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นับเปนโอกาสที่ ดีที่วารสารรังสิตสารสนเทศ ไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากบุคคลภายนอกที่ เห็นความ
สําคัญและไดสงบทความมาลงในฉบับนี้ โดยไดรับเกียรติจาก  ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค ไดเขียนบทความวิจัย เรื่อง ผลิตภาพ
ทางวิทยาศาสตรระหวางประเทศในกลุมอาเซียน : การวิเคราะหบรรณมิติเบ้ืองตน การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําปการศึกษา 2554 เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการกาวสูประชาคมอาเซียน : โอกาส ผลกระทบ และความทาทาย
โดยนางพัชรา หาญเจริญกิจ  หองสมุดโบราณสตราฮอฟแหงกรุงปราก  โดยดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ  รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2554  โดยนฤมล  พฤกษศิลป  และ รัตนาภรณ
กาศโอสถ  และสงทายดวยสาระนารูประจําฉบับ เรื่องหองสมุดกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยดร.นฤมล รื่นไวย

ดานเศรษฐกิจ อาเซียนไดขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมี
ทิศทางชัดเจนเพื่อสงเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค นโยบายของไทยตอความรวมมือดานเศรษฐกิจ คือผลักดัน
ใหอาเซียน มุงปรับโครงสรางดานเศรษฐกิจใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ

ความรวมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน ไทยมีบทบาทสนับสนุนใหอาเซียนมีความรวมมือกับประเทศนอกอาเซียน
เพื่อเสริมสรางการเช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่นดังปรากฏในรูปของความรวมมืออาเซียน+3 (ASEAN plus 3) ซึ่งประกอบประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับญี่ปุน จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งไดทําการสถาปนาความสัมพันธในลักษณะของ
ประเทศคูเจรจา (ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน สาธารณรัฐ
เกาหลี อินเดีย และรัสเซีย และมีความรวมมือกับหนึ่งกลุมประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป นอกจากนี้อาเซียนยังมีความรวมมือกับ
องคการ ระหวางประเทศ คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)

ความรวมมือดานสังคมและความรวมมือเฉพาะดาน เปนความรวมมือในดานอื่นที่มิใชดานการเมืองและดาน
เศรษฐกิจ ซึ่ งประกอบดวยความรวมมือดานตางๆ ไดแก แรงงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุข วัฒนธรรม
และสารสนเทศ การศึกษาการขจัดความยากจน ไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ
ASEAN University Network (AUN) เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภูมิภาค

ในสวนของประเทศไทยนั้นผลจากการวิจัยช้ีวาจะเปนประเทศที่จะไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ดังนั ้น
การเตรียมรับมือกับภาพผลกระทบเชิงลบและสรางสภาพใหเอื้อประโยชน รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของตองมีการดําเนินการ
ในลักษณะเชิงรุก โดยตองเตรียมทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะประเทศไทยตองสราง ภาคเอกชนของคนไทย
ที่แทจริงใหเขมแข็ง และตองจับตาการเขามาของกลุมทุนนอกอาเซียนที่จะเขามาแสวงประโยชน ดวยการอางเปนบริษัทของ
ประเทศไทย นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการปรับปรุงระบบงานใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล พรอมที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศ ไปสูเวทีประชาคมอาเซียนเพื่อประโยชนตอประเทศไทย และประชาคมอาเซียน

และขณะนี้เวียดนามไดเสนอช่ืออยางเปนทางการ นายเลเลืองมิง (Le Luong Minh) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ
ตางประเทศคนหนึ่ง เพื่อไปดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน สืบตอแทนนายสุรินทร พิศสุวรรณ จากประเทศไทย ซึ่งปฎิบัติ
หนาที่ผูบริหารของกลุมมาครบ 5 ป ตําแหนงสําคัญนี้ ไดหมุนเวียนตามตัวอักษรมาถึงรอบของเวียดนาม นายเลืองกําลังจะเขาทํา
หนาที่นี้ระหวางป 2556-2563 โดยไปประจําที่สํานักงานเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการตา อินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนาม กําลังจะเขารับตําแหนงในชวงเวลาสําคัญที่อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะรวมกันเขาเปน
หนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจใหญ ที่จะมีการเช่ือมโยงระหวางกันในทุกๆ เนื้อหา ทั้งในดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ โดยจะเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนไป

วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับนี้มีเนื้อหาสาระทุกเรื่องที่ผูอานไมควรพลาด และหวังวาคงเปนประโยชนและเปนไปในทาง
สรางสรรค กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู เขียนทุกทาน และวารสารรังสิตสารสนเทศยินดีที่จะเปนเวทีการแลกเปลี่ยน
ความรูสืบไป

                                                                                        กองบรรณาธิการ
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บทคัดยอ
มีการคาดการณกันมากวา การยกระดับความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกสมาคมสหประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบในวงกวาง รวมทั้งชุมชนทางวิชาการ
บทความไดสํารวจภูมิทัศนเบื้องตนของผลิตภาพทางวิชาการในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศสมาชิก โดยใช
ขอมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารวิชาการที่รวบรวมในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge และ Scopus มา
วิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) และวิเคราะหแบบตารางไขวตามกลุม สาขาวิชาเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางในดานผลิตภาพของประเทศตางๆ โดยรวมขอมูลที่ ไดจะนําไปใชในการพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลิตภาพและ
ประสิทธิผลการผลิตผลงานวิชาการของประเทศในกลุมอาเซียนตอไปในอนาคต

Abstract
It is highly expected that raising the level of cooperation in Southeast Asia to become an

economic community would widely affect many communities including scholarly community.  This article is
intended to preliminarily survey a landscape of scholarly productivity of the ten countries in the Association of
Southeast Asia Nations (ASEAN).  Applying bibliometric approach, this study used bibliographic information
from ISI Web of Knowledge and Scopus.  The numbers of publications were analyzed by using descriptive
statistics including cross tabulation by disciplinary clusters to compare different aspects of scholarly productivity
between these countries.  The results show a wide range of scholarly performance level in this region.  The study
informs the development of evaluation instruments to measure the productivity and effectiveness of scholarly
works in ASEAN.  ?

ภาพรวมของผลิตภาพทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียน
: การวิเคราะหบรรณมิติเบ้ืองตน

An overview of Scholarly Productivity in ASEAN: A Preliminary Bibliometric Analysis
ทรงพันธ เจิมประยงค*

* อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บทนํา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจภูมิภาคหนึ่งในโลกจากการประเมินเมื่อ ป  2010

พบวา ประชากรที่อาศัยอยูในภูมิภาคนี้มีจํานวนกวา 6 พันลานคน (ASEAN Secretariat, 2012) การเปดเสรี ประชาคม
อาเซียน (ASEANcommunity) ในป 2015 จึงเปนประเด็นที่มีการจับตามองเปนอยางมากจากทั้งภายในและภายนอก
ภูมิภาคถึงผลกระทบที่จะมีตอโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ไมเพียงแตอํานาจทางเศรษฐกิจเทานั้น การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอีกหนึ่งมิติที่กลุม
ประเทศนี้ใหความสนใจอยูไมนอย ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
ประเด็นหนึ่งในแผนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาภูมิภาคมาต้ังแตแรกต้ัง (Association of Southeast Asian Nations,
1967) และในแผนวิสัยทัศน ASEAN Vision 2020 (Association of Southeast Asian Nations, 1997) ตลอดจนกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดต้ังข้ึนระหวางกลุมประเทศสมาชิก

นอกเหนือจากการวัดสมรรถนะจากตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม1แลว ผลผลิตทางวิชาการนับเปนตัวชี้วัด
ที่สําคัญอีกสวนหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการประเมินความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได (Garfield, 1979)
การวัดผลิตภาพและผลกระทบของผลงานทางวิชาการ จึงถือเปนเคร่ืองมือสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ใชประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
นโยบายการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม

อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ประเมินและเปรียบเทียบผลิตภาพของงานวิจัยในภูมิภาคนี้ ยังมีจํานวนไมมากนัก
โดยเฉพาะการวิเคราะหในภาพกวาง (Macro) ผูเขียนจึงสนใจสํารวจเพื่อเปรียบเทียบผลิตภาพ (Productivity) ของการผลิต
ผลงานทางวิชาการในภาพรวมโดยไมจํากัดสาขาวิชา ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ต้ังแตป 19972-2011
และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหที่ไดจากแหลงขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาเชิงบรรณมิติสองแหลง ไดแก ISI Web of
Knowledge และ Scopus

วรรณกรรมที่เก่ียวของ
การศึกษาดานการวัดผลงานทางวิชาการเกิดข้ึนอยางแพรหลายในยุค 1960s (Leydesdorff & Milojevic, 2012)

และงานที่ศึกษาเฉพาะกลุมอาเซียนนั้นเกิดข้ึนมาไมนานนักหลังจากนั้น (Arunachalam & Grag,1986) แมกระนั้น
จํานวนงานวิจัยที่ศึกษาในเร่ืองนี้จนกระทั่งปจจุบันยังมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาลักษณะเดียวกันในภูมิภาค
อ่ืนๆ ของโลก งานวิจัยสวนใหญที่เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้จะเปนการวิเคราะหขอมูลของประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน การ
วิเคราะหเชิงบรรณมิติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรของไทย (Yuthavong, 1986) เปนตน หรือเนนไปที่การเปรียบเทียบ
ผลิตภาพในสาขาวิชาเฉพาะ เชน พลังงานและเชื้อเพลิง (Sombatsompop, 2011) และวิศวกรรมเคมี (Yin, 2009) เ ปนตน
นอกจากนี้การวิเคราะหของงานวิจัยบางชิ้น ไมไดนับรวมประเทศสมาชิกปจจุบันทุกประเทศหากแตเลือกมาเพียงบาง
ประเทศ (Haustein, Mittermaier & Tunger, 2008)

1 เชน จํานวนและคุณภาพของบุคลากร งบประมาณรายจาย รายไดของประเทศ ทรัพยสินทางปญญา เปนตน (Rodriguez & Soeparwata,
2012)

2 ป 1997 เปนปที่มีการจัดทําวิสัยทัศน ASEAN Vision 2020
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งานวิจัยที่ดูเหมือนจะเปนการศึกษาเชิงบรรณมิติชิ้นแรกในภูมิภาคนี้ คือ งานของ Arunachalamและ Garg (1989)
ซึ่งทําการสํารวจทั้งในเชิงผลิตภาพและผลกระทบของบทความที่ตีพิมพระหวางป1979 -1980 โดยนักวิทยาศาสตรจาก 5
ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนสและปรากฏอยูในฐานขอมูล Science Citation Index
(SCI)3  ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมจํานวนบทความทางวิทยาศาสตรและผลกระทบ ของงานในภูมิภาคนี้ยังมีปริมาณ
นอยมาก ผลงานสวนใหญจะมาจากสาขาวิชาทางดานการแพทยในดานปริมาณ มาเลเซียและไทยมีผลงานทาง
วิทยาศาสตรมากกวาประเทศอ่ืนในชวงเวลาเดียวกันอยูมาก อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 10  ของบทความทั้งหมดที่ไดรับ
การอางถึงอยางนอยหนึ่งคร้ังในปที่ไดรับการตีพิมพ ในขณะเดียวกันมีบทความเพียง 77 ชื่อเร่ืองจากประมาณ 1,500
ชื่อเร่ืองใชเวลามากกวา 4 ปจึงจะไดรับการอางถึงอยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดหลายประการ ไมวาจะเปนจํานวน
ผลงานที่ไดรับการบันทึกในฐานขอมูล SCI ที่มีจํานวน นอย และชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการวัดผลิตภาพทางวิชาการในภูมิภาคนี้

Sombatsompop และคณะ (2011) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพและผลกระทบของงานวิจัยดานพลังงาน
และเชื้อเพลิงระหวางสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศโดยใชผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานขอมูล Web of Science (WoS)
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ระหวางป 2007-2009  สมรรถภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการใน สาขานี้ของภูมิภาคเติบโต
อยางตอเนื่อง โดยมีสิงคโปรเปนประเทศที่มีผลิตภาพสูงสุดอยางไรก็ตามในชวงป 2003- 2009 ประเทศไทยมีจํานวน
ผลงานทางวิชาการ4  ที่ไดรับการตีพิมพในสาขาวิชานี้มากที่สุด แตเมื่อเปรียบเทียบในเชิงผลกระทบจะพบวา บทความที่
ตีพิมพจากนักวิชาการในประเทศสิงคโปร ไดรับการอางถึงมากกวาทั้งในแงจํานวนการอางถึงทั้งหมด และการอางถึง
โดยเฉลี่ย

Yin (2009) วิเคราะหแนวโนมจํานวนบทความวารสารทางดานวิศวกรรมเคมีของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงป 1996 -2008 ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย Yin ระบุวาเนื่องจาก
จํานวนบทความวารสารของผูแตงที่มาจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคนี้ นอกเหนือจาก 5 ประเทศขางตน มีจํานวนนอยมากหรือ
ไมมีเลย จึงไมไดนํามาใชในการวิเคราะหผลจากการศึกษาของ Yin มีความใกลเคียงกับการศึกษาบรรณมิติในสาขา
วิชาอ่ืนๆ ทางดานวิทยาศาสตร กลาวคือ ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และไทยเปนประเทศที่มีจํานวนบทความวารสารใน
สาขาวิศวกรรมเคมีมากที่สุดในบรรดาทุกประเทศในภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษากิจกรรมการวิจัยในภูมิภาคอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ Hassan และ
คณะ (2012) ทําการศึกษาบรรณมิติเชิงเปรียบเทียบระหวางผลงานวิจัยของกลุมประเทศอาเซียนกับกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป (EU) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus ใน 7 สาขาวิชา5  ในชวงป 2000-2008 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ถึงแมจํานวน
ผลงานในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาว แตเมื่อเทียบกับจํานวนผลงานที่มาจาก
กลุมสหภาพยุโรปแลวยังมีจํานวนนอยกวามาก อยางไรก็ตาม เมื่อจําแนกตามสาขาวิชาพบวา ประเทศสิงคโปรมีความ
เขมแข็งในการวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะที่ประเทศสิงคโปรและ
ประเทศไทยเปนผูนํารวมกันของภูมิภาคในสาขาวิชาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซียมีปริมาณและผลกระทบของผลงานวิจัยทางดานพลังงานใกลเคียงกัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยนั้น เปนผูนํา
ทางดานอาหาร เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาค

