การพัฒนาห้ องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
พิมพ์ ราไพ เปรมสมิทธ์ *
การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็ นประเด็นสาคัญที่ได้ รับการกล่าวถึง
ในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้ ความสาคัญกับการก้ าวสู่ประชาคม
อาเซี ยนเป็ นอย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่ องหลักสูตร การเรี ยนการสอน และสภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการ
ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาก็คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ คงต้ องพร้ อมที่จะก้ าวไปกับสถาบันต้ นสังกัด เพื่อพร้ อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
ห้ องสมุดในฐานะแหล่งความรู้ ที่สาคัญของประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคม น่าที่จะต้ องเตรี ยมการ
อย่ างมากในเรื่ อง ทรั พยากรสารสนเทศและบริ การ ได้ มี การกล่ าวถึ งความเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์
(Paradigm shift) (Stueart and Moran 2007:48) สาหรับห้ องสมุดยุคใหม่มาเป็ นระยะเวลาพอสมควร อาจจะ
ต้ องมีการพิจารณาเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นเรื่ อง ทรัพยากรและบริการ
ภาพที่ 1 : การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในห้ องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศของตน/
สื่อเดี่ยว

ทรัพยากร

คลังเก็บ
รอให้ ผ้ ใู ช้ มาใช้ /
บุคลากรมีอานาจ

บริการ

ผู้ใช้

ห้ องสมุดเสมือน / หลายสื่อ

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

ส่งเสริมการใช้ / ให้ อานาจผู้ใช้

กระบวนทัศน์ในเรื่ องทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของการเข้ า
สูป่ ระชาคมอาเซียน จะเป็ นผลจากมุมมองในเรื่ อง ความร่วมมือ ในแง่ของทรัพยากร ห้ องสมุดยุคใหม่ มิได้
เน้ น “การเป็ นเจ้ าของ (Ownership)” หากแต่เป็ น “การแบ่งปั นทรัพยากร” (Resource sharing) สาหรับ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเครื อข่ายความร่ วมมือที่สาคัญคือ ASEAN University
Inter-Library Online (AUNILO) เป็ นเครื อข่ายย่อย ภายใต้ ASEAN University Network ( AUN)
-------------------------------------------------* รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์วิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AUNILO – เครือข่ ายความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน
ASEAN University Network (AUN) หรื อ เครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็ นเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อแรกก่อตังในปี
้
ค.ศ.1995 มีสมาชิก 6 ประเทศ ประเทศละ 2
มหาวิทยาลัย สาหรับประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ ขยาย
จานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ อีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิ ทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะที่
จานวนสมาชิกมีทงสิ
ั ้ ้น 26 มหาวิทยาลัยจาก 10 ประเทศ
จุดเน้ นที่สาคัญของ AUN ก็คือ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อการศึกษา
และเพื่อการสร้ างเครื อข่ายสารสนเทศสาหรับสมาชิกของ AUN จุดเริ่ มต้ นของ AUNILO เกิดจากการ
ประชุมที่ De La Salle University, Philippines ในปี ค.ศ. 2002 ที่ต้องการสร้ างเครื อข่ายสารสนเทศ และ
ให้ การสนับสนุนทรั พยากรสารสนเทศสาหรับประเทศสมาชิก และเพื่ อการนาไปสู่ม หาวิทยาลัยเสมือน
(Virtual University) การประชุมคณะกรรมการ AUNILO ครัง้ แรกจัดขึ ้นที่ Nanyang
Technological University, Singapore และได้ เริ่ มการร่ วมมือกันทางานตามมติของที่ประชุมที่ Manila
ดังนี ้ (About AUNILO 2012)
1. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน โดยการสนับสนุนการเข้ าถึงทรัพยากรและ
บริการที่แบ่งปั นกันในประเทศอาเซียน
2. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั การเชื่อมโยงและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศอาเซียน ด้ วยการแบ่งปั นทรัพยากรวิชาการ
3. ให้ ชอ่ งทางในการแบ่งปั นสารสนเทศระหว่างชุมชนวิชาการในอาเซียน โดยใช้ ความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีของมหาวิทยาลัยที่เป็ นสมาชิก
คณะกรรมการ AUNILO ประกอบด้ วยผู้อานวยการห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็ นสมาชิก ประชุมกัน
ทุกปี ปี ละครัง้ เจ้ าภาพหมุนเวียนกันไปตามสมาชิก สาหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เป็ นเจ้ าภาพการ
ประชุมในปี ค.ศ. 2006
ผลงานของเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม ก็คือ เว็บศูนย์ รวม AUNILO (AUNILO Portal) ซึ่งขณะนี ้ได้
มุง่ เน้ นสูก่ ารสร้ างคลังสถาบัน (Institutional repository) ในระยะแรก เป็ นการสร้ างการเชื่อมโยงไปยังคลัง
สถาบันของมหาวิ ทยาลัยที่ เ ป็ นสมาชิ ก อย่างไรก็ ต าม การดาเนิน งานยัง อยู่ใ นลักษณะการจัดท าการ
เชื่อมโยง การเข้ าถึงและการจัด การสิทธิ์ จะขึน้ อยู่กับข้ อกาหนดของเจ้ าของคลังสถาบันนัน้ ๆ เช่น คลัง
สถาบันบางแห่ง ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ในขณะที่บางแห่งยังคงจากัดสิทธิของผู้ใช้ ภายนอก
ประชาคมให้ สามารถเข้ าถึงได้ เฉพาะส่วนที่เป็ นเมทาเดทา (Metadata) ของเอกสารเท่านัน้

