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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาการจัดกิจกรรมห้ องสมุดมนุษย์ ที่เหมาะสมสาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้เทคนิคเดลฟายจานวน 3 รอบ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
กิจกรรมกลุ่มทางเทคนิค และกลุ่มบรรณารักษ์
ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติและมีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
นาเสนอ คือ 1) องค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ มี ผู้จัดหรือบรรณารักษ์ มีหนังสือมีชีวิต
ประเภทของผู้อ่าน ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และสถานที่ที่ควรจัดกิจกรรม 2) รูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย คือการจัดในเทศกาล การจัดในห้องสมุดประชาชน การจัด
ออนไลน์ การจัดในสถานที่ประกอบการ การนาเสนอผ่านเว็บไซต์และผ่านยูทูป 3) กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ควรมี คือ การจัดหาหนังสือมีชีวิต ให้จัดหาตามความต้องการของผู้รับบริการและจัดหาตาม
นโยบาย ช่วงเวลาที่เหมาะในการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์ มี
วิธีการจองอ่านหนั งสือมีชีวิต และมี รูปแบบการอ่านหนังสื อ ที่ห ลากหลาย มีการแคตตาล็ อค มี การ
ประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือมีชีวิตและต่อการจัดกิจกรรม
คาสาคัญ:
ห้องสมุดมนุษย์, หนังสือมีชีวิต, รูปแบบกิจกรรม, องค์ประกอบของกิจกรรม
Abstract
This research aims to study how to hold Human Library activities that suit
Sakon Nakhon Rajabhat University, by using three rounds of the Delphi technique from
librarians with specialist knowledge of library activity technique.
The results of this research as agreed upon by consensus of the specialists are:
1) the composition of a Human Library requires a combination of a manager or
librarian and living books, plus consideration of the type of readers, a suitable time
range and a suitable venue for the activity; 2) for the suitable activity model for the
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university it was suggested the activity should be held during any festivals, holding it in
the public library, holding it online, holding it in private companies, and it should be
published through the web; 3) the activity holding process entails selecting a human
library according to the needs of the participants and policy, the most suitable time
that suits the participants, appropriate advertising, having a reserved human library
system and having a variety of reading formats, having a catalog, and having an
effective assessment system.
Keyword:
Human Library, Living Book, Activity Model, Composition of Activity
บทนา
การให้ บ ริ ก ารด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศและสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ภาระกิ จ หลั ก ของห้ อ งสมุ ด ให้ กั บ
ผู้รับบริการ ที่ผ่านมาห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดาเนินการตามพันธกิจนี้ เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการได้ในระดับมาก อีกทั้งมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการในการสารวจความคิดเห็น
ในหลายปีที่ผ่านมา ต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาแนะนาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แนะนาให้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิต ดังนั้นกิจกรรมที่ได้พิจารณาที่ตอบ
โจทย์ดังกล่าวได้คือการดาเนินกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ตามแนวคิดของรอนนี่(Abergel, 2010) ที่
ได้ดาเนินการจัดให้มีการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยี่ยมชมงานกับหนังสือมีชีวิต (Living books)
และประยุกต์ให้การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของหนังสือมีชีวิตผ่านสื่อโซเซียลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ศุภมาศ พานิชศักดิ์พัฒนา, 2558) ปัจจุบันการหาความรู้ไม่ได้จากัดเพียงการอ่านจากตารา
เท่านั้น แต่สามารถแสวงหาความรู้ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่มีมากมาย รวมทั้งการเรียนรู้จากผู้รู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน ซึ่งผู้รู้นี้ถ้าสามารถนามาจัดการให้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในกิ จกรรมห้องสมุดเราจะเรียกว่าหนังสือมีชีวิต
(Living books) (คงศักดิ์ สังฆมานนท์, 2554)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ที่เหมาะสมสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ใช้เทคนิคเดลฟายจานวน 3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 21 ท่านกลุ่มละ 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มทางเทคนิค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโสตทัศนอุปกรณ์
3. กลุ่มบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอายุงานไม่ต่ากว่า 5 ปี
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 1 ใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาภาพรวมของการจัดกิจกรรมตามแบบของรอนนี่ (Abergel Ronni, 2015)
คงศักดิ์ สังฆมานนท์ (2554) และศุภมาศ พานิชศักดิ์พัฒนา(2558) โดยสังเคราะห์บทสัมภาษณ์และรวบรวมประเด็น
เพื่อตั้งเป็นองค์ประกอบการจัดกิจกรรมได้ 3 องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ การ
พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรม และกระบวนการดาเนินกิจกรรมที่ควรมี
รอบที่ 2 ส่งแบบแสดงความคิดเห็น 5 ระดับจาก 3 องค์ประกอบหลักให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้อง ภายหลังนาข้อมูลในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และตาแหน่ ง ควอไทล์เพื่อดู
ระยะความสอดคล้อง โดยจัดทาข้อมูลสรุปความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นในรอบที่ 3
รอบที่ 3 เป็นรอบการยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งจากรอบที่ 2 และเก็บรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
การพิจารณาค่ามัธยฐานในการวิจัยในครัง้ นี้ พิจารณาเฉพาะค่ามัธยฐานที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดและเหมาะสมมาก ดังนี้
ค่ามัธยฐาน 4.5 – 5 มีความเห็นเหมาะสมมากที่สุด
ค่ามัธยฐาน 3.5 – 4.5 มีความเห็นเหมาะสมมาก
การพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน
ผลการศึกษา และอภิปรายผล
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณากิจกรรมห้องสมุดนั้น ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ที่เหมาะสมสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ฉันทามติและมีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่นาเสนอทั้ง 3 ประเด็นคือ 1) องค์ประกอบในการ
พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 2) รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 3) กระบวนการจัดกิจกรรมที่ควรดาเนินการ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นตาม ตารางที่ 1-3 ดังต่อไปนี้
1. ผลการพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
จากตารางที่ 1 พบว่ามีองค์ประกอบหลักในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ คือมีผู้จัด มีหนังสือมีชีวิต มี ประเภท
ผู้อ่าน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และสถานที่ที่ควรจัดกิจกรรม
ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบในการพิจารณากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human
Library) ที่เหมาะสมสาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ มัธยฐาน ฐานนิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

