมูลไปอางอิงหรือใชประโยชน    เพราะขอมูลและเนื้อหาจะไดถูกนําไปใช
ประโยชนก็ดวยเหตุผลที่วาเว็บนั้นนาเชื่อถือ เชน ถาตองการขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอ   ขอมูลที่นาเชื่อถือที่
สุดก็ควรเปนขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลตาง ๆ    นั่นหมายความวา ผูเขาไปใช
ประโยชนจากเว็บก็จะพยายามหาขอมูลจากเว็บที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการ  ทันสมัยและมีขอมูลเนื้อหา
ที่ดี  แตที่สําคัญคือเว็บตองนาเชื่อถือนั่นเอง 
 ความนาเชื่อถือของเว็บไซตนั่นคือ ผูจัดทําเว็บเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหา   หรือเปนองค
กรที่รับผิดชอบดานนั้นโดยตรง    โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอยางชัดเจน  แสดงใหเห็นไดจากสวน
ที่สงวนลิขสิทธิ์และผูรับผิดชอบภายในเว็บ    ซ่ึงนิยมแสดงไวดานลางของเว็บไซต   โดยรวมถึงความทัน
สมัยนั่นคือเวลาที่ปรับปรุงครั้งลาสุดนั่นเอง   ตัวอยางของความนาเชื่อถือเชน  
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ถาหนวยงานหรือองคกรมีความนาเชื่อถือสูง   เพียงแตโดเมนเนมก็สามารถบงบอกความนาเชื่อ

ถือไดเชนกัน   
 
ความนาเชื่อถือของเว็บสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ   ซ่ึงการสรางความเชื่อถือเปนเรื่อง

สําคัญสําหรับเว็บไซต   เพราะมีเว็บไซตจํานวนมากที่ไมทราบที่มาของผูจัดทํา  ไมสามารถติดตอผูดูแล
เว็บไซตได   ไมมีการสงวนลิขสิทธิ์เพราะอาจลอกเลียนจากหนังสือหรือผูอ่ืน    ไมมีตําแหนงหนาที่การ
งานหรือหนวยงานที่ชัดเจน  ไมมีที่อยูที่จะติดตอหรือมีแหลงที่แนนอน  โดเมนเนมไมมาตรฐาน ฯลฯ   ดัง
นั้นคานาเชื่อถือของเว็บไซตจึงเปนตัวบงชี้คุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซตไดประการหนึ่ง 

 
 4.  การเชื่อมโยงขอมูล 

 

การประเมินเว็บไซดที่ดีควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ในรูปแบบที่เขาใจงาย และ
อานไดอยางชัดเจน การเชื่อมโยงภายในเว็บไซด จะมีช่ือเรียกวา ลิงค  (Link) การลิงคหรือการเชื่อมโยง
นั้น ถาหนาแรกสามารถบอกไดวา เว็บไซดนั้นมีการจัดการอยางไร มีเงื่อนไขในการเชื่อมโยงอยางไร และ
มี               อยางไรที่จําเปนตองเชื่อมโยงไปบาง ลักษณะอยางนี้อาจจะมีหนาพิเศษตางหากที่เรียกวา แผน
ภูมิเว็บไซด  หรือ site map  

อีกคําหนึ่ง สําหรับการเชื่อมโยงในลักษณะทั่วไปของเว็บเพจ คือคําวา navigation หมายถึงเสน
ทางซึ่งเมื่อเปดเขาสูหนาแรกและมีโฮมเพจ และตองการเชื่อมโยงหรือไปในเสนทางใดภายในเว็บไซด ส่ิง
เหลานี้เรียกวา navigation bar ดังนั้น ผูที่ออกแบบเว็บไซดและมีการเชื่อมโยงไดดี มีการจัดองคประกอบ
ไดดีจะทําใหเว็บไซดนั้นสามารถเชื่อมโยงไดกันทุกเว็บ และเปนไปตามวัตถุประสงคของเว็บไซด 

ลักษณะการเชื่อมโยงภายในเว็บไซด ควรจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจนหรือที่เรียกวา Hypertext นั้นก็
คือ ตัวหนังสือที่มีการเชื่อมโยงจะมีการขีดเสนใตไวอยางชัดเจน หรือถาไมมีการขีดเสนใตเมื่อเล่ือนเมาส
ผานไปยังบริเวณที่เปนตัวอักษรจะปรากฏเปนรูปมือ ซ่ึงรูปแบบเว็บไซดที่มีคุณภาพและชัดเจน สวนที่เปน  
Hypertext  และมีการเชื่อมโยงนั้นควรวางรูปแบบที่ชัดเจน เมื่อเล่ือนเมาสเขาไปในสวนที่เปน  Hypertext  

mailto:prachyanun@hotmail.com
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ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงเปนรูปมือ สี  และแบ็คกราวนของตัวอักษรก็อาจจะเปลี่ยนไป ซ่ึงทําใหงายตอการ
สังเกต การเชื่อมโยงที่ดี ตัวท่ีทําหนาที่การเชื่อมโยงควรจะอานงายและสื่อความหมายชัดเจน เปนใน
ลักษณะเดียวกันกับวัตถุประสงคของเว็บไซด ตัวเช่ือมโยงหรือ ลิงคควรจะงายตอการสังเกตและมีขนาด
เหมาะสม ตัวเช่ือมโยงควรจะมีเหตุมีผลสอดคลองกันทั้งกลุม เชน ถามีเมนูที่ทําหนาที่ในการเชื่อมโยงไป
ยังเว็บเพจตางๆ เมนูทั้งกลุมนั้นควรมีลักษณะที่สอดคลองกัน  ตัวอยาง เชน ถาทําเปนรานหนังสือหรือ
หองสมุด เมนูที่เปนตัวเชื่อมโยงหรือตัวลิงคควรจะมีลักษณะรูปหนังสือ ตะกราใสหนังสือ ที่คั่นหนังสือ 
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวของกันกับหองสมุดหรือหนังสือในชุดเดียวกัน 

เว็บไซดที่มีคุณภาพดี เสนทางเดินภายในเว็บไซดหรือการเชื่อมโยงควรจะเปนในแนวทางเดียว
กันในทุกๆ เว็บเพจ หรือที่เรียกวา               มีความสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันในทุกเว็บเพจ เชน หนา
แรกของโฮมเพจมีลักษณะการเชื่อมโยงที่เปนปุม (botton) หรือเปนขอความ ในเว็บเพจหนาอ่ืนๆ ก็ควรจะ
มีปุมหรือตัวเชื่อมโยงลักษณะเดียวกันกับในหนาโฮมเพจ  ลักษณะของการใชสี การวางรูปแบบ เชน  ถา
ตัวเชื่อมโยงในดานบนเปนแถวเรียงกัน ในทุกๆ หนาก็ควรจะวางรูปแบบเปนแบบเดียวกัน คือเปนแถวใน
แนวเดียวกัน ในขณะเดียวกันถารูปแบบของการเชื่อมโยงเปนแถวแนวตั้งเรียงจากบนลงลางในหนาแรก 
หนาตอๆ ไปควรจะมีลักษณะเดียวกัน จะทําใหเว็บไซดทั้งเวบมีการเชื่อมโยงหรือเสนทางเดียเชื่อมโยง
เปนแนวทางเดียวกัน 

การเชื่อมโยงในทุกๆ หนา ควรจะสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังหนาแรกของเว็บไซดไดหรือไปยัง
หนาตางๆ ที่เกี่ยวของได  ปริมาณของการเชื่อมโยงภายในเว็บไซดควรเปนไปอยางเหมาะสม ควรมีการ
เชื่อมโยงไปยังสวนสําคัญตางๆ ในขณะเดียวกันก็ไมควรมีการเชื่อมโยงมากเกินไป จนกลายเต็มไปดวยจุด
ที่เชื่อมโยง เนื่องจากตัวเชื่อมโยงมักจะมีลักษณะเดนพิเศษ ดังนั้นจะทําใหขอมูลหรือขอความภายในเว็บ
เพจไมจุดเดนที่นาสนใจเลย ขณะเดียวกันตัวเชื่อมโยงควรจะเปนไปตามวัตถุประสงค หมายถึงตัวเชื่อม
โยงควรจะมีรูปแบบในลักษณะเดียวกันกับจุดประสงคของเว็บเพจ เชน ถาเว็บเพจนั้นมีการเชื่อมโยงที่
ตองการใหคนควาลึกลงไปในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ก็ควรจะมีตัวลิงคที่แสดงสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเนื้อ
หาของเว็บไซดนั้น นอกจากนี้ไอคอนหรือปุมที่ใชในรูปแบบการเชื่อมโยงที่นํามาใชควรจะเปนสิ่งที่ดึงดูด
และนาสนใจ ดูแลวเขาใจวาผูออกแบบตองการใหมีเชื่อมโยงไปยังสวนใดของเว็บ เชน กรณีที่ตองการใช
ไอคอนใหกลับไปยังหนาแรกหรือหนาโฮมเพจ มักจะใชรูปบาน เล็กๆ เปนสัญลักษณ เมื่อในเว็บเพจสวน
ใดก็ตามเห็นเปนรูปบานผูใชมักจะตีความหมายวาถาคลิกหรือเล่ือนเมาสเขาไปก็จะกลับไปสูหนาโฮมเพจ 
เชนเดียวกันลูกศรที่เปนแถบเลื่อนเมื่อตองการเลื่อนลงลาง ก็จะมีลูกศรเปนไอคอนชี้ลงลาง เมื่อคลิกก็จะ
เล่ือนลงไปดานลางอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันถาตองการกลับมาดานบนในกรณีที่เปนเว็บแถบเลื่อน
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และมีลักษณะทางยาวลงมาดานลาง การออกแบบการเชื่อมโยงในลักษณะนี้อาจจะมีลูกศรชี้ขึ้นบน ผูใชก็
คาดเดาไดวาเมื่อคลิกลูกศรแลวจะกลับขึ้นดานบนของเว็บเพจ นี่คือลักษณะชัดเจนของตัวเชื่อมโยง 
 

5. การนําไปใชงานจริง 
 
เว็บเพจที่ดีควรจะมีเนื้อหาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และมีการแสดงผลอยางรวดเร็จ 

ในเว็บเพจตองทําใหผูเขาชมรูสึกวาไมเสียเวลา ไมไรประโยชนหรือเว็บเพจไมเปนไปตามวัตถุประสงค ผู
ออกแบบตองคํานึงเสมอวา ในการนําไปใชงานจริง ผูสืบคืนขอมูล หรือผูเขาชมเว็บเพจยอมเขามาเพื่อคิด
วาเว็บเพจที่จัดทํานั้นมีวัตถุประสงคตามหัวเร่ืองของเว็บเพจ เชน เว็บเพจมีวัตถุประสงคตองการเผยแพร 
ขาวสาร เกี่ยวกับเรื่องเอดส  เมื่อเขามาแลวก็ควรจะเกี่ยวของเรื่องราวของเอดส ไมใชเปนการโฆษณาขาย
ยาหรือโฆษณาชวนเชื่อ ซ่ึงลักษณะแบบนี้จะไมเปนไปตามวัตถุประสงค จะทําใหผูเขาชมรูสึกวาเสียเวลา
ในการเขาเยี่ยมชม นอกจากนั้นเนื้อหา และการออกแบบเมื่อนําไปใชงานจริงควรคํานึงวาเว็บเพจตองเปน
ที่ดึงดูดสายตาของผูเขาชม ทําใหเกิดความนาสนใจตลอดเวลา และดึงดูดใหผูเขาชมใชเวลานานในการคน
หาขอมูล  ชวนติดตามอยูตลอดเวลา 

 
6. ความเปนมัลติมีเดีย 
 
ความเปน  multimedia  สําหรับเว็บไซดเปนเรื่องที่คอนขางยาก เนื่องจากเว็บไซดตองออนไลน

อยูในระบบอินเตอรเน็ต ในขอจํากัดของแบนดวิท และความเร็วในการนําเสนอ จึงยากที่จะทําใหเว็บไซด
แตละเว็บไซดมีความเปน multimedia  ดังนั้น องคประกอบที่สําคัญของความเปน  multimedia ภายในเว็บ
ไซด คือ เสียง ภาพ  กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บ นอกจากนี้ควรจะเปน  
multimedia ที่เพิ่มความสนใจใหผูเขาชม ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอควรจะมีเวลาที่เหมาะสมและไมรบ
กวนเนื้อหา ภาพกราฟฟกที่ใชไมควรมีขนาดใหญเกินไปสามารถแสดงผลหรือโหลดข้ีนมาไดอยางรวด
เร็ว ส่ิงที่ตองทําความเขาใจใน ความเปน multimedia  ของเว็บก็คือ เว็บไซดไมสามารถมีปฎิสัมพันธกับผู
เขาชมไดทันที เนื่องจากการออกแบบเว็บไมสามารถทําใหใชเทคนิคหรือกระบวนการไดมากมายอยางที่
เปน  stand alone ภายในระบบ ดังนั้นความเปน multimedia ของเว็บไซด จึงหมายถึงการจัดทําภาพ
ประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือภาพนิ่ง โดยเปนการเสริมหรือเพิ่มใหเว็บไซดมีคุณคา และ
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ที่สําคัญ multimedia ที่นํามาใชตองสอดคลองกับเนื้อหา และเปนประโยชนในการสรางความเขาใจใหกับ
ผูเขาชมเว็บไซด 

 
7. การใหขอมูล 

 
ในการใหขอมูลภายในเว็บไซด ขอมูลที่สําคัญควรจะเขาถึงไดงายและรวดเร็ว  โดยไมมีความ

สลับซับซอน แตการนําเสนอขอมูลควรมีการจัดรูปแบบและหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อให
งายตอการตรวจสอบและใชงานขอมูลเหมือน ความลําเอียงเนื่องจากแนวคิดที่ไมตรงกันควรไดรับการแก
ไข แตละเว็บไซดในกลุมของพนักงานจะมีเจาหนาที่บางคนเขามาเกี่ยวของเพื่อชวยใหขอมูลเปนไปอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ขอมูลที่ใชควรมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ โดยแสดงไดจากวันเวลาที่ปรับ
ปรุง ขณะเดียวกันเมื่อจัดทําเว็บไซดตามวัตถุประสงคแลว เว็บไซดควรจะสอดคลองกับกลุมเปาหมายของ
เว็บ ถาเว็บไซดนั้นจัดทําไดตรงกับกลุมเปาหมาย เชน กลุมนักศึกษา หรือวัยรุน ก็จะทําใหเว็บนั้นไดรับ
ความนิยม แสดงถึงคุณภาพของผูดําเนินการจัดทําเว็บนั่นเอง 

ในการออกแบบเว็บเพจที่ดี การจัดเนื้อหาเปนเรื่องที่สําคัญและการเขาสูเนื้อหาเปนสิ่งที่ตองจัด
ทําใหเขาถึงไดงาย และจัดขอมูลอยางเปนระเบียบ  ในที่นี่หมายถึง การใหขอมูลเมื่อเขาเริ่มตั้งแตหนาแรก 
ควรจะมีการจัดการขอมูลโดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญควรวางไวในหนาแรกๆ มีการเนนหรือใหความสําคัญ
เปนพิเศษ เชน มีลักษณะที่เปนหัวขอใหญ หัวขอยอย เรียงกันไปตามลําดับความสําคัญ และการเขาถึงขอ
มูลที่สําคัญนั้นควรเขาถึงไดอยางงายและรวดเร็ว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการออกแบบเว็บ เว็บที่สวยงาม
จํานวนมากอาจมีเสนทางซับซอนกวาที่ผูเขาชมการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ ในขณะที่เว็บที่ออกแบบอยาง
งายๆ แตเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและสะดวก จะไดรับความนิยมสูง และทําใหผูเขาชมไดรับความ
สะดวกในการใชงาน  การจัดการรูปแบบของเว็บ โดยเฉพาะขอมูลใหเปนระบบ จะชวยใหผูเขาชม
สามารถเขาถึงและรูสึกวาเว็บนั้นสะดวกตอการใชงานแมวาขอมูลที่นําเสนอนั้นจะธรรมดา การจัดรูป
แบบของขอมูลที่เปนระบบและงายตอการคนหาหรือสืบคนภายในเว็บไซดนั้นเปนเทคนิคสําคัญอยาง
หนึ่งในการนําเสนอขอมูลของเว็บไซด ผูออกแบบเว็บควรคํานึงถึงความเรียบงาย และความเปนระเบียบ 
การแบงหัวขอหรือกลุมเอาไวอยางชัดเจน ในหนาเว็บไซดจะชวยใหผูเขาชมสะดวกในการคนหา  ตัว
อยาง เว็บไซดประเภทวาไรตี้ เปนตัวอยางอยางหนึ่งของการจัดการขอมูลในเว็บไซด  เว็บไซดที่มีช่ือเสียง
จํานวนมากจะมีการวิเคราะหระดับความสําคัญของขอมูล และนําเอาขอมูลที่ตองการนั้นอยูในสวนแรก
ของเว็บไซด เพื่อใหผูเขาชมสามารถทําไดสะดวก 
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เนื้อหาของขอมูลภายในเว็บเพจ ควรเปนขอมูลที่ทันสมัยและตรงตามวัตถุประสงคของกลุมเปา
หมายที่จะเขามาใชงาน เนื่องจากการออกแบบเว็บเพจ เนื้อหาในแตละหนาของเว็บเพจนั้นควรจะมีอายุที่
เหมาะสม หมายความวา เนื้อหาของเว็บที่นําเสนอนั้นตองไมอยูนานเกินไป เชน การประชาสัมพันธของ
หนวยงาน อาจติดไวประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นเปลี่ยนหัวเร่ืองหรือเนื้อหา เพราะการคงเนื้อหาใดไว
อยางยาวนาน ยอมทําใหผูเขาชมรูสึกวายังไมมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล ทําใหไมอยากเขาชม
อีก และตัวปรับที่ใชกับตัวเว็บเพจใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของเว็บ เชน เว็บประเภทวิชาการ ควรใช
คําที่สละสลวย มีความหมายลึกซึ้ง และใชคําที่เปนทางการ  ในขณะที่เว็บที่เปนทางการบางเว็บ    มีการนํา
เอาคําพูดในลักษณะที่เปนภาษาพูดหรือคําศัพทวัยรุนมาใช    ซ่ึงทําใหความนาเชื่อถือของขอมูลนั้นลดลง    
และถูกมองวาเว็บนั้นไมใสใจในสาระเนื้อหา     ดังนั้นลักษณะของคําศัพทที่ใชจึงควรเหมาะสมกับกลุม
เปาหมายของเว็บและเหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บดวย    ผูออกแบบเว็บถาจะออกแบบเว็บที่มีการจัดขอมูล
ใหงายและตรงประเด็น     เปนระบบเปนระเบียบก็ตองคํานึงถึงความทันสมัยของเนื้อหาและคําศัพทที่ใช
ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 
8. การเขาถึงขอมูล 