ภาพที่ 2 : AUNILO Portal

นอกจากความร่ วมมือในเรื่ องทรั พ ยากรสารสนเทศแล้ ว ยัง มี ความร่ วมมื อในเรื่ อง การพัฒ นา
บุคลากร โดยมีการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะต่าง ๆ กล่าวคือ การฝึ กอบรม/การประชุมปฏิบตั ิการแบบจัด
ให้ สมาชิกทุกประเทศเข้ าร่ วม เช่น AUNILO Workshop on Library Best Practice Leadership in
Strategic Deployment for User Driven Libraries ที่ University Brunei Darussalam เป็ นต้ น ในบาง
กรณีมีการจัดอบรมตามคาร้ องขอของเพื่อนสมาชิก เช่น ศูนย์วิทยทรัพยากรได้ รับการขอให้ จดั อบรมให้ กับ
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เรื่ อง How to Use DSpace to Create NUOL’s IR เป็ นต้ น
ภาพที่ 3 : การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

(รูปบรรณารักษ์ลาว)

โครงการความร่วมมือที่สมควรกล่าวถึง ก็คือ การฝึ กงานสาหรับวิชาชีพ Nanyang Technological
University (NTU) จัดโครงการ Professional Internship Programme for International Librarians
(PIPIL) (NTU Libraries Annual Report 2009/10 2010) ซึ่งทางศูนย์วิทยทรัพยากร ได้ อาศัยการเป็ น
สมาชิก AUNILO ขอส่งบรรณารักษ์ ของศูนย์ฯ ไปเข้ าร่ วมโครงการเป็ นเวลา 1 เดือน บรรณารักษ์ ได้ ร่วม
ทางาน ประชุมภายในของ NTU และยังได้ เยี่ยมชมห้ องสมุดอื่น ๆ ในประเทศสิงคโปร์ ประโยชน์ที่ได้ รับที่
สาคัญ คือ การสร้ างเครื อข่ายทางวิช าชี พ ไม่แต่เฉพาะกับบรรณารั กษ์ สิงคโปร์ แต่กับบรรณารั กษ์ จ าก
ประเทศอาเซียนที่มาร่วมโครงการด้ วย
AUNILO ไม่เพียงแค่สร้ างความสัมพันธ์ ร ะหว่างผู้บริ หารห้ องสมุด แต่ยงั รวมถึงบรรณารักษ์ ของ
ห้ องสมุดที่เป็ นสมาชิก เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และในบางครัง้ ยังสามารถทาการ
เทียบวัดสมรรถนะ (Benchmarking) ในบางประเด็นได้ เพราะทุกครัง้ ที่มีประชุมจะมีการรายงานสถานะใน
แต่ละหัวข้ อการประชุม ในช่วงต้ น ทุกสถาบันจะต้ องเสนอรายงานสถาบัน (Institutional Report) ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ต่อมาในช่วง 2 ปี หลัง คือ ปี ค.ศ. 2011-12 ได้ มีข้อตกลงให้ นาเสนอในลักษณะ
รายงานประเทศ (Country Report) ข้ อมูลที่ได้ รับจากรายงานจะสามารถนาแนวทางปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practices) จากห้ องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาใช้ ได้ ด้วย
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ : โอกาสและความท้ าทาย
การเข้ า ร่ ว มประชาคมอาเซี ย น นับ เป็ นโอกาสในการที่ จ ะขยายขอบเขตการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ นอกกรอบของห้ องสมุด สามารถแลกเปลี่ยน และแบ่งปั นทรัพยากร ในกลุ่มประชาคม
อาเซียนได้ มากยิ่งขึ ้น และยังเป็ นการเพิ่มการเข้ าถึงจากประชาคมโลกที่สนใจในคอลเลคชัน่ ของอาเซียน
ในกรณี ของประเทศไทย ห้ องสมุดในฐานะแหล่ง ความรู้ จะมี โอกาสทัง้ ในการเผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศอาเซียนให้ กับผู้สนใจ ในขณะเดียวกัน ก็จะได้ เพิ่มพูนความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ อง ประชาคมอาเซียน ให้ กบั ทุกภาคส่วน เพื่อพร้ อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
ตัวอย่างของการเตรี ยมการในเรื่ องทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการค้ นคว้ าวิจยั คือ โครงการ