3 ปจจุบัน Science Citation Index เปนสวนหน่ึงของบริการ ISI Web of Knowledge
4 หมายรวมถึง บทความวิจัย บทความวิจารณ การส่ือสารอยางส้ัน และจดหมาย
5 สาขาวิชาที่ศึกษา ไดแก นาโนเทคโนโลยี พลังงาน สุขภาพ อาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเหลาน้ีเปนสาขาวิชาที่ไดรับการสนับสนุนตามกรอบ Seventh Framework
Programme หรือ FP7 ของสหภาพยุโรป
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Nguyen และ Pham (2011) วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนผลผลิตทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏในฐาน
ขอมูล Web of Science (WoS) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในชวงป 1991-2010 กับดัชนี เศรษฐกิจความรู
(Knowledge Economy Index) Nguyen และ Pham พบวา จํานวนผลผลิตของนักวิชาการสายวิทยาศาสตรในภูมิภาค
นี้คิดเปนรอยละ 0.5 ของจํานวนผลงานทางวิทยาศาสตรทั่วโลกที่ปรากฏในฐานขอมูลเดียวกัน จํานวนผลงานที่มีผูแตง
มาจากสิงคโปรมีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45 ของจํานวนผลงานทั้งหมดในภูมิภาค ตามมาดวยไทย (21%) และ
มาเลเซีย (16%) โดยทั้งภูมิภาคมีอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผลงานทางวิชาการอยูที่รอยละ13 ตอป ประเทศที่มีอัตรา
การเพิ่มข้ึนสูงสุดคือไทยและมาเลเซียตามลําดับ

จะเห็นไดวา การวิเคราะหผลิตภาพทางวิชาการในแถบอาเซียน โดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายดานการศึกษาวิจัยของอาเซียนนั้นยังขาดความครอบคลุมในหลายประเด็นเชน การวิเคราะห
ที่ยังไมครอบคลุมทุกประเทศสมาชิก หรือครอบคลุมศาสตรหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะในสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปศาสตร นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลที่เปนปจจุบันมีผลสําคัญตอการนําการศึกษาในลักษณะ นี้ไปใชอยางมาก
เนื่องจากเวลาของขอมูลที่นํามาใชวิเคราะหเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความนาเชื่อถือ (Validity) ของผล
การศึกษา ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมุงเนนไปที่การศึกษาผลิตภาพทางวิชาการในภูมิภาคนี้ ในทุกสาขาวิชาที่มีการเก็บ
รวบรวมเพื่อนําไปใชเปนฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธและโครงการตางๆ ในการพัฒนาวงวิชาการ ในอาเซียน

วิธีวิจัย
การศึกษาเชิงบรรณมิติ (bibliometrics) ชิ้นนี้มุงเนนที่การเปรียบเทียบผลิตภาพโดยรวม (ไมจํากัดสาขาวิชา)

ในดานการผลิตผลงานทางวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหไดมาจาก
ขอมูลบรรณานุกรมที่รวบรวมไวในฐานขอมูลหลักทั้ง 3 ฐานขอมูลของบริการ ISI Web of Knowledge ไดแก Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index และ Arts & Humanities Citation Index ซึ่งในการ
วิเคราะหเชิงภาพรวม ขอมูลจากทั้งสามฐานของ ISI Web of Knowledge จะถูกนํามารวมกันและขอมูลบรรณานุกรม
ที่รวบรวมไวในฐานขอมูล Scopus ระหวางป 1997-2011 โดยไมจํากัดประเภทของ ผลงาน

เปนที่เขาใจกันดีวา ขอมูลและฟงกชั่นการสืบคนของทั้งสองฐานขอมูลมีความแตกตางกันไปตามสาขาวิชาที่ศึกษา
ความแตกตางดังกลาวอาจมีผลตอการนําขอมูลไปตีความหรือใชตอ ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ Meho & Yang, 2007;
Falagas และคณะ, 2008;  Meho & Rogers, 2008 และ Gavel &Iselid, 2008 ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดนําขอมูล
มากกวาหนึ่งแหลงขอมูลมาใชในการวิเคราะห เพื่อทําใหแงมุมของการวิเคราะห มีความหลากหลายและลดอคติอันเกิด
จากการเลือกใชฐานขอมูลใดเปนหลักเพียงแหลงเดียว

วิธีการสืบคนในบริการ ISI Web of Knowledge นั้นจะคนจากเขตขอมูล (field) ที่อยู (Address) และจํากัด
ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1/1/1997 ถึง 31/12/2011 สําหรับการสืบคนในฐานขอมูล Scopus จะใชเขตขอมูลประเทศของ
ตนสังกัด (Affiliation country) เปนเขตขอมูลหลัก และจํากัดชวงเวลาจากป 1997-2011  โดยไมมีการจํากัดประเภทของ
เอกสาร (Document type) หรือหัวเร่ือง (Subject) ของรายการ คําสําคัญที่ใชในการคนคือชื่อประเทศ อยางไรก็ตาม
ในชวงระยะเวลาที่ศึกษามีบางประเทศที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกประเทศ หรือบางประเทศมีการใชตัวสะกดภาษาอังกฤษ
มากกวาหนึ่งรูปแบบ ในขณะที่บางประเทศ ชื่อยอเปนชื่อเรียกเฉพาะที่ใชเรียกกันโดยทั่วไป ดังนั้นสายอักขระที่ใชสืบคน
(Search string) จึงไมตรงตามตัวสะกดในปจจุบัน ดังที่แสดงไวในภาคผนวก
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ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการอธิบายผลิตภาพทางวิชาการ
ไดแก การทําตารางไขวเพื่อคํานวณหาสัดสวนและนําผลลัพธที่ไดทั้งในภาพรวม และจําแนกตามกลุมสาขาวิชามา
เปรียบเทียบ

อยางไรก็ตาม การจําแนกขอมูลตามสาขาวิชาของทั้งสองแหลงขอมูลมีความแตกตางกัน กลาวคือ ISI Web of
Knowledge นั้น มีการแบงตามฐานขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก วิทยาศาสตร (Science) สังคมศาสตร (Social Sciences)
และศิลปศาสตรกับมนุษยศาสตร (Arts & Humanities) สวน Scopus มีการจําแนกรายการบรรณานุกรมในสาย
วิทยาศาสตรออกมาเปน 3 กลุม ไดแก วิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences) วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences)
วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences) และมีกลุมสังคมศาสตรกับมนุษยศาสตร (Social Sciences & Humani-
ties) แยกออกมาเพียงกลุมเดียวดังนั้นเพื่อเทียบเคียงจํานวนผลงานทางวิชาการได การแบงกลุมขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้
จึงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมวิทยาศาสตร (Sciences) รวมขอมูลวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรกายภาพในฐานขอมูล Scopus เขาไวดวยกัน และกลุมสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร รวมฐาน
ขอมูลทางดานสังคมศาสตร และศิลปศาสตรกับมนุษยศาสตรของ ISI Web of Knowledge เขาดวยกัน

ผลการศึกษา
จากการสํารวจเบื้องตน พบวา ในชวงป 1997 ถึง 2011 ภูมิภาคอาเซียนผลิตผลงานวิชาการและตีพิมพในวารสาร

ที่ไดรับการทําดรรชนีในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge และ Scopus เปนสัดสวนที่นอยมากประมาณรอยละ
หนึ่งเทานั้นเมื่อเทียบกับผลงานวิชาการจากทั่วโลกที่ไดรับการตีพิมพในชวงเวลาเดียวกัน ขอมูล จาก ISI Web of Knowl-
edge พบวา ในชวงเวลาดังกลาว มีผลงานตีพิมพจากนักวิชาการที่มาจากประเทศในกลุมอาเซียน จํานวนทั้งสิ้น  217,307
รายการ ในขณะที่ผลงานทั้งหมดจากทั่วโลกในชวงเวลาดังกลาวมีถึง 21,091,737 รายการ ขอมูลจาก Scopus นั้น
มีจํานวนผลผลิตทางวิชาการที่มากกวาขอมูลที่ไดจาก ISI Web of Knowledge เกือบหนึ่งแสนรายการ (314,704)

แตเมื่อเทียบกับผลงานทั้งหมดในฐานขอมูล  (24,809,449)  พบวามีสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก

เมื่อพิจารณาจํานวนผลผลิตทางวิชาการของแตละประเทศในแงจํานวนนับ (ตารางที่ 1) จะพบวาแหลงขอมูล
ทั้งสองแหงใหขอมูลที่คลายคลึงกัน กลาวคือ สิงคโปรเปนประเทศผลิตผลงานทางวิชาการมากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยมี
จํานวนผลงานมากกวาประเทศที่อยูในอันดับที่ 2 ประมาณหนึ่งเทาตัว อยางไรก็ตาม ขอมูลจาก ISI Web of Knowledge
ชี้วา ไทยผลิตผลงานทางวิชาการไดเปนอันดับที่สองในภูมิภาค ในขณะที่ขอมูลจากฐานขอมูล Scopus ชี้วาประเทศ
ที่มีการผลิตผลงานทางวิชาการมากเปนอันดับที่สองในภูมิภาคคือมาเลเซีย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแงสัดสวน
จะพบวา ขอมูลจากทั้งสองแหลงมีความใกลเคียงกันมาก ยกเวนขอมูลของประเทศมาเลเซียที่ขอมูลจาก Scopus จะมี
สัดสวนสูงกวาขอมูลของ ISI Web of Knowledge

ขอมูลในตารางที่ 1  ยังชี้ใหเห็นวาการกระจายคาของจํานวนผลงานวิชาการนั้นสูงมากกวา กลาวคือ ในขอมูลจาก
ISI Web of Knowledge ประเทศที่ผลิตผลงานนอยที่สุดในภูมิภาค (เมียนมาร) มีจํานวนผลงาน คิดเปนเพียงรอยละ 0.6
เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานที่ผลิตไดในสิงคโปรในชวงเวลาเดียวกัน และมีอีกสองประเทศ ที่มีผลงานวิชาการนอยกวาปละ
1,000 รายการ คือ บรูไนและลาวกัมพูชามีจํานวนผลงานทางวิชาการมากกวา ทั้งสามประเทศที่กลาวมาขางตน ในขณะที่
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคมีผลงานมากกวา 10,000 รายการ การกระจายตัวของปริมาณผลงานทางวิชาการในภูมิภาค
ย่ิงทวีมากข้ึนเมื่อพิจารณาจากขอมูลในฐานขอมูล Scopus ประเทศที่มีจํานวนผลงานสูงสุด (สิงคโปร) มีมากถึง 130,549
รายการ (ประมาณ 8,703 รายการโดยเฉลี่ยตอป) ในขณะที่ประเทศที่มีจํานวนผลงานนอยที่สุดผลิตไดเพียง 892 ชื่อเร่ือง
(ประมาณ 59 รายการโดยเฉลี่ยตอป) เทานั้น
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ตารางท่ี 1 จํานวนผลผลิตทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียนที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge
และ Scopus

* เม่ือนําสัดสวนของแตละประเทศมารวมกันแลว ผลลัพธอาจมากกวา100เน่ืองจากรายการบรรณานุกรมบางรายการมีผูแตงรวม
มาจากมากกวาหน่ึงประเทศในอาเซียน

ประเทศ
ISI Web of Knowledge Scopus

จํานวน
(รายการ)

สัดสวนในภูมิภาค
(รอยละ)*

จํานวน
(รายการ)

สัดสวนในภูมิภาค
(รอยละ)*

บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
เวียดนาม
เมียนมาร
อาเซียน

752
1,144
11,555

758
38,903
10,208
99,622
49,624
10,576

599
217,307

0.35
0.53
5.32
0.35
17.90
4.70
45.84
22.84
4.87
0.28

1,066
1,312
16,301

892
76,965
11,296
130,549
69,781
13,295

954
314,704

0.34
0.42
5.18
0.28
24.46
3.59
41.48
22.17
4.22
0.30

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุมสาขาวิชา จะเห็นวาแบบแผนของสัดสวนจํานวนผลงานในแตละกลุมสาขาวิชา
ไมแตกตางกันมากนักเมื่อเทียบระหวางสองกลุมสาขาวิชา และเมื่อเทียบกับสัดสวนโดยรวม กลาวคือ ประเทศที่มีปริมาณ
ผลงานทางวิชาการสูงในภาพรวม เปนประเทศที่มีผลงานสูงสุดทั้งในสายวิทยาศาสตร และสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตร
และมนุษยศาสตรดวยเชนกัน ประเทศที่ผลิตผลงานนอยในภาพรวมก็ผลิตผลงานนอย ในทั้งสองกลุมสาขาวิชา นอกจากนี้
ขอมูลในตารางที่ 2 และ 3 ชี้ใหเห็นชัดเจนวา ขอมูลผลงานทางวิชาการในทุกประเทศนั้น ประมาณรอยละ 80-90 เปน
ผลงานที่มาจากสายวิทยาศาสตร ซึ่งขอมูลจากสองแหลงสอดคลองกัน

อยางไรก็ตาม เมื่อทําการเปรียบเทียบและจัดลําดับสัดสวนจํานวนผลงานภายในภูมิภาคโดยละเอียด จะพบวา
ขอมูลที่ไดจากทั้งสองแหลงขอมูลมีความแตกตางกันอยูเล็กนอยกลาวคือ ขอมูลจาก ISI Web of Knowledge ชี้วา เมื่อ
เปรียบเทียบกันในภูมิภาค ไทยเปนประเทศที่มีจํานวนผลงานในสายวิทยาศาสตรมากกวามาเลเซีย ในขณะที่สายสังคม-
ศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร ทั้งสองประเทศมีสัดสวนจํานวนผลงานทางวิชาการใกลเคียงกันมาก แตเมื่อพิจารณา
จากขอมูลใน Scopus จะพบวา สัดสวนผลงานในสายวิทยาศาสตรของไทยและ มาเลเซียใกลเคียงกันมาก (22.76% และ
23.99% ตามลําดับ) ในขณะเดียวกันสัดสวนผลงานสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรของนักวิชาการ
มาเลเซีย มีมากกวาสัดสวนผลงานที่ผลิตโดยนักวิชาการชาวไทยอยางชัดเจน (34.85% และ 15.96% ตามลําดับ) นอกจากนี้
เห็นไดวาสัดสวนจํานวนผลงานสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร ที่มาจากนักวิชาการชาวมาเลเซีย มคีวาม
ใกลเคียงกับสัดสวนของจํานวนผลงานทางวิชาการที่ผลิตจากนักวิชาการสิงคโปร (35.19%) ในขณะที่สัดสวนจํานวนผลงาน
ในสิงคโปรที่ปรากฏใน ISI Web of Knowledge นั้นคิดเปนรอยละ 50 ของผลงานทั้งหมดในภูมิภาคเลยทีเดียว
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บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
เวียดนาม
เมียนมาร
อาเซียน