พิจารณาฉันทามติ

1.00

มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

มีผู้จัด / บรรณารักษ์ (Organizer)
5.00
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องค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ มัธยฐาน ฐานนิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

พิจารณาฉันทามติ

0.00

มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

มีหนังสือมีชีวิต (Living Books)
5.00

5

0.00

ประเภทของผู้อ่าน (Readers)
1) มีผู้อ่าน (Readers) ที่เป็นนักศึกษา

5.00

5

0.00

1.00

2) มีผู้อ่าน (Readers) ที่เป็นอาจารย์

5.00

5

0.00

1.00

3) มีผู้อ่าน (Readers) ที่เป็นบุคลากร

5.00

5

0.00

0.50

4) มีผู้อ่าน (Readers) ที่เป็นประชาชน

5.00

5

0.00

1.00

มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

เวลา (Time) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่
1) 1 ชั่วโมง

4.00

4

0.00

1.00

2) 2 ชั่วโมง

4.00

4

0.00

1.50

3) 3 ชั่วโมง

4.00

4

0.00

1.00

4) มากกว่า 4 ชั่วโมง

3.00

3

0.00

1.00

มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
มีความเหมาะสมปาน
กลางและมีความ
สอดคล้อง

สถานที่ในการจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรม ณ
1) ภายในบริเวณอาคารห้องสมุด

5.00

5

0.00

1.50

2) บริเวณโถงอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์

4.00

4

0.00

2.00
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มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และผูเ้ ชี่ยวชาญมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง

5
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ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

3) ห้ อ งประชุ ม สั ต ตบงกช อาคารศู น ย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์

5.00

5

0.00

1.00

4) สถานที่ขึ้นอยู่กับจานวนผู้จองหนังสือ
มีชีวิต แต่จัดภายในมหาวิทยาลัย

5.00

5

0.00

1.00

พิจารณาฉันทามติ
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

จากตาราง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ยกเว้น
ระยะเวลาทีเหมาะสมในการจัดเห็นว่าเวลา 4 ชั่วโมงนั้นไม่เหมาะสม และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกันพบว่า
องค์ประกอบของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่ควรจัดกิจกรรม ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เพราะ
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 2.00
2. ผลการพิจารณากระบวนการดาเนินกิจกรรมที่ควรมี
ตารางที่ 2 ผลการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบในการพิจารณากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human
Library) ที่เหมาะสมสาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม สาหรับการ
จัดกิจกรรม
รูป แบบการจัด ในเทศกาล (The Festival)
เช่น สัปดาห์ห้องสุมด

ผลต่างมัธย
มัธยฐาน ฐานนิยม
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่างค
วอไทล์

5.00

5

0.00

0.00

รู ป แบบการจั ด ห้ อ งสมุ ด ประชาชน (The
Public Library)

4.00

4

0.00

1.00

รูปแบบการจัดออนไลน์ (The Online Human
Library)

