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ค ำน ำ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับนี้  ของแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ โครงการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human 
Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) เนื้อหา
ประกอบด้วย   โครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ก าหนดการ
สัมมนาฯ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ งบประมาณ ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บทความ
ประกอบการสัมมนาฯ สรุปผลการด าเนินงาน และผลการประเมินโครงการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
Library Network)    
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้บริการวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้บริหารห้องสมุด ครู/อาจารย์ 
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  

 
 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
    2556 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
โครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่าย 1 
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)  
ผลการด าเนินงาน 2 
ก าหนดการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)                3 
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
ภาพประกอบการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และการประชุม 6 
คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย   
สรุปผลการประเมินคุณภาพสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 14 
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  หนังสือเชิญและใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ  
ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้เช้าร่วมสัมมนาฯ และรายชื่อวิทยากร  
ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ และ ค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ/เพ่ิมเติมค าสั่ง  
ภาคผนวก ง  ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดการสัมมนาฯ  
ภาคผนวก จ  เอกสารประกอบการสัมมนาฯ  
ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ภาคผนวก ช  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  
ภาคผนวก ซ  บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินตามโครงการ ตามสัญญายืมเงิน เลขที่ ๒๘๒/๕๖        
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รำยงำนสรุปผล 
โครงกำรสัมมนำปฏิบัติกำรพัฒนำห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

และเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
วันศุกร์ ที่ 18 มกรำคม 2556  ณ ห้องประชุมมรกตอีสำน  ชั้น 5 อำคำร 12C 

 
1. ชื่อโครงกำร สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ เพื่อให้มีความสนใจและดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมการจัดห้องสมุดมีชีวิตก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คือการจัด
ห้องสมุดในรูปแบบ Human Library ซึ่งเป็นการจัดให้มี “หนังสือมีชีวิต (Living Books)” ไว้บริการแก่
ผู้สนใจ จุดเด่นอยู่ที่การสรรหาให้บริการหนังสือมีชีวิตดังกล่าว โดยมีระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการยืม – คืน 
คล้ายกับการยืม – คืนหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ธรรมดา ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคือ การได้เรียนรู้แนวคิด 
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal Interaction) กับหนังสือมีชีวิต
แต่ละรายการ แล้วน าสิ่งดังกล่าวไปใช้พัฒนาการศึกษา ชีวิตตนเองและสังคมต่อไป   
     ปัจจุบันมีการจัดตั้ง Human Library  ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว ในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการโดยแผนกงานห้องสมุดและฝ่ายวิทยบริการ มีการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนี้มีเครือข่ายที่เปิดด าเนินการ Human 
Library  แล้ว 4 แห่ง คือ ห้องสมุดโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย ห้องสมุดโรงเรียนพระทองค า
วิทยา  อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ยังมีห้องสมุดอีกจ านวนมากที่ต้องการความรู้ แนวคิดและแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เช่นเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถสนองตอบความต้องการดังกล่าวได้ จึงได้มีการจัดสัมมนา
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library Network)  ครั้งนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์(Human Library) และเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามภาระงาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้น าความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดตั้ง Human Library ในห้องสมุดของแต่ละสถาบันและร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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4. วิธีด ำเนินงำน 
4.1 ผู้รับผิดชอบ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
4.2 หัวข้อในการสัมมนาปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

4.2.1 แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

4.2.2 ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

4.3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
4.3.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 57 คน 
4.3.2 วิทยากรบรรยาย และวิทยากรหนังสือมีชีวิต (ทัง้ภายในและภายนอก) จ านวน 13 คน 

4.4 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.4.1 ขัน้วางแผนและเตรียมการ ประกอบด้วย 

1) เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
3) ติดต่อเชิญวิทยากร 
4) เตรียมบุคลากร เอกสารประกอบการสัมมนา วัสดุอุปกรณ์ และสถานที ่

