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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย 
ระยะสั้น ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวจิัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ซึ่งผู้เขียนได้รับทุนและได้ 
เดินทำงไปท ำวิจัยในเรื่อง กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน 
ประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university libraries a  
comparative study of selected university libraries in Thailand and India) โดยน ำเสนอ 
ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทย                  
ไปต่ำงประเทศ 2) กิจกรรมกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
3) บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/ ตัวบุคคล                               
ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย                     
3) ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่ไปเยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำวิจัยที่มีต่อ             
ผู้ได้รับทุน 4) ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 5) กำรสนับสนุนจำก ICSSR 6) แผนงำน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 7) ปัญหำอุปสรรคที่พบจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย และ  
8) ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรท ำวิจัยระยะสั้น, ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย, กำรแลกเปลี่ยน
นักวิจัยไทย-อินเดีย, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.), สภำวิจัยทำงสังคมศำสตร์แห่ง
อินเดีย (ICSSR) 
 
Abstact 
 The propose of this article were to sharing the knowledge and experience  
of short-term researching under the framework exchange scholarship of ICSSR-NRCT  



bilateral program from the National Research Council of Thailand (NRCT) in  
collaboration with Indian Council of Social Science Research (ICSSR). The research  
project name was “Managing subject librarian service in university libraries : a  
comparative study of selected university libraries in Thailand and India”. This article  
provides information in many various aspects such as 1) procedures for applying and  
get a for short-term scholarships 2) research plan and action plan in India 3) research  
environments comparative with Thailand and India 3) expertise and cooperation of  
Indian researchers 4) research result 5) action plan after complete research work 
6) Problems of research and 8) recommendations. 
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บทน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นหน่วยรำชกำร มีหน้ำที่หลักที่ส ำคัญ 
ประกำรหนึ่งคือด ำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติในฐำนะหน่วยงำนประสำนงำนกลำงของชำติด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศจึงได้ริเริ่มโครงกำร 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศข้ึน โดยได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of  
Understanding, MOU) ร่วมกับสถำบันสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (The Chinese  
Academy of Social Sciences, CASS) เมื่อปี พ.ศ. 2545 และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐ 
อินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2549  
ณ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรวิจัยของไทยให้ได้รับกำรเสริมสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพทำงกำรวิจัยให้มีควำมเชี่ยวชำญสำมำรถมำกยิ่งขึน้ไปในสำขำสังคมศำสตร์                 
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับกำรวิจัยและกำรพัฒนำของไทยให้ก้ำวหน้ำหน้ำมำกยิ่งขึ้น โดยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและหน่วยงำนต่ำงประเทศจะร่วมกันสนับสนุนงบประมำณส ำหรับ 
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยต่ำงประเทศมำไทย และนักวิจัยไทยไปต่ำงประเทศ (ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, 2560) 
 จำกข้อตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงได้ด ำเนินกำร 
ประกำศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักวิจัยจำกประเทศไทยที่สนใจเดินทำงไปท ำวิจัยระยะสั้นภำยใต้ 
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (National Research Council  
of Thailand, NRCT) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social  
Science Research (ICSSR) โดยเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรให้ทุนแก่นักวิจัยไทยในสำขำสังคมศำสตร์ 
ไปท ำวิจัยระยะสั้นในสำธำรณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำ ตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของ             
กำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำได้มีนักวิจัยชำวไทยจ ำนวน 36 คน เดินทำงไปท ำวิจัยในอินเดีย                    



และนักวิจัยชำวอินเดีย จ ำนวน 35 คน เดินทำงมำประเทศไทย (ส ำหรับสำขำบรรณำรักษศำสตร์              
และสำรสนเทศศำสตร์ ผู้เขียนเป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนนี้จำก
ประเทศไทยให้เดินทำงไปท ำวิจัยในประเทศอินเดีย) และเพ่ือเป็นเพ่ิมควำมสัมพันธ์และส่งเสริม             
ควำมร่วมมือในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทยและอินเดียผ่ำนกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่          
กำรสัมมนำร่วมกันและกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัย (NRCT-ICSSR Exchange of Scholarships, 2017) 
 ลักษณะของทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทย-อินเดีย ได้มีกำรก ำหนดกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยของ 