    
ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ เว็บไซตสามารถแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว เมื่อผูใชเขาสูเว็บไซต     

นั่นหมายถึง เมื่อผูใชตองการเขาสูเว็บไซตโดยการพิมพที่อยูของเว็บเชน URL หรือโดเมนเนม (Domain 
Name) แลวกดปุม Enter    การแสดงผลของหนาแรกจะตองปรากฎอยางรวดเร็วโดยไมเสียเวลานานจะทํา
ใหผูใชรูสึกพึงพอใจ     แตถาเว็บใดออกแบบใหมีกราฟกส ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาจํานวนมาก   เว็บ
นั้นก็จะแสดงผลไดชา   ก็จะทําใหผูใชรอและเบื่อหนาย  การใหผูใชรอบางยอมรับได   แตถาผูใชรอนาน
เกินไปก็อาจเบื่อหนายและเปลี่ยนไปเว็บอื่นในที่สุด   

การเขาถึงขอมูลในเว็บไซตนอกจากจะแสดงผลรวดเร็วแลว    เว็บไซตควรหาไดสะดวกจากเว็บ
ประเภทสืบคนขอมูลหรือ Search Engine  หรือเว็บได Add URL เอาไวใน Search Engine เชน Google  
หรือ Yahoo    ถาเปนในประเทศไทยก็เชน Sanook , Sansarn  ก็จะทําใหผูใชสามารถสืบคนจากเครื่องมือ
สืบคนไดรวดเร็ว    การโหลดของเว็บไดอยางรวดเร็วทําใหเสียเวลานอยลงในการคนหาขอมูล  เว็บไซตที่
แสดงผลจากการคนหาไดรวดเร็ว  ยอมเปนที่นิยมของผูใชเพราะคนเจอเสมอ  แสดงวาเขาถึงขอมูลไดรวด
เร็ว 
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ขอมูลในเว็บเพจและงานกราฟกสตาง ๆ ควรออกแบบใหแสดงผลไดอยางรวดเร็ว    ซ่ึงการ
แสดงผลอยางรวดเร็วนั้นเกิดจากการเลือกใชรูปภาพที่มีขนาดเล็ก  และเลือกใชขอมูลที่เปนตัวอักษรอยาง
เดียว   โดยกราฟกสตาง ๆ มีไมมากนัก  เลือกการใชสีสรรที่ไมใชกราฟกสจะชวยใหแสดงผลไดเร็วขึ้น    
รวมทั้งการไมมีเว็บหลายเฟรมซอนกันอยู   การเขาถึงขอมูลกลาวกันวาความรวดเร็วเปนเรื่องสําคัญ  เว็บที่
มีช่ือเสียงหลายเว็บในอดีตออกแบบไดสวยงามตื่นตา   มีเทคนิคลูกเลนแพรวพราวแตแสดงผลไดชา    ทํา
ใหหลายเว็บเสื่อมความนิยมลงไป   เมื่อเทียบกับเว็บใหม ๆ ที่เนนความรวดเร็วในการแสดงผลเปนหลัก   
ทําใหผูใชไมเสียเวลารอจนเบื่อ   ความรวดเร็วจึงเปนประเด็นสําคัญในการออกแบบเว็บเปนจุดแขงขัน
และจุดประเมินสําคัญของเว็บ 

 
9. ความหลากหลายของขอมูล    
 
ประเด็นสําคัญในสวนของขอมูลก็คือ เว็บควรมีความหลากหลายและมีเร่ืองที่เปนประโยชน

หลาย ๆ เร่ือง  มีความนาเชื่อถือและตรวจสอบขอมูลได   ขอมูลนั้นก็จะไดความนิยมและแนะนํากันใหเขา
มาชมอีก   กรณีที่เว็บมีขอมูลไมมากมายนัก  แตเว็บมีขอมูลสําคัญเพียงพอไมยาวเกินไป ไมส้ันมากเกินไป
ก็เพียงพอใชประโยชนไดเหมาะสม    องคประกอบในการประเมินอื่น ๆ ของความหลากหลายขอมูลได
แก 

   9.1  เว็บไซตไดรับรางวัล   เปนประเด็นในการประเมินคุณภาพประการหนึ่ง เชน เว็บไดรับ 
รางวัลยอดนิยม  หรือเว็บไดรับการโหวตในสาขาใด ๆ   หรือเว็บมีการจัดลําดับวามีผูเขาใชมาก ลวนแต
เปนตัวบงบอกคุณภาพได 

9.2 เว็บไซตไมมีเรื่องตองเสียคาใชจาย   เปนเว็บที่ใหขอมูลโดยไมคิดคาใชจายก็ควรไดรับ 
การประเมินระดับดี 

9.3   เว็บไซตมีปฏิสัมพันธระหวางผูดูแลกับผูใช เชน มีการตอบคําถาม มีการฝากขอมูล 
และขอความและตอบคําถามสม่ําเสมอ  แสดงวาเปนเว็บที่ดีในการบริการ 

9.4 เว็บไซตที่มีการสมัครและจัดเก็บขอมูลของผูใชเอาไวเปนความลับ  และเมื่อเรียกใชก็ 
มีการกําหนดรหัสเขาและรหัสผาน   แสดงถึงการบริการและบริหารเว็บอยางมีคุณภาพได 

9.5 เว็บไซตมีขอมูลที่สามารถผิดออกมาทางเครื่องพิมพได        โดยไมตองเปลี่ยนแปลง 
แกไขใด ๆ กอนการพิมพ  แสดงวาออกมาเปนอยางดี   แสดงผลไดอยางเปนระเบียบ   นําขอมูลไปใชได
โดยตรง 
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9.6 ขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตมีขนาดสั้นและไมมีองคประกอบมากมาย จนละเลยขอมูล    

เว็บนั้นแสดงวามีระบบขอมูลที่ดี 
9.7 เว็บไซตที่มีเครื่องมือสืบคนเปนของตนเอง  แสดงวาเว็บอาจมีขนาดใหญแตมีระบบ 

การคนหาขอมูลภายในเว็บของตนเองได   โดยไมตองหาเสนทางเขาสูเว็บอยางยุงยาก 
ดังนั้นจะเห็นไดวา  การประเมินเว็บไซตทางการศึกษาหรือขอมูลสารสนเทศอันจะเปน 

ประโยชนกับบุคคลทั่วไป    ตามแนวคิดทั้ง 9 ดานลวนแลวแตเปนสิ่งจําเปนในการออกแบบเว็บไซต  ซ่ึง
เว็บใดที่สามารถออกแบบไดตามแนวคิดทั้ง 9 ดานก็ถือวาเปนเว็บไซตที่ดีเยี่ยม   การจัดลําดับคะแนนก็
สามารถเรียงลําดับตามแนวคิด   โดยแบงเปนสวนคะแนนตาง ๆ ไดตามลําดับ   ก็จะทําใหไดแบบประเมิน
คุณภาพของเว็บไซตในลักษณะของการประเมินทางดานขอมูลสารสนเทศ    อันจะทําใหทราบไดวา
เว็บไซตใดเหมาะสมและเปนประโยชน    ผูใชบริการเว็บและผูออกแบบเว็บก็จะไดประโยชนดวยกันทุก
ฝาย    เว็บไซตที่สรางขึ้นก็จะมีคุณภาพและเปนเว็บที่ดีบนอินเทอรเน็ตตอไป 
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ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต 
 (Smart e-Education System) 

 
อาจารยศิริพร จิรศิริมงคล* 

รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล* 
บทคัดยอ 

การศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ นับเปนการพัฒนาประเทศจากรากหญา จึงมีความจําเปนที่หุนสวนทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ครัวเรือน ผูบริหารการศึกษา ผูเรียนรู ชุมชนและสังคม ตองมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษา 
ทุกฝายตองมีความรูจริง รูลึกอยางถองแท และรูทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะเปนแรง
ผลักดันการศึกษาอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสําเร็จ การบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจําเปนตอง
พึ่งวัฒนธรรมและผสมผสานศาสตรตาง ๆ การพัฒนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส การบริการการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนาบุคลากรดานการ
ศึกษาและงานวิจัยที่ชวยผลักดันการศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล การแขงขันการการ
ศึกษาซึ่ งคงไว ซ่ึงคุณภาพและความเปนเลิศตามพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อใหไดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสแบบสมารตที่เปนการศึกษาแบบสมบูรณและยั่งยืน 
 

คําหลัก : การศึกษาอิเล็กทรอนิกส สมารต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชบัญญัติการ
ศึกษา 

 

1. บทนํา 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Education) เปนเครื่องมือที่สนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกใหระบบ

การศึกษาแบบครบวงจรทั้งดานการบริหารและการบริการทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิ
ภาพ สวนการการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส นับเปนกลไกสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่รัฐบาลไทยผลักดันเพื่อการพัฒนาประเทศ ภายใต
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ที่ไดกําหนดยุทธศาสตร 5 ดานเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส (e-Thailand) ยุทธศาสตรดังกลาวประกอบดวย 
รัฐบ าลอิ เล็กทรอนิ กส  (e-Government) ธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส  (e-Business) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส  (e-Industry) สังคมอิ เล็กทรอนิกส  (e-Society) และการศึกษาอิ เล็กทรอนิกส  (e-

Education) ดังรูปที่ 1 ภาพตางๆ จากอินเทอรเน็ต ทรัพยากรมนุษยจัดวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะผลักดัน 
 

* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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ใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมและประเทศ ดังนั้นการศึกษาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและมนุษยพัฒนาสังคมและประเทศตอไป การศึกษาไทยมีวิวัฒนาการจากการศึกษาที่
บาน วัด โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย และวัฏจักรการศึกษาไดกลับไปสูการ
ศึกษาที่บานอีกครั้ง โดยประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (Information and 

Communication: ICT) เพื่อใหเปนการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ที่สนับสนุนการศึกษา ณ สถานที่ และเวลา
ยามเมื่อตองการ (Education On-demand) ตราบใดที่ผูเรียนรูสามารถเขาถึงสื่อหรือฐานความรูไดตลอด 
24  ช่ัวโมงโดยเฉพาะผานทางอินเทอรเน็ต 

เปนที่ยอมรับกันแพรหลายวาระบบการศึกษาปจจุบันควรเนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Students’ 

Center) โดดตระหนักถึงความตองการของผูเรียนรูและสังคมมากกวาสิ่งที่ผูสอนตองการถายทอด ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรสนองความตองการของผูเรียนรูที่มีความหลากหลาย ดวยการสรางวิธีการศึกษาแนว
ใหม โดยบุคลากรและอาจารยทํางานดวยใจรัก ใหสังคมมีสวนรวม และการประเมินผูสอนจากผูเรียนรู 
การปรับแนวทฤษฎีสูการปฏิบัติ การสรางบรรยากาศทางการศึกษา การศึกษานอกเหนือจากตําราเรียน
หรือการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรทองถ่ินเพื่อเนนการศึกษาของชุมชน การรักที่จะ
เรียนรูหรือสอน การเชื่อมโยงสารสนเทศและองคความรู รวมทั้งความกระตือรือรนในการทํางาน เปนตน 

 

รูปที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส (e-Thailand) 
 

2. การศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส คือ เครื่องมือที่สนับสนุนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูสามารถเขาถึงแหลงความ

รูที่ทันสมัยไดอยางรวดเร็วโดยประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือดังกลาวประกอบดวยส่ือการเรียนรู (Courseware) หองสมุด
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อิเล็กทรอนิกส (e-Library) โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual School/University) การ
บริการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Service for Education) อาทิ การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส (e-Registration และ e-Payment) และเว็บบอรดตาง ๆ เปนตน เพื่อชวยใหกระบวนการ
จัดระบบการศึกษามีการทํางานตามขั้นตอน (Workflow) อยางอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนเครือขายหรืออิน
เทอรเน็ต 

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส เปนกลไกที่ชวยสนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนโดย
ผานสื่อการเรียนการสอนที่ไมใชกระดาษ ดานกายภาพผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองอยูในหองเรียน
เดียวกันในรูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไป [1] การศึกษาอิเล็กทรอนิกส เปนกระบวนการพัฒนาและ
การประยุกตสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรียน
เปนศูนยกลาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญาและความเอื้ออาทร เพื่อรองรับการพัฒนาและ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันในเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-base Economy) ดวยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสราง ตอยอด เผยแพรความรูและสารสนเทศ [2] 

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญดังมีโครงการนํารองโดยกระทรวงการตางประเทศไดประสาน
ความรวมมือดานการศึกษาอิเล็กทรอนิกสกับประเทศในความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation 

Dialogue: ACD) ดวยความคิดริเร่ิมของรัฐบาลไทย [3]  
 

2.1. อุปสรรคของของการศึกษาอิเล็กทรอนิกสปจจุบัน 
ผลลัพธของการพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกสสามารถจําแนกไดเปน 3 แนวทางคือ 
• 

• 

• 

• 

ความไมประสบความสําเร็จ เปนการพัฒนาแลวไมถูกนํามาใช หรือใชในระยะสั้น ๆ และถูกยก
เลิกในระยะตอมา 
ความสําเร็จบางสวน ไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายทั้งหมด แตมีนัยสําคัญบางสวนที่สามารถ
นํามาใชงานตอไปได 
ความสําเร็จตามเปาหมาย ผูถือหุนสวนทางการศึกษามีความพึงพอใจรวมกัน  

จากการวิจัยและสํารวจการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสกับงานภาครัฐบาล พบวาสัดสวนความไม
ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จบางสวน และความสําเร็จตามเปาหมายเปน 35%, 50% และ 15% ตาม
ลําดับ [4]  

การศึกษาไทยมีการพัฒนามายาวนาน ปจจุบันยังคงตองพัฒนาอยางตอเนื่องและทันกาล สาเหตุที่ทํา
ใหการศึกษาไทยพัฒนาไดไมเต็มที่ เนื่องมาจาก 

หุนสวนทางการศึกษาไมใหความสนใจในการเรียนรูหรือไมใหความรวมมือ ยังเห็นประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม สืบเนื่องจากความตองการในประโยชนสวนตนของโครง
การตาง ๆ จึงไมคํานึงถึงผลสําเร็จของการพัฒนาระบบการศึกษา ไมใหความสนใจที่จะเรียนรูเทา
ที่ควรเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นรวมกันในอนาคต การกลัวไอซีทีจะทําใหผลประโยชนตนสูญหาย 
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เนื่องจากความโปรงใสและเปดเผย ทําใหขาดความรวมมือหรือความเปนเจาของรวมกัน รวมทั้ง
การขาดแคลนบุคลากรดานการศึกษาที่รูลึกและรูจริง 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ความยากลําบากในการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา จากวัฒนธรรมคนทั่วไปไม
ชอบการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการทํางานที่เปนรูทีน 

 

2.2. ความตองการดานการพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
การพัฒนาการศึกษาไทย จําเปนตองคํานึงปจจัยสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลม

เหลวของการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตองมีความเขาใจอยางถองแทของผูเปนหุนสวนทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวของ อาทิ ภาครัฐ เอกชน ครัวเรือน ผูบริหารการศึกษา ผูเรียนรู ชุมชนและสังคม การปฏิรูป
การศึกษาควรพิจารณาแนวทฤษฎีสูการปฏิบัติ เพื่อการเปนการศึกษาสาธารณะดังตอไปนี้ 

ดานหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส (e-Curriculum) ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หลักสูตรดังกลาวควรเปนหลักสูตรผสมผสานหรือหลากหลายศาสตร 
(Interdisciplinary) เพื่อรองรับความตองการของผูเรียนรูในสังคมอิเล็กทรอนิกส [5] รวมทั้ง
อาจหลักสูตรทองถ่ินที่รวมการศึกษานอกเหนือจากตําราเรียนหรือนอกหองเรียน 
ดานครูอาจารย เปนพลังสําคัญเพื่อการสรางประเทศ เนื่องจากเปนพลังสรางทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา บุคลากรดานการศึกษาและครูอาจารยควรทํางานดวยใจรัก รวมทั้งมีความกระตือรือรนใน
การทํางาน การเปลี่ยนภาระงานสอนเปนภาระงานสรางสื่อความรูตาง ๆ ดังนั้นควรสํารวจครู
อาจารยที่อยูกระจัดกระจายในภูมิภาคตาง ๆ ความสามารถในแขนงสาขาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและใชทรัพยากรบุคลากรรวมกัน (Resource Sharing) เพื่อสรางสรรควงการวิชา
การและการวิจัยตอไป 
ดานนักศึกษา การเนนนักศึกษาเปนศูนยกลางในการศึกษา ตระหนักถึงความตองการของผูเรียนรู
และสังคมมากกวาสิ่งที่ผูสอนตองการถายทอด ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรสนองความตองการ
ของผูเรียนรู และมีกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาตองเปนผูใฝรักที่จะเรียนรูดวย 
ดานสังคม ความมีสวนรวมของสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสูสังคมนับเปนสิ่งที่จําเปน 
ดานกระบวนการหรือวิธีการศึกษาแนวทางใหม การประเมินผูสอน การประเมินผลการเรียนรูที่
สามารถทราบผลความคืบหนาอยางตอเนื่อง การสรางบรรยากาศการศึกษา การเชื่อมโยงสาร
สนเทศและองคความรูเปนเครือขาย และการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาไทย ป พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ประเมินสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนจากหนวยงานภายนอก ประเด็นดานมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไดจําแนกออกเปน 8 ดาน ดังนี้ [6] 
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ก) คุณภาพบัณฑิต ซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนการไดงานทําและการศึกษาตอของบัณฑิต จากสถิติพบวา 
62.85 % ของบัณฑิตไทยมีงานทําในป พ.ศ. 2543 [7] ประการถัดมาพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของนายจาง โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบของบัณฑิตในหนาที่การงาน ความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคกร ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษและการวางแผน การวางแผนมีความสําคัญซึ่งถาขาดการวางแผน จะเปนการวางแผน
เพื่อความลมเหลว (If you don’t have a plan, you are planning to fail.) ประการสุดทายคือ สัดสวนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยตอจํานวนนักศึกษา เพราะการวิจัยนํามาซึ่งองคความรูใหม 

ข) ดานการเรียนรู พิจารณาจากแบบฟอรมการประเมินผลนักศึกษา และโครงการกิจกรรมของนัก
ศึกษา 

ค) การสนับสนุนการเรียนรู พิจารณาสัดสวนนักศึกษาตออาจารย งบประมาณตอหัวนักศึกษา สัดสวน
อาจารยระดับปริญญาเอกตออาจารยทั้งหมด สัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษา งบ
ประมาณของหองสมุดและศูนยสารสนเทศหรือคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับนักศึกษาเต็มเวลาหรือ
เทียบเคียง (Full Time Equivalent Student: FTES) 

ง) งานวิจัยและสื่อ พิจารณาจากจํานวนบทความวิจัยและสื่อ และทุนวิจัย 
จ) การบริการทางการศึกษา เนนประสิทธิภาพ ความถูกตองและความรวดเร็ว 
ฉ) การธํารงไวซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรม 
ช) การจัดการดานการศึกษา เนนดานงบประมาณ บุคลากรและเงินเดือน และสถิตินักศึกษา 
ซ) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากความตองการดังกลาว เพื่อการบูรณาการดานระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส คือการทําใหระบบ

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสสมบูรณขึ้น เปนการสิ่งที่ดี ๆ กระจัดกระจายมารวมกัน เพื่อการใชทรัพยากรที่ 
คุมคา ความสามัคคีในการของหุนสวนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาอิเล็กทรรอนิกสแบบ
ยั่งยืน 
 

3.   การศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต เปนการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่ยั่งยืนไมจํากัดผูเรียนรู อายุ วัฒน

ธรรม ภาษา สาขาวิชาและสถานที่ การเชื่อมโยงระบบการศึกษาเปนหนึ่งเดียวที่มีปฏิสัมพันธอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ผูเรียนรูสามารถกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียนรูเพื่อใหระบบสราง
หลักสูตรที่เหมาะสมเปนหลักสูตรพลวัต มีการทดสอบ ประเมินและรับผลปอนกลับเพื่อการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง การโตตอบอยางทันทีดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดียทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร และ
แหลงขอมูลความรูมีสภาพพรอมใชงาน นับเปน Smart e-Education System ที่สนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีพ (Lifelong Learning) การเรียนรูแบบทันที Just-in-time Learning) และการฝกอบรม  
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3.1.  องคประกอบของการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก เพื่อใหเปนการศึกษาแบบสมารต ดังรูปที่ 

2 ซ่ึงประกอบดวย ก) หุนสวนทางการศึกษา (Stakeholder) ตองมีสวนรวมทุกฝายและตองมีการบริหาร
จัดการที่ดี การประชาสัมพันธ และยอมรับแนววิธีการศึกษาใหม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ข) ตองมีกระบวนการพัฒนาระบบที่เปนขั้นตอน (Methodology) เพื่อสรางพิมพเขียว
ของระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส แนวทางการพัฒนาที่ปองกันความเสี่ยงและการพัฒนาระบบใหมีราคา
สมเหตุสมผล เสร็จทันกาลและมีคุณภาพดี ค) แรงขับทางธุรกิจ ในยุคโลกาภิวัฒน การจัดการคุณภาพทั้ง
องคกร รีเอ็นจิเนียริง และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนตน และ ง) การประยุกตเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารที่คุมคา ทั้งโครงสรางเครือขายพื้นฐาน ฮารดแวร ซอฟตแวร ความมั่นคงของ
เทคนิคและความเปนสวนตน (Privacy) และการใหบริการเขาถึงแหลงความรูที่งายและสะดวกดวย
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ ดังนั้นองคประกอบทั้ง 4 เปนการสนับสนุนระบบการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสแบบสมารต  การสรางเนื้อหาความรูบนสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เปนการศึกษาในยุคดิจิตอล  

 
หุนสวนทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
และการจัดการ 

แรงขับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

 
กระบวนการในการ 
พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส
แบบสมารต 

แรงขับดานธุรกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 

• 

รูปที่ 2 องคประกอบของการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต 
 

3.2.  กระบวนการพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต 
การพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์  ผูเปนหุนสวนในการพัฒนาการศึกษาทุกฝาย

ตองรวมมือกัน โดยเฉพาะภาครัฐควรมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริม กําหนดแนวทางหรือกระบวน
ในการพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกสดังนี้ 

การกําหนดหุนสวนทางการศึกษาและความรับผิดชอบอยางชัดเจน อาทิ การใหสังคมหรือชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา นักการเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และความมีน้ําใจ หนาที่ศีลธรรมของหุนสวนทุกฝาย อีกนัยหนึ่งคือ การปฎิรูปหุนสวนทางการ
ศึกษากอนเพื่อใหเกิดระเบียบวินัย ความขยัน อดทน ความรักในการใฝหาความรู มุงมั่นในการ
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พัฒนาประเทศ การปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและมีจิตใจเสียสละตอสังคม มีความ
กลาหาญ กลาเผชิญการทาทาย เพื่อเอาชนะตออุปสรรคตาง ๆ เปนตน 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายและเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ
รวมกัน  
การกําหนดและสนองตอบปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส อาทิ 
การกําหนดความตองการที่แทจริงของระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาบุคลากรที่
รองรับการศึกษาอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
การกําหนดผลสัมฤทธิ์ เพื่อการทดสอบผลการเรียนรูหรือการประเมินผลในอนาคต 
การพัฒนารูปแบบ องคประกอบและโครงสรางทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกสอยางรอบครอบ 
ปจจุบันมีการบูรณาการองคกรที่จัดการดานการศึกษาของชาติ คือการรวมกระทรวงศึกษาธิการ
กับทบวงมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน เพื่อความเปนเอกภาพในการจัดการระบบการศึกษา 
การสนับสนุนและการใหความสะดวกซึ่งแนวทางการพัฒนา การเปลี่ยนการลงทุนดานอาคาร
สถานที่เปนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การพัฒนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหลักสูตรพลวัต 
การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม ที่มีบทบาทแทรกในทุก ๆ อณู
ของการศึกษา อาทิ หองปฏิบัติการ หองสมุด การบริการการศึกษา การทดสอบและการวัดผล 
เปนตน 

 
ในยุคที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง การศึกษาอิเล็กทรอนิกสตองสรางมั่นใจดานคุณภาพและ       

คุมครองผูเรียนรูในคาใชจายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ในระบบการศึกษาปจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแหลงรีบ
เรงหารายไดจากการเพิ่มคาเลาเรียน ทําวิจัยมากขึ้น บริการสังคมบริการวิชาการมากขึ้น เปดหลักสูตรใหม
ผสมผสานหลายสาขาวิชา  หรือเก็บคาเลาเรียนแบบเหมาจาย มากกวาคํานึงถึงคุณภาพการศึกษา และไม
ขายฝนทางการศึกษา เปนตน ดังนั้นควรคํานึงถึงลูกโซแหงการพัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบ
สมารต 
 

3.3. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ประโยชนของการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยการเพิ่มฐานความรูที่ผูเรียนรูสามารถเรียนรู ทบ

ทวนความรูไดยามความตองการ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เปนการศึกษายามเมื่อตองการ เปล่ียนการ
เดินทางของผูเรียนรูเปนการเดินทางของขอมูลขาวสารที่มีตนทุนต่ํา และการลดความตึงเครียดของนัก
เรียน นักศึกษาในระบบการศึกษาปจจุบัน 

การพัฒนาการศึกษาไมควรพิจารณาเพียงผลลัพธแตควรคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ดวย เพราะการพัฒนาการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกสเปนการลงทุนสูงในระยะเริ่มตน เพื่อใหการลงทุนมีความคุมคาและตรงตามเปาหมาย
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ของประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามมา
ความสําเร็จของการศึกษาอิเล็กทรอนิกส สามารถประเมินจากดัชนีช้ีวัดในดานตาง ๆ ดังนี้  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

การไดบัณฑิตที่มีการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เปนผูที่สามารถตกผลึกความรู 
สรางตอมความคิดได และการเปนบัณฑิตที่เกง ดี มีสุขและมีคุณธรรม 
ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่มีความเชื่อถือและตรวจสอบได (Trust and Accountability) 

โดยสามารถสืบคนขอมูลไดทางออนไลน 
การขยายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ทั้งผูอยูหางไกลเมือง คนพิการ สตรี ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส และการลดชองวางการเขาศึกษาตอระหวางมัธยมศึกษาตอนปลายกับอุดมศึกษา  
ความพึงพอใจของนายจางและการที่ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการจัดการการศึกษา 
การลดชองวางระหวางคนรวยและคนจนในสังคมดิจิตอล การที่วิถีชีวิตในสังคมดีขึ้น เพื่อความ
แข็งแกรงใหทองถ่ิน 
การลดชองวางระหวางสถาบันการศึกษาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  
การมีพันธมิตรหรือเครือขายดานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ (Education Alliance) 
การมีหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาของชุมชนถึงนานาชาติ ที่ตอบสนองความตองการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
การมีสารสนเทศและฐานความรูที่ เพียงพอในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผน
นโยบายดานการศึกษาระดับชาติ 
การพัฒนาบุคลากรที่มีตนทุนตอหัวต่ํา  
การสรางวัฒนธรรมทางปญญา มีจรรยาบรรณในวงการวิชาการ และการสรางทุนทางปญญาแหง
สังคมไทยได 

 

4.  บทสรุป 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารตเปนการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับดาน

การศึกษาที่ใหบริการการศึกษาแนวทางใหมแบบครบวงจรที่ผูเรียนรูสามารถกําหนดเปาหมายการศึกษา
ไดดวยตนเอง สามารถศึกษาและทบทวนวิชาการได ณ สถานที่และเวลาตาง ๆ ยามเมื่อตองการ ลด
ความเครียด การสูญเสียจากการใชทรัพยากรการศึกษา การเดินทาง ขอจํากัดดานสถานที่ศึกษา เพื่อเปน
การสงเสริมและการเรียนรูตลอดชีพ ซ่ึงจําเปนตองมีการบริหารการศึกษาแนวทางใหมใหรองรับการ
ศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงได การมีหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรพลวัต การพัฒนาเนื้อ
หาความรู (Courseware) บนสื่ออิเล็กทรอนิกส หองสมุดอิเล็กทรอนิกส การลงทะเบียนและการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส การทดสอบและประเมินผลผานอิเล็กทรอนิกส และเว็บบอรดตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเปน
สภาพแวดลอมอิเล็กทรอนิกส (e-Environment) เพื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกสแบบสมารต ที่สนับสนุน
แหลงเรียนรูแหงชีวิตและของชุมชน และชวยสนับสนุนใหเกิดสังคมสารสนเทศหรือสังคมอิเล็กทรอนิกส 
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งานวิจัยตอไปควรพิจารณารูปแบบของการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่รวมโลกเปนหนึ่งเดียว 
(Education for All) ความรูจากการปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) วิธีการวัดผลสําหรับ
ผูเรียนรูสามารถที่สามารถศึกษาวิชาการจากแหลงความรูใดก็ไดแตเมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรพลวัต ก็
สามารถไดรับวุฒิบัตรจากองคกรกลางทางการศึกษาของชาติที่ควรจัดตั้งเพื่อการสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาที่ไรพรมแดนตอไป 
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แนวทางสําหรับการใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล 
 

จัดเตรียมโดย  คณะกรรมการแผนกแนะนําการเรียนรูทางไกลของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย 
(The ACRL Distance Learning Section Guidelines Committee) 

 

แปลและเรียบเรียงโดย อัมพร  อูรัชตมาศ* 
 
 

บทนํา 
 แหลงทรัพยากรหองสมุดและการใหบริการในสถาบันระดับอุดมศึกษาจําเปนตองตอบสนองตรง
กับความตองการทั้งหมดของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ผูสนับสนุนทางวิชาการ ซ่ึงไมวาบุคคล
เหลานี้แตละคนจะพํานักอยูเปนหลักแหลงที่ใดก็ตาม อาจเปนในวิทยาเขตหลัก หรือนอกวิทยาเขต ในการ
เรียนรูทางไกลหรือโปรแกรมขยาย หรือไมไดอยูในวิทยาเขตทั้งหมด คือ ในลักษณะรายวิชาที่นับหนวย
กิตหรือไมนับหนวยกิต เปนโปรแกรมการศึกษาตอเนื่อง  เปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ควบคูไปกับ
ส่ือบุคคลหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสในการถายทอดการสื่อสารหรือส่ืออ่ืนๆของการเรียนรูทางไกล แนวทางนี้  
จําแนกสิ่งจําเปนสําคัญ ๆ ที่ชวยใหไดรับความเขาใจอยางถูกตองตรงหลักการ ส่ิงหลักที่ควรไดรับการ
กระตุนเปนเรื่องแรกในแนวทางนี้คือ ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการนําสงที่เทาเทียมกันของการใหบริการ 
หองสมุดไปยังวิทยาลัยและนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรอื่น ๆ  ณ สถานที่ตั้งระยะไกล 
 การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  ที่เพิ่มขึ้นในการสงเสริมใหมีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย  ควร 
พิจารณาถึงการศึกษาแบบไมปกติที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนมูลเหตุหลักในอุดมศึกษา การเพิ่มขึ้น 
ในการแพรกระจายโอกาสทางการศึกษา การเพิ่มขึ้นของการตระหนักถึงความตองการในแหลงทรัพยากร 
หองสมุดและบริการ ณ สถานที่ตั้งมากกวาวิทยาเขตหลัก การเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตองการสําหรับบริการ 
ที่เทาเทียมกันของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งไมสําคัญวาหองเรียนจะอยูที่ใด ความตองการที่มากมาย 
สําหรับแหลงทรัพยากรหองสมุดและบริการของคณาจารยและบุคลากรในชุมชนการเรียนรูทางไกล    
การเพิ่มขึ้นในนวัตกรรมเทคโนโลยีในการถายโอนสารสนเทศและการนําสงหลักสูตรการเรียนการสอน 
ส่ิงทั้งหมดเหลานี้อาจจะเปนสวนเพิ่มในการปรับกระบวนทัศนจากการมีไวครอบครองในวิทยาเขตกลาง  
เปนการสืบคนสําหรับแหลงทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากกวาในการอุดมศึกษา นอกจากนี้การพัฒนา
อยางรวดเร็วที่ปรากฏของมหาวิทยาลัยเสมือน หรือมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสที่ไมมีรูปแบบทางกายภาพ
ของการเปนเจาของ 
 
 
 

* บรรณารักษ ระดับ 6  รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยสนเทศการศึกษาทางไกล  ฝายบริการสนเทศ 
   สํานักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 แนวทางนี้ไดมุงที่จะสนับสนุนในฐานะเปนประตูผานไปยังความมีมาตรฐานอื่น ๆ ของสมาคม
หองสมุดวิทยาลัยและวิจัย และเปนแนวทางที่มีขอบเขตครอบคลุมอยางนาพึงพอใจในสวนขนาดและ
ประเภทของความเปนสถาบันเริ่มแรก กลุมเปาหมายสําหรับแนวทางนี้จะรวมถึงผูบริหารทุกระดับของ
อุดมศึกษา  บรรณารักษผูวางแผนสําหรับการจัดบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล บรรณารักษอ่ืนๆ และ
บุคลากรผูสนับสนุนนักศึกษาทางไกลหรือทํางานเปนบุคลากรในโปรแกรมการเรียนรูทางไกล   
คณาจารย และผูสนับสนุนโปรแกรมทางวิชาการ รวมถึงตัวแทนที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออกใบอนุญาต 
 