สัดสวนระหวาง
กลุมสาขาวิชา**จํานวน

สัดสวนเม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค

(รอยละ)*

วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร

659
1,050
10,673

720
36,959
9,106
92,611
48,173
10,085

577
204,392

110
185

1,438
90

2,972
1,495
10,062
3,006
922
50

19,875

0.32%
0.51%
5.22%
0.35%
18.08%
4.46%
45.31%
23.57%
4.93%
0.28%

0.55%
0.93%
7.24%
0.45%
14.95%
7.52%
50.63%
15.12%
4.64%
0.25%

87.63%
91.78%
92.37%
94.99%
95.00%
89.20%
92.96%
97.08%
95.36%
96.33%

14.63%
16.17%
12.44%
11.87%
7.64%
14.65%
10.10%
6.06%
8.72%
8.35%

ประเทศ

โดยภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบขอมูลจากทั้งสองแหลง จะพบวา จํานวนผลงานสายวิทยาศาสตรของทุกประเทศ
มีสัดสวนมากกวาผลงานในสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรอยางเห็นไดชัด กลาวคือ สัดสวนผลงานใน
กลุมวิทยาศาสตรจะอยูระหวางรอยละ 80-90 ในขณะที่สายสังคมศาสตร ศิลปศาสตร และมนุษยศาสตรจะอยูที่ประมาณ
รอยละ 10 - 20 เทานั้น อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนจากทั้งสองแหลงขอมูล จะพบวาไมแตกตางกัน มากนัก
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร ผลตางระหวางทั้งสองแหลงจะอยู
ระหวาง 0 - 2.5 เปอรเซ็นต ยกเวนประเทศมาเลเซียที่มีผลตางระหวางสองแหลงขอมูลสูงถึง 9 เปอรเซ็นต

ตารางท่ี 2 จํานวนผลผลิตทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียนที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge แบงตาม
กลุมสาขาวิชา

หมายเหตุ
* เมื่อนําสัดสวนของแตละประเทศมารวมกันแลว ผลลัพธอาจมากกวา 100 เน่ืองจากรายการบรรณานุกรมบางรายการ มีผูแตงรวมมาจากมากกวา

หน่ึงประเทศในอาเซียน
** เมื่อนําสัดสวนของทั้งสองกลุมสาขาวิชามารวมกันแลว ผลลัพธอาจมากกวา 100 เน่ืองจากรายการบรรณานุกรมที่มีความเปนสหสาขาวิชา

บางรายการสามารถถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลทั้งสองกลุม
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ตารางท่ี 3 จํานวนผลผลิตทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียนที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus แบงตามกลุม
สาขาวิชา

* เมื่อนําสัดสวนของแตละประเทศมารวมกันแลว ผลลัพธอาจมากกวา 100 เน่ืองจากรายการบรรณานุกรมบางรายการมีผูแตงรวมมาจากมากกวา
หน่ึงประเทศในอาเซียน

** เมื่อนําสัดสวนของทั้งสองกลุมสาขาวิชามารวมกันแลว ผลลัพธอาจมากกวา 100 เน่ืองจากรายการบรรณานุกรมที่มีความเปนสหสาขาวิชา
บางรายการ สามารถถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลทั้งสองกลุม

อภิปรายผลการศึกษาและบทสรุป
การศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาภาพรวมของผลิตภาพผลงานวิชาการของนักวิชาการที่ มาจาก

ประเทศอาเซียนในชวงระหวางป 1997 -2011 โดยใชการวิเคราะหเชิงบรรณมิติในระดับประเทศ ผลจากการศึกษา
พบวานอกเหนือภูมิภาคอาเซียน จะมีผลิตภาพทางวิชาการโดยรวมคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนผลผลิตทาง
วิชาการทั้งหมดจากทั่วโลก อาเซียนยังเปนภูมิภาคที่มีความเปนพลวัตสูงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากชวงขอมูลของ
จํานวนผลงานทางวิชาการภายในภูมิภาค กลาวคือ ประเทศที่มีผลิตภาพสูงมีจํานวนผลงานทางวิชาการสูงมาก
(มากกวาหนึ่งแสนรายการ) เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจํานวนผลงานทางวิชาการนอย หากมองในอีกมุมหนึ่ง ชวง
ขอมูลที่มีความกวางมากเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงชองวาง (gap) ภายในภูมิภาคในการผลิตผลงานทางวิชาการ ที่สูงพอสมควร
การชี้ ให เห็ นช องว างทางวิ ชาการที่ เกิ ดข้ึ นนี้ สามารถนําไปใช เป นจุ ดเร่ิ มต นในการพั ฒนาวิ ธี การ เพื่ อ
ทําให ภูมิภาคนี้ มีความแข็งแกรงทางวิชาการมากข้ึนได  โดยเฉพาะการพิจารณาในเชิงนโยบายระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหในลักษณะเชนนี้ ยังสามารถ นําไปใชในการพิจารณาความชวยเหลือและการใหการ
สนับสนุนทางวิชาการ ในระดับประเทศไดดวย

บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
เวียดนาม
เมียนมาร
อาเซียน

สัดสวนระหวาง
กลุมสาขาวิชา**จํานวน

สัดสวนเม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค

(รอยละ)*

วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร

มนุษยศาสตร

968
1,209
15,275
860

71,154
10,006
123,273
67,514
12,813
923

296,609

156
195

2,187
96

12,864
1,939
12,988
5,890
1,318
80

36,911

0.33%
0.41%
5.15%
0.29%
23.99%
3.37%
41.56%
22.76%
4.32%
0.31%

0.42%
0.53%
5.93%
0.26%
34.85%
5.25%
35.19%
15.96%
3.57%
0.22%

90.81%
92.15%
93.71%
96.41%
92.45%
88.58%
94.43%
96.75%
96.37%
96.75%

14.63%
14.86%
13.42%
10.76%
16.71%
17.17%
9.95%
8.44%
9.91%
8.39%

ประเทศ
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หากพิจารณาจากขอมูลผลผลิตทางวิชาการในตารางที่ 1 ภูมิภาคอาเซียนแบงออกอยางคราวๆ ไดเปน 3 กลุม
คือ 1) กลุมผูนํา ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย และไทย 2) กลุมกลาง ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ 3) ประเทศ
ผูตาม ไดแก กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม ลาว และเมียนมาร

อยางไรก็ตาม การจัดกลุมประเทศตามผลิตภาพทางวิชาการโดยใชจํานวนผลผลิตทางวิชาการเปนตัวชี้วัดเพียง
ตัวเดียวนั้นมีความแตกตางจากการแบงกลุมที่ใชวิธีทางสถิติของ Rodriguez และSeoparwata (2012) และของ Nguyen
และ Pham (2011) อยูพอสมควร กลาวคือ Rodriguez และSeoparwata (2012) ใชดัชนี สมรรถนะทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม6  เปนเกณฑในการแบงกลุม ซึ่งสามารถแบงประเทศ ในภูมิภาคออกเปน 4 กลุมประเทศ คือ
1) ประเทศผูนําในภูมิภาค ไดแก สิงคโปร 2) กลุม "ผูตาม" มีเพียงหนึ่ง ประเทศคือ มาเลเซีย 3) กลุม "ตามติด" (catching
up) ไดแก ฟลิปปนสและไทย และ 4) กลุม "ตามหลัง" (trailing) ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร
ในขณะที่Nguyen และ Pham (2011) ใชความสัมพันธระหวางผลผลิตทางวิชาการและดัชนีเศรษฐกิจความรูเปนฐาน
ในการแบงกลุมประเทศในอาเซียนในลักษณะที่เปนกลุมคลัสเตอร (Cluster) โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมคือ
กลุมแรก ไดแก สิงคโปร กลุมที่สอง ไดแก ไทย และมาเลเซีย กลุมประเทศที่สาม ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
และกลุมสุดทายประกอบไปดวย เมียนมาร ลาว กัมพูชา และบรูไนดารุสซาลาม จะเห็นไดวา ถึงแมวาระเบียบวิธีและ
ผลการศึกษาอยางละเอียดของทั้งสามงานอาจมีความแตกตางกัน ประเทศที่เปนผูนําก็ยังคงเปนสิงคโปรที่มีผลิตภาพ
ที่โดดเดนออกมาจากประเทศอ่ืนๆ ในหลายมิติในขณะเดียวกันรายชื่อของประเทศที่อยูในกลุมทายตารางก็มีความ
ใกลเคียงกัน  สวน มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีการสับเปลี่ยนตําแหนงกันตามแตวิธีการจัดกลุม
อยางไรก็ตาม ประเทศในกลุมหลังนี้ดูเหมือนจะเปนประเทศที่เปนตัวแปรสําคัญ ที่จะเรงทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคอยู
ชั้นแนวหนาในวงวิชาการในดานผลิตภาพกลาวคือ มีผลงานอยูในระดับมาก ผนวกกับความผันผวนของผลการจัดกลุม
แสดงใหเห็นวาประเทศเหลานี้อาจมีจุดแข็งและออนที่แตกตางกัน หากนักวิจัยสามารถนําขอมูลของประเทศเหลานี้
มาทําการวิเคราะหในเชิงลึก เพื่อหาตัวแปรหรือมิติที่ประเทศนั้นๆ จะตองพัฒนาหรือปรับปรุงตอไป ก็อาจเปนขอมูลชิ้น
สําคัญตอผูพัฒนานโยบายในการกําหนดทิศทาง และวิธีการที่จะทําใหเพื่อใหการผลิตผลงานวิชาการในประเทศเหลานี้
มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อพิจารณาผลผลิตทางวิชาการตามกลุมสาขาวิชาดูเหมือนมาเลเซีย เปนประเทศที่มีผลการวิเคราะหผันผวน
ตามแหลงขอมูลที่ใช สัดสวนผลงานทางวิชาการสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรจากฐานขอมูล Scopus
จะสูงกวาขอมูลที่ไดมาจาก ISI Web of Knowledge ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยนําระเบียบวิธีแบบกรณีศึกษา
(Case study) (Choemprayong & Wildemuth, 2009) มาใชเพื่อคนหาปจจัยที่ทําใหขอมูลนั้น มีความแตกตางกันมาก

ผลการศึกษาในคร้ังนี้เปนผลการศึกษาในภาพรวม ดังนั้นผลการศึกษาที่ไดอาจไมสามารถพัฒนาการความ
เคลื่อนไหวของผลิตภาพที่สัมพันธกับเวลาไดอยางแทจริง  ดังนั้นจึงเปนไปไดวา การวิเคราะหเชิงอนุกรมเวลา (Time-series
analysis)และการศึกษาติดตามในระยะยาว (Longitudinal study) จะชวยใหเห็นภาพของความเคลื่อนไหว รวมถึงปจจัย
ทางดานเวลาที่อาจมีผลตอผลิตภาพทางวิชาการในภูมิภาคนี้ไดเปนอยางดี

6 มีตัวแปรที่ใชในการคํานวณทั้งหมด 15 ตัวแปร
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การเปรียบเทียบผลิตภาพทางวิชาการในระดับประเทศนั้น มีขอพึงระวังในการนําขอมูลเหลานี้ไปใช กลาวคือ
จํานวนผลงานทางวิชาการของแตละประเทศเพียงอยางเดียว อาจไมใชตัวชี้วัดที่ ดีที่สุดของการประเมินความสําเร็จ
ของนโยบายการสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากมีงานจํานวนไมนอยที่ผูแตงรวมมาจากสองประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน
หรือมากกวา ดังจะเห็นไดจากผลรวมของสัดสวนขอมูลในตารางที่ 1 -3 ดังนั้นควรนําขอมูลเหลานี้ มาใชประกอบการ
พิจารณาดวย เพื่อใหเห็นผลิตภาพทางวิชาการที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ถึงแมวายังไมมีแบบจําลองใดที่สามารถใชอธิบายปจจัย
ที่มีผลตอผลิตภาพทางวิชาการในระดับประเทศไดอยางสมบูรณ การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ อาจมีบทบาท
สําคัญในการชวยอธิบายความซับซอนของจํานวนผลงานทางวิชาการในฐานะดัชนี ที่ชี้วัดความสําเร็จทางวิชาการในระดับ
ประเทศได

นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ชี้ใหเห็นวาการวิเคราะหเชิงบรรณมิติ โดยเฉพาะการใชจํานวนผลผลิตทาง
วิชาการในฐานขอมูลออนไลน เชน ISI Web of Knowledge และ Scopus ในสายศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร
มีขอจํากัดอยูพอสมควร เนื่องจากธรรมชาติทางสังคมของนักวิชาการสายมนุษยศาสตรและศิลปศาสตร มีความแตกตาง
จากนักวิทยาศาสตร จึงทําใหมีผลกระทบตอรูปแบบการสื่อสารทางวิชาการและสงผล ตอความนาเชื่อถือของขอมลูในเชิง
บรรณมิติในที่สุด (Laviriere และคณะ, 2006; Archambault และคณะ, 2006; Archambault &  Larivi?re, 2010; Lariviere,
2008) ถึงแมวาจํานวนผลงานในกลุมสังคมศาสตร ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรในแหลงขอมูลเหลานี้ มักจะมีจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานในสายวิทยาศาสตร  การวิเคราะหบรรณมิติแบบแยกสาขาวิชาการนั้น จะทําใหการวิเคราะห
และตีความผลการศึกษาไดนาเชื่อถือมากข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผศ.จินดารัตน เบอรพันธุ และคุณสุภาพร สมจิตต ที่ชวยตรวจทานตนฉบับและใหคําแนะนํา

ที่เปนประโยชน
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ตารางท่ี 1  สายอักขระที่ใชในการสืบคน

สายอักขระท่ีใชสืบคน

บรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

ฟลิปปนส
สิงคโปร

ไทย

เวียดนาม

เมียนมาร

AD="Brunei"

AD="Cambodia"

AD="Indonesia"

AD="Lao" OR AD="Laos"

AD="Malaysia"

AD="Philippines"

AD="Singapore"

AD="Thailand"

AD="Viet Nam" OR AD="Vietnam"

AD="Myanmar" OR AD="Burma"

ISI Web of Knowledge

AFFILCOUNTRY(Brunei)

AFFILCOUNTRY(Cambodia)

AFFILCOUNTRY(Indonesia)

AFFILCOUNTRY(lao) OR
AFFILCOUNTRY(laos)

AFFILCOUNTRY(Malaysia)

AFFILCOUNTRY(Philippines)

AFFILCOUNTRY(Singapore)

AFFILCOUNTRY(Thailand)

AFFILCOUNTRY(vietnam) OR
AFFILCOUNTRY(vietnam)

AFFILCOUNTRY(myanmar) OR
AFFILCOUNTRY(burma)

Scopusประเทศ
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การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2554

เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการกาวสูประชาคมอาเซียน : โอกาส ผลกระทบ และความทาทาย
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554

หองประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย อุไรรัตน  มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2554 เร่ือง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการกาวสูประชาคม
อาเซียน : โอกาส ผลกระทบ และความทาทาย กําหนดข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดทํายุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ. 2558 และเผยแพรใหสถาบันอุดมศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการ เพื่อรองรับการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน พรอมทั้งใหจัดทําเปนแผนปฏิบัติการอาเซียนดาน การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ

การกลาวตอนรับและปาฐกถาพิเศษ

ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กลาว
ตอนรับและไดมีปาฐกถาพิเศษ สรุปความไดดังนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมบุคลากรตอเนื่องกันมา คร้ังนี้
เปนปที่ 11 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดบทบาทและทิศทางที่จะกาว
ตอไป โดยในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยรังสิต ไดประกาศนโยบาย
เสนทางสูความเปนเลิศ (Road Map to Excellence) โดยเนนใน 5
องคประกอบ ไดแก ตองมีความสามารถในการแขงขัน (Competitive-
ness) ตองกาวไกลเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University)
ตองกาวไปสูความเปนนานาชาติ  (Internationalization) ตองรับรอง
มาตรฐานได (Certificate)  และตองพรอมตอโลกความจริง (Readiness
for the Real World) โดยมหาวิทยาลัยรังสิตมีเปาหมายมุงสูการเปน
นานาชาติโดยเนนใน 2 ดาน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา
ตางประเทศ มีการกําหนดเปาหมายใหสอนเปนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน
ปละ 10% มาอยางตอเนื่อง สําหรับปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัย
รังสิตชูแนวคิดที่วา มหาวิทยาลัยรังสิตคือขุมพลังแหงปญญาของชาติ
เพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปสูการเปนสังคมธรรมาธิปไตย และต้ังแต
ปการศึกษา 2554  เปนตนไป มหาวิทยาลัยรังสิตมีภารกิจที่ตองทํา
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอทางการเมืองซึ่งมีสองทางเลือก
คือ change กับ ช้ําซึ่งก็ยังไมอาจจะรูไดวาจะเปนอยางไร เมื่อดูสภา

*รองผูอํานวยการฝายพัฒนา สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

พัชรา หาญเจริญกิจ*   สรุปการประชุม
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ผูแทนฯ ของไทยก็มีคนไรคุณภาพเขาไปมากมาย ซึ่งเปน ผลมาจากคุณภาพของคนเลือก นอกจากนี้ ประชาชนคนไทย
จํานวนไมนอยก็มีคานิยมขอใหไดเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยไมตองทํางาน  เปนเพราะบบการศึกษาของเราไมสามารถทําใหคน
แยกแยะระหวางคนดีกับคนชั่วได และที่สําคัญการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 จะนําความเปลี่ยน-
แปลงมาสูชีวิตของเราอีกหลายประการ

เมื่อไมนานมานี้ มีบทความเผยแพรฉบับหนึ่งระบุวาเปนเสียงสะทอน
มาจากคนไทยที่ ต องการเห็นการปฏิรูป เขาได ต้ั งคําถามไวใน
บทความถึงความแตกตางระหวางประเทศที่ พัฒนาแลวกับประเทศ
ดอยพัฒนาหรือความแตกตางระหวางประเทศ ที่ สามารถรักษา
เอกราชไวไดกับประเทศที่เคยสูญเสียเอกราช ตัวอยางที่เห็นกันอยู
ก็อยางเชนประเทศญี่ ปุนและประเทศเยอรมัน ทั้ งสองประเทศนี้
แมจะเคยเปนประเทศที่แพสงคราม แตก็สามารถกลับมาย่ิงใหญ
ในเศรษฐกิจโลกได เขาทําไดอยางไร  แตกับประเทศที่เกาแกและ
รํ่ารวยดวยอารยธรรมมายาวนานกวา 3,000 ป เชน ประเทศอินเดีย
กับประเทศอียิปต แตผูคนในประเทศสวนใหญก็ยังคงยากจนและไร
ความหวังอยูเหมือนเดิม แตกตางจากประเทศเกิดใหมๆ อยางสิงคโปร
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เหลานี้เปนประเทศเล็กๆ มีประวัติศาสตร
อายุไมถึง 100 ป และดูเหมือนวาจะเปนประเทศที่ไมมีศักยภาพ และ
ลาหลังกวาประเทศไทย แตวันนี้ประเทศเหลานี้กลับมีการพัฒนาจน
กลายมาเปนประเทศที่รํ่ารวย มีความกาวหนาและมั่นคงระดับตนๆ
ของโลก

หากจะถามวาเปนเพราะความแตกตางในเร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศที่พัฒนาแลว กับประเทศ
ดอยพัฒนาใชหรือไม ก็ขอใหลองพิจารณาดูประเทศญี่ปุนเปนตัวอยาง ประเทศญี่ปุนมีพื้นที่เพื่อการ เกษตรกรรมนอยมาก
เนื่องจากพื้นที่กวา 80% ของประเทศเปนภูเขา ไมเหมาะกับการทําการเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น แตญี่ปุนกลับสรางตนเองใหเปน
ประเทศที่สามารถสงออกเร่ืองอาหารและสินคาเกษตรไดในอันดับตน ๆ ของโลก หรือกรณีของประเทศสวิสเซอรแลนด
ซึ่งเปนประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ปหนึ่งๆ สามารถทําการเกษตรไดเพียง 4 เดือน และที่มหัศจรรยไปกวานั้น คือ
ไมมีการทําไรโกโกในประเทศสวิสเซอรแลนดเลยแมแตนอย แตเขากลับสามารถทําช็อคโกแลตสงออกเปนรายใหญ
ของโลกได อีกทั้งเขายังไดนําเร่ืองของความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา และความมีระเบียบของคนในสังคมมาใชใหเปน
ประโยชน จนเปนที่ยอมรับวาธนาคารของประเทศสวิสเซอรแลนด เปนธนาคารที่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก

สุดทายหากจะอางถึงความแตกตางที่เกิดจากสีผิวและเผาพันธุของผูคนในแตละประเทศ กลับพบวา แรงงาน
ที่ เคยมีนิสัยเกียจครานเมื่ออยู ในประเทศของตนเอง กลับกลายเปนแรงงานที่ขยันขันแข็งและมีคุณภาพข้ึนมาได
เมื่อตองยายไปทํามาหากินในประเทศที่เจริญแลว นั่นก็เปนเพราะบรรยากาศในประเทศที่พัฒนาแลว จะไมอนุญาตใหใคร
ข้ีเกียจหรือเกาะคนอ่ืนกินเปนอันขาด ถาเชนนั้นปจจัยใดกันเลาที่ทําใหเกิดความแตกตาง ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับ
ประเทศที่ยังไมพัฒนา

คําตอบก็คือ "ทัศนคติ" ของคนในประเทศที่พัฒนา แลวนั่นเองที่ฝงรากลึกยาวนานปผานระบบการศึกษาและ
การอบรมปลูกฝงจากรุนสูรุนจนลายเปน "คานิยม" ของคน ในสังคมที่ไดสรางความแข็งแกรงดังที่ไดกลาวมา ซึ่งพฤติกรรม
ของคนในประเทศที่พัฒนา แลวสวนใหญจะดําเนินชีวิตอยูบนหลักปรัชญาที่สําคัญ คือ
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1. มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
2. มีความซื่อสัตย (Ingrity)
3. มีความรักในงาน (Work Loving)
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
5. มีจิตใจมุงมั่นเพื่อสูความเปนที่หนึ่ง
6. มีความเคารพตอกฎระเบียบ (Respect to the law &

rules)
7. มีความเคารพตอสิทธิของผูอ่ืน
8. มีความตรงตอเวลา
9. รูจักอดออมและสนใจในการลงทุนอยางมีเหตุมีผล

เมื่อลองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคนสิงคโปรกับคนไทย จะพบคุณลักษณะสําคัญที่ ทําใหประเทศเล็กๆ
อยางสิงคโปรสามารถกาวข้ึนไปยืนอยูแถวหนาไดอยางเต็มภาคภูมิก็คือ ความมีระ เบียบวินัย ความต่ืนตัว ความตรงตอ
เวลาและความซื่อสัตย  ซึ่งตรงกันขามกับคนไทยที่ขาดทัศนคติและแรงผลักดันที่สอดคลองตามหลักปรัชญาการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้น การจะพัฒนาประเทศใหสําเร็จไดนั้นตองเร่ิมจากการพัฒนา "คน" ดังคําสอนของ ขงจื้อ" ที่กลาวไววา
"หากเจาวางแผนไว 1 ป...จงปลูกขาว หากวางแผน 10 ป...จงปลูกตนไม และหากวางแผน 100 ป...จงปลูกปญญา
ใหลูกหลาน"

สถานการณโลกในปจจุบัน
โลกผานวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของยุคตางๆ มาอยางตอเนื่อง นับต้ังแตป ค.ศ.1300 ซึ่งนับเปนคลื่นลูก

ที่หนึ่งคือ "ยุคปฏิวัติเกษตรกรรม" ที่ไดสรางรายไดใหแกประเทศเกษตรกรรม ตอมาประมาณป ค.ศ.1800 ไดเกิดคลื่น
ลูกที่สองที่เรียกวา "ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม" ยุคนี้ไดสรางความมั่งคั่งมั่นคงและเกิดประเทศรํ่ารวยข้ึนเปนจํานวนมาก
จนมาถึงป ค.ศ. 1965 คลื่นลูกที่สามคือ "ยุคปฏิวัติสารสนเทศ" ไดเกิดข้ึน สารสนเทศและองคความรู ที่เกิดข้ึนในชวงเวลา
ที่วานี้ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับโลกอยางมากมายมหาศาล และเมื่อไมกี่ป ที่ผานมานี่เอง คือ เมื่อประมาณป
ค.ศ. 2004 ประเทศมหาอํานาจ 2 ประเทศทางฝงตะวันออกของแผนที่โลกคือ จีนและอินเดียไดผนึกกําลังกันและกอใหเกิด
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจกลายเปนคลื่นลูกที่ 4 ที่เรียกวา "ยุคชินเดีย" (Chindia) ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่ประเทศ
มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา (United States of America) และหลายประเทศในยุโรป (United States of Europe) เร่ิม
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจและพลังอํานาจเร่ิมเสื่อมถอย
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การรวมตัวของอาเซียน
ประชาคมอาเซียนเมื่อเร่ิมกอต้ังข้ึนนั้นมีวัตถุประสงคสําคัญก็คือ เพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต อันจะนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ
การคาระหวางประเทศในโลกเร่ิมมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงมากข้ึน ทําใหประเทศในอาเซียนตองหันมากระชับและ
ขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันใหมากข้ึน ซึ่งเปนวิสัยทัศนที่มุงเนนในเร่ือง ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
สามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ไดเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม หลังการเกิดประชาคมอาเซียน ภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมได เชน การติดตอสื่อสารและการเดินทางไปมาระหวางกันจะมีความสะดวกรวดเร็ว ตลาดแรงงาน
สามารถเคลื่อนยายไปมาระหวางกันไดอยางเสรี จะมีความเปลี่ยนแปลงในเร่ือง พหุวัฒนธรรม ซึ่งจะมีความหลากหลาย
ดังนั้น  สถาบันการศึกษา บัณฑิตตองเตรียมพรอมในเร่ืองทักษะที่จําเปน ในการทํางาน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การเตรียมสําหรับการดํารงชีวิตภายใตความหลากหลายที่อาจจะนําไปสู ความขัดแยงในสังคมได

อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีความพรอมและไดเปรียบกวาหลายประเทศในอาเซียน แตก็มีความเสี่ยงที่ตอง
ระมัดระวังไมวาจะเปนเร่ืองของอํานาจอธิปไตยและความมั่นคง การขาดดุลทางการคาระหวางกัน และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมา นอกจากนี้ยังมีเร่ืองความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการตกลงกันใหชัดเจน
เพื่อไมใหขัดกับผลประโยชนของไทย รวมทั้งเร่ืองของแรงงานที่มีทักษะสูงแตราคาถูก ที่จะหลั่งไหลเขามามากข้ึน ซึ่ง
จะทําใหคนไทยหลายอาชีพหางานไดยากหรือไดคาตอบแทนที่ตํ่าลง

มหาวิทยาลัยรังสิตกับกับประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยรังสิต ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับกาวเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีกลไกในการดําเนินการ
เชน การเปดหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) การพัฒนาคุณภาพอาจารย การมีระบบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยดูแล
นักศึกษา และยังมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชวยสงเสริมเร่ืองการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกัน
การพัฒนา บุคลากรสายสนับสนุนดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหรู เทาทันขาวสารขอมูล สรางการตระหนักรับรูทั้งใน
เร่ืองทักษะ ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในทุกๆ ดาน
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การอภิปราย เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการกาวสูประชาคมอาเซียน : โอกาส ผลกระทบ และความทาทาย
นาวาตรี ดร.อิทธิ ดิษฐบรรจง
อธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการตางประเทศ
นายพินิติ รตะนานุกูล
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
คณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  ผูดําเนินการอภิปราย

นาวาตรี ดร.อิทธิ ดิษฐบรรจง
อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ

วิทยากรทานแรกไดเร่ิมตนการอภิปรายดวยการปูพื้นฐานพัฒนาการของอาเซียนวา
ถือกําเนิดที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิก เมื่อรวมกอต้ังรวม 5
ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ สิงคโปร ตอมาในป พ.ศ.2527
บรูไน ดารุสซาลาม ไดเขามาเปนสมาชิก ตามดวยเวียดนามเขามาเปนสมาชิกเมื่อป พ.ศ.
2538  ขณะที่พมาและลาวไดเขามาเปนสมาชิกในป พ.ศ.2540 และประเทศสุดทาย
คือกัมพูชา เขามาเปนสมาชิกอาเซียน เมื่อป พ.ศ.2542 ปจจุบันอาเซียนมีประเทศ
สมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ลานคน ขอมูลสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับอาเซียนที่ควรทราบคือ อาเซียนมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 4.5 ลานตาราง
กิโลเมตร มี ผลิตภัณฑมวลรวมหรือจีดีพี (GDP) เทากับ 1,540 ลานดอลลารสหรัฐ และมี
การคารวมเทากับ 1,800 ลานดอลลารสหรัฐ

ความสําคัญดานเศรษฐกิจของอาเซียนตอไทย
อาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทยต้ังแตป พ.ศ.2545 จนถึงปจจุบันคิดเปน รอยละ 22-
24 ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย และในป พ.ศ. 2554 มูลคา การคาไทยกับอาเซียน
เพิ่มข้ึนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2553 ไทยไดเปรียบดุลการคามากกวา 1 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐตอป อาเซียนเขามาลงทุนในไทย จํานวน 669.43 ลานดอลลารสหรัฐ
และไทยไปลงทุนในอาเซียน จํานวน 1,962.01 ลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูลป พ.ศ. 2552)
ในป พ.ศ. 2553 มีนักทองเที่ยวอาเซียน จํานวน 4.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 28.45 ของ
นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด
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ความรวมมือทางดานการศึกษากับอาเซียน
การรวมตัวของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เปนโอกาสสําหรับประเทศไทยเนื่องจากเรามีความพรอมในหลายๆ ดาน