ทั้งสองประเทศจ ำนวนไม่เกิน 6 ทุน/ ปี และมีระยะเวลำไม่เกิน 20 วัน ต่อกำรเดินทำงไปท ำวิจัย  
ส ำหรับกำรประกำศรับสมัครทุนจะด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม–กรกฎำคมของทุกปี                    
และกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ได้ก ำหนดให้อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน–มกรำคมของทุกปี โดยผู้วิจัย                 
ที่ได้รับทุนวิจัยจะต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย ส ำหรับ
รำยละเอียดของกำรประกำศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำรดังกล่ำวดูรำยละเอียดได้ที่ 
goo.gl/fq7QTz และกำรรับสมัครนักวิจัยอินเดียเพ่ือเดินทำงแลกเปลี่ยนมำท ำวิจัยในประเทศไทย                
ดูได้รำยละเอียดได้ที่ https://icssr.org หรือ https://scholarship-positions.com/icssr-nrct-
bilateral-research-scholarship-programme-indian-scholars-thailand/2018/07/19/  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร         
ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย  
 2.  เพ่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และ 
สำรสนเทศศำสตร์ สนใจและเข้ำร่วมในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้ 
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชำชีพ และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป 
 ขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่างประเทศ 
 จำกกำรที่ผู้เขียนในฐำนะบรรณำรักษ์ไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ไดร้ับทุนวิจัย 
ระยะสั้นภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวจิัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ในปีงบประมำณ 2560  
ดูรำยละเอียดกำรประกำศรับสมัครทุนวิจัยได้ที่ goo.gl/J1B1GH และได้เดินทำงไปท ำวิจัยในเรื่อง  
“กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย  
(Managing subject librarian service in university libraries : a comparative study of  
selected university libraries in Thailand and India)” ท ำให้ผู้เขียนได้รับควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จำกกำรท ำวิจัยระยะสั้นตำมโครงกำรดังกล่ำว ผู้เขียนจึงขอน ำเสนอ 
กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำง 
ไทย-อินเดีย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ ตลอดจน 
ส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สนใจ 



และเข้ำร่วมในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวิชำชีพและเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป ส ำหรับขั้นตอนและ 
กระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่ำงประเทศ มีดังนี้ 
 1.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติประกำศรับสมัครทุน 
 ผู้สมัครรับทุนจะต้องด ำเนินกำรศึกษำใบประกำศทุนแลกเปลี่ยน ส ำหรับกำรประกำศ                
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำร “ทุนแลกเปลี่ยน นักวิจัยตำมโครงกำรควำมร่วมมือ                 
ทำงวิชำกำรทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย ประจ ำปี 2560” ดูรำยละเอียดได้ที่  
goo.gl/J1B1GH และประกำศรับสมัคร ฯ ประจ ำปี 2561 ดูรำยละเอียดได้ที่ goo.gl/fq7QTz    
พร้อมดำวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลทุนได้ที่ www.nrct.go.th 
 2.  นักวิจัยไทยยื่นข้อเสนอโครงกำรและเอกสำรสมัครทุนมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ โดยกำรส่งใบสมัครขอรับทุน พร้อมแบบหนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ และน ำส่ง 
เอกสำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่เก่ียวข้อง พร้อมแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรวิจัย ไปยัง 
ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
 3.  น ำเข้ำคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำทำงวิชำกำร กรณีข้อเสนอโครงกำรวิจัย   
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน ผู้สมัครจะได้รับกำรติดต่อให้ไปเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 4.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ แจ้งผลกำรคัดเลือกให้กับผู้สมัคร หน่วยงำน 
ต้นสังกัดของผู้สมัคร รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงประเทศให้รับทรำบถึงผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุน  
 5.  จัดท ำแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยที่จะเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
ส ำหรับแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยของผู้เขียนที่ได้เดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
ผู้วิจัยเริ่มด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย ระหว่ำงวันที่ 1-18 ธันวำคม 2560  
โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  5.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในเดลี ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่  
1-12 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) Indira Gandhi National  
Open University, Library 2) University of Delhi, Library. 3) Indian Institute of  
Technology, Library. 4) Delhi Technological University, Library Jawaharlal Nehru  
University (JNU), Library. 5) Dr. B.R Ambedkar Central Library และ 6) Jamia Hamdard  
(Deemed University), Library  
  5.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในบังกะลอร์ ด ำเนินกำรระหว่ำง 
วันที่ 13-18 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) Bangalore  
University, Library. 2) Indian Institute of Science (J R D Tata Memorial Library). 
3) International Institute of Information Technology (IIIT-B), Library. 4) National  
Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Library. 5) National Law School of India  
University, Library. 