การปรับปรุงแนวทาง 
 แนวทางที่ใชในปจจุบันเปนเอกสารชุดหนึ่งของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย โดยเริ่มแรกได 
ริเร่ิมเมื่อป ค.ศ.1963 ช่ือวา แนวทางสําหรับการใหบริการหองสมุดเพื่อขยายสูนักศึกษา ป ค.ศ.1967 และ
ป ค.ศ.1981 ปรับเปลี่ยนเปน แนวทางสําหรับการขยายวิทยาเขตการใหบริการหองสมุด และป ค.ศ.1990, 
1998, และ 2000 เปนแนวทางสําหรับการใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล 
 ซ่ึงจะเห็นไดวาชวงระยะเวลาสั้น ๆ  ระหวางป  ค.ศ. 1998  ถึง  2000  แนวทางที่ไดรับการยอม
รับจากคณะกรรมการมาตรฐานและประเมินคุณภาพของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย นับเปนความ
พยายามที่จะผลักดันใหเกิดผลสําเร็จมากกวาพิจารณาถึงผลลัพทที่ไดโดยไดมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอย
เทานั้น อาจไมใชเร่ืองจําเปนมากนักในกระบวนการปรับปรุง จนกระทั่งคณะกรรมการแผนกการเรียนรู
ทางไกลไดเร่ิมพิจารณาฉบับรางของเอกสารใหม เพื่อศึกษาดูถึงความเปนไปไดของผลลัพธที่ควรใหความ
สําคัญในปรัชญาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผานกระบวนการรูสารสนเทศในบริบท การขยายทาง
วิชาการสําหรับนักศึกษา ฉะนั้นรางแนวทางฉบับนี้จึงไดรับการยอมรับ ซ่ึงจากผลการปรับปรุงแนวทางที่
มีมาอยางตอเนื่องนั้นจะเห็นไดจากการประชุมสัมมนาประจําป ค.ศ.2000 ของสมาพันธหองสมุดอเมริกัน
ที่ผานมา จะมีการพิจารณาถึงผลของการปรับปรุงที่สมาชิกไดเสนอแนะใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน และขอ
สังเกตเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อใหแนวทางมีความเปนไปไดมากที่สุด โดยกลุมสมาชิกที่ใหขอคิดเห็นหรือ      
ขอเสนอแนะมาจากหลาย ๆ  แหงดวยกัน  เชน  จากสมาคมหองสมุดแคนาดา  บรรณารักษมหาวิทยาลัย
และผูเชี่ยวชาญสื่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยของสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตกเฉียงเหนือ และ
สมาพันธเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับระบบมหาวิทยาลัย เปนตน 
 

คําจํากัดความ 
 การใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล กลาวถึงการใหบริการหองสมุดทั้งหมดในการ
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ รวม
ถึงโปรแกรมที่จัดใหมีนอกเหนือจากวิทยาเขตหลัก  หรือที่ไมมีในวิทยาเขตโดยปกติ และไมคํานึงวา
หนวยกิตที่ไดรับจะมาจากที่ใด  รายวิชาเหลานี้อาจถูกสอนในระบบปกติ  หรือมีรูปแบบตางจากปกติ หรือ
ส่ืออาจจะไมจําเปนตองมีความสะดวกสบายทาง   กายภาพ หรืออาจจะไมมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจากหลักสูตรในโปรแกรมที่ขยายการศึกษา การขยายวิทยาเขต การศึกษาทางไกล 
การแพรกระจายการศึกษา ระบบเปดแบบขยายสาขา รูปแบบเสมือน หรือการศึกษาแบบสมมาตร หรือไม
สมมาตร คือมีปฏิสัมพันธโตตอบ ณ เวลาเดียวกัน หรือปฏิสัมพันธ ณ ตางเวลา 
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 ชุมชนการเรียนรูทางไกล  ครอบคลุมถึงบุคคล ตัวแทน สถาบัน ที่ทําหนาที่โดยตรงกับโปรแกรม
ทางวิชาการ หรือการขยายบริการที่เสนอใหโดยไมไดมีการเรียนการสอนตามวิทยาเขตปกติ หรือไมมีใน
วิทยาเขตปกติ  รวมถึงนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย ผูบริหาร  ผูสนับสนุนและบุคลากร หรือบุคคลอื่นๆ    
ที่ทํางานวิชาการ ณ ที่หางไกลจากบริการหองสมุดของวิทยาเขตหลัก 
 
 ความเปนสถาบันริเร่ิม  กลาวถึงส่ิงที่มีอยูอยางจริง ๆ อาจเปนสถาบันเดี่ยว หรือเปนการรวมหลาย
สถาบันที่มีผูบริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารองคกรมีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องตามที่เสนอ
การตลาด การสนับสนุนโปรแกรมและหลักสูตรการเรียนรูทางไกลที่มีตัวตนในการไดรับหนวยกิต แตละ
สถาบันในกลุมที่รวมกันมีความรับผิดชอบสําหรับการจัดใหความตองการหองสมุดพบกันกับนักศึกษา
ของเขา กลุมคณาจารย และบุคลากร ณ สถานที่ที่สถาบันของเขาเขาไปรวม 
 
 หองสมุด  แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการทั้งหมดของหองสมุดที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเปน
สถาบันริเร่ิม 
 
 ผูบริหาร-บรรณารักษ  ที่จะไดรับตําแหนง คือบรรณารักษที่ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
จากโรงเรียนบรรณารักษที่ผานการรับรองจากสมาคมหองสมุดอเมริกัน  บรรณารักษที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการในการใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล และผูที่มีความรับผิดชอบโดยตรงสําหรับการบริหาร
และอํานวยการการบริการทางไกล 
 

ปรัชญา  ครอบคลุมถึงกฎตาง ๆ คือ 
• การเขาถึงเพื่อที่จะใหเทาเทียมกันในแหลงทรัพยากรและบริการหองสมุด เปนสิ่งที่จําเปน

สําหรับการบรรลุถึงความเปนผูเชี่ยวชาญทักษะทางวิชาการในอุดมศึกษา โดยไมคํานึงวา  
นักศึกษา นักศึกษา คณาจารย และโปรแกรมจะอยูที่ใด สมาชิกของชุมชนการเรียนรูทางไกล
จะไดรับความเสมอภาคที่จะไดรับทรัพยากรและบริการหองสมุดที่เทาเทียมกับนักศึกษาและ
คณาจารยที่อยู  ณ ที่ตั้งวิทยาเขตปกติ 

• การกระตุนใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยผานกระบวนการสอนทางบรรณานุกรม
และการรูสารสนเทศในหองสมุดอุดมศึกษาเปนผลผลิตแรกของอุดมศึกษา ฉะนั้นการ
ประเมินผลและการจัดเตรียมใหมีผลผลิตจําเปนตองมีความสําคัญเทาเทียมกันสําหรับชุมชน
การเรียนรูทางไกลเชนเดียวกับที่จัดใหมีในวิทยาเขตปกติ 

• การใหบริการหองสมุดในระบบปกติดวยตัวเองนั้นไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาและอาจารยในบริบทการเรียนรูทางไกล ซ่ึงตองเผชิญกับความหางไกลและ
ความทาทายที่แตกตางในการเขาถึงหองสมุดและการนําสงสารสนเทศ การจัดการดวยงบ
ประมาณพิเศษในการวางแผนเชิงรุกและประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อชวยใหการนําสง
บริการ หองสมุดมีความเทาเทียมกัน และบรรลุถึงความสําเร็จในผลลัพธที่เทาเทียมกันใน
กระบวนการเรียนการสอนและอื่นๆโดยทั่วไปที่จะรักษาคุณภาพในโปรแกรมการเรียนรูทาง
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ไกลเนื่องจากนักศึกษาและอาจารยในโปรแกรมการเรียนรูทางไกลโดยปกติจะไมไดมีการเขา
ถึงทรัพยากรและบริการหองสมุดอยางเต็มที่ การใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกลที่มี
ความยุติธรรมเปนสิ่งที่มีความคาดหวังมากกวาความเปนที่ตั้งของหองสมุด ณ วิทยาเขต 

• ความเปนสถาบันริเร่ิมซ่ึงเปนความรับผิดชอบโดยผานผูบริหารสูงสุดและคณะกรรมการ
บริหารองคกร ตองจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมที่ตรงกับความตองการสารสนเทศของ
โปรแกรมการเรียนรูทางไกลในการที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย การ
สนับสนุนนี้ควรจัดใหพรอมและมีความเทาเทียมกันในแหลงทรัพยากรการเรียนรูและบริการ
หองสมุดไปยังนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันโดยไมถึงนึงถึงสถานที่ เงินงบประมาณที่
สนับสนุนควรกําหนดใหมีความแตกตางกันมากกวาเปนการกําหนดรายละเอียดงบประมาณ
ของหองสมุดเหมือนกัน เมื่อสถาบันมีการพัฒนาและมีความกาวหนา งบประมาณควรจะมี
การเพิ่มขยายเชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนการลงทะเบียนและโปรแกรมที่ขยาย 

• ความเปนสถาบันริเร่ิมตระหนักถึงความตองการสําหรับบริการ การจัดการ และเทคนิควิธี
การเชื่อมโยงระหวางหองสมุดและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ เชน แหลงเอื้ออํานวยประโยชน
ทางคอมพิวเตอร แหลงส่ือการเรียนการสอน และศูนยโทรคมนาคม 

• ความเปนสถาบันริเร่ิมมีความรับผิดชอบสําหรับการประเมินวาโปรแกรมหองสมุดการเรียนรู
ทางไกลตรงกับมาตรฐานการประเมินระดับประเทศหรือภูมิภาค มาตรฐานของสมาคมวิชา
ชีพและแนวทางปฏิบัติ 

• ความเปนสถาบันริเร่ิมมีความรับผิดชอบสําหรับการอุทิศใหในการบริหารหองสมุดและ
บุคลากร โดยการวิเคราะหรายละเอียดของการวางแผน การพัฒนา การประเมินผล และการ
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนรูทางไกลจากเดิมที่เคยมี 

• หองสมุดมีความรับผิดชอบหลักสําหรับการจําแนก การพัฒนา การประสานงาน การจัดหา
และการประเมินคุณคาและประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรและบริการที่ถูกออกแบบให
ตรงกับมาตรฐานและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของสารสนเทศ และเปนความตองการพัฒนา
ทักษะของชุมชนการเรียนรูทางไกล บรรณารักษที่เปนผูบริหารไมวาจะอยูที่สวนกลางหรือที่
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมควรมีความรับผิดชอบเพื่อประกันและแสดงใหเห็นวา ส่ิงที่กําหนด
ใหทั้งหมดจะตรงกับความตองการและการประเมินผลไดในผลผลิต และวัดไดจากแนว
ปฏิบัติอ่ืนๆ ของหองสมุดที่มีความเหมาะสมและเจริญกาวหนาควบคูไปกับความเปนสถาบัน
ริเร่ิม 

• การใหบริการที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับชุมชนการเรียนรูทางไกลจะมี
ความแตกตางกันแตจะตองมีความเทาเทียมกันกับบริการที่มีให ณ วิทยาเขตปกติ ส่ิงที่
กําหนดและการออกแบบผลผลิตของโปรแกรมทางวิชาการจะเปนแนวใหการตอบสนอง
ของหองสมุดที่สามารถจําแนกความตองการได นวัตกรรมที่เขาถึงการออกแบบและการ
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ประเมินแนวปฏิบัติพิเศษหรือระบบเพื่อใหสอดคลองตรงกับความตองการนั้นควรไดรับการ
สงเสริม 

• เมื่อแหลงทรัพยากรและบริการของหองสมุดทองถ่ินถูกนํามาใชสนับสนุนความตองการสาร
สนเทศของชุมชนการเรียนรูทางไกล    สถาบันริเร่ิมตองมีความรับผิดชอบโดยผานหองสมุด
สําหรับการพัฒนาและวิเคราะหอยางเปนทางการเปนระยะ ๆ โดยมีขอตกลงที่เขียนเปนลาย
ลักษณอักษรกับหองสมุดทองถ่ินเหลานั้นเมื่อทรัพยากรและบริการของสถาบันริเร่ิมไมเพียง
พอในการสนับสนุนทรัพยากรและบริการ โปรแกรมหองสมุดการเรียนรูทางไกลควรจะมีเปา
หมายและวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดหาแหลงทรัพยากรและบริการอยางคงที่ในพันธ
กิจของสถาบันอยางกวางขวาง 
 

การจัดการ 
 ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารองคกรของสถาบันริเร่ิมมีภาระเรื่องเงินงบประมาณและความรับ   
ผิดชอบในการบริหารโดยผานความเปนผูนําที่เขมแข็งของการบริหารหองสมุด ที่จะใหเงินทุน บุคลากร
และที่ปรึกษาการใหบริการและแหลงทรัพยากรหองสมุดในการสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรูทางไกล 
หลักการพื้นฐานและการนําไปประยุกตใช ซ่ึงบรรณารักษผูบริหารควรปฏิบัติเปนอยางนอย คือ  
 1.ประเมินและแสดงใหเห็นอยางชัดเจนบนพื้นฐานที่กําลังดําเนินการทั้งแหลงทรัพยากรหอง
สมุดแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบปกติที่เปนความตองการของชุมชนการเรียนรูทางไกล การบริการที่จัด
ใหชุมชนการเรียนรูทางไกล รวมถึงการสอนและประโยชนของสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดให 

2.จัดเตรียมบันทึกแฟมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางไกลและความตองการ
ทักษะความชํานาญ 
 3. พัฒนาการเขียนวัตถุประสงคและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวสําหรับการเรียนรูทางไกลที่
เนนความตองการและกําหนดวิธีการที่แสดงถึงความกาวหนาซ่ึงสามารถวัดได 
 4.  ประชาสัมพันธส่ิงที่รวมกันของการกําหนดปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของชุมชน
การเรียนรูทางไกลมุงไปยังหองสมุดและความเปนสถาบันริเร่ิมทั้งหมด 
 5.  แสดงถึงส่ิงที่ทุมเทใหชุมชนการเรียนรูทางไกล รวมถึงผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา ใน
รูปแบบของการกําหนดวัตถุประสงคและการประเมินผลในความสําเร็จของพวกเขา 
 6. การประเมินการสนับสนุนของหองสมุดที่มีอยูสําหรับการเรียนรูทางไกล พิจารณาถึงความมี
ประโยชน ความเหมาะสม และประสิทธิภาพ โดยการใชเครื่องมือวัดผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชนเดียวกับการเขียนแฟมขอมูลความตองการ ตัวอยางการประเมินวัดที่จะรวมถึงส่ิงเหลานี้แตไมไดจํากัด 
เชน 

ก) การสรางแบบสํารวจความรูเกี่ยวกับหองสมุดทั่ว ๆ ไปของนักศึกษาปแรก การนําเสนอจุดที่
สําคัญในวิชาชีพของนักศึกษาและการที่จะไดรับเกรดที่ใกลเคียง เพื่อประเมินดูวาการสอนโปรแกรมการ
ใชหองสมุดไดถูกผลิตเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้นเพียงใด 
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ข) ใชแบบประเมินรายการตรวจสอบบรรณารักษและการสอนเสริม เพื่อที่จะรวบรวมผลสะทอน
จากนักศึกษา บรรณารักษอ่ืน ๆ และคณาจารยผูสอน 

ค) ติดตามการใชหองสมุดของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากรายการการอางถึงบทความวารสาร
หรือบันทึกประจําวันในการใชสารสนเทศ 
 ง) สอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และสมาคมศิษยเกา เพื่อใหวิจารยจาก
ประสบการณที่เขาไดใชบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกลนอกเหนือจากเวลาที่กําหนดให 
 จ) จางบรรณารักษจากสถาบันอื่นหรือที่ปรึกษาอื่น รวมถึงชุมชนที่สถาบันไดเกี่ยวเนื่องกันใน
สวนนักศึกษาทางไกล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล 
 ฉ)สรางแบบสัมภาษณถึงขอบเขตการใหบริการหองสมุดและสารสนเทศที่ตองการเปนพิเศษ 
หรือแนวปฏิบัติที่ชวยสนับสนุนการใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกล 

ช) พิจารณาถึงการใหบริการหองสมุดทางไกลที่เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการตรวจสอบที่เกี่ยว
ของกับการรับรองคุณภาพของสถาบัน 

ซ) เปรียบเทียบหองสมุดในฐานะที่เปนแหลงจัดหาการใหบริการหองสมุดการเรียนรูทางไกลกับ
ความเปนวิชาชีพ โดยผานกระบวนการศึกษาดวยตนเองเพื่อพยายามเปนสถาบันที่ริเร่ิม 
 7. จัดเตรียมและ/หรือพัฒนามวลทรัพยากรหองสมุดและนโยบายการจัดหาใหมที่เปนผลกระทบ
มาจากแฟมขอมูลความตองการ 
 8. การมีสวนรวมกับผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของหองสมุด  และอาจารยผูสอนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  และการวางแผนหลักสูตรสําหรับการเรียนรูทางไกล เพื่อที่จะรับประกันใน
ความเหมาะสมของแหลงทรัพยากรและบริการของหองสมุดที่มีประโยชนสูงสุด 
 9.   ประชาสัมพันธการสนับสนุนบริการของหองสมุดที่ใหตอชุมชนการเรียนรูทางไกล 