4.4.2 ขัน้ปฏิบัติ 
จัดการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่าย

ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 
เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังตารางเวลาข้างล่าง 
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07.30-09.00 น. 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 

ลงทะเบียน 
และพิธีเปิด 
กำรสัมมนำฯ 
 

การบรรยายการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human  
Library) โดย   
ผศ.ดร.คงศักดิ์  
สังฆ-มานนท์ 

ปฏิบัติการการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human 
Library)เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย  
โดย  
ผศ.ดร.คงศักดิ์ 
สังฆ-มานนท,์ ผศ.
ธัญภัค- สังฆมา
นนท์,  
อ.อภิชาต ตริ-
ประเสริฐสิน,  
รศ.กาญจนา ตัน-
สุวรรณรัตน์   

ปฏิบัติการการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human 
Library)เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย  
โดย  
ผศ.ดร.คงศักดิ์  
สังฆ-มานนท์ 

ปฏิบัติการการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human 
Library)เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย 
โดย 
คุณครูระเบียบ 
จัน-ทา, คุณสุเทพ  
ยนต์-พิมาย, อ.
พักตร์ฉวี  - กุลงู
เหลือม, คุณณฤศ
ดา  มะลิพวง  

 
 
4.4.3 ขัน้ประเมินผล 

1) เครือ่งมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และการสัมภาษณ ์
2) ผู้เกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้เข้าสัมมนา และเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง 

4.4.4 ขัน้สะท้อนผลและปรับปรุง 
1) วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การประชุมเพ่ือสรุปผลและปรึกษาหารือ 
2) ผู้เกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้มีบทบาทเป็นหนังสือมีชีวิต และผู้ด าเนินโครงการ 

          4.5 งบประมาณ 60,000 บาท ประกอบด้วย 
4.5.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 8,100 บาท 
4.5.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 2,250 บาท  
4.5.3 ค่าอาหารกลางวัน  5,000 บาท 
4.5.4 ค่าอาหารว่าง   2,500 บาท 
4.5.5 ค่าป้ายไวนิล   2,500 บาท 
4.5.6 ค่าวัสดุ   39,100 บาท 
    รวม 59,950 บาท 
    คืน 50 บาท   

 



4 
 

4.6 การประเมินผล 
4.6.1 ขอบเขต ได้แก่ ผลผลิต – ผลลัพธ์ จากการสัมมนา และความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนา 
4.6.2 เครือ่งมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และการสัมภาษณ ์

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
5.1 ผลผลิต (Outputs) สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีจ านวน 57 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

5.2.1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ98.40ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) มีความพึงพอใจต่อความรู้แนวคิด ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการสัมมนาฯ
ในระดับมากที่สุด 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ผลผลิต (Outputs) 
       6.1.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
Library Network) เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย 
       6.1.2) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศไทย มีจ านวน 57 คนสูงกว่าเป้า 
หมายที่ตั้งไว้ 
 6.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
         ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ได้รับ
และคาดว่าจะน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายฯในสถาบัน
ของตนได ้
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ก ำหนดกำร 
สัมมนำปฏิบัติกำรพัฒนำห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   

และเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
วันที่ 18  มกรำคม พ.ศ. 2556  เวลำ 08.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสำน  ชั้น 5  อำคำร 12C ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  นครรำชสีมำ 

เวลำ กิจกรรม วิทยำกร/หนังสือมีชีวิต สถำนที ่

08.00 – 08.45 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ หน้าห้องประชุมฯ 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ
การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย   

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
การประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  
 

ห้องประชุมมรกต
อีสาน 

09.00 – 10.30 น. การบรรยายการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human  
Library)  

ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ ห้องประชุมมรกต
อีสาน 

10.30– 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ 

10.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human 
Library)เครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย   

ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์,     
ผศ.ธัญภัค  สังฆมานนท์,            
อ.อภิชาต  ติรประเสริฐสิน  และ 
รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ 

