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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สถานภาพความร่วมมือและการบริหาร

จัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศ
ไทยและประชาคมอาเซียน  2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย
และประชาคมอาเซียน 3) เพ่ือศึกษาความต้องการความร่วมมือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
บริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของ
ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน และ 4)  เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคส าหรับ
ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 

    การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานและบทบาทในกิจกรรมความร่วมมือ  ในระดับภูมิภาค ชาวไทย  8  คน  
ชาวต่างประเทศ 7 คน   ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือจากสถาบัน
ที่มีความร่วมมือ 5  แห่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 34 คน  

        เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนา
กลุ่ม และแบบสอบถาม  

        การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา และ
สรุปความ ข้อมูลเชิงปริมาณ หาความถี่ ร้อยละ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 
          สรุปผลกำรวิจัย 

      ผลการวิจัยพบว่า 
        1. สถานภาพความร่วมมือและการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ

วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
                            ความร่วมมือในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
          อาเซียน เริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยการก่อตั้งสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชีย 
          ตะวันออกเฉียงใต้  เรียกโดยย่อว่าคอนซาล แต่เน้นห้องสมุด บรรณารักษ์ และวิชาชีพ แม้จะมี 
          วัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่อง การศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีการบริหารจัดการอย่างเป็น 
          ระบบโดยมีธรรมนูญลงวันที่ 26 มีนาคม 2549  ใช้เป็นแนวทางการบริหาร ผลงานที่ส าคัญ คือ 
          การจัดประชุมทางวิชาการทุกสามปี โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยรวมอยู่ด้วย 
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                        ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
          ยังไม่มีการด าเนินการรวมกลุ่มโดยเฉพาะ แต่มีการด าเนินการในระดับทวีปเอเชียซึ่งครอบคลุม 
          อาเซียนและนักวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์ในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ 

 และไทย มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งและการบริหารจัดการในทุกกลุ่มความร่วมมือ คือ ALIEP,       
 ALIRG, CISAP   โดยมีการด าเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ หรือข้อตกลงในการจัดตั้ง  ส่วน   
 รูปแบบกิจกรรมความร่วมมือเน้นการประชุมทางวิชาการ  

2. ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด 
          การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน   

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความร่วมมือ  ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก   
           ได้แก่ ประเด็นกระแสโลก  ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง 
           การศึกษาและวิชาชีพ  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ความต้องการของบุคลากรและวิชาชีพ  และ 
           บทเรียนความส าเร็จของความร่วมมือ  
                          ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการความร่วมมือ  ปัจจัยภายนอก  ได้แก่   
          ความแตกต่างของประเทศในประชาคมอาเซียน  และพัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษ- 
          ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในแต่ละประเทศ และปัจจัยภายใน  ได้แก่ ความพร้อมของแต่ละ 
          ประเทศ สถาบัน ในด้านนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ผู้บริหาร 
          อาจารย์ นักศึกษา และวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน   

 3. ความต้องการความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา จ าแนกเป็น หลักสูตร  การ 
          จัดการเรียนการสอน อาจารย์  นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย จ าแนก 
          เป็นการก าหนดโจทย์วิจัยในภูมิภาคอาเซียน การวิจัยร่วม การสนับสนุนทุนวิจัย และการจัดกิจกรรม 
          ทางวิชาการ เกี่ยวข้องกับการวิจัย  และมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีความ 
          ร่วมมือในระดับภูมิภาคในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มากขึ้น และให้มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ 
          อย่างเป็นทางการ  
                          4. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ 
          วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 5 ตอน  ตอนที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหาร 
          จัดการความร่วมมือ  โดยยึดหลัก  3 S-  Start Small- Spirit – System - Sustain ประกอบด้วย   
          การเริ่มต้นจากจุดเล็ก  ความร่วมมือร่วมใจ  การท างานอย่างเป็นระบบ  เป้าหมายความยั่งยืน 
          ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการความร่วมมือ  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
          เชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา เน้น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ 
          นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเขิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 
          ด้านการวิจัย เน้นการก าหนดโจทย์วิจัยอาเซียน การวิจัยร่วมกัน การเป็นผู้ประเมินคุณภาพ  
         การจัดท าวารสารวิชาการ/วิจัยในวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิง 
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         ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยในด้านแผนการด าเนินการ 
         จ าแนกเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
 