 6.  เข้ำร่วมประชุมกำรชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ 
ระหว่ำงไทย-อินเดีย และไทย-จีน จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ซึ่งในครั้งนั้นจัดขึ้นใน 



วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยำยน 2560 ณ ห้องบอลรูมบี ชั้น 2 ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้น 
 7.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ด ำเนินกำรเรื่องอนุมัติงบประมำณและท ำสัญญำ 
ทุนกับนักวิจัยไทย 
 8.  เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลและท ำวิจัยท ำแผนงำนที่ได้น ำเสนอ 
 9.  จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงตำมแผนงำนเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
 10.  ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติภำยใน 
เวลำที่ก ำหนดเพื่อเบิกเงินประกันผลงำน 
 11.  ด ำเนินกำรเผยแพร่/ ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรที่เก่ียวข้อง หรือน ำเสนอ 
ผลงำนทำงวิชำกำรในเวทีต่ำง ๆ เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป (ขั้นตอนเป็น 
ทำงเลือกส ำหรับผู้วิจัย ทำงผู้ให้ทุนไม่ได้ก ำหนดเป็นข้อบังคับที่ต้องท ำ) 
 ส ำหรับผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เขียนที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัยเรื่อง “Managing subject  
librarian service in university libraries : a comparative study of selected university  
libraries in Thailand and India” ที่ได้รับทุนให้ไปท ำวิจัยตำมโครงกำรข้ำงต้น ขณะนี้ได้รับ                  
กำรตอบรับและให้ไปน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม Sixth International Conference 
of Asian Special Libraries (ICoASL 2019) On Libraries and Librarianship in Digital Plus 
Era. During 14-16 February 2019 New Delhi, India. แล้ว (ดูรำยละเอียดของกำรประชุมได้ที่  
http://www.slp.org.in/icoasl2019) โดยผลงำนฉบับเต็มที่ผ่ำนกำรน ำเสนอในกำรประชุมดังกล่ำว 
จะได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ใน Proceeding ของ ICoASL 2019 ต่อไป (ดูตัวอย่ำง ICoASL 2017  
Proceeding ได้ที่ http://digilib.uin-suka.ac.id/25346/ หรือ http://digilib.uin-suka.ac.id/ 
25346/1/Curation%20and%20Management%20of%20Cultural%20-%20ICoASL% 
202017.pdf)  
 นอกจำกนี้ผลที่ได้จำกกำรศึกษำในงำนวิจัยชิ้นนี้ ผู้เขียนยังได้รับติดต่อจำกนักวิจัยของ 
ประเทศอินเดียให้น ำข้อมูลมำเผยแพร่เป็นบทในหนังสือเรื่อง “Challenges in managing subject  
librarian service in Thailand university libraries.” เพ่ือลงตีพิมพ์เป็น Book chapter ใน 
หนังสือชื่อเรื่อง “Developing and administering university library” Edited by Mr.Adrian  
Stagg (University of Southern Queensland Australia) and Dr.Shri Ram (Thapar Institute  
of Engineering & Technology, India) under the series “Handbook on Developing and  
Administering a University” (Series Editor Prof.Fernando F Padro, the series is  
published by Springer Nature) โดยผู้เขียนจะต้องด ำเนินกำรส่งผลงำนดังกล่ำวภำยในเดือน 
มีนำคม-เมษำยน 2562 และงำนเขียนที่ได้รับกำรยอมรับจะมีกำรลงตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ใน  
Springer Nature ต่อไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  กิจกรรมกำรวิจัย/ เก็บข้อมูลผลที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐ 
อินเดีย 



 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรเก็บข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี แม้จะมีอุปสรรคในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือนัดหมำยไปเก็บรวบรวม 
ข้อมูลอยู่บ้ำง เพรำะว่ำกำรนัดหมำยทำงอีเมล์เพ่ือเข้ำไปเก็บข้อมูลนั้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้  
ควำมร่วมมือที่จะตอบรับล่วงหน้ำ แต่โชคดีท่ีได้เตรียมแผนกำรล่วงหน้ำไว้แล้ว เมื่อเดินทำงไปถึง
อินเดียระหว่ำงวันที่ 1-4 ธันวำคม 2560 ได้ใช้เวลำในช่วงดังกล่ำวด ำเนินกำรติดต่อทำงโทรศัพท์                  
เพ่ือยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล จึงสำมำรถติดต่อนัดหมำยเข้ำไปเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย 
แต่แม้ว่ำจะได้รับกำรยืนยันจำกห้องสมุดทั้งหมดทำงโทรศัพท์และอีเมล์ตอบกลับมำแล้วภำยหลังจำก
กำรยืนยันทำงโทรศัพท์ แต่ก็ยังมีห้องสมุดอีก 2 แห่งที่ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก 
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรให้ข้อมูลติดภำรกิจไปประชุมต่ำงเมืองที่นิวเดลี ไม่สำมำรถมำให้ข้อมูลตำม 
นัดหมำยได้ และผู้รับผิดชอบคนดังกล่ำวก็ไม่ได้มีกำรมอบหมำยให้ผู้อื่นมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแทน  