 10. สํารวจกลุมผูใชหองสมุดการเรียนรูทางไกลอยางละเอียด เพื่อตรวจสอบและประเมินทั้ง
ความพึงพอใจในการใชแหลงทรัพยากรและบริการ ระดับความพึงพอใจในการใชแหลงทรัพยากรและ
บริการ ระดับความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการ  
 11. ริเร่ิมการสนทนาเพื่อนําไปสูการตกลงรวมมือในการแบงปนทรัพยากรที่เปนไปไดรวมกันกับ
หนวยงานที่ทําหนาที่เสมือนหองสมุด 
 12.พัฒนากลวิธีสําหรับการแบงปนทรัพยากรและบริการหองสมุดจากหองสมุดหรือจากหอง
สมุดสาขา หรือศูนยการเรียนรูไปยังชุมชนการเรียนรูทางไกล 
 13. พัฒนาหุนสวนกับแผนกบริการคอมพิวเตอร เพื่อที่จะจัดหาการสนับสนุนอยางอัตโนมัติที่จํา
เปนสําหรับชุมชนการเรียนรูทางไกล 
 14. การแสวงหา การประยุกตใช และการบํารุงรักษาสิ่งที่มีอยูทั้งหมดในการจัดแบงสภาพแวด
ลอมที่เอื้ออํานวยในการสนับสนุนการเรียนรูและการสอน และในการจัดหาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
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การเงิน 
 สถาบันริเร่ิมควรที่จะจัดหางบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องและเพียงพอสําหรับมุงเนนถึง
ความตองการหองสมุดของชุมชนการเรียนรูทางไกล เพื่อจะสอดคลองตรงกับรายละเอียดที่ใหไวในแนว
ทางและตรงกับมาตรฐานของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย ความเปนวิชาชีพในฐานะรัฐ หรือการ
กําหนดรับรองคุณภาพระดับภูมิภาค ซ่ึงงบประมาณที่จัดสรรใหควรที่จะ 
 1. เกี่ยวเนื่องกับการจําแนกความตองการที่เปนทางการและเปนความตองการของโปรแกรมการ
เรียนรูทางไกล 
 2.  กําหนดตารางใหตรงกับวงจรการเงินของสถาบันริเร่ิม 
 3.  ออกแบบและจําแนกเปนพิเศษในรายงานการเงินและการใชจายงบประมาณของสถาบันริเร่ิม 
 4. ปรับปรุงเพื่อที่จะจัดลําดับตัวแทนภายนอกที่ทุมเทให รวมถึงหนวยงานที่ทําหนาที่เสมือนหอง
สมุดหรือเปนหองสมุดที่สนับสนุนโดยอิสระ 
 5.มีความเพียงพอที่จะครอบคลุมประเภทและจํานวนของบริการที่จัดหาใหชุมชนการเรียนรูทาง
ไกล 
 6. มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนนวัตกรรมที่เขาถึงตรงกับความตองการ 
 

บุคลากร 
 บุคลากรที่อุทิศใหในการบริหารจัดการและมีสวนรวมของการบริการหองสมุดการเรียนรูทาง
ไกล ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารในองคกรของสารสนเทศและหองสมุด  และบุคลากรอื่นที่ 
เหมาะสม เชน บรรณารักษผูประสานงานการจัดการเรื่องบริการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาของหองสมุด
บุคลากรวิชาชีพที่สนับสนุนในสถาบัน  บุคลากรสนับสนุนจากแผนกตาง ๆ  ผูบริหาร  บรรณารักษ  และ
บุคลากรจากหนวยการเรียนรูทางไกล 
 สถาบันริเร่ิมควรที่จะจัดหาใหไมวาจะตรงไปยังหองสมุดหรือตรงไปยังหนวยบริหารที่แตกตาง
กัน บุคลากรสวนสนับสนุนและบุคลากรวิชาชีพมีความเขาใจชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตอง
ปฏิบัติ ณ สถานที่ทําการอยางเหมาะสม มีจํานวนและคุณภาพที่จําเปนที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุ
ประสงคสําหรับบริการหองสมุดทางไกลไปสูโปรแกรมการเรียนรูทางไกล รวมถึง 
 1. บรรณารักษผูบริหารหนึ่งคนทําการวางแผน การประยุกต การประสานงาน และประเมิน
บริการและแหลงทรัพยากรหองสมุด โดยเนนที่ความตองการสารสนเทศและทักษะของชุมชนการเรียนรู
ทางไกล 
 2.เพิ่มจํานวนบุคลากรหรือผูสนับสนุนในสวนงานกับความสามารถและการฝกอบรมเพื่อที่จะ
จําแนกสารสนเทศความตองการทักษะของผูใชหองสมุดการเรียนรูทางไกล และสามารถตอบสนองผูใช
ไดโดยตรง 
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 3. การจัดลําดับชั้น สถานภาพ และอัตราเงินเดือนสําหรับบุคลากรหองสมุดการเรียนรูทางไกลมี
ความเทาเทียมกันกับที่จัดใหสําหรับบุคลากรอื่นของหองสมุดเมื่อเปรียบเทียบกัน ในขณะที่มีผลกระทบ
ของระดับอัตราคาชดเชยและคาครองชีพในการพํานักของกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการทางไกล 
 4. ใหโอกาสสําหรับการเติบโตอยางตอเนื่องและการพัฒนาของบุคลากรหองสมุดการเรียนรูทาง
ไกล  ซ่ึงรวมถึงการศึกษาตอเนื่อง การศึกษาในวิชาชีพช้ันสูง และการมีสวนรวมในสาขาวิชาชีพและรวม
ทํางานในองคกรวิชาชีพ 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
 สถาบันริเร่ิมควรจัดแบงส่ิงอํานวยความสะดวก   เครื่องมือ   และการเชื่อมโยงการสื่อสารอยาง
เพียงพอในที่ตั้ง มีจํานวน ขอบเขต การเขาถึง และไมจํากัดเวลาที่จะเขาถึงนักศึกษาทั้งหมด และเพื่อชวย
ใหนักศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโปรแกรมการเรียนรูทางไกล การจัดลําดับที่เหมาะสมซึ่งไมได
จํากัด คือ 
 1. การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะผานขอตกลงรวมกับหนวยงานอื่นที่ทําหนาที่คลาย
กับหองสมุด 
 2. ออกแบบพื้นที่สําหรับการใหคําปรึกษา สวนทรัพยากรอางอิงอยางเบ็ดเสร็จ สวนของ
ทรัพยากรสําหรับการจอง การถายโอนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส การสืบคนฐานขอมูลคอมพิวเตอร 
การใหบริการยืมระหวางหองสมุด และสวนสํานักงานสําหรับบุคลากรหองสมุดการเรียนรูทางไกล 
 3. หองสมุดสาขาหรือหองสมุดบริวาร 
 4. บริการเสมือน เชน เว็บเพจ การสืบคนอินเทอรเน็ต และการใชเทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมตอ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 

แหลงทรัพยากร 
 สถาบันริเร่ิมมีหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับการจัดหาหรือรับประกันความมั่นคงปลอดภัยโดย
ทางตรงในการเขาถึงทรัพยากรหองสมุดทั้งทางกายภาพ   และทางอิเล็กทรอนิกส  สําหรับโปรแกรมการ
เรียนรูทางไกลที่ทัดเทียมกับที่จัดใหมีในที่ทําการปกติอยางมีคุณภาพเพียงพอ ความลึกในสาขาวิชา 
จํานวน ขอบเขต ความทันสมัย และมีรูปแบบที่จะ 
 1. ตรงกับความตองการของนักศึกษาในสวนเติมเต็มที่มอบหมายใหในหลักสูตร (เชน การ
กําหนดและสวนเพิ่มเติม การทํารายงานวิจัย) และสงเสริมโปรแกรมทางวิชาการ 
 2.  ตรงกับความตองการสอนและวิจัย 
 3.  สะดวกในการจัดหาเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4.  เอื้อตอความตองการสารสนเทศอื่น ๆ ของชุมชนการเรียนรูทางไกลอยางเหมาะสม 
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 เมื่อสถาบันหนึ่งแหงหรือมากกวาหนึ่งแหงไดทุมเทในการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูทางไกล แต
ละสถาบันตองรับผิดชอบสําหรับการจัดหาทรัพยากรหองสมุดใหนักศึกษาในหลักสูตรที่ตนเปนเจาของ 
เวนแตมีขอตกลงในการจัดหาทรัพยากรเหลานี้เปนอยางอื่น   คาใชจายบริการ และวิธีการสําหรับจัดหา
ทรัพยากรทั้งหลักสูตรในโปแกรมควรมีแบบแผน 
 โปรแกรมที่ไดรับวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ควรมีการจัดหาใหมีการเขาถึงทรัพยากร 
ตรงกับแนวทางของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัยที่กําหนดแหลงการเรียนรูในโปรแกรมการเรียน 2 
ป และเปนขอกําหนดในมาตรฐานคุณภาพดวย   สวนโปรแกรมที่ไดรับวุฒิการศึกษาสูงกวาหรือระดับ
ปริญญาโท  และปริญญาเอก   ควรมีการกําหนดสัดสวนที่จัดหาใหสามารถเขาถึงทรัพยากรตรงตามมาตร
ฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย 
 

การบริการ 
 การใหบริการหองสมุดที่นําเสนอใหชุมชนการเรียนรูทางไกลควรออกแบบเพื่อที่จะใหตรงกับ
ขอบเขตของสารสนเทศที่กวางขวางอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับบรรณานุกรมและความตองการของผูใช
บริการ การรวมกันที่แทจริงของทีมงานในสวนกลางและสวนงานที่ตั้งสําหรับการบริการหองสมุดทาง
ไกลจะแตกตางจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบัน   หรือส่ิงดังกลาวดังตอไปนี้ไมจําเปนตองมีทั้งหมดแต 
ส่ิงที่จําเปนคือ 
   1.  การชวยเหลือใหการคนควา 
   2.  ฐานขอมูลบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร และบริการสารสนเทศ 
  3.  ความเที่ยงตรง ความเร็ว การเขาถึงอยางปลอดภัยไปยังสถาบันและเครือขายอื่น ๆ รวมถึง   
อินเทอรเน็ต 
   4.  บริการใหคําปรึกษาแนะนํา 

  5.  การสอนโปรแกรมการใชหองสมุดตองออกแบบใหยังคงความเปนอิสระ มีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในทักษะการเรียนรูอยางพิเศษสําหรับการสนับสนุนความตองการของชุมชนการเรียนรูทาง
ไกล 
 
   6. ใหความชวยเหลือในการสอนการใชส่ือไมตีพิมพและอุปกรณ 
   7. มีขอตกลงหรือขอสัญญาในการยืมระหวางหองสมุด  โดยการประยุกตใหกวางขวางมากที่สุด
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชทรัพยากรตามลิขสิทธิ์ 
   8. ความพรอมระบบการนําสงเอกสาร เชน ระบบพาหนะขนสงเอกสาร หรือการถายโอนทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   9. การเขาถึงทรัพยากรที่สํารองไวมีความถูกตองตามนโยบายลิขสิทธิ์การใชอยางเหมาะสม  

10. ช่ัวโมงการใหบริการเพียงพอสําหรับการเขาถึงของผูใชบริการอยางดีที่สุด 
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 11. ประชาสัมพันธการใหบริการหองสมุดไปยังชุมชนการเรียนรูทางไกล รวมถึงเอกสารประชา
สัมพันธนโยบายที่เปนปจจุบัน กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติสําหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

เอกสารประกอบ 
 เพื่อที่จะบันทึกแสดงถึงระดับการจัดหาบริการหองสมุดไปยังโปรแกรมการเรียนรูทางไกล โดยมี
โดยมีสารสนเทศที่ตอบสนองตรงความตองการตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด   หนวยการเรียนรูทางไกล
ของหองสมุดควรจะมีเอกสารที่มีความเปนปจจุบันและมีประโยชนมากที่สุด ซ่ึงอยางนอยควรประกอบ
ดวยเอกสารดังตอไปนี้ 
   1. ส่ิงพิมพที่เปนคูมือการใชสําหรับผูใชบริการ 
   2. การแถลงปณิธาน วัตถุประสงค นโยบาย กฏระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
   3. สถิติการใชหองสมุด 
   4. สถิติของทรัพยากรหองสมุด 
   5. การประเมินชี้วัดส่ิงอํานวยความสะดวก 
   6. การประเมินชี้วัดทรัพยากรหองสมุด 
   7. การประเมินชี้วัดความตองการและผลผลิต 
   8. ขอมูลของบุคลากรและการมอบหมายงาน 
   9. แผนผังสถาบันและองคกรภายใน 
 10. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 11. สาขาวิชาของบุคลากรวิชาชีพ 
 12. ภาระงานตามตําแหนงของบุคลากรทั้งหมด 
 13. ขอตกลงที่เปนทางการและปรากฏเปนลายลักษณอักษร 
 14. สถิติระบบอัตโนมัติ 
 15. คูมือการใหบริการดานคอมพิวเตอร 
 16. การศึกษาการประเมินหองสมุดหรือเอกสาร 
 17. ทรัพยากรหองสมุดและสื่อการเรียนการสอนอื่น ตารางกําหนดการ 
 18. หลักฐานของการทุมเทใหในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาหองสมุด 
 เพื่อที่จะสามารถใหมีการริเร่ิมสรางสรรคของความเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการใหบริการ
หองหองสมุดการเรียนรูทางไกล โรงเรียนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรควรจะรวมหลัก
สูตรและกําหนดหนวยกิตในการพัฒนาความกาวหนาในสาขาวิชาของความเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร 
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วิทยาศาสตรการกีฬา 
                                     ผศ. ไชยรัตน  รุจิพงศ* 

 
  ในสถานการณของโลกปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบท
บาทที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก  วิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหมและสภาวะที่เรงรีบของ
สังคมทําใหมนุษยไมมีเวลา จึงกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจ  ดังนั้นการออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอเปนประจํา  จึงเปนส่ิงจําเปนประการหนึ่งในการที่จะชวยฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การนําเอาวิทยาศาสตรการกีฬามาปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย หรือการ
ปรับปรุงการทํางานของระบบตางๆ ของรางกายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  จะมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษยเปนอยางมาก 
   
ความหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
  คําวา "วิทยาศาสตร"  ตามความหมายคือ  ความรูที่เปนจริงซึ่งไดจากการสังเกต การคน
ควาและการทดลองแลวนํามาจัดเปนหมวดหมูอยางมีระบบและสรุปเปนกฎได  วิทยาศาสตรแบงเปน 2 สาขา
ใหญๆ คือ  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เปนทฤษฎีสาขาตางๆ เชน คณิตศาสตร  เคมี ชีววิทยา  ดาราศาสตร  ธรณี
วิทยา  เปนตน  และวิทยาศาสตรประยุกตเปนการนําความรูไปใชในสาขาอื่นๆ  เชน การเกษตร ปาไม 
ประมง ปศุสัตว  ชลประทาน  และวิทยาศาสตรการแพทย  เปนตน 
  คําวา "กีฬา"  ตามความหมายคือ  กิจกรรมหรือการเลนเพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน  เพ่ือ
เปนการบํารุงแรงหรือเพ่ือผอนคลายความเครงเครียดทางจิต 
  สวนคําวา "วิทยาศาสตรการกีฬา" ตามความหมายโดยอรรถแลวหมายความวา  เปน
ศาสตรที่วาดวยเนื้อหาสาระ  ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาถึงผลของการมีสวนรวมในการเลนกีฬาหรือ
การออกกําลังกายในกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยหลักวิชาการตางๆ  เปนแนวทาง เชน หลักการดานสรีระวิทยา  
จิตวิทยา  โภชนาการ  หรือหลักวิชาการอื่นๆ  เหลานี้เปนตน  เนื้อหาสาระและความรูตางๆ  ที่ไดจากการ
ศึกษาและการคนพบเหลานี้ก็จะถูกนําไปใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเลนกีฬา
และการออกกําลังกายในกิจกรรมแตละชนิดใหไดผลดี หรือเปนประโยชนแกมนุษยใหไดมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได  สําหรับความรูที่ไดก็จะถูกนํามาปรับปรุงและสรางเสริมสมรรถภาพและประสิทธิภาพของนักกีฬาใหมีขีด
ความสามารถในการเลนกีฬาและแขงขันกีฬาใหสูงที่สุดตอไปอีกดวย 

 
  ดังนั้น  วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Science)  จึงเปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยว
ของกับการกีฬา  โดยการนําความรู และเทคโนโลยีมาใชในการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย การทํางาน
และการเลนกีฬาใหเกิดผลดีที่สุด  และมีประสิทธิภาพสูงสุดในแงของสุขภาพ พลานามัย และความปลอดภัย 
 
ความมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
  วิทยาศาสตรการกีฬามีความมุงหมายที่จะสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกายใหมีความ
สมบูรณ  โดยใชกิจกรรมทางดานพลศึกษาเปนส่ือ  โดยมีความมุงหมายดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหความรู  ความเขาใจ  และความจําเปนของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพราง
กาย และจิตใจ 
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2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางรางกายของมนุษยที่เกี่ยวของกับการ
ออกกําลังกาย 

3. เพ่ือใหรูจักสภาพรางกายของตนเอง จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. เพ่ือใหรูจักเสริมสรางสมรรถภาพตนเองในดานตางๆ 
5. เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
6. เพ่ือใหรูจักวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม 
7. เพ่ือใหรูจักการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง  และสามารถแนะนําผูอื่นได 
8. เพ่ือใหรูจักการฝกกิจกรรมการออกกําลังกายแบบตางๆ  อยางถูกตองและสามารถ

ปฏิบัติไดจนเกิดเปนนิสัย 
9. เพ่ือใหรูจักการปองกันและหลีกเล่ียงอันตรายที่อาจเกิดจากการเขารวม   กิจกรรมการ

ออกกําลังกาย และการเลนกีฬา 
10. เพ่ือใหสามารถทําการปฐมพยาบาล เมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับตนเองและผูอื่น 
11. เพ่ือใหรูจักการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย กฎ กติกาตางๆ การเขารวมกิจกรรม

