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บทคัดยอ
บทความนี้ไ ดDนําเสนอขั้นตอนของการเปG ดใหDบริการ หนังสือมนุษยJ (Human Book) หรื อ
หนังสือมีชีวิต (Living Book) ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนที่ไดDดําเนินการรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแกSน เพื่อเปGดประสบการณJการอSานรูปแบบใหมSใหDกับผูDรับบริการ โดยผูDมาเปXนหนังสือเปXน
อาสาสมัครจากชมรมบุคลากรอาวุโสซึ่งถือวSาเปXนสารสนเทศอีกหนึ่งรูปแบบที่หDองสมุดจัดใหDบริการนอกเหนือจาก
สารสนเทศที่อยูSในรูปของหนังสือ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสJ การดําเนินงานเริ่มจาก การใหDความรูDในเรื่อง
หนังสือมนุษยJแกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส และบรรณารักษJ หลังจากนั้นหDองสมุดไดDเปGดรับอาสาสมัครบุคคลที่
ตDองการมาเปXนหนังสือมนุษยJ และหัวขDอที่ตDองการมาถSายทอดใหDกับผูDอSาน โดยมีหDองสมุดมนุษยJ (Human Library)
เปXนผูDประสานงานในการจัดใหDหนังสือและผูDอSานมาพบกัน เพื่อเปXนการอํานวยความสะดวกในการประสานงาน
หDองสมุดไดDจัดทําเว็บไซตJเฉพาะขึ้นเพื่อใหDผูDอSานสามารถเขDามาขอบริการยืมโดยผSาน Google Sheet เบื้องตDนเรามี
บุคคลที่พรDอมจะเปXน หนัง สือ จํานวน 5 ทSาน และมีรายการหนังสือพรDอ มใหDบริการ 12 ชื่อเรื่อง และไดDเปG ด
ใหDบริการยืมครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ขณะนี้ไดDใหDบริการไปแลDว 4 ครั้ง มีผูDยืมอSานทั้งสิ้น 44 คน

คําสําคัญ: หนังสือมนุษยJ, หนังสือมีชีวิต, หDองสมุดมนุษยJ
ABSTRACT
This article presents the steps how to create human book service of Khon Kaen
University Library. This project has collaborated between Khon Kaen University Library and The
Senior Citizen Association of Khon Kaen University. The human Library provides opportunities for
human books share their experience with readers. The human books are volunteers from The
Senior Citizen Association of Khon Kaen University. Human library program is an alternative source
of information besides of books, journals, medias, etc… The operation starts from providing
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knowledge on human book to librarians and the member of The Senior Citizen Association of Khon
Kaen University. After that, the library announced to recruit the volunteers who need to be a book
and their topics to share with readers while the library becomes a place for interaction among the
human books and readers. The library has created a website for readers to request to borrow the
human book, it makes the readers feel more convenient. Now, there are 5 persons ready to be a
book which 12 titles available. The first book, “How to speak, read and write English” was borrowed
on 26 July 2019 and 3 titles later with 44 readers.

Keyword: Human Book, Living Book, Human Library
บทนํา
หนังสือมนุษยJ (Human Book) หรือ หนังสือมีชีวิต (Living Book) ไดDถือกําเนิดขึ้นที่เมืองโคเปน
ฮาเกน ประเทศเดนมารJคเมื่อ ปt ค.ศ. 2000 โดย Ronni Abergel และไดDรับความนิยมจากผูDอSานอยSางแพรSหลาย
จึงไดDทําการกSอตั้ง Human Library Organization ซึ่งไดDจดทะเบียนเปXนองคJกรระหวSางประเทศที่ไมSแสวงหาผล
กําไร โดยมีสํานักงานใหญSอยูSที่เมืองโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมารJก โดยมีวัตถุประสงคJหลักเพื่อใหDมีการประยุกตJ
รูปแบบหDองสมุดมนุษยJเปXนแนวทางในการเรียนรูDอีกหนึ่งรูปแบบ เปXนอีกหนึ่งของนวัตกรรมดDานการบริการ และ
หลังจากนั้นแนวคิดนี้ก็ไดDเผยแพรSไปมากกวSา 70 ประเทศทั่วโลก และถือเปXนวิธีการใหมSในการสอนการรูDสารสนเทศ
(Human Library Organization, n.d.)