ห้องประชุมมรกต
อีสาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
กลางวัน 

- ในห้องประชุมฯ 

13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human  Library
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย   

ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ ห้องประชุมมรกต
อีสาน 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ 

14.45 – 17.00 น. ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human  Library)
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย   

คุณครูระเบียบ  จันทา,            
คุณสุเทพ  ยนต์พิมาย,            
อาจารย์พักตร์ฉวื  กุลงูเหลือม  
และคุณณฤศดา  มะลิพวง   

ห้องประชุมมรกต
อีสาน 
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        หมำยเหตุ  เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 -14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 
 

 
 

 

                
            ภำพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
        เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ 

 
 

ภำพประกอบกำร“สัมมนำปฏิบัติกำรกำรพัฒนำห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และกำรประชุมเครือขำ่ยหอ้งสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
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ภำพที่ 2  การบรรยายการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  
สังฆมานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

              
 

    ภำพที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
          โดย อาจารย์ชวลิต  คัยนันทน์ 

อดีตอาจารย์ 3 ระดับ 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปัจจุบันเป็นประธานชมรมบอนไซโคราช  ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เทคนิคการท าบอนไซ” 

 

 
 

ภำพที่ 4 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ห้องสมุดมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย” 
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ภำพที่ 5 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ 

         รองอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เรือนโคราช” 

 
 

ภำพที่ 6 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  อาจารย์อภิชาต  ติรประเสริฐสิน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ดูดี” 
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ภำพที่ 7 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  

โดย  คุณครูระเบียบ  จันทา ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานห้องสมุด  
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา  

ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ASEAN เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ” 
 

 
 

ภำพที่ 8 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  คุณบุญสม  สังข์สุข  นายกสมาคมเพลงโคราช  

ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ความส าคัญเพลงโคราชสื่อพ้ืนบ้าน” 
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ภำพที ่9 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  คุณณฤศดา  มะลิพวง  พระเอกลิเกคณะณรงค์พร  ทรงพล   

ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ลิเก” 
 
  

 

 
 

ภำพที่ 10 ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
โดย  อาจารย์พักตร์ฉวี  กุลงูเหลือม  ข้าราชการครูบ านาญ  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย  

อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   
ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เทคนิคการผัดหมี่กระโทก” 
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ภำพที่ 11  ผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 

 

 
ภำพที่ 12 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
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ภำพที่ 13 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 
 
 

 
ภำพที่ 14 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
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ภำพที่ 15 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสัมมนำปฏิบัติกำรพัฒนำห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
และเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

              โดยได้จากแบบประเมินคุณภาพของผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
(Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
ที่มีลักษณะค าถาม  2 แบบ ได้แก่ 

1. ค าถามปลายปิด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับดังนี ้           
   5 หมายถึง  มากที่สุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
2. ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ส าหรับการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                           

                                                       อยู่ในระดับ “มาก” 
  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                          

                                                       อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ “พอใช้” 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ “น้อย” 
 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์
(Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
ซึ่งมผีู้ตอบแบบประเมินจ านวน 57 คน 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ 
1. สถานะผู้ตอบ 

- คร,ู อาจารย์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 

- เจ้าหน้าที่ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.46 

- บรรณารักษ์  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ7.02 
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2. สถาบัน 

- มหาวิทยาลัย  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 

- วิทยาลัย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 

- โรงเรียน  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 

- อ่ืนๆ  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
 

3. เพศ 

- ชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 

- หญิง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 87.72 
 

 ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำปฏิบัติกำรพัฒนำห้องสมุด
มนุษย์ (Human Library) และเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand 
Human Library Network) 