         อภิปรำยผล 

1. ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือในวงการสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 
          แม้จะเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยการก่อตั้งสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
          เฉียงใตห้รือคอนซาล และแม้มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แต่ 
          ผลงานที่ผ่านมามุ่งเน้นห้องสมุด บรรณารักษ์ และวิชาชีพ และไม่ได้ผลงานที่เด่นชัดที่เก่ียวข้องกับ 
          ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยโดยตรง และแม้จะมีความพยายามเสนอให้สภาฯ มีบทบาท 
          ในการรับรองหลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาค 
          อาเซียน โดย  Khoo;  Majiid & Chaudhry,  (2003)  ไดเ้สนอแนวคิดให้สภาบรรณารักษ์ภูมิภาค 
          เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก ากับดูแล โดยให้มีคณะกรรมการหนึ่งชุดเรียกว่า คณะกรรมการที่ปรึกษา 
          ของคอนซาลด้านการรับรองคุณภาพ (CONSAL Advisory Committee on Accreditation  
          (CACA)) โดยเน้นย้ าวา่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการรับรองหลักสูตรจะช่วยเพิ่มคุณภาพของ 
          บัณฑิตและการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้สถาบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเอ้ือให้เกิดการ 
          เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน  การพัฒนาอาจารย์ 
          และบุคลากรในวิชาชีพ  แต่มิได้มีผลการด าเนินงาน 
                      จากการวิเคราะห์การจัดการความร่วมมือทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน และ  
         ในทวีปเอเชีย ซึ่งครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนด้วย จะเห็นว่ารากฐานของการก่อตั้งเกิดจากการรวมตัว 
         ของกลุ่มนักวิชาการในภูมิภาค  แบบไม่เป็นทางการและค่อยๆ พัฒนาเป็นล าดับ สอดคล้องกับท่ี 
          Khoo ( 2013)  ระบุว่าการเข้าประชุม สัมมนาทางวิชาการเป็นโอกาสที่นักวิขาการได้ท าความ 
         รู้จักกันและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็นพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความ 
         ร่วมมือทางวิชาการแบบไม่เป็นทางการ  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและขยายผลเป็นความร่วมมืออย่างเป็น 
         ทางการต่อไป และสอดคล้องกับ การรวมกลุ่ม Asia Library & Information  Research  
         Group  (ALIRG ) ซ่ึงเริ่มจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ/นักวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์จาก 
        ไต้หวัน สิงคโปร์และไทย และเริ่มต้นกิจกรรมโดยการจัดการประชุมทางวิชาการ และต่อมาได้ 
        ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์   

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือ 
         ในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่พบในภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับผลการศึกษา 
         ปัจจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยของสถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
         ศาสตร์ในแอฟริกาใต้ของ Ocholla (2008);  Maluleka, Onyancha & Ajiferuke (2015) พบว่า 
         ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาคยัง 
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         อ่อนแอ และอยู่ในรูปของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ   ความร่วมมือในการวิจัยยังมีน้อย  
         อุปสรรคที่ส าคัญของความร่วมมือ คือ  ไม่มีเวลา  ค่าใช้จ่าย  ขาดแหล่งทุนสนับสนุน การสื่อสาร   
         การแพร่กระจายสารสนเทศ สถานที่ตั้ง ระยะทาง ระยะเวลา  วัฒนธรรมการท างาน จริยธรรม 
         จิตวิทยา ความไม่เต็มใจแบ่งปัน 
                           3. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
          และวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเด่นดังนี้ 

3.1   มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการหลายขั้นตอนโดยใช้ 
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน จากผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผลการศึกษาความต้องการความร่วมมือ
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการสอบถามความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิชาชีพและ
ผู้เกี่ยวข้องท าให้ทราบสภาพความร่วมมือในภูมิภาค ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาและบริหารจัดการความร่วมมือ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และความต้องการของ
ประเทศสมาชิก น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และน ามาหาข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร์ 