และถึงแม้ว่ำผู้ที่ให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรต้อนรับน ำชมห้องสมุดทั้ง 2 แห่งดังกล่ำว จะให้ 
ค ำม่ันสัญญำว่ำจะประสำนงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ส่งกลับ 
มำให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุดก็ไม่มีกำรด ำเนินกำรส่งข้อมูลให้แต่อย่ำงใด แม้ว่ำผู้วิจัยจะ 
ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมไปเป็นเวลำหลำยครั้งแล้วก็ตำม 
 2.  สิ่งที่สังเกต รู้เห็น หรือ ได้รับกำรถ่ำยทอดใหม่ให้ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ 
ในประเทศไทย ได้แก่ 
  2.1  ด้ำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์  
  บรรณำรักษ์ผู้ปฎิบัติงำนในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศอินเดีย จะเป็นอำชีพที่ 
ได้รับควำมยกย่องและนับถือจำกผู้คนในสังคม ซึ่งแตกต่ำงจำกวิชำชีพบรรณำรักษ์ในประเทศไทย              
ที่ได้รับกำรนับถือไม่มำกเท่ำ ทั้งนี้เป็นเพรำะบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศในประเทศอินเดีย              
ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับสมำคมทำง 
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ของประเทศอินเดีย มีบทบำทส ำคัญและเข้มแข็งมำกในฐำนะเป็นศูนย์รวม 
ของคนในวงกำรบรรณำรักษ์และห้องสมุดที่จะช่วยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรส่งเสริมอำชีพ 
บรรณำรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
  2.2  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยำกร 
สำรสนเทศจ ำนวนมำก โดยเฉพำะหนังสือ จะมีตัวเล่มที่เก่ำเก็บอยู่ในคลังหนังสือจ ำนวนมำก และ 
พบว่ำ ยังขำดกำรดูแลรักษำสภำพตัวเล่มหนังสือท่ีดีพอ ทั้งในด้ำนพื้นที่กำรจัดเก็บและกำรควบคุม 
อุณหภูมิที่ไม่เหมำะสม หนังสือส่วนใหญ่ในคลังจัดเก็บมีฝุ่นจับหนำ อุณหภูมิในห้องจัดเก็บสูงมำก  
ก่อให้เกดิควำมชื้น และมีแสงแดดส่องตัวเล่มหนังสือ ท ำให้หนังสือส่วนใหญ่ช ำรุด กรอบ หน้ำกระดำษ 
ของหนังสือหลุดออกจำกตัวเล่มเป็นจ ำนวนมำก และไม่มีกำรน ำออกมำซ่อมแซมอย่ำงถูกวิธี  
กำรซ่อมแซมเพียงแค่ใช้กระบวนเบื้องต้นเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วโดยกำรติดเทปกำวใสที่ตัวเล่ม 
หนังสือเป็นหลัก ซึ่งแตกต่ำงจำกห้องสมุดส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยที่มีกำรดูแลรักษำ 
สภำพตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์              
ของประเทศอินเดีย มีฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ทันสมัย จ ำนวนมำก มีควำมน่ำสนใจ สำมำรถรองรับและ



เหมำะกับกลุ่มผู้รับบริกำรในสำขำหลักของแต่ละมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่              
จะให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดหำและให้บริกำรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์  
  2.3  อำคำรสถำนที่ของห้องสมุด   
  ลักษณะทำงกำยภำพของห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียมีลักษณะ 
เป็นอำคำรสมัยเก่ำ ไม่ทันสมัยเท่ำกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย โดยห้องสมุดส่วนใหญ่               
ในประเทศอินเดียไม่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่บริกำรของห้องสมุดให้มีควำมสวยงำม  
สะดวกสบำย แต่มุ่งเน้นในกำรจัดบริกำรฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมถึงมีกำรจัดบริกำรต่ำง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3.  หัวข้อ ขอบเขต และวิธีวิจัยที่ตั้งใจจะไปท ำวิจัยนั้น เมื่อน ำไปปฏิบัติจริง  
 หัวข้อของกำรวิจัยตำมแผนงำนที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำในหัวข้อเรื่อง กำรจัดบริกำร 
บรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย : ศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university  
libraries: a comparative study of select university libraries in Thailand and India)  
โดยเบื้องต้นได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลจำกมหำวิทยำลัย 10 ล ำดับชื่อดังของประเทศอินเดีย และได้ 
ประสำนงำนติดต่อส่งอีเมล์ไปเพ่ือขอเข้ำไปท ำกำรเก็บรวบรวมงำนวิจัย ณ ประเทศอินเดีย  
แต่ภำยหลังที่ได้รับกำรตอบรับให้ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลได้จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำย  
พบว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ไม่มีกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยเป็นบริกำร 
หลัก แต่ได้มีกำรจัดบริกำรนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ และ 
ห้องสมุดแต่ละแห่งในประเทศอินเดียยังไม่มีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะ 
สำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยให้เป็นบริกำรหลัก ดังเช่นห้องสมุดมหำวิทยำลัยชั้นน ำใน                  
ประเทศไทยหลำยแห่งด ำเนินกำรจัดบริกำรดังกล่ำว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ
เป็นทั้งสองรูปแบบ คือกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยควบคู่ไปกับ 
กำรศึกษำกำรจัดบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
 ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ แบบสอบถำม (ส่งให้ทำงอีเมล์) และ 
แบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเตรียมควำมพร้อมให้กับ                
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในประเด็นค ำถำมวิจัยต่ำง ๆ ล่วงหน้ำ แต่ผู้ตอบ 
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมล่วงหน้ำ ทั้งในรูปแบบกระดำษท่ีส่งไปให้ทำง 
อีเมล์ และในรูปแบบออนไลน์ มีห้องสมุดเพียง 1 แห่งเท่ำนั้น ที่ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบ 
แบบสอบถำมล่วงหน้ำ ส่วนห้องสมุดอ่ืน ๆ ยังมีควำมต้องกำรตอบแบบสอบถำมในรูปแบบกระดำษ 
ในระหว่ำงที่ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล ท ำให้ต้องใช้เวลำมำกในกำรรอเก็บรวบรวมข้อมูลจำก 
แบบสอบถำมของห้องสมุดแต่ละแห่ง ซึ่งถ้ำหำกผู้ตอบแบบสอบถำมได้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมไว้ 
ล่วงหน้ำตำมที่จัดส่งไปให้ทำงอีเมล์หรือทำงออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะท ำให้ลดเวลำและข้ันตอน             
ในกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมไปได้มำก 
 
 



 4.  บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/  
ตัวบุคคล ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับ    
ประเทศไทย 
 บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ในช่วงที่ไปเก็บข้อมูลนั้นเป็น 
เดือนธันวำคม ซึ่งช่วงเริ่มต้นฤดูหนำว อุณภูมิอยู่ระหว่ำง 15 องศำ สภำพอำกำศจึงหนำวพอสวมควร  
ต้องใส่เสื้อผ้ำกันหนำวตลอดวันและตลอดคืน แต่ฤดูหนำวก็มีข้อดีคือ ท ำให้ไม่มีฝุ่นมำกเหมือนช่วง         
ฤดรู้อน ท ำให้กำรเดินทำงเก็บข้อมูลไม่ล ำบำกเม่ือเปรียบเทียบกับสภำพอำกำศท่ีร้อนอบอ้ำวของ 
เมืองไทย และพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยเลือกไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุด 
มหำวิทยำลัย สภำพแวดล้อมในกำรวิจัยจึงเต็มไปด้วยควำมเป็นวิชำกำร ซึ่งจะแตกต่ำงจำกผู้วิจัย 
หลำย ๆ คนที่มักเลือกกำรเก็บข้อมูลตำมแหล่งชุมชนห่ำงไกลควำมเจริญ ประกอบกับกำรได้รับ 
กำรสนับสนุนจำกนักวิจัยของ Indian Council of Social Science Research, (ICSSR) ที่คอยให้ 
ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือช่วยในกำรติดต่อประสำนงำนในกรณีท่ีเกิดปัญหำในกำรเก็บข้อมูล จึงท ำให ้
กำรเก็บข้อมูลในกรุงเดลีลุล่วงลงได้ตำมเป้ำหมำย ส ำหรับกำรเดินทำงไปเก็บข้อมูล ณ บังกะลอร์ 
ผู้วิจัยได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงดียิ่งจำกทีมงำนนักวิจัยของ Institute for Social and  
Economic Change (ISEC) ที่ได้จัดที่พักในหอพักนักศึกษำระดับบัณฑิตให้พักอำศัยอยู่โดยไม่คิด 
ค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งมีอำหำรเช้ำและเย็นให้ไปรับประทำนร่วมกับนักศึกษำภำยในหอพักได้ทุกวัน ท ำให้ 
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องค่ำอำหำรไปได้เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ ซึ่งแตกต่ำงจำกที่พักของ ICSSR ณ นิวเดลี  
ที่จ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจ ำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี โดยให้ผู้วิจัยน ำ 
เงินมำบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำอำหำรแต่ละมื้อด้วยตนเอง ในส่วนของบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และ 
กำรส่งเสริมกำรวิจัยของ ISEC นั้นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสวยงำม ร่มรื่น และมีนักศึกษำทำงด้ำน 
เศรษฐศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำมำเรียน ท ำให้บรรยำกำศของหน่วยงำนเป็นวิชำกำร เสมือนเรำอยู่ใน 
มหำวิทยำลัย ท ำให้ผู้วิจัยรู้สึกผ่อนคลำย ปลอดภัย และยังได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักและเป็นเพื่อนกับ 
นักศึกษำท่ีพักอำศัยในหอพักดังกล่ำว และนักศึกษำเหล่ำนั้นก็มีน้ ำใจให้ควำมช่วยเหลือ ในทุก ๆ ด้ำน  
ทั้งด้ำนวิชำกำร และกำรร่วมทริปไปท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ด้วยกันในวันหยุด ท ำให้รู้สึก 
ปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวในบังกะลอร์ 
 ส ำหรับห้องสมุดต่ำง ๆ ที่เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือใน 
กำรตอบแบบสอบถำม และให้สัมภำษณ์ตำมนัดหมำยดี มีเพียง 2 ห้องสมุดในบังกะลอร์เท่ำนั้น             
