เราควรประเมินหองสมุดแบบไหน ในฐานะองคกรดานวัฒนธรรม
โดย คริสเตียน ลอเออรเซน (Christian Lauersen)
ผูอำนวยการหองสมุดประชาชนรอสกิลด เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
หากเปรียบหองสมุดเปนองคกร เราจะสามารถวัดหรือประเมินไดอยางไรวาหองสมุดแตละแหงประสบ
ความสำเร็จมากนอยแคไหน มีอิทธิพลตอผูคนและชุมชนอยางไร
ถาใชหลักการแบบเดิมๆ ที่ทำกันมา คือการไปไลดูสถิติตางๆ วาเปนอยางไร ตั้งแตการเขาใชบริการ
ตัวเลขการยืมคืนหนังสือ หรือยอดดาวนโหลดทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
คำถามที่น าสนใจคื อ วิธีประเมินแบบดังกลาวนั้ นนำไปสู อะไร ชวยยกระดับ การดำเนิน งานของ
หองสมุดในฐานะพื้นที่เชิงวัฒนธรรมไดจริงหรือไม
ในมุมมองของคริสเตียน เลาเออรเซน (Christian Lauersen) ผูอำนวยการหองสมุดและศูนยบริการ
ประชาชนแหงเทศบาลรอสกิลด ประเทศเดนมารก หนึ่งในแขกรับเชิญของงาน TK Forum 2021 มองวาสถิติ
ตัวเลขเหลานี้บงบอกขอมูลเกี่ยวกับการใชงานหองสมุดก็จริง แตมิไดสะทอนถึงคุณคาและอิทธิพลทางสังคม
ของหองสมุดเทาใดนัก
เขาตั้งขอสังเกตไวในบทความ A new language for the value and impact of libraries: Design
and first findings วาการประเมินคุณคาหองสมุดภายใตกรอบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public
Management) ที่มักจะอางอิงจากตัวเลขสถิติเปนหลัก เปนการลดทอนความสำคัญของหองสมุดที่มีตอชุมชน
และวิถีชีวิตของประชาชนลงไป เพราะขอมูลเชิงปริมาณเหลานั้นไมอาจบอกเลาบทบาทของหองสมุดในฐานะที่
เปนแหลงความรูที่นาเชื่อถือ หรือการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งในแงของการเปนพื้นที่สาธารณะที่เปดกวาง
กับคนทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย
สรางความหมายใหมแกหองสมุด
พลิกมุมมองการวิจัยดวยโมเดล ‘มิติวัฒนธรรมทั้งสี่’
ในเมื่อการประเมินแบบเกาไมไดผล แลวเราควรใชการประเมินแบบไหน คริสเตียนชี้วาสิ่งที่เราตองมี
นอกจากตัวเลขหรือสถิติทั้งหลาย คือการหาขอมูลเชิงลึกเพื่อทำความเขาใจวาตัวเลขเหลานั้นมีที่มาที่ไป
อยางไร แลวนั่นจะเปนประตูสูการถกเถียงใหมๆ วาสุดทายแลวความสำคัญของหองสมุดคืออะไร และจะอยู
รอดไดอยางไรทามกลางความเปลี่ยนแปลง
นั่นจึงเปนเหตุผลที่หอสมุดกลางแหงเมืองรอสกิลด (Roskilde Central Library) รวมกับบริษัทที่
ปรึกษา ไซสโมเนาท (Seismonaut) ไดออกแบบแนวทางการวิจัยหองสมุด โดยนำงานคนควาเรื่อง ความรู
ความเขาใจในคุณคาและผลกระทบของประสบการณทางวัฒนธรรม ของสภาศิลปะแหงชาติ ประเทศอังกฤษ
(The Arts Council England) มาพัฒนาตอยอด และประยุกตใชใหเขากับบริบทของหองสมุดเดนมารก

มีการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบดานการรับรูคุณคาของโครงการทางวัฒนธรรมจำนวน 50 โครงการ และ
กลั ่ น กรองข อ มู ล จนกลายเป น โมเดลที ่ เ รี ย กวา ‘มิติว ัฒ นธรรมทั้ งสี่’ (4 Dimensions of Culture) โดยมี
รายละเอียดเบื้องตนดังนี้