พัฒนาฐานข้ อมูล ASEAN ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เอกสารประเทศไทย ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าว เป็ นการเตรี ยมความเพื่อรองรับความต้ องการสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน และสนองรับวิสยั ทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งความรู้
และแหล่งอ้ างอิงของแผ่นดิน เป็ นผู้นาทางปั ญญาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551)
ศูนย์เอกสารประเทศไทย เป็ นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางด้ านสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแหล่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมากกว่า 3,000
รายการ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในรู ปแบบต่าง ๆ คือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ที่
สาคัญคือ เอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงจากัด หรื อที่เรี ยกว่า “grey literature” ศูนย์เอกสารประเทศ
ไทยได้ เห็นถึงโอกาสในการที่จะเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ ยวกับอาเซียนทังในระดั
้
บมหาวิทยาลัย
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเป็ นการเสริ มบทบาทในฐานะแหล่งความรู้ ที่สาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
จึงได้ จดั ทาเว็บไซต์ซงึ่ สามารถเข้ าถึงได้ จาก URL: http://tic.car.chula.ac.th/jtic/ASEAN

ภาพที่ 4: TIC’s ASEAN Web

เนื ้อหาสาระของเว็บไซต์จดั แบ่งตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้ แก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political- Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio –
Cultural Community – ASCC) นอกจากจะมีการจัดระบบสารสนเทศ ตาม 3 เสาหลักของประชาคมแล้ ว
ยังมีการสารวจ จัดหา และรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ให้ ครบถ้ วน และทันสมัยอีกด้ วย
สาหรั บการให้ บริ การผ่านเว็บไซต์ ได้ มีการออกแบบระบบการสื บค้ นแบบเดียวกับการ
สืบค้ นของโปรแกรมค้ นหา Google
ผู้ใช้ จะได้ ผลลัพธ์ การสืบค้ นในรู ปแบบรายการบรรณานุกรมและ
สาระสัง เขป แผนการดาเนินงานในระยะแรกจะเป็ นการจัดระบบของสารสนเทศที่ มี ในศูนย์ เอกสาร
ประเทศไทย และจะขยายขอบเขตครอบคลุมสารสนเทศที่มีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
จากกรณีตวั อย่างนี ้ จะเห็นได้ ว่า หากห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยต้ องการมีบทบาทในการช่วย
การค้ น คว้ า วิจัยแล้ ว คงต้ อ งมี การเตรี ย มการในเรื่ องทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยอาจจัดท าแผนพัฒ นา
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มุ่ง เน้ น การสร้ างความเข้ ม แข็ง ให้ กับคอลเลคชั่น ส ารวจ รวบรวม จัด หา และ
จัดระบบสารสนเทศ ให้ สอดคล้ องกับประชาคมที่ให้ บริ การ นอกจากนัน้ ควรให้ ความสนใจกับการเปิ ด
หลักสูตร หรื อรายวิชาใหม่ หรื อการปรับปรุงหลักสูตร หากไม่สามารถสร้ างคอลเลคชัน่ ได้ ก็ควรที่จะเตรี ยม
บทบาทในฐานะผู้ชี ้นา (Navigator) ให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ หรื อ เข้ าถึงแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภายนอกห้ องสมุดได้