5.00

5

0.00

0.00

จัดในสถานประกอบการ (The Corporation
Human Library)

4.00

4

0.00

1.50

จัดรูปไหนก็ได้โดยภายหลังจะนาหนังสือมีชีวิต
นาเสนอผ่านเว็บไซต์

5.00

5

0.00

1.00

จัดรูปไหนก็ได้โดยภายหลังจะนาหนังสือมีชีวิต
นาเสนอผ่าน youtube

4.00

4

0.00

1.00
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พิจารณาฉันทามติ
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง

6

จากตารางพบว่า ผู้เชียวชาญพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดของกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์
มีรูปแบบ รูปแบบการจัดในเทศกาล (The Festival) เช่น สัปดาห์ห้องสุมด รูปแบบการจัดออนไลน์ (The Online
Human Library) และจัดรูปแบบไหนก็ได้โดยภายหลังจะนาหนังสือมีชีวิตนาเสนอผ่านเว็บไซต์ และพบว่ามีรูปแบบที่
เหมาะสมมากของกิจกรรมคือ รูปแบบการจัดห้องสมุดประชาชน (The Public Library) จัดในสถานประกอบการ
(The Corporation Human Library) และจัดรูปไหนก็ได้โดยภายหลังจะนาหนังสือมีชีวิตนาเสนอผ่าน youtube
และผลฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกประเด็นในการดาเนินการตามรูปแบบ
3. ผลการพิจารณากระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุด
ตารางที่ 3 ผลการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบในการพิจารณากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human
Library) ที่เหมาะสมสาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ควรมีต่อไปนี้

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

การจัดหา Living Book
1) จัดหาตามความต้องการของผู้รับบริการ
5.00

5

0.00

0.00

4.00

4

0.00

0.00

4.00

4

0.00

1.00

2) จัดหาตามความต้องการของบรรณารักษ์
3) จัดหาตามนโยบายการพัฒนาของสถาบัน

พิจารณาฉันทามติ
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม
1) ช่วงเวลาปิดภาคเรียนเหมาะสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ บุคลากร และประชาชน

4.00

4

0.00

1.00

2) ช่วงเวลาเปิดภาคเรียนเหมาะสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา

5.00

5

0.00

0.00

มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์
1) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

5.00

5

0.00

0.00

2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

5.00

5

0.00

0.00
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มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
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กระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ควรมีต่อไปนี้

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

3) ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

5.00

5

0.00

1.00

4) ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในห้องสมุด

5.00

5

0.00

0.50

5) ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
(ป้ายสามเหลี่ยม) ณ ส่วนราชการต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

5.00

5

0.00

0.50

พิจารณาฉันทามติ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

การจองหนังสือ Living Book
1) การจัดทาระบบจองหนังสือมีชีวิตออนไลน์

5.00

5

0.00

0.00

2) การจัดทาระบบจองตามเอกสารการ
ลงทะเบียนที่ห้องสมุด

5.00

5

0.00

0.00

3) การจัดทาระบบการจองทั้งออนไลน์และ
ลงทะเบียนที่ห้องสมุด

5.00

5

0.00

0.50

มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

รูปแบบการอ่านหนังสือมีชีวิต
1) รูปแบบ The Festival ควรมีตัวแทนเปิด
อ่าน 1-2 ท่าน
2) รูปแบบการจัดให้ห้องสมุดประชาชน
(The Public Library) ควรมีตัวแทนเปิด
อ่าน 1-2 ท่าน
3) รูปแบบการจัดในสถานประกอบการ
(The Corporation Human Library) ควรมี
ตัวแทนเปิดอ่าน 1-2 ท่าน
4) รูปแบบออนไลน์ ควรเปิดอ่านแบบตัวต่อตัว

4.00

4

0.00

1.00

5.00

5

0.00

0.50

5.00

5

0.00

0.50

4.00

4

0.00

1.00
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มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากและมีความ

8

กระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ควรมีต่อไปนี้

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

พิจารณาฉันทามติ
สอดคล้อง

การดาเนินการแคตตาล็อคควรมีองค์ประกอบดังนี้
1) ชื่อเรื่อง (Title)

5.00

5

0.00

0.50

2) ชื่อผู้เขียน (Living Book)

5.00

5

0.00

0.00

3) ภาษาที่นาเสนอ (Language)

5.00

5

0.00

1.00

4) สถานที่พิมพ์ (Place of Publication)

5.00

5

0.00

1.00

5) ระบุระยะเวลาที่ควรอ่าน (Time)

5.00

5

0.00

1.00

6) ประเภทการนาเสนอ (พูดคุย / บรรยาย)