มิติวัฒนธรรมทั้งสี่ ที่เปนรากฐานในการศึกษาคุณคาและผลกระทบของศิลปวัฒนธรรม ไดแก:
• มิติทางอารมณ: กระตุนความรูสึกและความคิด
• มิติทางปญญา: สรางการสนทนาและการสะทอนความคิด
• มิติการสรางสรรค: เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
• มิติทางสังคม: สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตัวเอง สรางความกลมเกลียวในชุมชน
ในขอบเขตความหมายของมิติวัฒนธรรมทั้งสี่ ประกอบดวยตัวแปร 12 ชนิดที่กระจายตัวเทาๆ กัน
หมวดละ 3 ชนิด เปาหมายของการสรางขอบเขตความหมายนี้ก็เพื่อสื่อสารขอคนพบและความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณคาและผลกระทบของหองสมุดประชาชนใหเห็นภาพชัดเจน ตัวแปร 12 ชนิด ไดแก:
• มิติทางอารมณ: 1) การมีสมาธิจดจอ 2) ความพึงพอใจ 3) สุขภาวะ
• มิติทางปญญา: 4) อาหารสมอง 5) ความรูและขอมูล 6) การคิดเชิงวิพากษ
• มิติการสรางสรรค: 7) จินตนาการ 8) ทักษะใหม 9) แรงบันดาลใจ
• มิติทางสังคม: 10) ความเขาอกเขาใจ 11) ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 12) การสนทนา

ขอคนพบที่นาประทับใจ หองสมุดเปนไดมากกวาที่คุณคิด
ในการศึกษาเชิงประจักษของงานวิจัยชิ้นนี้ ไดมีการทำแบบสอบถามตัวแทนประชากรชาวเดนมารก
อายุ 16-90 ป จำนวน 1,509 คน คำถามไดถูกออกแบบใหมีเนื้อหาครอบคลุม 4 หมวดหลักเกี่ยวกับหองสมุด
ประชาชน ไดแก ทรัพยากร การจัดรายการ พื้นที่กายภาพ และการใหคำแนะนำจากเจาหนาที่
ผูเขารวมการวิจัยจะตองประเมินประสบการณในการใชบริการหมวดตางๆ โดยแบงเกณฑการให
คะแนนจากสูงสุด (5) ไลไปจนถึงต่ำสุด (1) ผลลัพธที่ไดคือ คาเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมของหองสมุดที่มีต อ
ประชาชนอยูที่ 3.2 (มีผลกระทบในระดับปานกลาง)

ขอบเขตความหมายของผลกระทบโดยรวมที่หองสมุดมีตอประชาชน
ที่มา: The Library Lab
นอกจากนี้ คณะวิจัยไดทำการศึกษาขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับคุณคาและผลกระทบของหองสมุดประชาชน ไดขอคนพบสำคัญในแงมุมตางๆ ดังนี้
1) หองสมุดประชาชนเปนแหลงพักพิง
ห องสมุ ดประชาชนมี ความสำคั ญ อย างมากต อชาวเดนมาร ก ในฐานะ แหลงพักพิง เปน พื้น ที ่ ที่
ประชาชนสามารถใชผอนคลายจากชีวิตประจำวัน ไดใชเวลาอยูกับตัวเอง มีบรรยากาศดี เหมาะแกการใชสมาธิ
และชวยสรางแรงบันดาลใจ