หนั ง สื อ มนุ ษ ยJ คื อ “คน” ที่ มี ค วามรูD มี ป ระสบการณJ (ทั้ งในเชิ ง ลบและเชิ ง บวก) มี ค วาม
เชี่ยวชาญและพรDอมที่จะถSายทอดประสบการณJ ความรูD แนวคิด ผSานการสนทนา ใหDกับผูDอSาน (Readers) ดDวย
ความยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจ โดยมี หD อ งสมุ ด เปX น สื่ อ กลาง (Human Library) และกํ า หนดกรอบหรื อ วิ ธี ก ารของการ
ใหDบริการ รวมถึงเปXนสื่อกลางประสานงานระหวSาง ผูDอSาน และหนังสือ ไดDมาพบกัน จุดเดSนของหนังสือมนุษยJที่
สําคัญก็คือ เปXนแหลSงความรูDจากบุคคลที่มีชีวิต โดยผูDอSานหนังสือมีชีวิตจะไดDศึกษาและเรียนรูDจากประสบการณJ
หรือเรื่องราวของบุคคลที่เปXนหนังสือโดยตรง จากการสนทนา พูดคุย จากการพูดคุย สนทนา สอบถาม จะทําใหDลด
อคติ หรือการแบSงแยกที่มีตSอกัน (Blizzard, Yvonne, 2018, p. 1) หDองสมุดประชาชนในหลายประเทศจึงไดDมี
บทบาทของการเปXนหDองสมุดมนุษยJเพื่อใชDเปXนเหตุการณJหรือกิจกรรมที่ลดถSายทอดประสบการณJ ความรูDสึก ที่เขา
ไดDรับจากสังคมใหDกับผูDอSานไดDเขDาใจถึงความเปXนไปในชีวิตที่ประสบอยูSผลของการจัดบริการหนังสือมนุษยJของ
หDองสมุดประชาชนจึงทําใหDบทบาทของหDองสมุดกลายเปXนสSวนหนึ่งของสังคมและทําใหDสังคมแข็งแกรSง เปXนสถานที่
ของการพบปะพูดคุยสรDางสัมพันธภาพบนความหลากหลายในเชิงบวก (Augustana Human Library, 2017.p 13 ;
Rhodes, 2016, p. 2; Wentz, 2012, p. 39)ความขัดแยDงดDานสังคม และการแบSงแยกเชื้อชาติ นับเปXนโอกาสของ
ผูDที่สังคมไมSยอมรับ หรือถูกรังเกียจดDานเชื้อชาติ สีผิว ไดD
นอกจากหDองสมุดประชาชนแลDว หDองสมุดมหาวิทยาลัยหลายแหSงก็ไดDประยุกตJแนวทางของการ
บริการหนังสือมนุษยJเขDามาเปXนอีกหนึ่งบริการของหDองสมุด เชSนในประเทศฟGลิปปGนสJไดDจัดบริการหนังสือมนุษยJเพื่อ
ลดความแตกตSางระหวSางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกสําหรับการเรียนรูDกับผูDใชDบริการ และการจัดบริการไดDถูก
บันทึกเปXนวีดิทัศนJเพื่อใหDทุกคนสามารถชมไดDทางออนไลนJ (Yap, Labangon, & Cajes, 2017, p. 2) สSวนหDองสมุด
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ในมหาวิทยาลัยแคนาดาไดDประยุกตJใชDแนวทางการบริการหนังสือมนุษยJเขDากับหลักสูตรการเรียนการสอน โดย
มอบหมายใหDนักศึกษาเก็บขDอมูลการทําวิจัยจาก การเลSาเรื่อง และจากบทความวิชาการ ซึ่งการใหDบริการดDาน
หนั งสื อมนุษ ยJจ ะชS วยใหD ผูDวิ จัย ไดD รับ ขDอ มูล จากการเลS าเรื่อ ง (Blizzard, &Yvonne, 2018, pp. 1-2) สํ าหรับ ใน
ประเทศอิ น เดี ย ใหD ค วามสํ า คั ญ กั บ หD อ งสมุ ด มนุ ษ ยJ ใ นฐานะที่ เ ปX น แหลS ง รวบรวมภู มิ ป• ญ ญาขององคJ ค วามรูD
(Storehouse of Wisdom) หนังสือภายในหDองสมุดคือการเรียนรูDจากทฤษฎีที่ไดDจากการอSาน แตSทักษะ (Skill)
และการฝ„กฝนจะสามารถเรียนรูDไดDผSานหDองสมุดมนุษยJ เนื่องจากบุคคลที่มาเปXนหนังสือนั้นมีประสบการณJตSาง ๆ
มากมายจากการประกอบอาชี พ และเพื่ อ เปX น การเก็ บ ความเปX น มื อ อาชี พ จากบุ ค คลเหลS า นี้ National Skill
Development Corporation ไดDจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทักษะขึ้นในประเทศอินเดียเพื่อเปXนหDองสมุด
มนุษยJที่จะรวบรวมนักวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ เปXนอีกหนึ่งนวัตกรรมในการบริการของหDองสมุด โดยเชื่อวSาหนังสือ