5.00

5

0.00

0.00

7) คาสาคัญ (Keywords)

5.00

5

0.00

0.00

8) รายงานย่อ (Abstract)

5.00

5

0.00

0.00

มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

9) จานวนบทที่เหมาะสมในการนาเสนอ
- จานวน 1 บท

4.00

4

0.00

0.50

- จานวน 2 บท

4.00

4

0.00

0.00
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มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง

9

กระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ควรมีต่อไปนี้

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

ผลต่างมัธย
ฐานกับ
ฐานนิยม

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

- จานวน 3 บท

4.00

4

0.00

1.00

- จานวน 4 บท

5.00

5

0.00

1.00

- จานวนบทที่เหมาะสมในการนาเสนอ
แล้วแต่ดุลพินิจของ Living Book

5.00

5

0.00

0.00

ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อ Living Book
ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

5.00

5

0.00

0.00

ควรมีการประเมินผลต่อการจัดกิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

5.00

5

0.00

0.50

พิจารณาฉันทามติ
มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง
มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้อง

จากตาราง พบว่า ผลการพิจารณาจากผู้เชียวชาญพบว่า กระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมนั้นมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (มัธยฐาน = 5.00) จานวน 25 กิจกรรมดาเนินการ และมีพบว่ากระบวนการดาเนินการจัด
กิจกรรมนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก (มัธยฐาน = 4.00) จานวน 9 กิจกรรมดาเนิน การ ผลฉันทามติของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกประเด็นของกระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรม
อภิปรายผล
จากองค์ ป ระกอบในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครนั้ น มี
องค์ประกอบคล้ายกับแนวคิดรอนนี่ (Abergel Ronni, 2015) และคงศักดิ์ สังฆมานนท์ (2554) แต่จะมีความต่าง
ตรงที่เวลาที่ควรนาเสนอในแต่ละครั้ง นั้นทั้งสองท่านเสนอเพียง 1 ชั่วโมง แต่สิ่งที่ค้นพบในการจัดกิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้นสามารถจัดเวลาได้ตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง และสถานที่ที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้
สามารถระบุสถานที่ได้ซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนของผู้จองอ่านหนังสือมีชีวิต
ในการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมนั้นพบว่ามีการจัดในเทศกาล การจัดในห้องสมุด
ประชาชนการจัดในสถานประกอบการ ที่ คล้ายแนวคิดขอรอนนี่ (Abergel Ronni, 2015) และเพิ่มเติมในส่วน
ภายหลังการจัดกิจกรรมให้นาเสนอผ่านเว็บไซต์และยูทูป ซึ่งคล้ายกับแนวคิดที่ ศุภมาศ พานิชศักดิ์พัฒนา(2558) ได้
เสนอไว้
ส าหรั บการ ด าเนิ นการ จั ดกิ จ กรร มต่ างๆ นั้ น โดย องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ โดย เฉพา ะกา ร
แคตาล๊อคหนังสือมีชีวิตจะมีกระบวนการคล้ายแนวคิดของแนวคิดรอนนี่ (Abergel Ronni, 2015) และคงศักดิ์
สั ง ฆมานนท์ (2554) แต่ ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ควรจะด าเนิ น การนั้ น จะมี
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อ่านเลือกอ่านได้หลากหลายช่องทาง มีการสร้างกระบวนการจอง
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การอ่านล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ และการประเมินผลหนังสือมีชีวิตและการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. การพิจารณาเลือกหนังสือมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละสถานที่ควรเน้นบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์หรือตัวแทน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
2. การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์น่าจะกาหนดความถี่ในการจัดในแต่ละปีทีชัดเจนว่าควรจัดกี่ครั้งหรือควรมี
หนังสือมีชีวิตในแต่ละปีมีจานวนเท่าใด
3. ควรมีการจัดการอ่านหนังสือมีชีวิตผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถถามตอบได้อย่างทันท่วงที
การนาไปใช้ประโยชน์
1. นากิจกรรมตามรูปแบบต่าง ๆ มาดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะสามารถจัดหาหนังสือมีชีวิตที่
ผู้รับบริการต้องการอ่านจริงๆโดยสามารถให้ผู้รับบริการเสนอความต้องการผ่านระบบออนไลน์ได้
2. ช่วงของเวลาที่จัดและสถานที่นั้นควรขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือเรื่องราวของหนังสือมีชีวิตนั้นๆ
3. การดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิตหรือมีการเคลื่อนไหวควรเสนอให้จัดกิจกรรมในทุกๆ
เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีผู้มารับบริการที่ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
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