รวมทั้งดานการศึกษาหากมีการเตรียมความพรอมใหบัณฑิตที่กําลังจะจบการศึกษามีทักษะ ความรูเพียงพอ ก็จะสามารถ
ไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนไดงายข้ึน เชนเดียวกันบุคลากรในบางสาขาอาชีพจากประเทศ ในกลุมก็จะสามารถเขามา
ทํางานในประเทศไทยไดมากข้ึน ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงฯ ไดเขาไปสนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะทําหลักสูตร
อาเซียน เปนหลักสูตรระหวางประเทศ โดยจะเขียนตําราเรียนรวมกัน 10 ประเทศ โดยกระทรวงฯ จะนําเงินจากกองทุน
อาเซียนมาชวยสนับสนุน ผานทางผูแทนถาวรของอาเซียน และในปนี้เราจะจัดโครงการ "การแนะนําทุนจากอาเซียน"
ซึ่งจะมีผูแทนอาเซียนมาพูดใหฟงเกี่ยวกับทุนของอาเซียน วิธีการขอทุนรวมทั้งการอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอทุน
อยางไรก็ตาม เร่ืองเรงดวนที่ประเทศไทยตองทําขณะนี้ คือการเตรียมคนไทยใหพรอมสําหรับการเปนพลเมืองอาเซียน
แมจะยังขาดแคลนบุคลากรที่จะทําหนาที่ใหความรู ก็ตาม แตทราบมาวาขณะนี้ สกอ. ไดรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยต้ังศูนยอาเซียนศึกษาแหงชาติข้ึน โดย องคการนี้จะทําหนาที่หลักในการเชื่อมโยงศูนยอาเซียนในที่ตางๆ
ใหเชื่อมโยงกันและประสานงานในการใหความชวยเหลือแกสถาบันที่ประสบปญหา

นายพินิติ รตะนานุกูล
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

วิทยากรทานตอมาไดกลาววา สกอ. ไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน
เร่ื องการเตรียมความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อสู ประชาคม
อาเซียนมาโดยตลอด ประการแรกคือ การจัดต้ังเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network; AUN) ซึ่ง เปนความรวมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ของประเทศอาเซียน กอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2538
ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยของไทยเขารวม เปนสมาชิกแลว 4 แหง จากทั้งหมด
26 แหง ไดแก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยมหิดล ประโยชนที่ ไดจากความ
รวมมือของเครือขาย มหาวิทยาลัยอาเซียน คือ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
โครงการทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหวาง
มหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาจากรัฐบาลที่ เปนประเทศคู เจรจากับ
อาเซียน เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเรียกวา AUN Scholarship  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมความรวมมือที่ เ รียกว า เครือขายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance
: AUNQA) AUNQA กอต้ังข้ึนในป พ.ศ.2541 โดยวัตถุประสงคเพื่อสราง
กลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปน
สมาชิกใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งตอไปนักศึกษาสามารถไปเรียน
ที่ไหนในอาเซียนก็ได โดยมี QA เปนกรอบในการควบคุมคุณภาพ

http://www.etvmac.tv/news/2011/11/1521
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ประการตอมา สกอ. ผลักดันในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาภายใตกรอบของอาเซียน โดยโครงการ
ที่กําลังทําอยูตอนนี้ คือ M-I-T Mobility Programme เปนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
โดยริเร่ิมใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนเปนเวลา 1 เทอม โดย สกอ. จะดูแลในเร่ืองคาใชจายใหนักศึกษาทั้งหมด
เปาหมายของโครงการนี้คือการสรางความต่ืนตัว ความกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ลดความแตกตาง
ระหวางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก การแลกเปลี่ยนนี้จะทําใหเกิดความรูและกอใหเกิดการพัฒนา
ในเร่ืองของหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัย โดยโครงการจะสนับสนุน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีใน 5
สาขาวิชาที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ คือ เกษตรศาสตร ภาษาและวัฒนธรรม การบริการและการทองเที่ยว
ธุรกิจระหวางประเทศ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา มีมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยเขารวมโครงการแลว 6 แหง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
คณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากรทานสุดทายไดกลาววา มหาวิทยาลัยในไทยเอง
ก็ตองปรับตัว การปรับตัวในที่นี้ไมใชการทําตามมหาวิทยาลัย
ชั้นนําอยางของสิงคโปรหรือฮองกง ซึ่งเนนความเปนสากลมาก
เกินไปจนเหมือนเปนมหาวิทยาลัยของยุโรปหรืออเมริกาที่มา
เปดสอนที่สิงคโปร อยากใหผูที่ เกี่ยวของลองคิดใหไกลออกไปจาก
อาเซียนหรือ Beyond ASEAN อยาตีกรอบเฉพาะอาเซียน
ใหคิดถึงนักศึกษาจากยุโรปหรืออเมริกาที่อยากจะมาเรียนใน
ประเทศไทย หรือประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เพราะเรามีจุดเดนที่
เรียกวา อัตลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) อยางประเทศไทย
เรา ก็มีจุดเดน ของเราทั้งในเร่ืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
ก็ใหเนนจุดเดนนี้และพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนไป  ไมใชตอนนี้เราให
ความสําคัญกับอาเซียน ทุกมหาวิทยาลัยตองเปดอาเซียนศึกษา
เหมือนกันหมด ที่สําคัญมหาวิทยาลัยสรางใหบัณฑิตมีความรู
ความสามารถคือ ตองเกงจริง นอกจากนี้ยังตองพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและไอที และตองไมละทิ้งความเปนไทยซึ่งเปน
จุดเดนของเรา เมื่อมีนักศึกษาจากยุโรป อเมริกา หรือแคนาดา
สนใจมาเรียน สุดทายนักศึกษาจากประเทศในอาเซียนก็จะตาม
มาเรียนกันเอง
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สุดทายวิทยากรไดสรุปวาประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในหลายเร่ือง ทั้งการสรางความตระหนักรูใหกับ
ประชาชน การผนวกวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการของอาเซียนเขาสูนโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ การจัดระบบ
การบริหารใหมใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ใหมโดยการปรับหรือแกไขโครงสรางของหนวยราชการ  การสรางองค
ความรูของหนวยราชการ ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและทันตอการเคลื่อนไหวของอาเซียน
การจัดต้ังสํานักงานหรือสวนความรวมมืออาเซียนในสวนราชการใหเปนจุดประสานเครือขายในการขับเคลื่อนการเปน
ประชาคมอาเซียนในสวนราชการของไทย ทางดานการศึกษาวิทยากรใหความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
มีจํานวน เพิ่มมากข้ึนแตเปนไปอยางไรทิศทางและมีปญหาในเร่ืองการบริหารจัดการ รวมทั้งคุณภาพของอาจารย
และการหดตัวของประชากรไทยทําใหจะมีจํานวนนักเรียนเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาลดนอยลง สถาบันการศึกษา
ตองหันมาพิจารณาในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวะมากข้ึน รวมทั้งมีแผนในการรับนักศึกษาอาเซียน
มาทดแทนจํานวนนักศึกษาไทยที่จะลดจํานวนลง แตสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งจะชวยให
สถาบันการศึกษา สามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดทั้งในและนอกอาเซียน
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ปราสาทแหงกรุงปราก (Prague Castle) ต้ังอยูริมฝง
แมนํ้าวอลตาวา (Vltava)

หากทานเคยไปเยือนกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก ในยุโรปมาแลว คงไดเคยเดินขามสะพานคารลูฟ
(Karluv most) หรือสะพานชารลส (Charles Bridge) สะพาน
โบราณเก าแกและย่ิ งใหญทอดยาวเหนื อแมน้ํ าวอลตาวา
(Vltava) ตามบันทึกประวัติศาสตร สะพานนี้ถูกสรางข้ึนใน ค.ศ.
1085 เมื่อ เจาชายวราติสลาฟที่ 2 ไดเสด็จข้ึนครองราชย พระองค
ทรงยายพระราชตําหนักมาพํานักที่ Vysehrad และโปรดใหสราง
สะพานขามแมน้ําวอลตาวา (Vltava) โดยขนามนามสะพานนี้วา
สะพาน Judith ซึ่งไดพังทลายลงเมื่อป ค.ศ. 1342 และมีการสราง
สะพานคารลูฟ ซึ่งภาษาเช็กใชวา Karluv สวนภาษาอังกฤษ

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ*

หองสมุดโบราณสตราฮอฟแหงกรุงปราก
(Strahov Library - Strahovska kanihovna)

*ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียกวา สะพานชารลส (Charles) ข้ึนมาแทนในอีก 15 ปตอมา เมื่อเดินขามสะพานนี้จากฝงตะวันออกไปยังฝงตะวันตก
จะพบกับความย่ิงใหญอลังการสูงสงาของปราสาทแหงกรุงปราก (Prague Castle) อยูเหนือแมน้ําบนเนินเขา Hradchin
ปราสาทแหงนี้สรางข้ึนในปลายคริสตศตวรรษที่ 9 โดย กษัตริยบอริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec) และมีการ
ขนานนามปราสาทแหงนี้วา ปราฮา (Praha) ซึ่งเปนชื่อเรียกกรุงปรากในภาษาเช็ก

สะพานคารลูฟ (Karluv most) หรือสะพานชารลส
(Charles Bridge) ทอดยาวเหนือแมนํ้าวอลตาวา (Vltava)

ผู เขียนมีโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเช็กและ
ออสเตรีย ดวยวิธีการเดินทางแบบมีกระเปาลอลาก 1 ใบ และ
อยากไปไหน (ฉัน) ก็ไปตามใจ (ฉัน) นั่งรถไฟไปเมืองตางๆ
เร่ิมตนดวยกรุงปราก เมืองเชสกีครุมลอฟ ซัลบวรก และกรุง
เวียนนา และแนนอนวา สถานที่ที่แวะนั้น ไดบรรจุโปรแกรมเยือน
หองสมุดไวดวย บทความนําชมหองสมุดฉบับนี้ ผูเขียนจึงขอ
เ ร่ิ มต นด วย "ห องสมุ ดโบราณสตราฮอฟ (Strahovska
Kanihovna หรือ Strahov Library)" ซึ่งต้ังอยูในบริเวณอาราม
สตราฮอฟ (Strahovsky Klaster หรือ Strahov Monastery) วัด
แหงคริสตศาสนาที่ สําคัญและเกาแกแหงหนึ่ งของกรุงปราก
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
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ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก หรือ Czech Republic เปนประเทศต้ังอยูใจกลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี

ออสเตรีย สโลวะเกีย โปแลนด  มีพื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งสิ้น 10.28 ลานคน ใชภาษาเช็กเปน
ภาษาประจําชาติ และมีเงินสองสกุล คือ เช็กโครน (CZK) และเงินยูโร (EURO)ในฐานะที่เปนหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป
มีกรุงปราก (Praha หรือ Praque) ซึ่งต้ังอยูกึ่งกลางประเทศเปนเมืองหลวง โดยมีพื้นที่ 496 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรประมาณ 1.2 ลานคน เมื่อ ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศใหกรุงปรากเปนเมืองมรดกโลก

อารามสตราฮอฟ (Strahovsky Klaster หรือ Strahov Monastery)
อารามสตราฮอฟ (Strahov) เปนวัดของคริสศาสนาต้ังอยู ใกลปราสาทปราก เปนศูนยกลางของนิกาย

Premonstratensian ต้ังแตศตวรรษที่ 12  อาคารตางๆ ในบริเวณอารามนับเปนหนึ่งในอาคารประวัติศาสตรที่สําคัญ
ที่สุดในกรุงปราก ไมวาจะเปน แกลลอร่ีรูปภาพ โบสถ และหองสมุดโบราณ Strahov ซึ่งเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร
มากมายและหองโถงตางๆ ภายในบริเวณอาราม  คําวา "Strahov " เปนภาษาเช็ก มีความหมายวา "Guarding place"
หรือหมายความวา "ดานหรือปอมรักษาการณ" ซึ่งใกลเคียงกับสภาพภูมิศาสตรที่อารามนี้ต้ังอยูบริเวณไมไกลจากทางเขา
ปราสาทปราก จึงเปรียบเสมือนดานกอนเขาปราสาทนั่นเอง

อาราม Strahov กอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1140 โดยบิชอปจินดริช ซิค (Jindrich Zdik) และ เจาชายวลาดิสลาฟที่ 2
(Prince Vladislav II) ซึ่งตอมาข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริยวลาดิสลาฟที่ 1 (Vladislav I)  ชื่อของอารามวา "Strahov"
หมายถึง "สถานที่ปกปอง" เพราะต้ังอยูใกลทางไปสูปราสาทปราก

พระอารามสตราฮอฟเปนอาคารแบบโรมันที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็กและอาจจะในยุโรปในชวงเวลานั้น
และกลายเปนปูชนียสถานที่สําคัญในค.ศ.1627 เมื่ออัฐิของทานเซนตนอรเบิรต (St. Norbert) ถูกอัญเชิญมา เมือง
Magdeburg ทานเซนตนอรเบิรตนี้ เปนนักบุญสําคัญผูกอต้ังนิกาย Premonstratensian  ในค.ศ. 1120 ในประเทศฝร่ังเศส
ในหุบเขา Premontre  ปจจุบัน อัฐิของทานถูกเก็บรักษาไวที่บสถเซนตวอรซิลา (St. Vorsila)

ปายช่ืออาราม Strahovsky Klaster

ประตูทางเขาอารามสตราฮอฟ
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ในป ค.ศ. 1648 มหาวิหารของ Strahov ถูกทําลายโดยกองกําลังทหารสวีเดน และตอมาถูกสรางใหมอยางสวยงาม
โดยสถาปนิก หลายคนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ไดแก  KI Dienzenhofer, Lurago, Jean Baptiste Mathey และกลายเปน
ศูนยกลางที่สําคัญของคริสตจักรคาทอลิก  มีการตกแตงที่สวยงามดวยจิตรกรรมฝาผนังและสถาปตยกรรมปูนปน

บริเวณพระอาราม Strahov นี้ มีความรมร่ืนสวยงามดวยสวนดอกไม มีศาลาและระเบียงสไตลบาร็อค ประตู
ทางเขาอารามเปนสถาปตยกรรมบาร็อคสมัยศตวรรษที่ 18 เปนรูปปนของนักบุญเซนตนอรเบิรด และนักบุญอ่ืนๆ ในสมัย
เดียวกันอยูสองขางเหนือประตู

จัตุรัสเมื่อเดินผานทางเขาอาราม

ลานจตุรัสในอาราม มีอาคารสีสดใสและดอกไมกําลังบาน
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ทางเดินไปสูโบสถ