ที่ไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ตำมเป้ำหมำยของผู้วิจัยได้ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรให้ข้อมูลเดินทำงไปต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 
แม้ว่ำทำงห้องสมุดจะแจ้งว่ำจะส่งคืนแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุด
ก็ไม่มกีำรส่งคืนแบบสอบถำมกับผู้วิจัย 
 5.  ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่เยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำ  
วิจัยที่มีต่อผู้ได้รับทุน 
 ห้องสมุดส่วนใหญ่ที่ผู้วิจยัเข้ำไปศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะได้รับควำมร่วมมือ 
เป็นอย่ำงดียิ่งจำกผู้เชี่ยวชำญของห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ โดยผู้บริหำรห้องสมุดจะเป็นผู้มำให้ 



ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์กำรวิจัยด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมอบหมำยให้ผู้ที่รับผิดชอบใน             
กำรจัดบริกำรห้องสมุดเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมกำรวิจัย แต่มีเพียง 2 ห้องสมุดเท่ำนั้น ที่ผู้บริหำรของ 
ห้องสมุดไม่สำมำรถให้ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์ได้ เพรำะติดภำรกิจอ่ืนในต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำย 
ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลส ำหรับประเด็นต่ำง ๆ ในแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์กำรวิจัย แต่ใน 
ส่วนของกำรพำเยี่ยมชมในพ้ืนที่ห้องสมุดที่เก่ียวข้องกับระบบกำรจัดบริกำรห้องสมุด ทุกห้องสมุดให้ 
ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งในกำรพำผู้วิจัยเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
 6.  ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 กำรเดินทำงไปท ำวิจัยในครั้งนี้ท ำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลเชิงลึกในกำรจัดบริกำรของห้องสมุด 
ในเชิงลึก ท ำให้สำมำรถเข้ำใจแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนบริกำรห้องสมุดในบริบท 
ของประเทศอินเดียได้ดียิ่งขึ้น ได้เห็นถึงควำมเหมือนและแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดบริกำรห้องสมุดของ 
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ท ำให้สำมำรถน ำแนวคิดต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรเก็บรวบรวม 
ข้อมูล มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรของห้องสมุดในอนำคตได้ เพ่ือเป็นแนวทำงใน 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของผู้รับบริกำรได้ต่อไป นอกจำกนี้กำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบรรณำรักษ์จำกห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในอินเดีย ท ำให้ได้รับแนวคิดและแรงบันดำลใจใน                 
กำรพัฒนำบริกำรที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เป็นโอกำสที่ท ำให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงบรรณำรักษ์ในห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั้งในประเทศไทยและอินเดียต่อไปในอนำคตใน 
กำรที่จะพัฒนำและจัดบริกำรร่วมกันต่อไป ส ำหรับผลกำรวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้ จะสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดบริกำร Subject librarian ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำ ฯ 
ต่อไป และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะ Subject librarian ในกำรสนับสนุนกำรเรียน            
กำรสอนโดยเฉพำะในระดับบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสังคมต่อไป 
 7.  กำรสนับสนุนจำก ICSSR มี 2 ด้ำนดังนี้ 
  7.1  กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร  
  ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำก ICSSR ในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เนื่องจำกบำงวันระบบอินเทอร์เน็ตในห้องพักไม่สำมำรถใช้ 
งำนได้เป็นเวลำนำน) เพ่ือจัดส่งแบบสอบถำม และตำรำงยืนยันก ำหนดกำรสัมภำษณ์ข้อมูลไปให้กับ 
ห้องสมุดกลุ่มเป้ำหมำยบำงแห่งที่แจ้งมำว่ำยังไม่ได้รับข้อมูล หรือบำงแห่งต้องกำรให้ผู้วิจัยส่งข้อมูลให้ 
ใหม ่และยังให้มีกำรใช้งำนอุปกรณ์ส่ง FAX ณ ส ำนักงำนของ ICSSR ด้วย ท ำให้กำรติดต่อสื่อสำร 
รับส่งข้อมูลกับห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยควำมสะดวก นอกจำกนี้ยังได้แนะน ำให้รู้จักกับ 
นักวิจัยใน ICSSR เพ่ือคอยให้ค ำแนะน ำปรึกษำระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนักวิจัยท่ำนนั้นท ำ 
หน้ำที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงดี 
  7.2  กำรสนับสนุนงบประมำณภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก  
ค่ำพำหนะเดินทำง 