กับบุคคลอื่นๆ 
12. เพ่ือใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม

กีฬา 
 

ความสําคัญของวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
  การออกกําลังกาย (Exercise)  เปนกระบวนการตามธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษยที่มีบท
บาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยใหอยูอยางปกติสุข  เปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกๆ คน ตั้งแตเกิดจนตาย  
การออกกําลังกายจะชวยพัฒนาการเจริญเติบโตของมนุษย  การออกกําลังกายจะชวยทําใหรางกายไดใชแรง
งานหรือกําลังงานที่มีอยูในตัว  เพ่ือใหรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตนไดเปนอยางดี เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง การขวาง การเหวี่ยง การปนปาย การ
หอยโหน การทํางาน และการเลนกีฬา การออกกําลังกายในแตละกิจกรรม  รางกายจะตองใชกําลังงานมาก
นอยแตกตางกันไปตามลักษณะของงานนั้นวาจะมากนอยหรือหนักเบาแคไหน  และการที่รางกายมีสุขภาพ
และสมรรถภาพของรางกายดีขึ้น  เนื่องมาจากการออกกําลังกายเปนประจํา  จะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวราง
กายแตละสวนมีผลทําใหสวนตางๆ  ของรางกายนั้นมีการทํางาน  และถาอวัยวะสวนใดของรางกายที่ไมไดมี
การเคลื่อนไหวหรือเคล่ือนไหวไดนอย  ก็จะทําใหสมรรถภาพในการทํางานต่ําลง 
  ปจจุบันบุคคลทั่วไปไดสนใจและใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น เพราะ
การออกกําลังกายเปนของจําเปนสําหรับทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย  ผูที่ขาดการออกกําลังกายรางกายจะออนแอ  
ขี้โรค  เจ็บปวยเสมอ  ซึ่งตรงกันขามกับผูที่ออกกําลังกายอยูสม่ําเสมอ  รางกายจะแข็งแรงสดชื่น  จะทําให
อะไรแคลวคลอง  กระฉับกระเฉง ปองกันโรคภัยไขเจ็บ  เพราะมีภูมตานทานโรคสูง ทําใหหัวใจแข็งแรงขนาด
กลามเนื้อหนาและแข็งแรง ปอดมีความจุเพ่ิมขึ้น  การทํางานของประสาทและกลามเนื้อประสานกัน ทําใหยอย
อาหารและการดูดซึมภายในรางกายดีขึ้น  นอกจากนี้ยังชวยทําใหรูจักปรับตัวใหเขากับสังคมไดดีอีกดวย 
  การดํารงชีวิตของบุคคลทั่วๆไปจําเปนตองออกกําลังกายใหเปนประจําสม่ําเสมอ  เพราะ
จิตใจที่ผองใสจะอยูในรางกายที่สมบูรณ  การออกกําลังกายจึงเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนตองปฏิบัติ  เพราะ
การออกกําลังกายดวยวิธีการที่ถูกตอง  และเหมาะสมกับปริมาณความหนัก ความบอย  และความนานของ
สมรรถภาพทางรางกายแลวจะกอใหเกิดประโยชนแกรางกาย แตถาการออกกําลังกายนั้นไมถูกตองและไม
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เหมาะสมก็จะกอใหเกิดโทษไดเชนกัน   ดังนั้นการออกกําลังกายเปนความจําเปนสําหรับทุกคน การศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬาทําใหเขาใจและแสดงใหเห็นความจําเปนของการออกกําลังกายและโทษของการขาดการ
ออกกําลังกายดวย 
 
ประโยชนของวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
  วิทยาศาสตรการกีฬา  เปนความรูที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายหรือการ
ปรับปรุงการทํางานของระบบตางๆ  ของรางกายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น องคประกอบที่เกี่ยวของ 
และที่ควรนํามาพิจารณา คือ การกําหนดปริมาตรการออกกําลังกาย  โดยเนนความหนัก โดยใชจํานวนการ
เตนของชีพจรขณะออกกําลังกายเปนหลัก  คือ ขณะออกกําลังกายชีพจรไมควรเกิน 190 - อายุ  และไมต่ํา
กวา 150 - อายุของแตละคน  สวนความบอย  โดยการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน จนถึงทุกวัน  
ถาเปนการออกกําลังกายที่มีปริมาณมาก จําเปนตองมีวิ่งพักเต็มที่อยางนอย 1 วัน  และความนาน การออก
กําลังกายจะตองมีความนานตอเนื่องครั้งละ 10 - 30 นาที (ไมรวมการอบอุนรางกายและการผอนคลาย) แต
สัปดาหหนึ่งรวมกันแลวไมควรต่ํากวา 60 นาที  นอกจากนี้ควรคํานึงถึงชนิดของการออกกําลังกาย สภาวะ
ทางโภชนาการการพักผอน  ลักษณะตามธรรมชาติของแตละบุคคล  อุปนิสัย และสาขาอาชีพของแตละบุคคล
นั้นดวย 
 
วิทยาศาสตรการกีฬาจึงประกอบดวย แขนงวิชาการตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
  1. สรีระวิทยาทางการกีฬา (Sport Physiology)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร 
โภชนาการ  สรีระวิทยาของการออกกําลังกาย และเภสัชวิทยา  ซึ่งเกี่ยวของกับยา สารกระตุนรางกายและ
ฮอรโมน หลักการนําสรีรวิทยาเขามาชวยในการฝกฝนและเตรียมนักกีฬาใหเกิดทักษะ ความเร็ว  ความอดทน
มีการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีจิตใจที่เขมแข็ง  จะชวยทําใหนักกีฬามีสมรรถภาพสูงในประเภท
ของกีฬานั้นๆ 
  2.  ชีวกลศาสตร (Biomechamics)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการวิเคราะห และเคล่ือน
ไหวของนักกีฬาในทาทางตางๆ  ที่มีความสัมพันธการเคลื่อนที่ของอุปกรณกีฬาชนิดตางๆ  
  3.  โภชนา (Nutrition)  อาหารที่เปนส่ิงจําเปนตองการสรางพลังงานชวยปองกันและซอม
แซมการสึกหรอของเนื้อเย่ือตางๆ  ของรางกายในการเลนกีฬา  นักกีฬาทุกประเภทควรไดรับประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพที่ดี และปริมาณที่เพียงพอตอการฝกซอมและการแขงขันกีฬา 

4. จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology)  มีความสําคัญมากในดานการเรียนการสอน  
การอบรมนักกีฬา  หรือการบริหารการจัดการทีม เพ่ือเตรียมนักกีฬาใหมีสมรรถภาพทางรางกายที่ดี  มีจิตใจ
ที่เขมแข็งและมีกําลังใจท่ีดีขึ้น 

5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology)  มีสวนชวยในการ
พัฒนาการกีฬาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาสรางเปนเครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแตละประเภท และเครื่องมือวิเคราะหทางชีวกลศาสตร ไดแก กลองถายภาพ
ความเร็วสูง และการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร 
                   6.  วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science)  มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
วิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือใหการวิเคราะหเรื่องตางๆ  เปนระบบและมีระเบียบถูกตองมากยิ่งขึ้น  มีความ
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สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนําคอมพิวเตอรมาใชกับชีวกลศาสตร สรีระวิทยาของการออก
กําลังกาย การฝกซอมและโภชนา 
 
การพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา 
 
  สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  ซึ่งถือวาเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากในแงของ
การที่จะไดนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาไปใชในการอออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเปนระบบ
ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรไดเปน 2 มิติดวยกันคือ 

1. มิติของการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งไดแกการพัฒนาสุขภาพ
ของนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันนั้นๆ 

2. มิติของการใชบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปนส่ือกลางในการที่จะขยายแนวคิดหรือ 
การถายทอดหลักการและวิธีการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา 

ดังนั้น ในการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษานั้นสามารถดําเนินการ
ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

1.  สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษา สําหรับนิสิตนักศึกษาทุกคน
ที่เรียนอยูในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันผลิตครูพลศึกษา 
2. สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะตองเรงหาทางจัดตั้งสําหรับกีฬาหรือศูนยวิทยาศาสตร

การกีฬาอยางเรงดวน 
3. สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดโครงการการออกกําลังกายและเลนกีฬา

ของบุคลการอยางสม่ําเสมอ 
4. สถาบันอุดมศึกษาควรเสงเสริมใหมีการจัดการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
5. สถาบันอุดมศึกษาควรจะเปนศูนยกลางในการศึกษาคนควาและวิจัยสหวิทยากรทาง

วิทยาศาสตรการกีฬา 
6. สงเสริมใหมีการสรางแบบทดสอบในการวัดความกาวหนาหรือการพัฒนาสหวิทยาการ

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
7. สนับสนุนใหมีการผลิตส่ือท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการกีฬา 
8. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จะตองเปนผูนํา ตองมีความเขาใจในบทบาทของ

วิทยาศาสตรการกีฬาในอันที่จะชวยพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาของบุคลากร 
  
  สถาบันอุดมศึกษาจึงเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา
เพราะเปนสถาบันที่มีความพรอมสูงทั้งในแงของบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ มีอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ และ
เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในการที่จะเอื้อใหโครงการที่จัดทําดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
หากผูมีหนาที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ตรงกันในความสําคัญและความจําเปนของวิทยาศาสตรการกีฬาวา  จะ
เปนเครื่องมือหรือส่ือในการที่จะชวยใหนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปนผูที่มีความเจริญ
งอกงามทางดานตางๆ ดวย  นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬายังชวยใหบุคลากรทุกๆคนเปนผูมี
สุขภาพดี และเปนประชากรของชาติที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจอีกดวย 
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  วิทยาศาสตรการกีฬา จึงเปนความรูที่บุคคลทุกๆคน ควรจะรูไมเฉพาะนักกีฬา หรือบุคคล
ที่อยูในวงการกีฬาเทานั้น  เพราะจะมีประโยชนดังตอไปนี้ 

1. ทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพรางกายดียิ่งขึ้น 
2. ทําใหรูจักวิธีการออกกําลังกายอยางถูกตอง สําหรับคนทุกเพศและทุกวัย 
3. ทําใหรูจักการเลือกกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 
4. สงเสริมคุณภาพในการเลน และการแขงขันกีฬาใหดีขึ้น 
5. ทําใหรูจักการปองกันตนเอง และการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บทางการกีฬา 
6. ทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณและมีสุขภาพดี 
7. ทําใหผูปวยและคนพิการมีสุขภาพดีขึ้น 
 
ดังนั้นในองคการ สถาบัน หนวยงานของรัฐและเอกชนตางๆ ใหความสําคัญของการออก

กําลังกายมากขึ้น  เพราะมีความมุงหวังวา ถารางกายมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีก็จะเปนพ้ืนฐาน
ของความสําเร็จในการประกอบภารกิจในทุกๆ ดาน วิทยาศาสตรการกีฬาจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
ทุกๆ คน และควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  เพ่ือทําใหสุขภาพรางกายแข็ง
แรง  สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุ 
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สุขภาพดีไมมีซื้อขาย : ถาอยากไดตองออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 

                                     ผศ. ไชยรัตน  รุจิพงศ* 
 

 ในการพัฒนาประทศจะใหมีความเจริญกาวหนาไดนั้น จะตองพัฒนาเยาวชนและประชาชน
ควบคูไปดวย  เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ มีระเบียบวินัยและจริยธรรม เสนทางใน
การพัฒนาสุขภาพที่สําคัญ คือ การมองเรื่องสุขภาพในเชิงรุก กลาวคือ บุคคลตองยอมรับความสําคัญในเรื่อง
ของสุขภาพ และมีความคิดวาการพัฒนาและการสรางเสริมสุขภาพเปนความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
เชนเดียวกับความจําเปนพ้ืนฐานดานอื่นๆ  ทั้งนี้ การพัฒนาสุขภาพจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความสามารถ 
และความเปนไปไดของชีวิตแตละบุคคล  การมองเรื่องของสุขภาพอยางมีคุณคาและมีความหมายจะทําให
บุคคลมีแรงจูงใจภายในการแสวงหาความรู  เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน การสรางให
บุคคลมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพนั้น มีเครื่องมือที่สําคัญประการที่หนึ่งคือ การใชกระบวนการทางการ
ศึกษา  สุจิตรา สุคนธทรัพย  (2541 : 19)  และนอกจากกระบวนการทางการศึกษาแลว เครื่องมือที่สําคัญ
ประการที่สอง คือ การออกกําลังกายและเลนกีฬา  ซึ่งรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้  และไดกําหนด
ใหเปนนโยบายดานหนึ่งในการบริหารประเทศ และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายที่กําหนดไวเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชน โดยการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จึงไดกลายเปนส่ิงจํา
เปนในชีวิตประจําวันของเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย เพราะชีวิตสมัยใหมจะทําใหคนขาดการเคลื่อน
ไหว จึงตองชดเชยดวยการออกกําลังกาย 

 การออกกําลังกายเปนส่ิงที่มีความจําเปนและมีคามากที่จะชวยใหมนุษยมีชีวิตยืนยาวอยูได 
ดังที่ ปทุม มวงมี (2527 : 1)  ไดกลาวไววา "กิจกรรมออกกําลังกายยังเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญยิ่ง สําหรับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ถาหากกวาขาดกิจกรรมอันน้ี     รางกายก็ไมเจริญเติบโต
และอวัยวะตางๆ จะทํางานไดไมเต็มท่ี ดังน้ัน ชีวิตท่ีมีคุณภาพของมนุษย จึงข้ึนอยูกับกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย"  นอกจากนี้ เสนอ    อินทรสุขศรี (2521 : 27)  ไดกลาวถึง บทบาทและความสําคัญของการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬาวา "เงินไมอาจซื้อความเปนผูท่ีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณได การมีสุขภาพ
ดีท้ังกายและจิตใจเกิดจากการปฏิบัติและการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหตนเองเจริญอยู     เงินอาจซื้อ
และใชเพื่อรักษาโรคได แตไมอาจซื้อสุขภาพไดเลย" สวน เสก อักษรานุเคราะห (2534 : 1)  ไดกลาวไว
วา  "การออกกําลังกายและการเลนกีฬา จะมีผลทําใหรางกายเสื่อม โทรมชาลง เมื่อบุคคลเขาเกณฑ
วัยเสื่อมแลว ปลอยตัวใหเปนไปตามบุญตามกรรม ความเสื่อมโทรมก็จะเกิดข้ึนเร็วกวาท่ีควร ซึ่ง
ความจริงสามารถชลอความเสื่อมเหลาน้ีไวไดดวยวิธีการที่เหมาะสมนั่นคือ  อาหารกับการออกกําลัง
กายจะเปนกุญแจสําคัญในเร่ืองน้ี"  ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพจึงเปนเรื่องสําคัญ ที่เยาวชนและประชา
ชนทั่วไปควรดูแลตัวของทานเองเพื่อสุขภาพที่ดี ยึดหลักตนเปนที่พ่ึงแหงตน  ต้ังอยูบนพ้ืนฐานการดูแลสุข
ภาพดวยตนเอง  โดยเนนการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีโภชนาที่ดี  ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางเหมาะสม 
การพักผอนที่ดี  การรูจักคลายความตึงเครียดทางจิตใจ อารมณดี มีความสดชื่น 
 
* หัวหนาแขนงวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เบิกบาน มีการฝกจิตทําสมาธิภาวนา ส่ิงตางๆเหลานี้เปนพ้ืนฐานของการมีสุขภาพดี มุงเนนการปองกันไมให
เกิดโรคมากกวาการบําบัดรักษาโรค เพราะความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ      "อโรคยา ปรมา ลาภา"  
(ชาญเวช ธรรมเสาภาคย 2545 : 29)    
  การออกกําลังกายและการเลนกีฬาจึงเปนวิธีการธรรมชาติ ที่ทําใหอวัยวะตางๆ ภายในราง
กายเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้น  เพราะถาทําถูกตองและสม่ําเสมอจะทําใหสุขภาพสมบูรณและแข็งแรงขึ้น  รูป
รางไดสัดสวน กินไดนอนหลับ ไมมีโรคภัยไขเจ็บมารบกวน 
 
ความหมายของการออกกําลังกาย 
  การออกกําลังกาย คือ การที่เราทําใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงานที่มีอยูในตัวนั้น 
เพ่ือทําใหรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเกิดการเคลื่อนไหวนั่นเอง เชน  การเดิน การวิ่ง การ
กระโดด การทํางานหรือการเลนกีฬา การออกกําลังกายแตละกิจกรรม   รางกายตองใชกําลังงานมากนอย
แตกตางกันไปตามลักษณะของงานนั้น (วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2525 : 37)  และไดมีผูใหความหมายของการออก
กําลังกายทํานองเดียวกันนี้ คือ ชูศักดิ์ เวชแพศย (2519 : 1)  ไดใหความหมายไววา  การออกกําลังกาย คือ 
การใหกลามเนื้อลายทํางานเพื่อใหรางกายมีการเคลื่อนไหวพรอมกับการไดแรงงานดวย  ในขณะเดียวกันยังมี
การทํางานของระบบตางๆ ในรางกายเพื่อชวยการจัดแผนงานควบคุมและปรับปรุงสงเสริมใหการออกกําลัง
กายมีประสิทธิภาพและคงอยู   เสรี ชมเชย (2545 : 10) ไดใหความหมายไววา การออกกําลังกายคือ การ
กระทําใดๆ ที่ทําใหการเคลื่อนไหว สวนตางๆของรางกาย เพ่ือเสริมสุขภาพ เพ่ือความสนุกสนาน  เพ่ือสังคม 
โดยใชกิจกรรมงายๆ หรือมีกฎกติกาการแขงขัน เชน วิ่ง กระโดด การบริหารรางกาย การออกกําลังกาย
ประกอบดนตรี รํามวยจีน วายน้ํา ขี่จักรยาน  เลนเกม  การละเลนพ้ืนเมืองและอ่ืนๆ  โดยไมไดรวมถึงการ
ออกกําลังกายในการทํางานและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน 
  ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา  การออกกําลังกาย คือ การทํางานของรางกายอวัยวะสวนตางๆ ได
มีการเคลื่อนไหว ทําใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลัง เชน การเดิน การวิ่ง การบริหารรางกาย หรือการเลน
กีฬา  จะชวยสงเสริมใหอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายแข็งแรงก็จะทําใหสมองแจมใส  ปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ สามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมที่เลือกมาใชในการ
ออกกําลังกายและเลนกีฬานี้ตองเหมาะสมกับเพศ วัย และความแข็งแรงของรางกายดวย 
 