โบสถยามฟาใส



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2554 ••• 29

หองสมุดสตราฮอฟ (Strahov Knihovna)
หองสมุดแหงพระอารามสตราฮอฟ เปนหนึงในสถานที่สําคัญของพระอารามแหงนี้ หองสมุดเปนอาคารเอกเทศ

ถูกจัดใหเปนหองสมุดที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่งในยุโรป มีหนังสือและเอกสาร ตนฉบับตัวเขียน (Manuscripts) ที่มีคุณคา
จํานวนมากกวา 200,000 รายการ เปนเอกสารหรือหนังสือโบราณในระหวางยุคศตวรรษที่ 16 และ 18 ถึง 3,000 กวา
รายการ และตนฉบับตัวเขียน (เขียนดวย ลายมือหรือ Manuscripts) จํานวนกวา 1,500รายการ หองสมุดต้ังอยูบนชั้นสอง
ของอาคาร แบงออกเปน 2 หองโถงขนาดใหญ ไดแก หองเทววิทยา (Theology Hall) และหองปรัชญา (Philosophy Hall)

ปายแสดงรูปหองปรัชญาและเวลาเปดปด

อาคารหองสมุดสตราฮอฟ

                                ผูเขียนที่หนาทางเขาอาคารหองสมุด

หองเทววิ ทยา (Theology Hall)
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สร าง ข้ึ นโดย Giovanni Domenico Orsi ในป  ค.ศ. 1679 ตกแต งในสไตล บาร็ อค
เปนหองที่เก็บเอกสารโบราณที่มีคุณคาโดยเฉพาะคัมภีรคริสตศาสนา "1671 parchment" ที่เกาแกที่สุด หนังสือโบราณ
ต้ังแตศตวรรษที่ 9 โดยเฉพาะตนฉบับ Evangeliary Strahov  ซึ่งเปนคือหนังสือฉบับลายมือที่เย็บเลม และหุมปกดวยมือ
อยางสวยงามประดับปกดวยอัญมณีทรงคุณคา นับวามีคุณคาทางประวัติศาสตรและวรรณคดี นอกจากนี้ ยังมีลูกโลกดัตช
จากศตวรรษที่ 17 (เปนที่ทราบกันดีวา ชาวดัชคือนักเดินทางและชํานาญทําแผนที่โลก โดยเฉพาะแผนที่เดินเรือ)
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หองปรัชญา (Philosophy Hall) ซึ่งใหญกวาหองเทววิทยา สรางข้ึนภายหลังโดย Jan Ignaz Palliardi เมื่อสงคราม
สามสิบปอันยาวนานในยุโรปสงบลง ในชวงศตวรรษที่ 17-18 หองสมุดไดรวบรวมหนังสือหลายเลมกลับมาไวในครอบครอง
รวมทั้งไดรับเอกสารทางศาสนาจาก Louka's Convent ในแควนโมราเวีย (Moravia)  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการขยายบริเวณ
เก็บ หนังสือ ทําใหมีการสรางหองปรัชญาข้ึน หองนี้ออกแบบในสไตลโรมันคลาสิค เก็บหนังสือจํานวนกวา 50,000 เลม
เพดานของหองโถงมีจิตรกรรมแบบเฟรสโก (Frescos) หรือภาพวาดปูนเปยกที่นาต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งวาดโดยจิตรกรชื่อ Franz.
Maultbertsch  ภาพดังกลาว แสดงถึงมนุษยชาติตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งความรู (Human's Fight for Knowledge)

(สําหรับหองนี้ ผูเขียนไมไดรับอนุญาตใหถายรูป จึงขออนุญาตใชภาพที่ถายโดยชางภาพซึ่งวางไวบน Wikipedia)

เครดิตภาพ: Yelkrokoyade, 14 July 2009,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biblioth%C3%A8que_monast%C3%A8re_Strahov_2.jpg)
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เนื่องดวย หองสมุดสตราฮอฟเก็บเอกสารโบราณที่มีความสําคัญ เพราะฉะนั้น เอกสารโบราณจํานวนหนึ่ง
(จํานวนมาก) จัดเปนเอกสารอนุรักษ และเปนแหลงอางอิงทางประวัติศาสตรและวรรณคดี ดังนั้น นอกจากจะเปนหองสมุด
แลว ยังเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑดวย หนังสือบางคอลเล็กชั่นจึงหามการใช เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนพิเศษเพื่อการ
คนควาวิจัย ภายในหองโถงทั้งสองแหงมีการปองกันแสงเพื่อรักษาหนังสือ หามหยิบหนังสือหรือเอกสาร หามการถายรูป
โดยใชแสงแฟลช

อยางไรก็ดี เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาวิจัย หองสมุดไดจัดบริเวณสําหรับการคนวาและอานหนังสือ (Edu-
cation Hall) แกผูใชดวย แตหนังสือในหองสมุดทุกเลมหามยืมออก

หองสมุดสตราฮอฟ เปดใหเขาใชและเขาชมทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น. ยกเวนวันคริสตมาสและวันอาทิตย
อีสเตอร โดยเสียคาเขาชม คนละ 80 โครน (CZK)

นอกจากนี้ หากทานผูอานสนใจชมภาพหรือบรรยากาศของหองสมุดสตราฮอฟแบบเสมือนจริง มองไดรอบแบบ
360 องศา โดยเฉพาะในหองปรัชญา (Philosophy Hall) ไดมีการจัดทําเปน 360 degree Panorama Virtual Tour ที่เว็บไซต
http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html  ซึ่งเกิดข้ึนโดยความรวมมือของคณะบริหารหองสมุดกับเว็บไซต
360cities.net เมื่อ ป ค.ศ. 2011 เมื่อหองสมุดสตราฮอฟจําเปนตองปดชั่วคราวเพื่อซอมแซมปรับปรุง จึงเกิดแนวคิดจัดทํา
เปนสื่อเสมือนเพื่อใหผูที่สนใจและนักทองเที่ยวยังสามารถเขาชมหองสมุดไดผานออนไลน

โถงแสดงนิทรรศการ
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นิทรรศการตนฉบับตัวเขียนและหนังสือโบราณ บริเวณหองอานหนังสือ (Education Hall)
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หองสมุดสตราฮอฟแหงนี้ ผูเขียนประทับใจในความสวยงามทางสถาปตยกรรม และความอลังการของการ
รวบรวมและจัดเก็บหนังสือและเอกสารมาก จนตองไปชมถึง 2 คร้ัง ที่นี่มีบุคคลสําคัญไปเย่ียมมากมาย ดวยความเปน
แหลงสารสนเทศสําคัญทางดานคริสตศาสนา และความสวยงามดานสถาปตยกรรม เปนฉากสําคัญในภาพยนตร
หลายเร่ือง เชน Amadeus Mozart ฯลฯ นอกจากนี้ยังประทับใจและขอบคุณในความนารักของเจาหนาที่หองสมุด
เพราะเรามีเงินคาเขาไมพอ 80 โครน (คือเที่ยวกันจนหมดตัว) แตเขาก็อนุญาตใหเราเขาไปชมได

ตองขอขอบคุณเปนอยางย่ิงคะ “               vám”   (คําขอบคุณในภาษาเช็ก)

รายการอางอิง

"Historical Strahov Library in Prague", (Online 2011).  http://www.prague.cz/strahov-library

"Strahov Library 40 Gigapixels", (Online, March 2011). http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html

Yelkrokoyade, 14 July 2009.  "Philosophy Hall Picture (Online)."
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biblioth%C3%A8que_monast%C3%A8re_Strahov_2.jpg)

 kujied
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําปการศึกษา 2553

นฤมล  พฤกษศิลป*
รัตนาภรณ  กาศโอสถ**

ความเปนมา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรม โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลาย สนองตอบความตองการของผูใช
พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึงการขยายขอบเขตบริการทาง
วิชาการสําหรับผูใช ใหสามารถใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปน
แหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อเผยแพร และใหบริการแกผูใช  นอกจากนี้สํานักหอสมุดมีหนาที่ให
บริการแกผูใช ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต การใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูใช  จึงถือวาเปนภารกิจ อันสําคัญย่ิง

การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนกิจกรรมที่ดําเนินการเปนประจํา
ทุกป เพื่อตองการสรางความมั่นใจวาสํานักหอสมุด ไดจัดบริการแกผูใชซึ่งเปนหัวใจสําคัญไดอยางมีคุณภาพ  และเปน
เคร่ืองมือในการไดขอมูลมาพัฒนาอยางตอเนื่อง แบบสํารวจความพึงพอใจของสํานักหอสมุดไดประยุกตใชแนวทาง
มาตรฐาน LibQUAL ของหองสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัยแหงอเมริกัน ซึ่งประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอการใชบริการในดานตางๆ 6 ดาน ไดแก ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเคร่ืองมือและ
อุปกรณ  ดานการเขาถึงขอมูล ดานการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชหองสมุดของผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชหองสมุดในดานตางๆ ไดแก ดานผูใหบริการ ดานทรัพยากร สารสนเทศ

ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ ดานการเขาถีงขอมูล ดานการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ  ไดแก  ผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่ และนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาและ

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต  จํานวน  1,100  ชุด  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายและไดรับแบบสํารวจกลับคืน
จํานวน  899  ชุด

* รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
** หัวหนาแผนกพัฒนา  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต
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สถานที่ทําการสํารวจ
• กลุมผูบริหาร และคณาจารย  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยรังสิต  สงแบบสํารวจไปใหยังหนวยงาน /คณะ ที่สังกัด
• กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เก็บแบบสํารวจจากผูที่เขามาใชหองสมุด

บริเวณชั้น 2  ชั้น 3  และชั้น 5  ของอาคารหอสมุด
• กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ที่หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี  และหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี

ระยะเวลาในการเก็บแบบสํารวจ
ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2554    เปนเวลา  3  เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสภาพและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในดานตางๆ
2. นําผลที่ ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของสํานักหอสมุด  และสามารถวางแผน

การดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ
แบบสํารวจไดใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชที่มีตอ

การใชบริการในดานตางๆ  ไดแก ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ    ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ   ดานการเขาถึง
ขอมูล   ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ   แบงเปน 3 สวน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ
โดยใหเลือกเพียง 1 คําตอบ

ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ดานผูใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ   ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ   ดานการเขาถึงขอมูล   ดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ  คําถามแบงออกเปน 6  สวน
ลักษณะคําถามเปนชนิดมาตราประมาณคา โดยมีความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ

5 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

                  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
                  1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด

โดยวิเคราะหผลออกมาเปนเกณฑ   3  ระดับ  คือ
คาเฉลี่ยระหวาง 4.01 - 5.00 มีคาเทากับ ดีมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 3.00 - 4.00 มีคาเทากับ ดี
คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00 มีคาเทากับ พอใช

ตอนท่ี  3 คําถามใหเลือกตอบโดยจัดอันดับความพึงพอใจในดานตางๆ  เรียงลําดับจากมากไปนอย
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ผลการสํารวจ
   จากการแจกแบบสํารวจผูใช  ทั้งผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา  จํานวน 1,100 ชุด   ไดรับแบบ

สํารวจกลับคืน  จํานวนทั้งสิ้น 899  ชุด  คิดเปนรอยละ 81.72  ของจํานวนผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด  สรุปผลการสํารวจ
ไดดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจ
1.1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจและประเภทผูใชบริการ

ตารางท่ี 1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามประเภทผูใช

                 ประเภทผูใช             จํานวน (คน)    รอยละ
ผูบริหาร  40   4.45
อาจารย 165 18.35
เจาหนาที่  69   7.68
นักศึกษาระดับปริญญาโท  61   6.79
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 564 62.74
                รวม 899  100

จากตารางที่ 1  ผูตอบแบบสํารวจ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 564  คน  คิดเปนรอยละ
62.74   รองลงมาเปนอาจารย จํานวน 165 คน  คิดเปนรอยละ 18.35  และเจาหนาที่ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ  7.68

1.2  ความถ่ีในการเขาใชสํานักหอสมุด

ตารางท่ี 2 ความถ่ีในการเขาใชสํานักหอสมุด

จากตารางที่ 2 ความถ่ีในการเขาใชบริการสํานักหอสมุด พบวาผูใชจํานวนมากที่สุด 267 คน คิดเปนรอยละ 29.70
เขาใชบริการสํานักหอสมุด 1- 2 คร้ัง ตอสัปดาห รองลงมา 252 คน คิดเปนรอยละ 28.03  เขาใชบริการ สํานักหอสมุด
เดือนละ 1-2 คร้ัง  สวนจํานวนนอยที่สุด 41 คน คิดเปนรอยละ 4.56  เขาใชทุกวัน

          ความถี่ในการเขาใช       จํานวน      รอยละ
ทุกวัน 41 4.56
1-2 คร้ัง / สัปดาห 267 29.70
3-4 คร้ัง / สัปดาห 180 20.02
เดือนละ 1-2 คร้ัง 252 28.03
นานๆ คร้ัง 157 17.46
ไมระบุ 2 0.22
              รวม 899 100
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1.3    เวลาที่เขาใชสํานักหอสมุด

ตารางท่ี 3  ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

จากตารางที่ 3 พบวา ชวงเวลาที่ผูใชเขาใชบริการสํานักหอสมุดมากที่สุดคือ  ชวงเวลา 13.00 -16.00 น. จํานวน
313 คน  คิดเปนรอยละ 34.82 รองลงมาจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 23.36 เขาใชสํานักหอสมุดในชวงเวลา 16.00-
21.00  น.  สําหรับชวงเวลาที่ผูใชเขาใชนอยที่สุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 8.90  คือ ไมแนนอน

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ในตอนที่ 2 เปนขอมูลสรุปผลเกี่ยวกับการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในดานตางๆ ไดแก ดานผูให

บริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ ดานการเขาถึงขอมูล ดานการประชาสัมพันธ ขอมลูขาวสาร
และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังนี้

2.1  ดานผูใหบริการ

ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจดานผูใหบริการ

   ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ    จํานวน   รอยละ
เวลา 08.30 - 11.00 น.   91 10.12
เวลา 11.00 - 13.00 น. 201 22.36
เวลา 13.00 - 16.00 น. 313 34.82
เวลา 16.00 - 21.00 น. 210 23.36
ไมแนนอน   80   8.90
ไมระบุ    4   0.44
             รวม 899   100

ผูใหบริการ
• มีมนุษยสัมพันธที่ดี 3.95 0.74 ดี
• มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 3.89 0.77 ดี
• มีความรอบรูและมีประสบการณในเชิงวิชาการ 3.83 0.81 ดี
• มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม 3.95 0.78 ดี
• มีจํานวนบุคลากรใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง 3.73 0.87 ดี
• มีการใหบริการเปนไปตามลําดับ 4.03 0.82   ดีมาก

                  รวม 3.90 0.64 ดี

ดานผูใหบริการ แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD
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จากตารางที่ 4  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานผูใหบริการโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.90
เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจดานผูใหบริการเปนรายขอในจํานวน  6  ขอ พบวาอยูในระดับดีมาก 1 ขอ และดี 5

