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การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นประเด็นส าคญัท่ีได้รับการกล่าวถึง
ในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการการศึกษา   สถาบนัอุดมศึกษาของไทยให้ความส าคญักับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นอย่างมาก   ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองหลักสูตร การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางวิชาการ   
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาก็คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้  คงต้องพร้อมท่ีจะก้าวไปกับสถาบนัต้นสังกัด เพ่ือพร้อมรับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ 

ห้องสมุดในฐานะแหล่งความรู้ท่ีส าคญัของประชาคมมหาวิทยาลัยและสงัคม น่าท่ีจะต้องเตรียมการ
อย่างมากในเร่ือง ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  ได้มีการกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ 
(Paradigm shift) (Stueart and Moran 2007:48) ส าหรับห้องสมดุยคุใหม่มาเป็นระยะเวลาพอสมควร   อาจจะ
ต้องมีการพิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั   โดยเฉพาะประเดน็เร่ือง ทรัพยากรและบริการ 

 
ภาพท่ี 1 : การเปล่ียนกระบวนทศัน์ในห้องสมดุ 

    

ทรัพยากรสารนิเทศของตน/ 
ส่ือเดี่ยว 

ทรัพยากร 
ห้องสมดุเสมือน / หลายส่ือ 

 
 

คลงัเก็บ 
บริการ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 
 

 

รอให้ผู้ใช้มาใช้ / 
บคุลากรมีอ านาจ 

ผู้ใช้ 
สง่เสริมการใช้ / ให้อ านาจผู้ใช้ 

 
 

กระบวนทศัน์ในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการเข้า
สูป่ระชาคมอาเซียน จะเป็นผลจากมมุมองในเร่ือง ความร่วมมือ ในแง่ของทรัพยากร  ห้องสมดุยคุใหม่ มิได้
เน้น “การเป็นเจ้าของ (Ownership)”  หากแตเ่ป็น “การแบง่ปันทรัพยากร” (Resource sharing)    ส าหรับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีส าคญัคือ ASEAN University 
Inter-Library Online (AUNILO) เป็นเครือขา่ยยอ่ย ภายใต้ ASEAN University Network ( AUN) 
 
-------------------------------------------------- 
* รักษาการแทนผู้อ านวยการศนูย์วิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจ า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 



 
 
AUNILO – เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน 
 ASEAN University Network (AUN) หรือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัของกลุ่มประเทศอาเซียน   เม่ือแรกก่อตัง้ในปี ค.ศ.1995 มีสมาชิก 6 ประเทศ ประเทศละ 2 
มหาวิทยาลยั ส าหรับประเทศไทย คือ มหาวิทยาลยับรูพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ต่อมาได้ขยาย
จ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้อีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ขณะท่ี
จ านวนสมาชิกมีทัง้สิน้ 26 มหาวิทยาลยัจาก 10 ประเทศ 
 จุดเน้นท่ีส าคญัของ AUN ก็คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพ่ือการศึกษา 
และเพ่ือการสร้างเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสมาชิกของ AUN   จุดเร่ิมต้นของ AUNILO  เกิดจากการ
ประชมุท่ี De La Salle University, Philippines ในปี ค.ศ. 2002 ท่ีต้องการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ และ
ให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศส าหรับประเทศสมาชิก และเพ่ือการน าไปสู่มหาวิทยาลัยเสมือน 
(Virtual University)   การประชมุคณะกรรมการ AUNILO ครัง้แรกจดัขึน้ท่ี Nanyang  
Technological University, Singapore และได้เร่ิมการร่วมมือกันท างานตามมติของท่ีประชุมท่ี Manila 
ดงันี ้(About AUNILO 2012) 

1. สนบัสนนุการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในอาเซียน โดยการสนบัสนนุการเข้าถึงทรัพยากรและ 
บริการท่ีแบง่ปันกนัในประเทศอาเซียน 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กบัการเช่ือมโยงและสนบัสนนุความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษา 
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศอาเซียน ด้วยการแบง่ปันทรัพยากรวิชาการ 