  กำรไปท ำวิจัยภำยในสำธำรณรัฐอินเดียครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ต่ำง ๆ แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
   1.  ค่ำเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจ ำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี 



   2.  ค่ำท่ีพัก ICSSR ได้จัดให้ผู้วิจัยพัก ณ Chintan Guest House (ICSSR) ระหว่ำง 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ กรุงเดลลี ระหว่ำงวันที่ 1-12 ธันวำคม 2560 (ไม่รวมค่ำอำหำร)  
และจัดหอพักส ำหรับนักศึกษำปริญญำโท/ เอก ณ Institute for Social and Economic Change  
(ISEC) ระหว่ำงด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ บังกะลอร์ ระหว่ำงวันที่ 13-18 ธันวำคม 2560  
(มีบริกำรอำหำรฟรี 3 มื้อ/ วันส ำหรับผู้พักอำศัยในหอพักดังกล่ำว) 
   3.  ค่ำพำหนะเดินทำง จัดบริกำรรถแท็กซ่ีรับส่งระหว่ำงเดินทำงไปกลับใน                      
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนงำน พร้อมรับส่งไปกลับจำกที่พัก-สนำมบิน  
   4.  ตั๋วเครื่องบินเดินทำงภำยในประเทศอินเดีย (นิวเดลี-บังกะลอร์) 
 8.  แผนงำนหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
  8.1  จัดท ำรำยงำนกำรกำรเดินทำง ตำมแบบแบบรำยงำนกำรท ำวิจัยระยะสั้นภำยใต้ 
โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science  
Research, ICSSR) ณ สำธำรณรัฐอินเดีย และน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
ตำมก ำหนดเวลำ 
  8.2  จัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติ (วช.) ตำมก ำหนด 
  8.3  เขียนบทควำมวิจัย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป 
  8.4  เขียนบทควำมวิชำกำร เกี่ยวกับแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ                
ในอนำคตระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดียให้เข้มแข็ง (ภำษำไทย) และตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
  8.5  เขียนบทควำมวิชำกำร เรื่องเที่ยวท่องห้องสมุดแดนภำรตะ แนะน ำบริกำร 
ทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดในประเทศอินเดีย และตีพิมพ์เผยแพร่ให้แวดวงวิชำชีพห้องสมุด 
ของไทย ได้รู้จักกับห้องสมุดของอินเดีย แบ่งบทควำมออกเป็นตอน ๆ ตอนละ 1 ห้องสมุด/ เดือน  
(จ ำนวนห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ห้องสมุด รวม 11 บทควำม) จะด ำเนินกำรหลังจำก 
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนล ำดับที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว 
  8.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย                  
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) และ สภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social 
Science Research, ICSSR) ให้กับบุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                    
ในรำยกำร อำศรมวิทยทรัพยำกร ตลอดจนบรรณำรักษ์ของห้องสมุดเครือข่ำยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับบุคลำกรรุ่นใหม่ ให้มี                    
ควำมสนใจท ำวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์ในประเทศอินเดีย 
 9.  ปัญหำอุปสรรคท่ีพบจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
  9.1  กำรตดิต่อประสำนงำน กำรติดต่อขอเก็บข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน 
ประเทศอินเดีย แม้ว่ำจะได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรติดต่อนัดหมำยเพื่อไปเก็บข้อมูลวิจัยทำง 
อีเมล์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงเป็นเวลำประมำณ 1 เดือนแล้ว พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ 



โครงกำรวิจัย เช่น จดหมำยขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โครงร่ำงกำรวิจัย แบบสอบถำม 
กำรวิจัยและแบบสัมภำษณ์ ทั้งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและแบบออนไลน์ ไปให้กับห้องสมุด                       
กลุ่มเป้ำหมำยก่อนเดินทำงไป 2 สัปดำห์ เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรนัดหมำยในกำรขอเข้ำไปเก็บข้อมูล  
แต่พบว่ำ หลำยห้องสมุดไม่มีกำรตอบรับทำงอีเมล์กลับมำเพ่ือยืนยันให้ผู้วิจัยได้เข้ำไปด ำเนินกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูล  ท ำให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนแผนงำนและรูปแบบในกำรติดต่อสื่อสำรใหม่                 
โดยเมื่อเดินทำงไปถึงนิวเดลี ต้องปรับแผนให้มีเวลำส ำหรับกำรโทรศัพท์นัดหมำยแต่ละห้องสมุดใหม่
อีกครั้ง พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แต่ละห้องสมุดใหม่เพ่ือเป็นกำรยืนยัน และกรณ ี              
บำงห้องสมุดไม่สำมำรถติดต่อได้ ก็จะขอควำมร่วมมือจำกนักวิจัยของ ICSSR เป็นผู้ด ำเนินกำรติดต่อ
นัดหมำยยืนยันให้ 