หลักการของการออกกําลังกาย 
 
  หลักสําคัญในการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา เพ่ือใหมีสุขภาพดี คือ ควรทําเปนประจํา 
สม่ําเสมอ ใชเวลาอยางนอยครั้งละ 15 นาที หากจะใหดีควรใชเวลา 30 นาทีตอเนื่องกัน และออกกําลังกายให
หนักประมาณ 2/3 หรือ 70% ของความสามารถสูงสุดของแตละคน 
  อนันต อัตชู (2520 : 46)  ไดใหหลักเกณฑสําคัญอยางหนึ่งในการออกกําลังกายวา  ควร
เปนกิจกรรมที่ทําใหกลามเนื้อมัดใหญๆ ของรางกายไดทํางานทุกสวน  และควรจะเปนกิจกรรมที่ใหปอดและ
หัวใจทํางานมากขึ้น ใหรางกายมีความเหน็ดเหนื่อยพอสมควร 
  เจริญ กระบวนรัตน (2530 : 49)  ไดใหหลักการออกกําลังกายโดยทั่วไปสามารถทําไดดังนี้ 
  1. ควรเริ่มออกกําลังกายชาๆ สม่ําเสมอ พยายามเพิ่มทีละนอย อยาหักโหมในตอนแรก 
และควรออกกําลังกายในระดับหัวใจเตนไมเกิน 125 ครั้งตอนาที  ซึ่งเปนขีดความปลอดภัยสําหรับผูมีวัยอยู
ในชวงอายุ 40-49 ป 

2. ควรเริ่มตนการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 15-30 นาที 
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3. ควรมีการวางแผนการฝกซอมการออกกําลังกายสําหรับตัวเองจนสามารถออกกําลัง
กายไดครั้งละ 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง โดยเลือกใชวิธีหรือกิจกรรมการออกกําลังกายที่สนุกสนานตามความ
สนใจและความสามารถ 

4. หากไมแนใจสุขภาพของตนเอง เพ่ือความเหมาะสมกับปริมาณและความหนักของงาน
ในการออกกําลังกายหรือไม ควรปรึกษาแพทยกอน 

5. สังเกตผลการฝกซอมหรือการออกกําลังกายจากอัตราการเตนของชีพจรภายหลังการ
ฝกไปได 6-8 สัปดาห  อัตราการเตนของชีพจรปกติควรจะเริ่มลดลง เชนเดิมเคยเตน 70 ครั้งตอนาที ควรลด
เหลือ 67-68 ครั้งตอนาที หรือนอยกวา 
 

นอกจากนี้ จรวยพร ธรณินทร (2535 : 8) ไดกลาววา "การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเปน
ส่ิงจําเปนตองปฏิบัติไปตลอดชีวิต โดยฝกปฏิบัติใหถูกตองและเปนลําดับขั้นตอนของการออกกําลังกาย มีวัตถุ
ประสงคเพ่ือพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพ ขนาดสัดสวนของรางกาย จะเห็นผลดีไดตองฝกอยางนอย 6-8 
สัปดาห  ตองเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับอายุ และสมรรถภาพรางกายของแตละคน คนที่มีสุขภาพดีควร
ออกกําลังกาย 3-5 วันตอสัปดาห มีความหนักของการฝกรอยละ 60-90 ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด  มีระยะ
เวลาการฝก 15-60 นาที  โดยเนนกิจกรรมการฝกแบบแอโรบิกที่กลามเนื้อใหญๆ ไดออกแรง มีรูปแบบการ
ออกกําลังกายอยางหลากหลาย งาย สะดวก ฝกแลวสนุกสนาน เห็นความกาวหนา และประการสําคัญตองฝก
อยางสม่ําเสมอ 

สวน เสก อักษรานุเคราะห (2534 : 134-135) ไดสรุปหลักการออกกําลังกายแบบสายกลาง
วาจะตองประกอบดวย 

1. เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกขั้นพ้ืนฐาน 
2. เปนการออกกําลังกายที่ออกแรงเพียงรอยละ 50 โดยวัดจากชีพจร 
3. เปนการออกกําลังกายที่ติดตอกันระหวาง 20-30 นาที และทําเพียงวันเวนวันก็เพียง

พอ  แตถาทําทุกวันไดจะดียิ่งขึ้น 
4. วิธีออกกําลังกายใหอุนเคร่ือง 5 นาที (ออกกําลังเพ่ิมขึ้นจนชีพจรขึ้นถึงรอยละ 50 ) 

ออกกําลังกายระดับรอยละ 50 ไปตลอด 20 นาที ผอนคลายอีก 5 นาที 
5. ชนิดของการออกกําลังกายจะตองไมเพ่ิมการบาดเจ็บใหกับจุดออนของตัวเองและ

เลือกชนิดที่ทําใหบาดเจ็บนอยแหง 
6. การออกกําลังกายแบบสายกลางของคนหนึ่งไมจําเปนตองเหมือนกับอีกคนหนึ่ง 
7. การออกกําลังกายแบบสายกลางของคนๆเดียวกันแตละเวลาอาจจะไมเหมือนกัน จะ

ตองเปล่ียนไปตามอายุและสภาพรางกาย 
 

จากหลักการของการออกกําลังกายที่กลาวมาพอสรุปไดวา การออกกําลังกายที่ถูกตองจะ
ทําใหคุณคาแกรางกายเสมอ จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษยทุกคน ซึ่งจะตองออกกําลังกายเปนประจํา 
แตจะออกกําลังกายมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับภาวะของรางกาย เชน เพศ วัย ความแข็งแรง 
เวลา โอกาส สถานที่ สภาพแวดลอมอื่นๆดวย  การออกกําลังกายจึงเปนความตองการของมนุษยทุกคนเพื่อ
ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขและสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลของการออกกําลังกาย 
  การประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาโดยสม่ําเสมอเปนประจําและเพียง
พอแกความตองการ จะเปนผลทําใหรางกายเจริญเติบโตอยางเต็มที่ มีสุขภาพสมบูรณและสมรรถภาพของราง
กายสูง สามารถประกอบกิจกรรมหรือการงานตางๆ ไดดีมี   ประสิทธิภาพ  เนื่องจากการออกกําลังกายมีผล
ตอรางกายหลายประการ จึงจะสรุปผลของการออกกําลังกายที่มีตอรางกายและเฉพาะสวนที่สําคัญๆ ไวดังตอ
ไปนี้ 

1. ผลตอระบบกลามเนื้อ  เทเวศร พิริยะพฤนท  (2528 : 7-8) ไดกลาววา   เมื่อมีการ
เลนกีฬาหรือการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะมีผลตอระบบกลามเนื้อ ดังนี้ 

1.1 กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น แข็งแรง เหนียว และหนาขึ้น เนื่องจากปริมาณโปรตีน
เพ่ิมขึ้น มีการสะสมอาหารไวไดมากกวาเดิม มีความทนตอความรอนและความ
เปนกรด-ดาง เปนอยางดี 

1.2 เพ่ิมการกระจายของหลอดเลือดนอย  จํานวนของเสนโลหิตฝอยของกลามเนื้อ
อยูในสภาพทํางานเพิ่มขึ้น สามารถรับออกซิเจนไดมากขึ้น 

1.3 มีสารที่เปนประโยชนในการทํางานของกลามเนื้อ มีการสะสมสารตางๆ เชน ไกล
โคลน  ฮีโมโกลบิน  ฟอสโฟเกรตีน วิตามิน  เกลือแร เอ็นไซม  มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
กลามเนื้อรูจักนําเอากรดไขมันมาใชมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสงวนไกลโคเจนและกลูโคส
ไว ดังนั้นจึงทําใหกรดแลคติคมีนอยลงในการทํางานที่เทาเดิม ผลโดยสวนรวม
จะทําใหพ้ืนที่หนาตัดของกลามเนื้อมากขึ้น 

1.4 การทํางานประสานกับกลามเนื้อมัดอื่นๆ ไดดี การทํางานของประสาทก็ดีขึ้น  
สามารถเคลื่อนไหวไดจังหวะกลมกลืนกัน ทํางานไดมีประสิทธิภาพ 

1.5 มายโอไฟบริล (Myofibril)  และแคลเซี่ยมจะเพิ่มน้ํายอย (Enzyme) ในกลามเนื้อ
จะทําหนาที่ดีขึ้น ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ในกลามเนื้อเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพในการผลิต เอ ที พี (ATP = Adenocline Triphosphate) มากขึ้น  จึง
ทําใหกลามเนื้อเก็บ เอ ที พี และ ซี พี (CP = Crealine Phosphate)  ไวไดมาก
ขึ้น  มายโอโกลบิน (Myoglobin) จะเพิ่มเปน 1,000 มิลลิกรัม แทนที่จะเปน 400 
มิลลิกรัม ตอกลามเนื้อ 100 กรัม  กลามเนื้อสามารถเอาออกซิเจนมาใชไดมาก
ขึ้น กลามเนื้อทนตอความเจ็บปวดไดดียิ่งขึ้น ทนทานตอการเหน็ดเหนื่อยมากยิ่ง
ขึ้น 

 
2. ผลตอระบบประสาท  พีระพงศ บุญศิริ (2532 : 30) ไดกลาววา กลามเนื้อเปนสวนที่

ทําหนาที่ในการเคลื่อนไหว  โดยอยูในการควบคุมของระบบประสาท และประสาทจะทําหนาที่ส่ังงานเพื่อให
กลามเนื้อทํางานตามภาวะตางๆ  สรุปก็คือ การเคลื่อนไหวของรางกายเกิดจากที่กลามเนื้อไดรับการกระตุน 
โดยไดรับคําส่ังมาจากสมอง ซึ่งเปนสวนที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของสวนตางๆของรางกาย ทําใหกลาม
เนื้อทํางานกันตามหนาที่  ดังนั้นระบบประสาทและกลามเนื้อยอมทํางานประสานกันอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ เสก อักษรานุเคราะห (2534 : 13)  ไดกลาววา ผลของการออกกําลังกายและ
เลนกีฬา  สวนใหญจะมีระบบประสาทอัตโนมัติ เพราะการออกกําลังกายจะไปกระตุนใหตอมหมวกไต 
(Adrenah Gland)  หล่ังฮอรโมนนอรแอดดรีนาลิน (Noradrenal in Hormone)  ออกมาซึ่งฮอรโมนจะไป
กระตุนระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งจะเปนผลทําให 



 61

 
2.1 เหง่ือออกมากขึ้นทําใหอุณหภูมิในรางกายลดลง 
2.2 เลือดไปยังไตลดลงทําใหปสสาวะนอยลง 
2.3 เลือดไปยังอวัยวะภายในลดลงทําใหน้ํายอยลดลงและการเคลื่อนไหวของลําไส

ลดลง 
2.4 เพ่ิมเลือดที่ออกจากหัวใจ ทําใหเพ่ิมออกซิเจนในที่ตางๆ เพ่ิมการถายเท

คารบอนไดออกไซด  เพ่ิมการถายเทของเสียจากการเผาผลาญ และเพ่ิมอาหาร
ใหกลามเนื้อ 

2.5 การเผาผลาญเพิ่มขึ้นทําใหอุณหภูมิของรางกายเพิ่มขึ้น 
2.6 การทํางานของสมองเพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดอาการหายซึมกระฉับกระเฉง 
2.7 หายใจแรงขึ้นทําใหรับออกซิเจนมากขึ้น ถายเทคารบอนไดออกไซดไดมากขึ้น 

ความเปนกรดของเลือดลดลง 
 

3. ผลตอระบบหายใจ  เทเวศร พิริยะพฤนท (2528 : 162) ไดกลาววา เมื่อเริ่มตนออก
กําลังกาย จะมีการเพิ่มการหายใจอยางปานกลางโดยทันที ซึ่งอาจจะเปนผลจากสมองสั่งการลงมา หรือเปน
ผลจากการเคลื่อนไหวของกระดูก ขอตอ กลามเนื้อก็ได อีก 2-3 นาทีตอมา ถายังออกกําลังกายตอไป การ
หายใจจะคอยๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และคอยๆ คงที่ตอมา  ถายังออกกําลังกายตอไป การหายใจจะคอยๆ เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และคอยๆ คงที่ไมเพ่ิมตอไปอีก ชวงนี้อาจจะเปนผลจากการกระตุนของสารเคมีบางอยาง ซึ่งกลไกยัง
ไมเปนที่ทราบชัด  กลามเนื้อท่ีทํางานจะใหของเสียออกมาคือ คารบอนไดออกไซด และกรดแลคติค (Lactic 
Acid) และตองการออกซิเจนมากขึ้นดวย ในขณะนั้นความดันของคารบอนไดออกไซดและความดันของ
ออกซิเจนจะยังคงปกติ  นอกจากจะออกกําลังกายหนักจริงๆ  การที่เลือดมีฤทธิ์เปนกรด มิไดเปนผลมาจาก
การหายใจ เมื่อหยุดการออกกําลังกายและเลนกีฬาการหายใจจะลดลงทันทีเชนกัน และลงมากกวาขึ้นเสียอีก 
ตอจากนั้นจะคอยๆ กลับสูสภาพปกติแตชากวาขาขึ้น 

สวน พิชิต ภูติจันทร และคณะ  (2533 : 32) ไดกลาววา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
จะมีคุณคาตอระบบหายใจ ดังนี้ 

3.1 ทรวงอกขยายใหญขึ้น กลามเนื้อทําหนาที่ชวยในการหายใจ มีความแข็งแรง
เพ่ิมขึ้น   

3.2 ปอดมีขนาดใหญขึ้น มีหลอดเลือดฝอยเพิ่มขึ้น พ้ืนที่ของถุงลมท่ีใชแลกเปล่ียน
กาซเพิ่มขึ้น  ความจุปอดและความสามารถในการหายใจสูงสุดตอนาทีเพ่ิมขึ้น 
(ความจุปอดธรรมดาเฉลี่ย 50 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมของนักกีฬา 
อาจถึง 80 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม) 

3.3 อัตราการหายใจในขณะพักชาลงเพราะคุณภาพของการหายใจเพิ่มขึ้น  อัตรา
การหายใจของคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะเพิ่มชากวา แตหลังจากเลิกงาน
แลว อัตราการหายใจนี้จะคืนสูสภาพปกติเร็วกวาคนที่ไมเคยออกกําลังกาย 

3.4 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนกาซดีขึ้นรางกายสามารถรับออกซิเจนไดมาก
ขึ้น 

 ดังนั้น คนที่ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา จึงสามารถทํางานไดดีกวาเหนื่อย
นอยกวา  และเมื่อเลิกงานแลวจะหายเหนื่อยเร็วกวาคนที่ไมเคยออกกําลังกาย 
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4. ผลตอระบบไหลเวียนเลือด  เทเวศร พิริยะพฤนท (2528 : 163) ไดกลาววา การ
ออกกําลังกายตองอาศัยระบบไหลเวียนเลือด เปนตัวนําอาหาร น้ํา กาซออกซิเจน  กาซคารบอนไดออกไซด 
ของเสีย ฮอรโมน สรางภูมิตานทาน  นอกจากนี้ยังเปนตัวการที่ทําใหความเปนกรดและดางของรางกายอยูใน
อัตราสวนที่รางกายตองการ  การออกกําลังกายมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอหัวใจและหลอดเลือดไดมาก
มายเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเสรีภาพใหรับกับสถานการณใหม  จะเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดใดก็ขึ้นอยู
กับชนิดของการออกกําลังกาย ความหนักเบาของการออกกําลังกายดวย  เชน การออกกําลังกายอยางเฉียบ
พลัน และรุนแรงหรือการออกกําลังกายที่คอยๆ เปนคอยๆ ไปนานๆ   เปนตน  
 เมื่อรางกายออกกําลังกายยอมมีอวัยวะตางๆในระบบไหลเวียนเลือดเปล่ียนแปลงโดย
สรุปผลการออกกําลังกาย ดังนี้ 

4.1 หัวใจ (Heart) 
4.1.1 หัวใจมีขนาดใหญขึ้น หลอดเลือดฝอยกระจายเพิ่มขึ้น ทําใหหัวใจรับ

ออกซิเจนไดมากขึ้น (พิชิต ภูติจันทร และคณะ  2533 : 82) 
4.1.2 การสูบฉีดเลือดของหัวใจจํานวนเลือดที่ฉีดออกตอ 1 ครั้ง (S.V. = 

Stroke Volume) มากขึ้น ((พิชิต ภูติจันทร และคณะ 2533 : 82)  
4.1.3 อัตราหัวใจ (Heart Rate) ลดลงในขณะที่รางกายอยูภาวะปกติ อัตรา

หัวใจ 40 ครั้งตอนาที และขณะออกกําลังกายปกติจะมีอัตราหัวใจตํ่า
กวาคนธรรมดา เมื่อออกกําลังกายก็ไดงานเทากัน (นิ่มนวล สกุลพา
นิช. 2528 : 97) 

การออกกํากลังกายที่ถูกตองและสม่ําเสมอเปนประจํา จะไมมีอันตรายตอหัวใจ
แตอยางใด แตจะชวยใหหัวใจมีความแข็งแรงสามารถสงเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายไดอยางมีประ
สิทธิภาพ  ปจจุบันนี้ผูเชี่ยวชาญในวงการแพทยและกรมพลศึกษา  มีหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา  การออก
กําลังกายโดยสม่ําเสมอเปนประจําสามารถปองกันโรคหัวใจเล่ือมสมรรถภาพ (Degenerative Disease)  หรือ
โรคหัวใจวายไดอยางดีอีกวิธีหนึ่งดวย   