ขอ   สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับดีมาก ไดแก  มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลัง (= 4.03) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ในระดับดี มีคาสูงสุดเทากัน ไดแก ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธที่ดี และผูใหบริการมีบุคลิกภาพ และการสื่อสารที่เหมาะสม
( = 3.95)

2.2  ดานทรัพยากรสารสนเทศ

ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในดานทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ
• มีความทันสมัย
• มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
• มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา
วารสาร
• มีความทันสมัย
• มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
• มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

ส่ือโสตทัศน
• มีความทันสมัย
• มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
• มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

หนังสือพิมพ
• มีความหลากหลาย
• มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
ฐานขอมูลครอบคลุมทุกสาขาวิชา
การจัดเรียงหนังสือบนช้ันมีความถูกตองและคนหาไดงาย
การจัดเรียงวารสารบนช้ันมีความถูกตองและคนหาไดงาย
การจัดเรียงหนังสือพิมพฉบับยอนหลังสามารถคนหาไดงาย

รวม

ดานผูใหบริการ แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD

3.36
3.26
3.35

0.85
0.88
0.92

ดี
ดี
ดี

3.53
3.32
3.32

3.35
3.19
3.32

3.77
3.53
3.46
3.51
3.56
3.44
3.41

0.91
0.91
0.91

1.10
1.08
1.07

1.20
1.05
1.08
0.99
1.00
1.14
0.69

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 5  พบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.41

เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศออกเปนรายขอซึ่งมี 15 ขอ พบวาอยูในระดับ ดีทุกขอ
โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนังสือพิมพมีความหลากหลาย  มีคาเฉลี่ย  (  = 3.77) การจัดเรียง
วารสารบนชั้นมีความถูกตองและคนหาไดงาย  มีคาเฉลี่ย 3.56  วารสารมีความทันสมัย  และหนังสือพิมพมีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการ  มีคาเฉลี่ยเทากัน  ( = 3.53)

สําหรับในรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดไดแก สื่อโสตทัศนมีจํานวนเพียงพอ ( = 3.19)

1.4 ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ

ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจดานเคร่ืองมือและอุปกรณ

จากตารางที่ 6  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจดานเคร่ืองมือและอุปกรณโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.29

เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจตามรายขอจํานวน 5 ขอ  พบวาอยูในระดับดีทุกขอ  โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
3 อันดับแรก  ไดแก จุดบริการอินเทอรเน็ตไรสายสะดวก งายตอการใชงาน (  = 3.61) เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการ
สืบคนฐานขอมูล webpac มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (  = 3.29)  เคร่ืองคืนดวยตนเอง อัตโนมัติมีจํานวนเพียงพอ
(  = 3.27)

เครื่องมือและอุปกรณ
• เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนฐานขอมูล webpac

มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
• เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนอินเทอรเน็ต มีจํานวน

เพียงพอตอความตองการ
• เคร่ืองยืมดวยตนเองอัตโนมัติมีจํานวนเพียงพอ
• เคร่ืองคืนดวยตนเองอัตโนมัติมีจํานวนเพียงพอ
• จุดบริการอินเทอรเน็ตไรสายสะดวก งายตอการใชงาน

รวม

ดานเครื่องมือและอุปกรณ แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD

3.29

3.07

3.24
3.27
3.61
3.29

2.26

1.12

1.22
1.23
1.11
1.00

ดี

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
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2.4  ดานการเขาถึงขอมูล

ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจในดานการเขาถึงขอมูล

การเขาถึงขอมูล
• การสืบคนฐานขอมูล webpac มีข้ันตอนที่สะดวกและงาย

ตอการใชงาน
• การแสดงผลการสืบคนบนหนาจอที่ไดจากฐานขอมูล

webpac มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอกับ
ความตองการ

• การสืบคนฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดบอกรับ ผลที่ได
ตรงตอความตองการและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว

รวม

ดานการเขาถึงขอมูล แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD

3.51

3.51

3.42

3.48

1.01

0.97

1.08

0.91

ดี

ดี

ดี

ดี

จากตารางที่ 7  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการเขาถึงขอมูล โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ
3.48

เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจตามรายขอจํานวน 3  ขอ พบวาอยูในระดับดี  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ
การสืบคนฐานขอมูล webpac มีข้ันตอนที่สะดวกและงายตอการใชงาน  และการแสดงผลการสืบคนบน หนาจอที่ไดจาก
ฐานขอมูล webpac มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอกับความตองการ  (  = 3.51)  เทากัน  และการสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนที่หองสมุดบอกรับ ผลที่ไดตรงตอความตองการและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว (   = 3.42)
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2.5  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ตารางท่ี 8  ระดับความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

จากตารางที่ 8  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาสารโดยรวมอยูใน ระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51

เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจตามรายขอ ซึ่งมีจํานวน 5 ขอ พบวาอยูในระดับดีทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด
3  อันดับแรก ไดแก มีปายบอกขอความและประกาศตางๆ อยางชัดเจน (  = 3.57) การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ
มีความนาสนใจ (  = 3.53)  และมีการติดประกาศใหขอมูล / ขาวสารความรูที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ
(  = 3.52)

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
• เอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธฯ
• โฮมเพจของหองสมุด ใหขอมูลประชาสัมพันธ   และ

รายละเอียดเกี่ยวกับหองสมุดไดอยางครบถวนและ
ชัดเจน

• มีการติดประกาศใหขอมูล / ขาวสารความรูที่ทันสมัยและ
ทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ

• การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ มีความนาสนใจ
• มีปายบอกขอความและประกาศตางๆ อยางชัดเจน

รวม

ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD

3.42
3.51

3.52

3.53
3.57
3.51

1.01
0.97

0.88

0.91
0.88
0.78

ดี
ดี

ดี

ดี
ดี
ดี
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0.90
1.07
1.04
1.11
0.83
0.83
0.88

1.05
1.06
1.02
0.69

2.6  ดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ

ตารางท่ี 9 ระดับความพึงพอใจในดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ

สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ
• มีจํานวนที่นั่งอานหนังสืออยางเพียงพอ
• มีจํานวนตูรับฝากสิ่งของเพียงพอและเหมาะสม
• ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาเพียงพอฯ
• มีหองบริการศึกษากลุมเพียงพอ
• มีแสงสวางเพียงพอและเหมาะสม
• มีอุณหภูมิและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
• บรรยากาศภายในหองสมุดมีความเหมาะสมแกการ

นั่งอาน
• ลานพักสายตา และรานกาแฟ
• ตูน้ําด่ืมมีจํานวนเพียงพอ
• หองน้ํามีความสะอาด

รวม

ดานสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ แปลความ
ระดับความพึงพอใจ

              SD

3.75
3.46
3.52
3.29
3.86
3.87
3.85

3.42
3.39
3.61
3.62

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 9 พบวาผูใชมีความพึงพอใจดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.62

เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจตามรายขอจํานวน 10 ขอ  พบวาอยูในระดับดีทุกขอ  โดยระดับที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรกคือ  มีอุณหภูมิและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  (  = 3.87) มีแสงสวางเพียงพอและเหมาะสม (  =
3.86)  และบรรยากาศภายในหองสมุดมีความเหมาะสม  ( = 3.85)

สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  3  อันดับสุดทายไดแก  มีหองบริการศึกษากลุมเพียงพอ (  = 3.29)  มีตูน้ําด่ืม
จํานวนเพียงพอ  (  = 3.39)  และ ลานพักสายตาและรานกาแฟ  ( = 3.42)

จากการสํารวจผลความพึงพอใจทั้ง 6 ดาน พบวาผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ทุกดานมีคาเฉลี่ยโดยรวม
3.53  โดยแยกรายดานทั้ง 6  ดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ

ดานผูใหบริการ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.90
ดานสถานที่  ครุภัณฑ  และบรรยากาศ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.62
ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.51
ดานการเขาถึงขอมูล อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.48
ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.41
ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.29
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ตอนท่ี  3  สิ่งที่ตองการใหสํานักหอสมุด ฯ  ปรับปรุง  โดยเรียงตามลําดับความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับ

ผลสํารวจไดใหผูใชจัดอันดับความสําคัญมากที่สุด   ในเร่ืองที่คิดวาสํานักหอสมุดควรตองมีการปรับปรุง เปนอันดับ
แรกๆ ในดานตางๆ  คือ  ดานบุคลากรผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ   ดานการเขาถึง
ขอมูล ดานสถานที่  ครุภัณฑ และบรรยากาศ   ดานบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน

จากผลสํารวจพบวา  ผูใชบริการมีความตองการใหสํานักหอสมุดฯ ปรับปรุง ในเร่ืองที่คิดวาเปนสิ่งสําคัญ  3  อันดับ
แรก  ไดแก

อันดับที่ 1 ดานทรัพยากรสารสนเทศ (491 คน)
อันดับที่ 2 ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ (434 คน)
อันดับท 3 ดานการเขาถึงขอมูล (335 คน)

การนําผลการสํารวจไปใชประโยชน
สํานักหอสมุด ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการไปใชในการปรับปรุงการบริการและการบริหาร

โดยไดนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด และสํานักหอสมุดไดจัดทําเปนโครงการพัฒนาในดาน
ตางๆ  ไวในแผนปฏิบัติการประจําปตอไป

ผูเขียนทั้งสองในฐานะผูรับผิดชอบในการสํารวจคร้ังนี้ ขอทําหนาที่เปนตัวแทนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต ขอบพระคุณผูใชบริการทุกทาน ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะที่เปน ประโยชนอยางย่ิง
ในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหมีคุณภาพมากข้ึน
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หองสมุด...กับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

เปดประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 นําความต่ืนเตนมาใหประเทศไทยมิใชนอย และคําถามหนึ่ง
ที่พวกเราตางถามตัวเองกันคือ เราตองเตรียมตัวอะไรกันบางในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น ไมไดหมายรวมเฉพาะในภาคเศรษฐกิจเทานั้น เพราะที่จริงแลวประชาคม
อาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ ประชาคมสังคมวัฒนธรรม อาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) จะเห็นวา เรามักจะพุงเปาไปที่ AEC ซึ่งเปนประชาคม เศรษฐกิจเทานั้น ทั้งๆ ที่จริงแลว
ประเทศไทยจําเปนตองเตรียมตัวใหพรอมทั้งทางดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรม

ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนนี้ หองสมุดนับเปนอีกสถาบันหนึ่งที่จําเปนตองมานั่งถาม ทบทวนตัวเองวา
ควรจะมีบทบาทอยางไร ถึงจะสามารถข้ึนรถดวนขบวนอาเซียนไปไดอยางเต็มภาคภูมิ  แนนอนวาบทบาทของหองสมุด
ก็คือ การเปนแหลงศูนยรวมแหงความรูเกี่ยวกับอาเซียน และขณะเดียวกัน หองสมุดก็ตองถามตัวเองวา ถาเราจะกาวสู
อาเซียน เราจะสรางอัตลักษณแบบใดใหกับหองสมุดแบบไทยๆ ของเรา ถาจะพิจารณาในรายละเอียดแลว หองสมุด
สามารถมีบทบาทสําคัญในการนําพาสังคมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ดวยเหตุที่วาการเตรียมความพรอมของประชาชนในประเทศชาติทุกกลุม จําเปนตองอาศัยขอมูล การศึกษาหาความรู
ดังนั้น โดยหนาที่ของบรรณารักษ จึงตองทบทวนวาเราจะเขาไปมี บทบาทตรงนี้ไดอยางไร

ในยุคสมัยปจจุบัน  ปรากฏการณ Google อาจทําใหผูบริโภคขอมูลขาวสาร คิดวา หากเราตองการขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคม เราไมเห็นจําเปนตองเขาหองสมุด เพราะแคสืบคนจาก Google ก็ไดขอมูลเกี่ยวกับ
อาเซียนหรือประชาคมอาเซียนอยางเหลือเฟอแลว สําหรับกรณีนี้ ก็คงตองตอบดวยคําตอบแบบคลาสสิคเดิมๆ คือ แม
Google จะชวยในการสืบคน แตขอมูลที่ Google ใหมานั้นก็มากมายมหาศาล และบางคร้ัง ยังไมคอย ไดผานการกลั่นกรอง
ผูใชจะตองทําการคัดเลือกอยางหนัก และบางคร้ังก็ตัดสินใจยากวาเว็บไหนที่ใหขอมูลได ครบถวนหรือถุกตอง

ดังนั้น จึงจําเปนที่หองสมุดจะตองทําการเปดประตูสูอาเซียน สิ่ งที่บรรณารักษในหองสมุดสามารถปรับ
บทบาทของตนใหเขากับยุคสมัยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง คือ

*ศูนยความรู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

ดร.นฤมล  รื่นไวย*

สาระนารูจําประจําฉบับ.....
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การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดควรจะไดมีการรวบรวมสารสนเทศที่จะเปนประโยชนตอการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน อาจจัดทําเปน

collection เกี่ยวกับประเทศอาเซียน หรือประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย  จัดทําฐานขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับอาเซียน จัดทํา
information files หรือ information package เกี่ยวกับอาเซียน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือความมั่นคง
ที่นาสนใจคือ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่สงเสริม creative economy หรือ เศรษฐกิจสรางสรรค ที่มุงเนนการนํา
ความรูมาใชในการออกแบบ สรางสรรคงาน เชน งานดานศิลปะ วัฒนธรรม ความสวยงาม บันเทิง ฯลฯ ซึ่งเปนแนวทาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติแนวใหม ที่แพรกระจายไปทั่วโลกในปจจุบัน

แหลงทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจเกี่ยวกับอาเซียนแหลงหนึ่ง คือ ASEAN Secretariat Resource Centre
(ARC) ซึ่งกอต้ังโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยเร่ิมแรกไดกอต้ัง ศูนยเอกสารแหงสํานักเลขาธิการอาเซียนข้ึน เมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1976 และเร่ิมเปดดําเนินการในเดือนเมษายน ค.ศ.1977 จากนั้น จึงไดมีการกอต้ัง ศูนยทรัพยากรสํานัก
เลขาธิการอาเซียน (The ASEAN Secretariat Resource Centre: ARC) ข้ึน เมื่อ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ในปจจุบัน
ARC มีงานหลัก 2 ดาน คือ สวนหองสมุด และหอจดหมายเหตุ

สวนหองสมุด เปนการรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืนๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ และสื่อโสตทัศนอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งดานการพัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคา การเมือง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ประชากร และวัฒนธรรม

สวนหอจดหมายเหตุ จะดูแลรักษาในสวนของเอกสารอาเซียน เชน รายงานการประชุม สนธิสัญญา ขอตกลง
อุปกรณที่ใชในการลงนามสัตยาบัน บันทึกความเขาใจ ฯลฯ อยางไรก็ตามเอกสารในสวนนี้ ถือวาเปน ความลับและสามารถ
เขาถึงเฉพาะผูที่เกี่ยวของในสํานักเลขาธิการเทานั้น

ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนนี้ อาจทําในรูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การสรางฐาน
ขอมูลรวมกันระหวางหองสมุดตางในประเทศอาเซียน การจัดทําสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว ตํารา หรือเอกสารตางๆ
รวมกัน เปนตน

การจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริการ
คือการจัดหาสารสนเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาเซียน หรือสิ่งที่ผูใชควรรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน และ

ประชาคมอาเซียน จากเวทีการประชุมวิชาการของชมรมหองสมุดเฉพาะ  ป พ.ศ. 2554 น้ําทิพย  วิภาวิน (2554) ไดกลาว
ไววา ขอมูลหรือสารสนเทศที่หองสมุดควรจัดหาไวบริการเฉพาะ ไดแก

1. บริการสารสนเทศดานการคา ภาษี และการสงออกสินคาไปยังประเทศสมาชิกภายใตขอตกลงของ เขตการคา
เสรีอาเซียน หรือ อาฟตา (AFTA: ASEAN Free Trade Area)

2. บริการสารสนเทศดานอุตสาหกรรม
3. บริการสารสนเทศดานการคลังและการธนาคาร
4. บริการสารสนเทศดานการเกษตร
5. บริการสารสนเทศดานการขนสงและคมนาคม
6. บริการสารสนเทศดานการเมือง ความสามัคคีระหวางประเทศสมาชิกในการแกปญหาอินโดจีน ดานแรงงาน

และปญหาผูอพยพ
7. บริการสารสนเทศดานวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
8. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)
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9. AUN Inter=Library Online (ASEAN University Network Inter-Library Online and Information
Networking among ASEAN Universities (น้ําทิพย วิภาวิน, 2554: 9-15)

แหลงขอมูลอาเซียนอีกแหลงหนึ่งที่นาสนใจ คือ หองสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community  Library)
http://www.asean.cmru.ac.th/

การพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ
บุคลากรของหองสมุด จําเปนตองมีการปรับตัวใหมีความรอบรู 2 ประการคือ ความรอบรูเกี่ยวกับอาเซียน และ

ความรูภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาตางๆ ที่ใชในอาเซียน  นอกจากภาษาอังกฤษแลว ภาษาตระกูล
อินโดนีเซียและมาเลเซีย หรือที่เรียกกันวา บาฮาซา อินโดนีเซียและบาฮาซามาเลยนั้น นับเปนภาษาที่นาสนใจ เพราะใช
พูดกันในหลายๆ ประเทศ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปรบรูไน ทางใตของไทย   อยางไรก็ตาม ภาษาอังกฤษก็นับวา
ยังเปนภาษายอดนิยมที่ใครๆ ก็อยากเรียน เพราะสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง ทั้งการพูด การอาน การเขียน
สําหรับวงการบรรณารักษ  ชมรมบรรณารักษนานาชาติ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ จะใหความสนใจคอยผลักดัน
สรางเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยการเปดหลักสูตร Professional English Training เพื่อจัดการอบรมใหแก
บรรณารักษ และนักเอกสารสนเทศที่สนใจอยูเนืองๆ

นอกจากนั้น หองสมุดยังสามารถจัดทําโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดในอาเซียน นับเปนการเปดโอกาส
ใหบรรณารักษไดเรียนรูการทํางานในระดับนานาประเทศ เพื่อการเรียนรูรวมกัน และแสวงหาวิธีการปฏิบัติที ่ดีที่สุด
ผานทางกิจกรรมการจัดการความรู  การฝกอบรมรวมกัน  การแลกเปลี่ยน บุคลากร  การเย่ียมชมดูงาน  การทํา bench
marking หรือการดําเนินการโครงการวิจัยรวม  ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีประโยชนทั้งในแงของการพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลและสามารถนําผลของการเรียนรูมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดดวยเชนกัน

การพัฒนาผูใช
ในทามกลางยุคสมัยการสืบคนแบบวัฒนธรรมอินเทอรเน็ตและออนไลน บรรณารักษจําเปนตองพัฒนาผูใช

ใหมีความรอบรูดานสารสนเทศ (information literacy) ซึ่งจะคลายคลึงกับ ทักษะในการวิจัย (research skills) นั่นคือ
ผูใชจะตองรูจักเลือกการใชขอมูลสารสนเทศจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือ และมีความครบถวน ถูกตอง เมื่อนํามาใชแลว
ตองมีการใหเกียรติแกเจาของผลงาน  โดยมีการอางอิงแหลงขอมูลสารสนเทศ และไมทําการ ลอกเลียน อีกทั้งตองมีการ
ประเมินผลงานที่นําขอมูลสารสนเทศไปใชอีกดวย หองสมุดสามารถทําหนาที่เปนผูอบรม หลักสูตร information literacy
ใหแกผูสนใจ เพื่อสงเสริมการนําขอมูล สารสนเทศไปใชอยางถูกตองและสรางผลงาน ที่ไดคุณภาพ

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานยังนับเปนสิ่งสําคัญ เพื่อสงเสริมแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning)

ซึ่งหองสมุดควรหมั่นจัดกิจกรรมที่จะทําใหผูใช หรือผูสนใจแตยังไมเคยเขาใชหองสมุด เกิดความรูสึกอยากเขามาใช
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด หรืออยากอานเพื่อเพิ่มพูนความรู โดยเฉพาะกิจกรรมการอาน ที่เกี่ยวกับอาเซียน
หรือประเทศเพื่อนบาน บางหองสมุด จัดมุมอาเซียนที่รวบรวมขอมูลความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน หรือขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน  บางหองสมุดมีการจัดเลนเกมตอบปญหาที่เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อใหผูใชบริการไดทราบขอมูล หรือ
ไดรูจักประเทศตางๆ ในอาเซียนดีข้ึน หรือมีการแนะนําเพื่อนบานในอาเซียนผานทางการสัมมนา รวมทั้งการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในบริบทแตละบริบท เพื่อการกาวเขาสูอาเซียน เชน ในบริบทของวิชาชีพตางๆ เชน
นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ครูอาจารย  บรรณารักษ เปนตน
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การสื่อสารอัตลักษณของความเปนไทย
หลายทานคงทราบดีวา คําขวัญอาเซียน คือ  "One Vision, One Identity, One Community" หรือ "หนึ่งวิสัยทัศน

หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม"

แมวาจุดมุงหมายหลักของการรวมตัวกัน เปนประชาคมอาเซียน จะมุงเนนความสมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน และความกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวของประชาชนจากประเทศตางๆ แตความสามัคคีนี้จะตองเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเคารพกันอยางเสมอภาค ไรสิ้นทัศนคติ การดูหมิ่น
เหยียดหยามซึ่งกันและกัน แมวาจะรวมกันเปนหนึ่งอาเซียน แตอัตลักษณของแตละประเทศ จะตองมีความโดดเดน
บนเวทีประชาชาติใหได การสื่อสารอัตลักษณจึงเปนสิ่งจําเปน แตมิใชเพื่อการประชันขันแขง หากแตเปนการเลือกเฟน
จุดเดนที่เปนขอดีของไทย และนํามาใชใหเปนประโยชนแกประเทศชาติ

หองสมุดสามารถสงเสริมการสื่อสารอัตลักษณของความเปนไทย ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ได เชน
การรวบรวมองคความรูเดนของคนไทย เพื่อการจัดการดานทรัพยสินทางปญญา มิใหเกิดการเสียเปรียบ หรือการรณรงค
สงเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีและเปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน  เปนตน

การพัฒนากระบวนการในการทํางาน
ปจจุบัน หองสมุดเกือบทุกแหงใหความสนใจกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี

หองสมุดมาผสมผสานเพื่อการใชงานและใหบริการ การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใช จึงมีความสําคัญ
เนื่องจากถือวาเปนการพัฒนากระบวนการทํางานใหทันสมัย รวดเร็ว และสะดวกกับผูใชบรการ อยางไรก็ตาม ชมรม
วิชาชีพบรรณารักษหรือหองสมุดหรือสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ควรมีบทบาทสํารวจดูแลเพื่อใหหองสมุดทั่ว
ทุกแหงสามารถตามทันเทคโนโลยีเหลานี้ โดยแกไขไมใหเกิดปญหา Digital divide นั่นคือ ความสามารถและสิทธิของ
คนทุกกลุมเหลาในสังคมไทยที่จะสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนในเมืองหลวง
เมืองใหญ หรือในชนบท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน ในการรับรูขอมูลขาวสาร

การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.2015 จะเปนปรากฏการณสําคัญหนึ่งในประวัติศาสตร ที่คนไทย
จะมีเร่ืองใหจดจําในฐานะบรรณารักษหองสมุด เราคงต้ังตารอพรอมกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการเตรียม
ความพรอมไปในเวลาเดียวกัน
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วารสารรังสิตสารสนเทศ ขอเชิญผูสนใจสงบทความวิชาการ บทความวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร   เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ื นที่ เกี่ ยวของตีพิมพและเผยแพร ในวารสารรังสิต
สารสนเทศ เพื่อใหวารสารไดมาตรฐาน ผูประสงคจะสงตนฉบับจะตีพิมพ ควรจัดเตรียมตนฉบับตามคําแนะนํา

ประเภทของบทความ
1. บทความวิชาการ   เปนบทความวิชาการทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ
2. รายงานการวิจัย   เปนรายงานผลการศึกษาวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ
3. บทความพิเศษ เปนบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ ทัศนคติ บทวิจารณ หรือบทสัมภาษณ ทางดาน

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ

เง่ือนไขในการพิมพ
1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่สงตองไมเคยพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนมากอน หรือไมอยูในระหวางที่สง

ไปพิมพในวารสารอ่ืน
2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพสําหรับบทความ หรือรายงาน การวิจัยที่สง

และความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความหรือรายงานการวิจัยเปน ของผูเขียนเทานั้น
3. ตนฉบับที่จัดสงจะไดรับการตรวจทานโดยผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นๆ (Peer Review)  กอนที่จะตีพิมพ

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมตนฉบับ
1. บทความ

ชื่อเร่ืองพิมพไวหนาแรกตรงกลาง และชื่อผูเขียนอยูใตชื่อเร่ืองเย้ืองไปทางขวามือ  สวนสถาบันหรือ สถานที่ทํางาน
ของผูเขียน พิมพไวเปนเชิงอรรถในหนาแรก ตองพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word สงพรอม Diskette

2. รายงานการวิจัย
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียงลําดับเร่ือง ดังนี้
2.1 บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 คําสําคัญ หรือคําหลัก ระบุคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา
2.3 ความเปนมาหรือความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงคของการวิจัย
2.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี)
2.6 วิธีดําเนินการวิจัยในเร่ืองเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
2.7 สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะหผลการวิจัย
2.8 การอภิปรายผลการวิจัย
2.9 ขอเสนอแนะ
2.10 เอกสารอางอิง

คําแนะนํา...ในการจัดเตรียมตนฉบับ
วารสารรังสิตสารสนเทศ



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2554 ••• 51

    การเขียนเอกสารอางอิง
1. การอางอิงเอกสารในเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล ผูแตงสําหรับภาษาไทย หรือนามสกุลสําหรับภาษาอังกฤษ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
ปที่พิมพของเอกสาร : เลขหนาหนังสือที่ ถูกอางอิงในเนื้อความ โดยมีไวในวงเล็บแทรกอยูกับเนื้อหา ใสไวทายขอความนั้น

ตัวอยาง
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอางอิงทายบทความหรือรายงานการวิจัย
ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้

2.1 หนังสือ
ชื่อผูแตง.  ช่ือหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ.
 ตัวอยาง
กิตติ ภักดีวัฒนกุล และจําลอง ครุอุตสาหะ.  คัมภีรระบบฐานขอมูล.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ

:   โอเดียนสโตร, 2545.
Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David.  Spectrum communications.

4th ed.  New York : Prentice-Hall, 2003.

2.2 วารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ.  “ชื่อบทความ,”  ช่ือวารสาร.  ปที,่ ฉบับที่ (เดือน ป) : เลขหนา.
 ตัวอยาง
วิรินทร เมฆประดิษฐสิน.  “ถอดรหัส CPU สายพันธุใหม,”  ไมโครคอมพิวเตอร.  23, 234

(มกราคม 2548) : 72-81.
Savolainen, Reijo.  “Time as a context of information seeking,”  Library & Information

Science  Research.  28, 1 (Spring 2006) : 110-127.

2.3 หนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียน.  “ชื่อบทความ/ขาว,”  ช่ือหนังสือพิมพ.  (วัน เดือน ป) : เลขหนา.
 ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช.  “ซอยสวนพล”ู  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  (19 สิงหาคม 2538) : 12-13.
“Bright  future seen for computer industry,”  Bangkok Post.  (25 June 2001) : 5.

2.4 หนังสือแปล
ชื่อผูแตง.  ช่ือหนังสือ.  แปลโดย.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ.
 ตัวอยาง
แกลลา, เพรสเตอร.  อินเตอรเน็ตทํางานอยางไร.  แปลโดย ภาสกร ใหลสกุล.  พิมพครั้งที่ 5.

กรุงเทพฯ :  โปรวิชั่น, 2545.
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2.5 วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.  ช่ือวิทยานิพนธ.  ระดับปริญญา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย, ปที่พิมพ
 ตัวอยาง
วีระ อํานวยพร.  อิทธิพลของเถาแกลบท่ีมีตอคุณสมบัติทางกลของอิฐ.  วิทยานิพนธ

วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545.

2.6 ส่ืออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง.  ช่ือเรื่อง.  [ประเภทของสื่อ].  ปที่พิมพ.  Availabel หรือแหลงที่มา : ชื่อแหลงที่มา.

(วัน เดือน ป ที่สืบคน)
 ตัวอยาง
อเนก มากอนันต.  เมื่อพมายายเมืองสะเดาะเคราะห.  [ออนไลน].  2549.  แหลงที่มา :

http://www2.manager.co.th/Mwebboard/list Comment.aspx?QNumber=189053&Mbrowse=13.
(17 มิถุนายน 2549)

2.7 วารสารอิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ช่ือวารสาร.  [ประเภทของสื่อ].  ปที,่ ฉบับที่ (เดือน ป) : เลขหนา.  Availabel

หรือ แหลงที่มา : ชื่อแหลงที่มา.  (วัน เดือน ป ที่สืบคน)
 ตัวอยาง
Rosziowski, Michael Jr.  Baky, John S. and Jones, David B.  Soe which score on the LibQual+TM

tell me if library users are satisfied?  Library & Information Science Research.  [serial
online]. 27, 4 (Autumn 2005) : 424-439.  Availabel :  http://www.sciencedirect.com/science.
(1 August 2006)