3. ให้ชอ่งทางในการแบง่ปันสารสนเทศระหวา่งชมุชนวิชาการในอาเซียน   โดยใช้ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีมีของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิก 

 
คณะกรรมการ AUNILO ประกอบด้วยผู้อ านวยการห้องสมดุมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิก ประชมุกนั

ทกุปี ปีละครัง้   เจ้าภาพหมนุเวียนกนัไปตามสมาชิก   ส าหรับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้เป็นเจ้าภาพการ
ประชมุในปี ค.ศ. 2006 
 ผลงานของเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม ก็คือ เว็บศูนย์รวม AUNILO (AUNILO Portal) ซึ่งขณะนีไ้ด้
มุง่เน้นสูก่ารสร้างคลงัสถาบนั (Institutional repository)  ในระยะแรก เป็นการสร้างการเช่ือมโยงไปยงัคลงั
สถาบันของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานยังอยู่ในลักษณะการจัดท าการ
เช่ือมโยง  การเข้าถึงและการจดัการสิทธ์ิ จะขึน้อยู่กับข้อก าหนดของเจ้าของคลงัสถาบนันัน้ ๆ เช่น คลัง
สถาบนับางแหง่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบบัเตม็ได้  ในขณะท่ีบางแหง่ยงัคงจ ากดัสิทธิของผู้ ใช้ภายนอก
ประชาคมให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะสว่นท่ีเป็นเมทาเดทา (Metadata) ของเอกสารเทา่นัน้ 
 
 
 



 ภาพท่ี 2 : AUNILO Portal 
 

 
 

 
 นอกจากความร่วมมือในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ยังมีความร่วมมือในเร่ือง การพัฒนา
บคุลากร  โดยมีการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะตา่ง ๆ กล่าวคือ การฝึกอบรม/การประชมุปฏิบตัิการแบบจดั
ให้สมาชิกทุกประเทศเข้าร่วม เช่น AUNILO  Workshop on Library Best Practice Leadership in 
Strategic Deployment for User Driven Libraries ท่ี University Brunei Darussalam เป็นต้น   ในบาง
กรณีมีการจดัอบรมตามค าร้องขอของเพ่ือนสมาชิก เช่น ศนูย์วิทยทรัพยากรได้รับการขอให้จดัอบรมให้กับ
บรรณารักษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัแหง่ชาตลิาว เร่ือง How to Use DSpace to Create NUOL’s IR เป็นต้น 
  

ภาพท่ี 3 : การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัแหง่ชาตลิาว 
 

 
 
 

(รูปบรรณารักษ์ลาว) 
   
 

 
  
 



โครงการความร่วมมือท่ีสมควรกล่าวถึง ก็คือ การฝึกงานส าหรับวิชาชีพ Nanyang Technological 
University  (NTU) จดัโครงการ Professional Internship Programme  for International Librarians 
(PIPIL) (NTU Libraries Annual Report 2009/10 2010)   ซึ่งทางศนูย์วิทยทรัพยากร ได้อาศยัการเป็น
สมาชิก AUNILO ขอส่งบรรณารักษ์ของศูนย์ฯ ไปเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 1 เดือน บรรณารักษ์ได้ร่วม
ท างาน ประชมุภายในของ NTU  และยงัได้เย่ียมชมห้องสมดุอ่ืน ๆ ในประเทศสิงคโปร์   ประโยชน์ท่ีได้รับท่ี
ส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ ไม่แต่เฉพาะกับบรรณารักษ์สิงคโปร์ แต่กับบรรณารักษ์จาก
ประเทศอาเซียนท่ีมาร่วมโครงการด้วย 
 AUNILO ไม่เพียงแค่สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารห้องสมุด แต่ยงัรวมถึงบรรณารักษ์ของ
ห้องสมดุท่ีเป็นสมาชิก   เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และในบางครัง้ยงัสามารถท าการ
เทียบวดัสมรรถนะ (Benchmarking) ในบางประเด็นได้ เพราะทุกครัง้ท่ีมีประชมุจะมีการรายงานสถานะใน
แตล่ะหวัข้อการประชมุ  ในช่วงต้น ทกุสถาบนัจะต้องเสนอรายงานสถาบนั (Institutional Report) ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ต่อมาในช่วง 2 ปีหลงั คือ ปีค.ศ. 2011-12   ได้มีข้อตกลงให้น าเสนอในลกัษณะ
รายงานประเทศ (Country Report)   ข้อมูลท่ีได้รับจากรายงานจะสามารถน าแนวทางปฏิบตัิท่ีดี (Best 
Practices) จากห้องสมดุมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ มาใช้ได้ด้วย 
 
