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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานภาพและการบริหารจัดการความร่วมมือ  2) วิเคราะห์  

ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือ  3) ศึกษาความต้องการความร่วมมือ และ4) พัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับ
ภูมิภาคส าหรับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานและบทบาทในกิจกรรมความร่วมมือ  ในระดับภูมิภาค ชาวไทย  8  คน ชาวต่างประเทศ 17 คน   ผู้รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ที่มีความร่วมมือ 5  แห่ง 
แห่งละ 1 คน   ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 34 คน  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เนื้อหา และสรุปความ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคม 
อาเซียนเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ.1970  โดยการจัดตั้งสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆ
ว่า คอนซาล เป็นองค์กรทางวิชาชีพระดับภูมิภาคองค์กรเดียวท่ีเป็นความรว่มมืออย่างเปน็ทางการ โดยมีการบริหารจัดการ
ด าเนินการตามธรรมนูญที่ก าหนด และมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์2) ปัจจัยทีส่่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 3) ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนตระหนักถึงความ
จ าเป็นและมีความต้องการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ กิจกรรมที่สอดคล้องกันและน าไปสู่การ
พัฒนาสู่ความเป็นสากล 4) ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียนประกอบด้วย หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความร่วมมือ เน้นการเริ่มต้น
จากจุดเล็ก  ความร่วมมือร่วมใจ การท างานอย่างเป็นระบบ และความยั่งยืน ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาจ าแนกเป็น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา  และด้านการวิจัยเน้นการก าหนดโจทย์วิจัยอาเซียน การวิจัยร่วม การสนับสนุนทุนวิจัย 
และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันทั้งด้านการจัดการศึกษาและวิจัย  
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Abstract 
 This study aimed   at 1) analyzing  the status  and management of  ASEAN collaboration  in   
library and information science  (LIS)  education and  research, 2)analyzing  factors promoting and 
hindering the management  of collaboration,  3)studying the needs for collaboration, and    4) 
developing  strategic  recommendations  for   ASEAN  collaboration  in LIS  education and research. 
This research used mixed methods of documentary, qualitative  and quantitative research.  Key 
informants  consisted   of  purposive  key persons involved  with  regional  or  international 
collaborative activities in the field.  They were  eight  Thai and seventeen  foreign key persons from 
ASEAN countries + 3, five  head  programs  from  five different LIS schools in Thailand, and thirty four 
LIS academicians and professionals. The research instruments  comprised   a documentary analysis 
form, interview forms, and a questionnaire. Data analyses  were both content analysis for qualitative  
data, and IOC for quantitative data. 
           Research findings showed that: 1 )  collaboration in education and research in Library and 
Information  Science  in the ASEAN community  was  established  in  1970.  Congress of Southeast 
Asian Librarians (CONSAL) is a sole official regional professional organization, organization of librarians, 
library associations and institutions from Southeast Asian countries, governed by CONSAL constitution, 
with the  objectives  covering collaboration   in education and research in the field; 2) factors  
promoting and hindering the management of collaboration  included external and internal factors; 3)  
all ASEAN countries are aware of the importance and  needs  for   ASEAN collaboration focusing  on  
LIS   collaboration   in education  management  and  in  research, with various  forms  of  
collaborative   activities  leading to internationalization; and,  4) recommendations on the strategic 
management of  ASEAN collaboration  in LIS  education and research  included   4S  (Small -  Spirit-  
System – Sustain)   as the basic principles, strategic collaborative  management, collaboration in 
education  management focused  on  curriculum,  teaching and learning, faculty, students and quality 
assurance.  Research collaboration  focused  on defining  joint research topics,  research funding, joint 
research, and joint organizing  academic activities  both in education and research. 
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