หัวข้อกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

Std. 
Deviation 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

1.ความรู้ก่อนการเข้าร่วมสัมมนาฯ 3.89 0.31 77.89 มาก 
2.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาฯ 4.91 0.29 98.25 มากที่สุด 
3.เนื้อหาของการสัมมนาฯมีความน่าสนใจ 4.89 0.31 97.89 มากที่สุด 
4.การจัดสัมมนาฯมีประโยชน์เหมาะสม 4.93 0.26 98.60 มากที่สุด 
5. อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก 4.95 0.23 98.95 มากที่สุด 
6. ความต้องการให้มีการจัดการสัมมนาฯ
ในครั้งต่อไป 

4.95 0.23 98.95 มากที่สุด 

6.ท่านคิดว่าจะน าการสัมมนาฯครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านมากน้อย
เพียงใด 

4.89 0.31 97.89 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.22 95.09 มากที่สุด 
ตำรำงท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human 

Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพของผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
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Library Network) โดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เมื่อคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 95.09 อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า สถานที่จัดการสัมมนาฯมีความเหมาะสม และความต้องการให้
มีการจัดการสัมมนาฯในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.95 คิดเป็น  ร้อยละ 98.95 อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” รองลงมา คือ การจัดสัมมนาฯ มีประโยชน์เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.60 
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และเนื้อหาของการสัมมนาฯ มีความน่าสนใจ และท่านคิดว่าจะน าการสัมมนาฯ
ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.89 
“มากที่สุด” 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไปมีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (คิดจากผู้ตอบ
แบบประเมินผลคุณภาพกิจกรรมทั้งหมด 57 คน)  

 
 

ภำพที่ 16 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย  

(Thailand Human Library Network) 

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
-  เป็นการอบรมที่ดีมาก ควรมีการจัดและเผยแพร่ไปในสถานที่อ่ืนๆ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน 
สถานที่ราชการ เป็นต้น 
-  หนังสือมีชีวิตทุกเล่มวันนี้มีคุณค่ามหาศาล ท่านควรมีวิธีการ/โครงการดูแลสวัสดิภาพของ
หนังสือทุกเล่มให้อายุยืนยาวยิ่งขึ้น เพราะควรแก่ยกย่องเชิดชู 
-  ประทับใจ รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ เป็นหนังสือมีชีวิตที่น่าอ่านมากๆ 
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-  ปีหน้าน่าจะจัดแบบหนังสือของดีเมืองโคราช 
-  ช่วงพักกลางวันมีหนังสือมีชีวิตเกี่ยวกับผิว+เครื่องส าอางและความรู้ในการดูแลผิวเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวแบบเบาๆและดีมาก  ควรให้เวลามากกว่านี้และเรื่องเรือนโคราชก็เช่นกันควรให้เวลา
มากกว่านี้  ส่วนเรื่องลิเกและเพลงโคราชก็ดีมาก  โดยรวมการอบรมโครงการดีมาก  รักษา
เวลาได้ดี 

 
 
 
ปัญหำและอุปสรรค 

- หนังสือเชิญส่งถึงแต่ละสถาบันล่าช้าและบางที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญท าให้ตอบรับไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

- เนื่องจากมีหนังสือมีชีวิตที่ต้องสาธิตการผัดหมี่แต่ไม่สามารถผัดในห้องประชุมมรกตอีสาน
ได้เนื่องจากมีเครื่องเตือนสัญญาณอัคคีภัย 

- การสัมมนาฯเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้บุคคลากรในการด าเนินงานหลายคนและมีบางส่วนต้อง
ไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม มทร.อีสาน Book Fair ด้วยท าให้บุคคลากรไม่เพียงพอ 

แนวทำงแก้ไข 

- เมื่อส่งหนังสือเชิญไปแล้วมีการโทรศัพท์ติดตามอีกครั้งหากสถาบันใดยังไม่ได้รับก็ส่ง
โทรสารไปให้อีกครั้ง 

- ใช้การถ่ายทอดสดจากด้านข้างอาคารที่สามารถท าการสาธิตได้เพ่ือส่งภาพการสาธิตเข้าไป
ภายในห้องประชุม 

- วางแผนการบริหารบุคลากรให้ดีเพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 