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ : โอกาสและความท้าทาย 
  การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน นับเป็นโอกาสในการท่ีจะขยายขอบเขตการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ นอกกรอบของห้องสมดุ สามารถแลกเปล่ียน และแบง่ปันทรัพยากร ในกลุ่มประชาคม
อาเซียนได้มากยิ่งขึน้   และยงัเป็นการเพิ่มการเข้าถึงจากประชาคมโลกท่ีสนใจในคอลเลคชัน่ของอาเซียน 
  ในกรณีของประเทศไทย ห้องสมุดในฐานะแหล่งความรู้จะมีโอกาสทัง้ในการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับประเทศไทย และประเทศอาเซียนให้กับผู้สนใจ   ในขณะเดียวกัน ก็จะได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง ประชาคมอาเซียน ให้กบัทกุภาคสว่น เพ่ือพร้อมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ 
  ตวัอย่างของการเตรียมการในเร่ืองทรัพยากร เพ่ือสนบัสนุนการค้นคว้าวิจยั คือ โครงการ
พฒันาฐานข้อมูล ASEAN ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เอกสารประเทศไทย ศนูย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โครงการดงักลา่ว เป็นการเตรียมความเพื่อรองรับความต้องการสารสนเทศเก่ียวกบัประเทศ 
อาเซียน และสนองรับวิสยัทศัน์ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีว่า “จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งความรู้
และแหลง่อ้างอิงของแผน่ดนิ เป็นผู้น าทางปัญญาเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน” (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551) 

ศนูย์เอกสารประเทศไทย เป็นแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสงัคมศาสตร์เก่ียวกบั 
ประเทศไทยและประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้   เป็นแหล่งท่ีมีข้อมลูเก่ียวกบัอาเซียนมากกว่า 3,000 
รายการ ส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ   ท่ีอยู่ในรูปแบบตา่ง ๆ คือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ท่ี
ส าคญัคือ เอกสารท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงจ ากดั หรือท่ีเรียกวา่ “grey literature”   ศนูย์เอกสารประเทศ 
ไทยได้เห็นถึงโอกาสในการท่ีจะเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับอาเซียนทัง้ในระดบัมหาวิทยาลัย 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ และเป็นการเสริมบทบาทในฐานะแหล่งความรู้ท่ีส าคญัเก่ียวกับอาเซียน  
จงึได้จดัท าเว็บไซต์ซึง่สามารถเข้าถึงได้จาก URL: http://tic.car.chula.ac.th/jtic/ASEAN 



 
 

 
ภาพท่ี 4: TIC’s ASEAN Web 
 

  
 
 

  เนือ้หาสาระของเว็บไซต์จดัแบ่งตาม 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political- Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – 
Cultural Community – ASCC) นอกจากจะมีการจดัระบบสารสนเทศ ตาม 3 เสาหลกัของประชาคมแล้ว   
ยงัมีการส ารวจ จดัหา และรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัอาเซียน ให้ครบถ้วน และทนัสมยัอีกด้วย 
  ส าหรับการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ได้มีการออกแบบระบบการสืบค้นแบบเดียวกับการ
สืบค้นของโปรแกรมค้นหา Google   ผู้ ใช้จะได้ผลลพัธ์การสืบค้นในรูปแบบรายการบรรณานกุรมและ
สาระสังเขป   แผนการด าเนินงานในระยะแรกจะเป็นการจัดระบบของสารสนเทศท่ีมีในศูนย์เอกสาร
ประเทศไทย และจะขยายขอบเขตครอบคลมุสารสนเทศท่ีมีในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตอ่ไป 
  จากกรณีตวัอย่างนี ้จะเห็นได้ว่า หากห้องสมดุมหาวิทยาลัยต้องการมีบทบาทในการช่วย
การค้นคว้าวิจัยแล้ว คงต้องมีการเตรียมการในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ โดยอาจจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคอลเลคชั่น  ส ารวจ รวบรวม จัดหา และ
จดัระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับประชาคมท่ีให้บริการ   นอกจากนัน้ ควรให้ความสนใจกับการเปิด
หลกัสตูร หรือรายวิชาใหม่ หรือการปรับปรุงหลกัสตูร หากไม่สามารถสร้างคอลเลคชัน่ได้ ก็ควรท่ีจะเตรียม
บทบาทในฐานะผู้ ชีน้ า (Navigator) ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ หรือ เข้าถึงแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภายนอกห้องสมดุได้ 