ความท้ า ทายที่ ส าคัญ ในเรื่ อ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ น่ า จะอยู่ที่ ก ารจัด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ และการเตรี ยมการในเรื่ องงบประมาณการจัดซื อ้ หากไม่มี ง บประมาณเพี ยงพอ ก็ ควรจะ
พยายามหาหนทางในการเข้ าถึงแหล่งที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย หรื อ เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย และ พยายามใช้
ประโยชน์จากแหล่งการเข้ าถึงแบบเปิ ด (Open access) ต่าง ๆ
ความพยายามในการสร้ างมิ ต รห้ อ งสมุ ด ก็ เ ป็ นเรื่ อ งส าคัญ อาจารย์ แ ละนัก วิ จัย ใน
มหาวิทยาลัยจะเป็ นกลุ่มที่ช่วยเสนอแนะในเรื่ องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอาเซียน เพราะนักวิชาการ
เหล่านี ้จะเป็ นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่ องเนื ้อหา และอาจจะมีเครื อข่ายทางวิชาการที่สามารถ
ช่วยสนับสนุนห้ องสมุดได้ การเข้ าร่วมในกลุ่มการวิจยั ในเรื่ องอาเซียน หรื อการมีส่วนร่วมในการเรี ยนการ
สอนเกี่ยวกับอาเซียน จะช่วยให้ ห้องสมุดสามารถพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริ การให้ “ตรงใจ” ชุมชน
ของตนได้ นอกจากมิ ตรภายในมหาวิ ทยาลัยแล้ ว ห้ อ งสมุดควรให้ ความสนใจกับ มิ ตรภายนอก ทัง้
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การสร้ างเครื อข่ายดูจะเป็ นสิ่งจาเป็ น ในขณะนี ้ ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในตอนต้ น
ของบทความแล้ วว่า จุดเน้ นในเรื่ องทรัพยากรสารสนเทศมิได้ อยู่ที่ “ความเป็ นเจ้ าของ” เป็ นการยากที่
ห้ องสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมกว้ างขวาง ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ของตนทังหมดได้
้
และในยุคดิจิทัล จุดเน้ นของการให้ บริ การของห้ องสมุดดิจิทัล จะอยู่ที่การให้ การเข้ าถึง อย่างไร้ รอยต่อ
(Seamless access) และลักษณะการให้ บริ การแบบทุกที่ ทุกเวลา การรู้ จกั ห้ องสมุดอื่น รู้ ว่าแหล่งที่มี
สารสนเทศที่ต้องการอยูท่ ี่ใด จะช่วยในเรื่ องการให้ บริการของห้ องสมุดเป็ นอย่างมาก
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์
เมื่อจะต้ องเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน บรรณารักษ์ อาจเคยตังค
้ าถามกับตนเองว่า จะต้ องเตรี ยมตัว
อย่างไรบ้ าง ต้ องมีทกั ษะความรู้ ความสามารถเพิ่มเติมหรื อไม่ ในเรื่ องสมรรถนะ มีความเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับ สภาพแวดล้ อ มการท างาน หากสภาพแวดล้ อ มการท างานเปลี่ ย นแปลงไป ย่อ มมี ผ ลกระทบต่อ
สมรรถนะที่เป็ นที่ต้องการ โดยทัว่ ไป สมรรถนะที่เป็ นที่ต้องการของบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศ
อาจแบ่งออกได้ เป็ น (Khoo Soo-Quan 2005)
1. ทักษะทางบรรณารักษศาสตร์ แบบดังเดิ
้ ม (Traditional librarianship skills) ไม่วา่ จะเป็ น การ
ทารายการ การจัดหา บริการตอบคาถามและช่วยการค้ นคว้ า การสืบค้ นสารสนเทศ
2. ทักษะเพิ่มคุณค่า (Value – added skills) ซึง่ รวมถึงทักษะการวิจยั ทักษะการสังเคราะห์ และ
ประมวลผลสารสนเทศสาหรับสนับสนุนงานและการตัดสินใจของผู้รับบริการ
3. ทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะการพร้ อมปรับตัวในการทางาน (Transferable skills) หรื อทักษะที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับ
สายงาน (Soft skills) ซึ่งเป็ นทักษะทัว่ ไป เหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้ านการ
สื่อสาร การจัดการ ภาวะผู้นา การสอน การฝึ กอบรม และการสร้ างทีม รวมทังความสามารถในการเข้
้
าใจ
ผู้ใช้ และความต้ องการสารสนเทศของผู้ใช้
5. ทัศนคติ ค่านิยมที่เหมาะสม และคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล โดยเฉพาะที่มงุ่ เน้ นผู้ใช้ และบริการ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และความเต็มใจทางานหลากหลาย การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และทัศนคติด้านการประกอบการ
6. ความรู้เฉพาะสาขา ซึง่ ตรงกับประเภทของบริการ หรื อองค์การที่ตนทางาน
สภาพการทางานในลักษณะของประชาคมนานาชาติ สมรรถนะที่นา่ จะพิจารณา ก็คือ
ทักษะในกลุม่ ที่ 2 ที่ไม่ใช่ทกั ษะหลักในการทางาน สาหรับการทางานข้ ามวัฒนธรรม ทักษะในการสื่อสารดู
จะเป็ นสิ่งจาเป็ น ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการของอาเซียน บรรณารักษ์จากประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
เป็ นทางการ อาจมีทกั ษะด้ านภาษาเป็ นอย่างดี ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งภาษาอังกฤษมิ ใช่ภาษาทางการ
นัน้ บรรณารักษ์ บางคนอาจประสบปั ญหาในเรื่ องการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทาให้ อาจจะต้ องมี
การเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในเรื่ องนี ้ เพื่อช่วยให้ การทางานร่วมกันในเครื อข่ายวิชาชีพ สะดวก
มากยิ่งขึ ้น อันจะนาไปสู่การส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนัน้ ยังควรต้ องพัฒนา
สมรรถนะในเรื่ องทัศนคติ ค่านิยม โดยเฉพาะในเรื่ องความสามารถในการปรับตั ว และพร้ อมรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น รวมทังทั
้ กษะที่จะสามารถทางานแบบข้ ามวัฒนธรรม (Intercultural skills) อาทิ
(Dorn and Cavarlieri-Koch 2005)
1. ความสามารถในการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
2. ความตระหนักเรื่ องการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรมและสามารถ
ปรับการแสดงออกได้ ตามสถานการณ์
3. ความสามารถในการค้ นหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ และการปฏิบตั ติ าม
วัฒนธรรม และสามารถนามาใช้ ในการปฏิสมั พันธ์
4. การเคารพผู้อื่น มีการเปิ ดใจให้ กว้ าง และพร้ อมรับและเข้ าใจความเชื่อต่าง ๆ ใน
วัฒนธรรมอื่น
5. ความสามารถในการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
สภาพแวดล้ อมของห้ องสมุดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การก้ าวเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินการของห้ องสมุด ห้ องสมุดคงต้ องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการสนับสนุนบุคลากรให้ พฒ
ั นาศักยภาพด้ านต่าง ๆ เพื่อที่จะก้ าวไปพร้ อม ๆ กันกับห้ องสมุดประเทศ
อื่น ๆ รวมทังสร้
้ างความเชื่อมโยงและเสริมสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือของห้ องสมุดให้ เข้ มแข็งต่อไป
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