 
4.2 หลอดเลือด (Blood Vesels) 
 หลอดเลือดมีเสนผาศูนยกลางใหญขึ้น เลือดในหลอดเลือดไหลคลองตัวดี ความ
ดันในทอเลือดเปล่ียนไปเนื่องจากกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดซึมในความยึดหยุนดี 
(Elasticity)  หลอดเลือดดําที่นําเลือดมากจากอวัยวะตางๆ สามารถนํากลับมาสูหัวใจ
และปอดไดรวดเร็วขึ้น  สามารถขนถายของเสียที่คล่ังคางออกจากกลามเนื้อไดทัน  
สามารถใชกลามเนื้อทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ (วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2523 : 5) 
4.3 ปริมาณเลือด (Blood Quantity) 

ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในหลอดเลือดมีมากขึ้น จํานวนเลือดกระจายไปทั่วถึง
อวัยวะของรางกายโดยเฉพาะกลามเนื้อไดรับอาหารและออกซิเจนมีปริมาณมากขึ้น
ดวย กลามเนื้อมีโอกาสไดพลังงานมาใชเพ่ือประกอบกิจกรรมอยางพอเพียง (วรศักดิ์ 
เพียรชอบ. 2523 : 5) 
4.4 ความดันเลือด (Blood Pressure)  

ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวลดลง จากผลของการทดลองสามารถชี้ใหเห็นวา
ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํามีความดันเลือดต่ํากวาคนที่ไมเคยออกกําลังกาย และใน
ขณะที่ทํางานเทากันการเพิ่มของความดันเลือดก็จะนอยกวาคนที่ไมเคยออกกําลังกาย
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เชนเดียวกันโดยเฉพาะในหมูนักกีฬา เชน นักวิ่งระยะไกล  ในกีฬาโอลิมปค ความดัน
เลือดจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 50 มิลลิเมตรปรอดเทานั้น  ในขณะที่คนโดยทั่วไปไมไดฝก
ซอมมีความดันเลือดเพ่ิมขึ้น 250 มิลลิเมตรปรอด  (วรศักดิ์ เพียรชอบ : 2523 : 5) 

 
5. ผลตอระบบยอยอาหารและขับถาย  วรศักดิ์ เพียรชอบ (2523 : 8)  ไดกลาววา 

การออกกําลังกายรางกายตองใชพลังงานเพิ่มขึ้น อาหารยอมส้ินเปลืองกวาปกติ กลามเนื้อถูกใชเชื้อเพลิงไป
มาก  กลามเนื้อจะสามารถเก็บเชื้อเพลิงไวไดมากขึ้นกวาเดิม เมื่อการออกกําลังกายใชพลังงานสูง  การเผา
ผลาญยอมตองเปลืองอาหารในรางกายมากขึ้นทําใหรางกายมีความตองการอาหารสูงขึ้น  การออกกําลังกาย
กระตุนระบบยอยอาหารใหทํางานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการหดตัว ขยายตัวทางสรีรวิทยาของอวัยวะ
ยอมอาหารดีขึ้น 

นอกจากนั้นมีการขับถายของเสียดีขึ้น  เนื่องจากกลามเนื้อท่ีควบคุมขับถายแข็งแรงตาม
ขึ้นไปดวย  สําหรับระบบขับถายของไตนั้นขณะออกกําลังกายเลือดไปสูไตนอยลง  แตมีการดูดซึมของเหลว
กลับคืนสูรางกายไดมากขึ้น  อัตราการกรองของไตนอยลง เพราะของเสียที่เกิดขึ้นไดถูกสงไปขับถายที่ผิว
หนังมากขึ้น  และถาออกกําลังกายหนักมาก เลือดมีความเปนกรดมาก  ไตจะชวยกําจัดยูเรีย (Urea) และครี
อาตินิน (Creatinine)  ซึ่งเปนการชวยลดความเปนกรดโดยกําจัดไฮโดรเจนไอออน (H+)  ออกมากจากทอไต
ปลอยมาพรอมกับปสสาวะเปนรูปของเกลือแลคเตทหลังออกกําลังกายอยางหนัก 

จากผลของการออกกําลังกายที่มีตอรางกาย จะพบวา การออกกําลังกายเปนส่ิงจําเปน
สําหรับมนุษยพอๆกับการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โภชนาการและการพักผอนที่ดี การรูจักคลายความตึง
เครียดทางจิตใจอารมณใหมีความสดชื่นเบิกบานอยูเสมอ  และผลงของการออกกําลังกายและเลนกีฬาจะ
สามารถเรงขบวนการตางๆ ของรางกายใหแข็งแรงขึ้น กระตุนใหระบบตางๆ ในรางกายทํางานไดดี  โดย
เฉพาะสวนที่สําคัญ ไดแก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบยอย
อาหารและขับถายไดทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
ประโยชนของการออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายนั้นเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญตอรางกายเปนอยางยิ่ง  และให
ประโยชนแตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรม ไดมีผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ไดกลาวถึง ประโยชนของ
การออกกําลังกายไวมากมาย  ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2523 : 37-44)  ไดกลาวถึงประโยชนของการออกกําลังกายเปนประจํา
จะชวยลดความดันเลือด  และชวยลดไขมันในเสนเลือดได  ทําใหรางกายและจิตใจมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสามารถประกอบการทํางานตางๆ ใหไดผลผลิตสูงขึ้น  ชวยใหอวัยวะตางๆ ของรางกายมีความแข็ง
แรง ปราศจากโรคภัยตางๆ ซึ่งทางการแพทยมีความเชื่อวา  การออกกําลังกายชวยปองกันการเปนโรคหัวใจ
วายไดเปนอยางดี 

อวย เกตุสิงห (2525 : 190)  ไดกลาววา การออกกําลังกายและการเลนกีฬานั้นมีประโยชน
ตอรางกายคนเราอยางยิ่ง  การออกกําลังกายเปรียบเสมือนหนึ่งอาหาร รางกายตองการอาหาร  และตองการ
ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอจะชวยปองกันและรักษาโรคที่เกิดในวัยชราไดหลายอยาง เชน 
อาการเมื่อยขบ ทองผูก ตลอดจนความรูสึกวิงเวียน  หนามืด เพราะการไหลเวียนของโลหิตไมเพียงพอใน
ทุกๆ วัย การออกกําลังกายในที่โลงแจงจะชวยเพ่ิมความสามารถของรางกายในการตอสูกับเชื้อโรค ทําใหไม
คอยเจ็บปวย  สุขภาพดีแข็งแรง  การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอชวยใหกลไก ของรางกายทํางานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ทําใหขนาดของกลามเนื้อโตขึ้น มีกลามเนื้อหนาขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกลาม
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เนื้อ  หัวใจจะมีขนาดใหญขึ้น ผนังของหัวใจหนาขึ้น  ขยายตัวไดมาก  สามารถเก็บเลือดไดมากขึ้น  และมี
กําลังในการสูบฉีดเลือดมากขึ้น  ทําใหมีเม็ดเลือดมากขึ้น หลอดเลือดมีการยืดหยุนมาก ปองกันโรคหลอด
เลือดแข็งตัวหรือแตกได  ปอดโตและขยายตัวไดมากขึ้น ทําใหรางกายมีความอดทนสูง  สามารถปฏิบัติงาน
ติดตอกันไดเปนเวลานาน  ตอมไรทอจะถูกกระตุนใหหล่ังฮอรโมนอยูเสมอ  รางกายและสดชื่น กระปกระเปา 
ระบบอาหารทํางานดีขึ้น  เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มปริมาณทําใหมีภูมิตานทานโรค ความตึงเครียดทางสมองและ
จิตใจ ตลอดจนลดความอวน เสริมสรางทรวดทรงใหงดงามสมสวน ชวยเพ่ิมสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปให
สูงขึ้น  ทําใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตและประกอบกิจกรรมตางๆ ไดอยางราบรื่น  อันจะเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

พงษศักดิ์ วิทยากร (2535 : 97)  ไดกลาววา การออกกําลังกายนั้นจะมีประโยชนตอเยาว
ชนและประชาชนโดยทั่วไป เพราะจะทําใหรางกายแข็งแรงสมสวน มีน้ํามีนวล  ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาดวยวิธีการใดก็ตาม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ที่มีการเคลื่อนไหวราง
กายอยางเปนจังหวะ  เราจะไดรับสารที่หล่ังออกมาจากการออกกําลังกายนั่นคือ  "เอนโดฟน" (Endrophine)  
เมื่อสารนี้หล่ังออกมาจะทําให   รางกายสบาย  จิตใจปลอดโปรง 

จินดา ปนบรรจง (2544 : 14)  ไดกลาววา การออกกําลังกายเปนกระบวนการที่ทําใหราง
กายไดใชแรงงาน หรือพลังงานเพื่อใหรางกาย และระบบตางๆดีขึ้น เชน  ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด และระบบประสาทมีความแข็งแรงและความอดทนมากขึ้น ทําใหภาวะสุขภาพจิตดี  ชวยลด
ความอวนเสริมสรางทรวดทรงใหสมสวนเพ่ิมในการทํางาน  หรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดมากและ
นานขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ดํารง กิจกุศล (2531 : 140-144)  ไดสรุปรายงานการวิจัยที่นาสนใจมากที่สุด 
คือ รายงานซึ่งไดลงพิมพในวารสารการแพทยนิวอิงแลนด พ.ศ. 2529 ในหัวขอวา "Physical activitiy, all 
cause mortality and Longevity of College Alumni"  เปนผลการติดตามชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนเวลานานนับ 10-20 ป ผูที่ทําการศึกษาวิจัย คือ ราลฟ พาฟเฟนบารเกอร (Ralph 
Paffenbarger)  และคณะ เปนนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด  กลุมประชากรที่ใชมีจํานวน 
16,936 คน  และการที่นักวิจัยกลุมนี้เลือกศึกษาชีวิตของนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยฮารวารด  ก็ดวยเหตุผลวา 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงนี้สวนมากนักศึกษาจะมีฐานะดี การติดตามทําไดงาย อีกทั้งยังเปน
มหาวิทยาลัยที่มีการบันทึกประวัติของนักศึกษาทุกคนอยางละเอียดและสมบูรณที่สุด  สามารถศึกษาคนควา
ยอนหลังไปไดอยางสบายถึง 80 ป (พ.ศ.2559) นอกจากศึกษาประวัติที่เก็บไวแลว ผูวิจัยยังติดตามไปคนจาก
ใบมรณะบัตร  เพ่ือดูสาเหตุการตายของนักศึกษาที่เปนศิษยเกาที่ตายไปแลวดวย  และสําหรับผูที่มีชีวิตอยูนั้น 
ไดสงแบบสอบถามโตตอบ ซึ่งมีผูตอบกลับมาถึง 71 %  การวิจัยครั้งนี้ทําเฉพาะนักศึกษาที่เปนศิษยเกาที่เปน
ชายเทานั้น  ดวยเหตุผลที่วา   ผูชายจะไมเปล่ียนนามสกุล นอกจากนี้ในชวงแรกๆนั้น มหาวิทยาลัยฮารวารด
ยังไมไดรับผูหญิงเขาเรียนดวย  และจากผลการวิจัยพบวา  

1. ผูที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ หรือมีชีวิตที่ตองเคล่ือนไหวบอยๆ จะมีโอกาสเปนโรคหัว
ใจและโรคแรงดันเลือดสูงนอยกวาผูที่ใชชีวิตนั่งๆ นอนๆ หรือเคล่ือนไหวนอยกวา 

2. ผูที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เชน การวิ่งติดตอกันนานถึง 30 ป ทานก็หวังไดวา จะมี
ชีวิตยืนยาวออกไปไดอีก 2 ป เมื่อเทียบกับคนที่ไมไดออกมาวิ่ง  และทุกๆ 1 ชั่วโมงที่ทานวิ่งออกกําลังกาย
นั้น  จะชวยใหทานมีอายุยืนยาวออกไปอีก 2 ชั่วโมง 

3. เมื่อพูดถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวออกไปไดถึง 2 ปนั้น เปนเวลาโดยเฉลี่ย ผูที่ออกกําลัง
กายบางคนมีอายุยืนยาวกวานี้มากทีเดียว 
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4. ประโยชนของการออกกําลังกายที่แนนอนก็คือ ชวยลดอันตรายจากโรคหลอดเลือด
ของหัวใจได 

5. ผูที่มีน้ําหนักตัวนอยมากนั้น กลับมีอัตราเส่ียงตอการตาย (ทุกชนิด) มากกวาคนที่มีน้ํา
หนักมาก 
 
 จากประโยชนของการออกกําลังกายนี้ ไดมีผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิกลาวไวนั้น พอ
สรุปไดวา การออกกําลังกายและเลนกีฬาจะทําใหเกิดความสมบูรณทางรายกาย และจิตใจ ตลอดจนสงเสริม
สติปญญา  ความมั่นคงทางอารมณ สังคม กอใหเกิดการพัฒนาในสิ่งตางๆ ไดดีและสามารถแกไขปญหาตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  นอกจากนี้ การสงเสริมสุขภาพจะเปนกระบวนการเชิงรุกในการแกปญหาสุข
ภาพของประชากรในสังคมยุคที่มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูง  ดวยการปองกัน กําจัด และหลีกเล่ียง
ปจจัยเส่ียงตางๆ และพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสดงออกของตนเอง  ครอบครัว และชุมชน ที่เกี่ยวกับ
เรื่อง สุขภาพ ทั้งทางดานความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ และทักษะดวย การออกกําลังกายและการเลนกีฬาจึง
เปนส่ิงจําเปน ที่สามารถนํามาใชเปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเปนอยางดี เปนกิจกรรมที่กอให
เกิดการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานรางกาย  เพศ  
ถารางกายดีแลวยอมมีผลทําใหส่ิงอ่ืนๆ ดีตามไปดวย  ดังนั้น "สุขภาพดีไมมีซื้อขาย : ถาอยากไดตองออก
กําลังกายและเลนกีฬาเทานั้น" 
 
 
                             

  
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

 
บรรณานุกรม 

 
จรวยพร ธรณินทร.  คูมือสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ.  กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสา

ธารณสุข, 2535. 
เจริญ กระบวนรัตน.  "การออกกําลังกายกับชีวิตและสุขภาพ."  กรมพลศึกษา.  6 (1) : 45-53 ; มีนาคม-

กรกฎาคม 2530. 
จินดา ปนบรรจง.  ความตองการการออกกําลังกายของประชาชนในลานกีฬากลุมเจาพระยาของ

กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต         (พลศึกษา).  บัณฑิตยวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544. (อัดสําเนา). 

ชาญเวช ธรรมเสาภาคย. "การดูแลรักษาสุขภาพทางเลือก."  วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา  และสันทนา
การ.  28 : 1 มกราคม-เมษายน 2545. 

ชูศักดิ์ เวชแพศย.  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2519. 

ดํารง กิจกุศล.  คูมือออกกําลังกาย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2531. 
เทเวศร พิริยะพฤนท.  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528. 
นิ่มนวล สกุลพานิช.  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ พลศึกษา, 2528. 
ประทุม มวงมี.  รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย.  กรุงเทพฯ : บูรพาสาสนการพิมพ, 2527. 
พงษศักดิ์ วิทยากร.  "กินอยางไรใหมีคุณภาพ."  นิตยสารฟตเนส.  3 (34) : 97 ; ตุลาคม 2535. 
พิชิต ภูติจันทร และคณะ. วิทยาศาสตรการกีฬา.  กรุงเทพฯ : ตนออ, 2533. 
พีระพงศ บุญศิริ.  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (วิทยาศาสตรการกีฬา).  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2532. 
วรศักดิ์ เพียรชอบ.  "การออกกําลังกายสําคัญไฉน."  วารสารวิทยาลัยพลศึกษาอางทอง.     1 : 37 ; 

มกราคม 2525. 
                     .   หลักการและวิธีสอนวิชาพลศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. 
สุจิตรา สุคนธทรัพย.  "บนเสนทางการพัฒนาสุขภาพ."  วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและ   สันทนาการ.  24 

: 3-4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2541. 
เสก อักษรานุเคราะห.  การออกกําลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพและชะลอความแก.     พิมพครั้งที่ 3.  

กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
เสนอ อินทรสุขศรี.  "การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ."  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา  และสันทนา

การ.  มกราคม 2527. 
เสรี ชมเชย.  สภาพและความตองการเพื่อจัดกิจกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน  โรงเรียนอาชีว

ศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา).  บัณฑิตย
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2545. (อัดสําเนา). 

อวย เกตุสิงห.  "รางกายกับการออกกําลังกาย."  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และ            สันทนาการ.  2 : 
190 ; เมษายน 2525. 



 67

 
อนันต อัตชู.  "การพลศึกษาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ."  วารสารสุขภาพ พลศึกษา 
            และสันทนาการ.  3 : 46 ; มกราคม-ตุลาคม 2520. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	rangsitjournalvol9no1.pdf
	chapter2.PDF
	¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾àÇçº¢éÍÁÙÅÊÒÃÊ�
	
	´Ã.»ÃÑª¹Ñ¹·ì  ¹ÔÅÊØ¢*

	º·¹Ó
	ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
	Everhart, N. (1996) Web Page Evaluation Worksheet . New York : Division of Library and
	Information Science Saint John University.
	à¡ÕèÂÇ¡Ñº¼Ùéà¢ÕÂ¹


	chapter3.PDF
	àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

	chapter4.PDF
	á¹Ç·Ò§ÊÓËÃÑº¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃËéÍ§ÊÁ�
	
	
	
	
	á»ÅáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ÍÑÁ¾Ã  ÍÙèÃ�




	º·¹Ó
	* ºÃÃ³ÒÃÑ¡Éì ÃÐ´Ñº 6  ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃã¹µ�
	
	
	
	
	á¹Ç·Ò§¹Õéä´éÁØè§·Õè¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã�





	¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¹Ç·Ò§
	¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ

	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
	
	
	
	
	
	
	¡ÒÃà§Ô¹
	ºØ¤ÅÒ¡Ã






	ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
	
	
	
	
	
	áËÅè§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã






	¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
	àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
	¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËéÍ§ÊÁØ´

	àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§