 
  ความท้าทายท่ีส าคัญในเร่ือง ทรัพยากรสารสนเทศ น่าจะอยู่ ท่ีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และการเตรียมการในเร่ืองงบประมาณการจัดซือ้ หากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ก็ควรจะ
พยายามหาหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และพยายามใช้
ประโยชน์จากแหลง่การเข้าถึงแบบเปิด (Open access) ตา่ง ๆ  
  ความพยายามในการสร้างมิตรห้องสมุดก็เป็นเร่ืองส าคัญ อาจารย์และนักวิจัยใน
มหาวิทยาลยัจะเป็นกลุ่มท่ีช่วยเสนอแนะในเร่ืองการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอาเซียน เพราะนกัวิชาการ
เหลา่นีจ้ะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองเนือ้หา   และอาจจะมีเครือข่ายทางวิชาการท่ีสามารถ
ช่วยสนบัสนนุห้องสมดุได้   การเข้าร่วมในกลุ่มการวิจยัในเร่ืองอาเซียน หรือการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัอาเซียน จะชว่ยให้ห้องสมดุสามารถพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้ “ตรงใจ” ชมุชน 
ของตนได้   นอกจากมิตรภายในมหาวิทยาลัยแล้ว  ห้องสมุดควรให้ความสนใจกับมิตรภายนอก ทัง้
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ   การสร้างเครือข่ายดจูะเป็นสิ่งจ าเป็น ในขณะนี ้ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น
ของบทความแล้วว่า จุดเน้นในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศมิได้อยู่ท่ี “ความเป็นเจ้าของ”   เป็นการยากท่ี
ห้องสมดุจะมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลมุกว้างขวาง  ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ของตนทัง้หมดได้   
และในยุคดิจิทัล จุดเน้นของการให้บริการของห้องสมุดดิจิทัลจะอยู่ท่ีการให้การเข้าถึงอย่างไร้รอยต่อ  
(Seamless access) และลกัษณะการให้บริการแบบทุกท่ี ทุกเวลา   การรู้จกัห้องสมุดอ่ืน  รู้ว่าแหล่งท่ีมี
สารสนเทศท่ีต้องการอยูท่ี่ใด จะชว่ยในเร่ืองการให้บริการของห้องสมดุเป็นอยา่งมาก 
 
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
 เม่ือจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  บรรณารักษ์อาจเคยตัง้ค าถามกับตนเองว่า จะต้องเตรียมตวั
อยา่งไรบ้าง   ต้องมีทกัษะความรู้ความสามารถเพิ่มเตมิหรือไม ่  ในเร่ืองสมรรถนะ มีความเก่ียวข้องโดยตรง
กับสภาพแวดล้อมการท างาน  หากสภาพแวดล้อมการท างานเปล่ียนแปลงไป ย่อมมีผลกระทบต่อ
สมรรถนะท่ีเป็นท่ีต้องการ   โดยทัว่ไป สมรรถนะท่ีเป็นท่ีต้องการของบรรณารักษ์ และนกัวิชาชีพสารสนเทศ
อาจแบง่ออกได้เป็น (Khoo Soo-Quan 2005)  

1. ทกัษะทางบรรณารักษศาสตร์แบบดัง้เดมิ (Traditional librarianship skills) ไมว่า่จะเป็น การ 
ท ารายการ การจดัหา บริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้า การสืบค้นสารสนเทศ 