ประชาชนกลุมตางๆ ใชประโยชนจากที่พักพิงแหงนี้แตกตางกันไป บางคนชื่นชอบบรรยากาศเงียบ
สงบเหมาะแกการใชสมาธิ ขณะที่บางคนชื่นชอบการเปนพื้นที่พบปะสังสรรค
หนึ่งในผูเขารวมการวิจัย หญิงสาววัย 26 ป กลาววา “หองสมุดคือทุกสิ่งทุกอยาง มันเปนแหลงรวม
ผูคน เปนแหลงพักพิง เปนที่พำนักสำหรับประชาชน เปนแหลงเขาถึงความรูและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปด
กวางและใหบริการฟรี”
2) หองสมุดประชาชนกระตุนใหเกิดการสะทอนความคิดและการคิดเชิงวิพากษ
หองสมุดประชาชนกระตุนใหเกิดการสะทอนความคิด การเรียนรู การเขาถึงความรู และการคิดเชิง
วิพากษ ในยุคดิจิทัลที่อินเทอรเน็ตเต็มไปดวยขอมูลทั้งจริงและเท็จ หองสมุดมีความสำคัญอยางยิ่งตอชาว
เดนมารกในฐานะสถานที่จัดเก็บและใหบริการขอมูล
ชายวัย 39 ป กลาววา “ในโลกอินเทอรเน็ต คุณไมรูวาจะเริ่มอานจากตรงไหนดี? ขอมูลตรงไหนถูก
แกไขไปหรือเปลา? อะไรที่มีมูลเชื่อถือได? แตที่หองสมุดคุณรูวาคุณจะไดพบกับขอมูลที่ตรงประเด็นและเชื่อถือ
ได”
3) หองสมุดประชาชนเปนที่สรางแรงบันดาลใจ
หองสมุดประชาชนเปน ที่สรางแรงบันดาลใจ ที่ชวยกระตุนจินตนาการและความคิดสรางสรรคของ
ชาวเดนมารก หองสมุดชวยสรางแรงบันดาลใจใหประชาชนไดทดลองทำสิ่งใหมๆ และเพิ่มพูนทักษะใหมๆ ผูที่
ใชทรัพยากรหองสมุดเปนประจำใหคะแนนตัวแปรขอนี้ (ขอ 9. แรงบันดาลใจ) สูงเปนอันดับตนๆ
เด็กผูหญิงวัย 13 ป กลาววา “คุณรูสึกอยากอานหนังสือขึ้นมาทันทีเมื่อตัวคุณรายลอมไปดวยหนังสือ
มากมาย”
4) หองสมุดประชาชนชวยเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
หองสมุดประชาชน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ทั้งในทางตรง ในแงของการเปนสถานที่ที่ชาว
เดนมารกมาพบปะ ใชเวลารวมกัน และสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และในทางออม ผานการที่ชาว
เดนมารกไดสัมผัสหองสมุดในฐานะทรัพยสินสวนรวม หองสมุดเปนที่ที่เราไดเรียนรูการดูแลรักษาชุมชนทั้งใน
เชิงรูปธรรมและในเชิงวัตถุ ผานการแบงปนและการดูแลรักษา วัสดุสารนิเทศที่เราหยิบยืมมา หนังสือพิมพที่
เราอาน และสถานที่ที่เราใชงาน
ชายวัย 39 ป กลาววา “หองสมุดเปนที่ที่คุณสามารถเดินทางมาโดยลำพังแลวรูสึกวาคุณเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน แมวาคุณจะมาคนเดียวแตก็รายลอมดวยผูคน และสิ่งนั้นมีความหมายกับผมมากๆ”
โดยสรุป พื้นที่สาธารณะอยางหองสมุด ไมไดเปนแคสถานที่เทานั้น แตเปนสวนสำคัญในโครงสราง
พื้นฐานทางสังคม เปนคลังความรู และแหลงพักพิง มีผลกระทบตอประชาชนทั้งในดานการกระทำและอารมณ
และมีพลังในการเชื่อมโยงชุมชน สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใชหองสมุดชาวเดนมารกรายหนึ่งที่วา
“ในหองสมุดมีผูคนหลากหลายที่มีใจตรงกัน มาใชหนังสือรวมกัน ใชพื้นที่รวมกัน พื้นที่นี้หลอมรวม
ชุมชน”

นี่เปนเพียงการคนพบเบื้องตนจากงานวิจัยชิ้นลาสุดเกี่ยวกับหองสมุดของ คริสเตียน เลาเออรเซน
เทานั้น รายงานฉบับสมบูรณในหัวขอคุณคาและผลกระทบของหองสมุดจะถูกเผยแพรภายในป 2021 ซึ่งจะมี
องคความรูที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการหองสมุด เชน แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบวิธี และการออกแบบ
โครงการ โดยคริสเตียนคาดหวังวา บุคลากรหองสมุดที่อื่นๆ จะสามารถนำไปประยุกตใชได และมีสวนรวมใน
การสรางคุณคาและความหมายใหมใหแกหองสมุด
ที่มา:
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