                                3.2 สาระส าคัญของข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสอดคล้องกับแนวคิด  
          หลักการ  สภาพและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือจากผลการวิจัยนี้และ 
           ที่ปรากฏในผลการวิจัยของ ชุติมา สัจจานันท ์ กาญจนา ใจกว้าง และ สมสรวง พฤติกุล (2551)  
          ชุติมา  สัจจานันท์ กาญจนา ใจกว้าง และ น้ าทิพย์ วิภาวิน (2554)  รายงานผลการสัมมนาการ 
          พัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายสถาบันการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
          จัดโดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          (2556)  ตลอดจนนโยบายของรัฐ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
          2565)  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2550)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับ  
          อุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2556)  
          แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา 
          ต่างประเทศ พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ,  2550)  และแนวปฏิบัติที่ดี (Best  Practice)  
          ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับของส านักงาน 
          คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  และสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา 
          สู่ความเป็นสากลจากผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ของชุติมา  
          สัจจานันท์ (2558) ในเรื่องรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของการศึกษาวิชา 
          บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

3.3  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Khoo;  Majiid &  
          Chaudhry (2003) ได้น าเสนอมาตั้งแต่ ค.ศ.2013 ให้มีระบบการรับรองหลักสูตรการศึกษาวิชา 
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          บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน และแนวคิดในเรื่องนี้          
          ได้รับการน าเสนออีกครั้งในการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย สถาบันการศึกษา 
          สารสนเทศศาสตร์ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน จัดโดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลป 
          ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2556) และผลการวิจัยของชุติมา สัจจานันท์  
          (Sacchanand, 2015)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับวาระของอาเซียน เช่น เรื่องการ 
          ประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน(ASEAN  Quality Assurance  
          Network – AQAN)  และกรอบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาอาเซียน (ASEAN Quality  
          Assurance Framework for Higher Education- AQAFHE) โดยการพัฒนาความร่วมมือต้อง 
          อาศัยความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง นอกจากสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน 
          การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ 
          ในภูมิภาค ควรเป็นแกนน า ในประเด็นต่างๆ  รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ และองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น  
          องค์กรการศึกษาและความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียนที่ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษา 
          และพัฒนา (SEAMEO Regional Institute for Higher Education and Development: RIHED)     
          ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญ และต้องมีการบริหารจัดการ และการวางแผนการท างานอย่าง 
          มีระบบตั้งแต่เริ่มต้น  โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 
 
          ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
        ข้อ เสนอแนะเชิ งยุทธศาสตร์ที่ น า เสนอสามารถน าไป ใช้ เป็ นแนวทางแก่

สถาบันการศึกษา   สมาคมวิชาชีพ และองค์การที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
    1.1 ผู้บริหารทั้งในระดับก าหนดนโยบาย การวางแผนของมหาวิทยาลัย คณะ 

โปรแกรมวิชา  สามารถน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาความพร้อมของสถาบันการศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาตร์ บุคลากรในวิชาชีพและนักศึกษา 

    1.2 ผู้บริหารสมาคมวิชาชีพ  ในฐานะองค์การตัวแทนของวิชาชีพควรมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในการศึกษาและวิจัย โดยการก าหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องผ่านสภาคอนซาล และองค์การระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 
เช่น องค์การซีมีโอ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม 
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       1.3 ในการน าข้อเสนอแนะไปใช้ สถาบันสามารถเริ่มต้นจากกรอบหรือขอบเขต
เฉพาะที่สนใจและพัฒนาตามล าดับ รวมทั้งเริ่มต้นโดยการจับคู่ระหว่างสถาบัน 
              2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

                                 เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาในภาพกว้าง จึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
          ดังนี้ 

2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา การวิจัย และการ 
           พัฒนาบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ส าหรับภูมิภาคอาเซียน 
                                   2.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบความร่วมมือเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความ 
           สนใจ การรวมกลุ่มผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน เช่น  การรู้สารสนเทศ เป็นต้น 
                                   2.3 ควรมีการวิจัยเจาะลึกการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
           การศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

     
 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 