2. ทกัษะเพิ่มคณุคา่ (Value – added skills) ซึง่รวมถึงทกัษะการวิจยั ทกัษะการสงัเคราะห์ และ 
ประมวลผลสารสนเทศส าหรับสนบัสนนุงานและการตดัสินใจของผู้ รับบริการ 

3. ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ทกัษะการพร้อมปรับตวัในการท างาน (Transferable skills) หรือทกัษะท่ีไมเ่ก่ียวโดยตรงกบั 

สายงาน (Soft skills) ซึ่งเป็นทกัษะทัว่ไป เหมือนกนัไม่ว่าจะอยู่ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะทกัษะด้านการ
ส่ือสาร การจดัการ ภาวะผู้น า การสอน การฝึกอบรม และการสร้างทีม รวมทัง้ความสามารถในการเข้าใจ
ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ 

5. ทศันคต ิคา่นิยมท่ีเหมาะสม และคณุสมบตัสิว่นบคุคล โดยเฉพาะท่ีมุง่เน้นผู้ใช้และบริการ  



ความสามารถในการปรับเปล่ียน และความเต็มใจท างานหลากหลาย การปรับตวักับความเปล่ียนแปลง 
การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และทศันคตด้ิานการประกอบการ 

6. ความรู้เฉพาะสาขา ซึง่ตรงกบัประเภทของบริการ หรือองค์การท่ีตนท างาน

สภาพการท างานในลกัษณะของประชาคมนานาชาต ิสมรรถนะท่ีนา่จะพิจารณา ก็คือ  
ทกัษะในกลุม่ท่ี 2 ท่ีไมใ่ชท่กัษะหลกัในการท างาน   ส าหรับการท างานข้ามวฒันธรรม ทกัษะในการส่ือสารดู
จะเป็นสิ่งจ าเป็น ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน   บรรณารักษ์จากประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษ 
เป็นทางการ  อาจมีทกัษะด้านภาษาเป็นอย่างดี  ในขณะท่ีประเทศไทย ซึ่งภาษาองักฤษมิใช่ภาษาทางการ
นัน้   บรรณารักษ์บางคนอาจประสบปัญหาในเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ท าให้อาจจะต้องมี
การเพิ่มพนูทกัษะและพฒันาศกัยภาพในเร่ืองนี ้  เพ่ือช่วยให้การท างานร่วมกนัในเครือข่ายวิชาชีพ สะดวก
มากยิ่งขึน้ อนัจะน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก   นอกจากนัน้ ยงัควรต้องพฒันา
สมรรถนะในเร่ืองทศันคติ ค่านิยม โดยเฉพาะในเร่ืองความสามารถในการปรับตัว และพร้อมรับกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  รวมทัง้ทกัษะท่ีจะสามารถท างานแบบข้ามวฒันธรรม ( Intercultural skills) อาทิ 
(Dorn and Cavarlieri-Koch 2005) 

1. ความสามารถในการปรับพฤตกิรรมในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้
2. ความตระหนกัเร่ืองการส่ือสาร สามารถส่ือสารกบับคุคลตา่งวฒันธรรมและสามารถ

ปรับการแสดงออกได้ตามสถานการณ์ 
3. ความสามารถในการค้นหาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ และการปฏิบตัติาม

วฒันธรรม และสามารถน ามาใช้ในการปฏิสมัพนัธ์ 
4. การเคารพผู้ อ่ืน มีการเปิดใจให้กว้าง และพร้อมรับและเข้าใจความเช่ือตา่ง ๆ ใน

วฒันธรรมอ่ืน 
5. ความสามารถในการเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน

สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลตอ่การด าเนินการของห้องสมดุ   ห้องสมดุคงต้องพฒันาอย่างตอ่เน่ือง
และมีการสนบัสนนุบคุลากรให้พฒันาศกัยภาพด้านตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะก้าวไปพร้อม ๆ กนักบัห้องสมดุประเทศ
อ่ืน ๆ    รวมทัง้สร้างความเช่ือมโยงและเสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือของห้องสมดุให้เข้มแข็งตอ่ไป 
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