  9.2  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูลวิจัย ผู้ให้ข้อมูลวิจัยจำกห้องสมุดส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบแบบสอบถำมที่ส่งไปให้ล่วงหน้ำ ทั้งทำงอีเมล์และ 
ในระบบออนไลน์ ท ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับห้องสมุดแต่ละแห่งใช้ระยะเวลำมำกส ำหรับรอคอย 
กำรตอบแบบสอบถำม ซ่ึงหำกผู้ให้ข้อมูลได้มีกำรตอบแบบสอบถำมที่ให้ไปล่วงหน้ำแล้ว จะท ำให้              
กำรเก็บข้อมูลท ำได้ด้วยควำมรวดเร็ว จะได้ใช้เวลำส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเฉพำะในแบบสัมภำษณ์
เท่ำนั้น จะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ยกเว้นห้องสมุด Jawaharlal Nehru University (JNU), Library และ 
National Law School of India University, Library เท่ำนั้น ที่ได้ด ำเนินกำรตอบแบบสอบถำมไว้
ล่วงหน้ำเรียบร้อยแล้วตำมแฟ้มข้อมูลที่ส่งไปให้ และเมื่อถึงวันนัดหมำยจึงได้ใช้เวลำเพื่อกำรสัมภำษณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันอย่ำงคุ้มค่ำ และมีกำรพำน ำชมห้องสมุดอย่ำงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ตลอดจน 
ยังได้รับควำมกรุณำจำกทีมงำนที่ให้ข้อมูลพำน ำชมพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 ทีมงำนจำก ICSSR ของประเทศอินเดีย ควรจะเพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ 
นักวิจัยไทยในประเทศอินเดียให้มำกขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน                           
ที่ขอเข้ำไปเก็บข้อมูล อย่ำงน้อยให้เทียบเท่ำหรือดีกว่ำที่ทีมงำนจำก National Research Council 
of Thailand-NRCT ของประเทศไทย ด ำเนินกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยใน
ประเทศอินเดีย 
 ข้อเสนอแนะข้ำงต้นเกิดจำกประสบกำรณ์ตรงของผู้วิจัย ซึ่งเป็นบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบ 
งำนต้อนรับน ำชมของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์ของมหำวิทยำลัย และได้มีโอกำสเป็น              
ผู้ให้กำรต้อนรับน ำชม และให้ข้อมูลตำมแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ให้กับนักวิจัยบำงกลุ่ม                
ตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science  
Research, ICSSR) ซึ่งจะมีนักวิจัยจำกประเทศอินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ณ ส ำนักงำน 
วิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เช่น Dr.Shri Ram, Deputy Librarian-Cum-Assistant  
Professor at Thapar University, India, Jaypee University of Information Technology  
และ Dr.Anand Dodamani. Assistant Librarian (Senior Scale) at TISS, Mumbai จึงท ำให้มี 
โอกำสได้รับรู้และเห็นกระบวนกำรท ำงำนของทีมงำนเจ้ำภำพจำก NRCT และศูนย์อินเดียศึกษำ  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ของประเทศไทย ในกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่ อ ำนวยควำมสะดวก 



ได้อย่ำงดียิ่ง ให้กับนักวิจัยที่มำจำกประเทศอินเดียให้เข้ำมำเก็บรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ              
ในประเทศไทย นับตั้งแต่กระบวนกำรในกำรติดต่อประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัย
อินเดียเพื่อให้สำมำรถเข้ำมำเก็บข้อมูลในหน่วยงำนในประเทศไทย โดยทีมงำนของประเทศไทย             
จะโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยห้องสมุดต่ำง ๆ ในประเทศไทย และท ำจดหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร                  
เพ่ือยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล และเมื่อใกล้วันนัดหมำยห้องสมุดจะได้รับกำรโทรศัพท์              
เพ่ือยันยันกำรนัดหมำยโดยทีมงำนผู้ช่วยนักวิจัยของประเทศไทย และในวันนัดหมำยเมื่อนักวิจัย
อินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีทีมผู้ช่วยนักวิจัยคนไทย จำกศูนย์อินเดียศึกษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมเดินทำงมำอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยด้วยทุกครั้ง ซึ่งกำรดูแล
อ ำนวยควำมสะดวกดังกล่ำวจะท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลได้อย่ำงรำบรื่น ซึ่งแตกต่ำงจำก
ประสบกำรณ์ของผู้วิจัยที่ได้รับในประเทศอินเดีย ผู้วิจัยต้องด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเอง                    
ทุกขั้นตอน และต้องไปเก็บข้อมูลตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยล ำพัง โดยไม่มีทีมงำนจำก ICSSR                      
มำอ ำนวยควำมสะดวกดังเช่นที่กล่ำวมำ 
 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.  นักวิจัยไทยได้รับรู้กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ 
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย  
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