มนุษยJจะมีสSวนชSวยในการพัฒนาขบวนการวิจัยและสรDางนวัตกรรมรSวมกับคนรุSนใหมS (Kumar, 2018, p. 281)
ประเทศไทย ไดD มีแนวคิด ในการจั ดตั้ง “เครือ ขSายหDองสมุด มนุษ ยJในประเทศไทย (Thailand
Human Library Network : THLN)” ในปt พ.ศ. 2553 โดยมี ผูDชSวยศาสตราจารยJ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนทJ เปXน
ผูDริเริ่มดําเนินการ และไดDมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหDบริการอยSางเปXนระบบ และมีชื่อเรื่องใหDยืมอยSาง
หลากหลาย ซึ่ ง ถื อ วS า เปX น การเปG ด ประสบการณJ ที่ แ ปลกใหมS ข องหD อ งสมุ ด ที่ ม อบใหD กั บ ผูD ใ ชD บ ริ ก าร
(http://library.oarit.rmuti.ac.th/humanlibrary/historyhl) เพื่อเปGดประสบการณJการอSานหนังสือในรูปแบบ
ใหมSใหDกับผูDอSาน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนไดDรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกSน มีความ
มุSงมั่นที่จะพัฒนาหนังสือมีชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรูDตามอัธยาศัย การเรียนรูDตลอดชีวิต และสSงเสริมการถSายทอด
องคJความรูDและประสบการณJจากบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกSนใหDเปXนสื่อการเรียนรูDที่มีความหลากหลาย
สําหรับผูDใชDบริการหDองสมุด โดยเริ่มจากการเชิญ รองศาสตราจารยJ ดร. ยุพิน เตชะมณี มาบรรยายใหDความรูDเรื่อง
หนังสือมนุษยJ ใหDกับสมาชิกชมรมบุคลากรผูDอาวุโส หลังจากนั้นทางหDองสมุดไดDเปGดรับสมัครผูDสนใจที่จะมาเปXน
หนังสือ และมีคณะทํางานไดDติดตSอสัมภาษณJรายละเอียด พรDอมทั้งชื่อหนังสือที่จะเปGดใหDยืมอSาน เบื้องตDนขณะนี้
เรามีบุคคลที่พรDอมจะเปXน หนังสือ แลDวจํานวน 5 ทSาน และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปXนเเหลSงเรียนรูD เเลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็นระหวSางบุคลากรอาวุโสผูDใชDบริการ
2. เพื่อเปGดโอกาสใหDผูDใชDบริการไดDรับบริการรูปแบบใหมSของการอSาน ผSานการสนทนาจากผูDมี
ประสบการณJและแนวคิดที่นอกเหนือจากหนังสือที่มีใหDบริการในหDองสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. สํานักหอสมุดจัดบรรยายเพื่อใหDความรูDในเรื่อง หนังสือมีชีวิต จากรองศาสตราจารยJ ดร.ยุพิน
เตชะมณี แกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกSน
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ภาพที่ 1 การบรรยายใหDความรูDเรือ่ งหนังสือมนุษยJ
2. สํ านักหอสมุ ดเปดรับอาสามาสมัค รบุค คลที่ต องการเปน หนั งสือ มีชีวิต พรอมกับหั วขอที่
ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณ'
3. ทีมงาน Human Library ติดต3อสัมภาษณ'บุคคลที่อาสาสมัครมาเปนหนังสือมีชีวิต ถึง เนื้อหา
ที่ตองการใหผูอ3านยืมอ3าน
4. จัดทําเว็บไซต'เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ'ระหว3างผูอ3าน และหนังสือมีชีวิต ผูที่
5. สนใจอ3านหนังสือมีชีวิต สามารถลงทะเบียนออนไลน'ผ3านทาง https://library.kku.ac.th/
humanbook.php

คลิกเพือลงทะเบียน

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดของการเขDาลงทะเบียนยืมหนังสือมนุษยJผSานเว็บไซตJ
6. ทีมงาน Human library จะเปนผูประสานงานใหผูอ3าน และ หนังสือมีชีวิต
ในเรื่องเวลา ชื่อเรื่อง และสถานที่ที่ผูอ3านสามารถมายืมหนังสือมีชีวติ อ3านได โดยมีขั้นตอนที่สําคัญดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการยืมหนังสือมนุษยJ
7. ทีมงาน Human Library บันทึกสาระสําคัญของหนังสือ เพื่อนําขึ้นเผยแพรSผSาน
เว็บไซตJ (อยูรS ะหวSางการดําเนินการ)
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
1. จํานวนทรัพยากรที่มีใหDบริการ หDองสมุดมีจํานวนหนังสือมีชีวิตจํานวน 5 ทSาน มีรายชื่อ
หนังสือใหDเลือกอSาน จํานวน 12 ชื่อเรื่อง
2. ดDานการใหDบริการ หDองสมุดไดDเปGดใหDบริการยืมไปแลDวจํานวน 4 ครั้งดังนี้
2.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง อSาน พูด ฟ•ง ภาษาอังกฤษ โดยมี
รองศาสตราจารยJ ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาที่เปXน หนังสือมีชีวิต

ภาพที่ 4 บรรยากาศการยืมหนังสือมนุษยJเลSมแรก
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2.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง Happy R2R (From Routine to
Research)
โดยศาสตราจารยJนายแพทยJ สมบูรณJ เทียนทอง ทําหนDาที่เปXน หนังสือมีชีวิต
2.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง Fake News โดยมี รองศาสตราจารยJ
ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาที่เปXน หนังสือมีชีวิต
2.4 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคJกรเพื่อกDาวขึ้นสูS
ตําแหนSงทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารยJนายแพทยJ สมพร โพธินาม ทําหนDาที่เปXน หนังสือมีชีวิต
3. ดDานผูDอSานหรือผูDเขDาใชDบริการ
3.1 จํานวนผูDเขDาใชDบริการ และผูDสังเกตการณJมีจํานวนทั้งสิ้น 44 ทSาน
3.2 ผลสะทDอนจากผูDรับบริการและผูDรSวมสังเกตการณJ มี 2 สSวน
สSวนที่ 1 จากการสัมภาษณJผูDเขDารับบริการ มีความคิดเห็นตSอกิจกรรมดังนี้ ไมSรูDจักและไมSเคยไดD
ยินเกี่ยวกับหนังสือมีชีวิตมากSอน แตSสนใจในหัวขDอ และเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่มาเปXน หนังสือ หลังจากที่ไดDเขDามา
อSานแลDว รูDสึกไดDรับประสบการณJในเรื่องการอSานที่แปลกออกไป และสิ่งที่ไดDรับเกินความคาดหมาย ผูDอSานสามารถ
ซักถามเรื่องที่สนใจไดDตามประเด็น บางอยSางไมSมีในตํารา ประหยัดเวลาในการอSาน ผูDอSานไดDใหDขDอเสนอแนะวSา
เพื่อใหDมีคนรูDจักหนังสือมีชีวิตมากขึ้น ทางทีมงานควรจัดทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพื่อแนะนําใหDผูDอSานไดDทราบวSา หนังสือ
มีชีวิต คืออะไร และหลังจากนี้จะชSวยประชาสัมพันธJใหDมากขึ้นถึงบริการใหมSของหDองสมุด ซึ่งนับวSาเปXนกDาวแรก
ของการบริการ
สSวนที่ 2 เปXนการเก็บขDอมูลจากแบบสอบถาม ผลปรากฏดังนี้คือ ดDานวัตถุประสงคJการเขDารSวม
คือผูDอSานมีความสนใจในหัวขDอ เปXนบริการที่นSาสนใจ ผลที่ไดDจากการเขDารSวมคือ หนังสือมีสาระเชิงลึกนSาศึกษา
ขDอมูลที่ไดDสามารถนําไปใชDประกอบการวิจัย และใชDในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดD ในดDานความคาดหวัง
ผูDอSานไดDแสดงความคิดเห็นวSาไดDความรูDอยSางที่ตั้งใจไวDอยูSในระดับ 9 จาก 10 และดDานความพึงพอใจผูDใชDบริการสSวน
ใหญSใหDคSาคะแนนอยูSในระดับ 9 เชSนกัน
อภิปรายผล
การใหDบริการหนังสือมนุษยJ เปXนการสSงมอบความรูD และประสบการณJ ผSานบทสนทนา ใหDกับ
ผูDรับบริการในระยะเวลาที่สั้น แตSไดDความรูDและเนื้อหาที่ตรงประเด็นตามความสนใจ ความรูDและประสบการณJที่
ผูDรับบริการไดDรับอาจไมSมีในตําราทั่ว ๆ ไป แตSเกิดจากองคJความรูDและประสบการณJของบุคคลที่เปXนหนังสือไดD
ประสบหรือสะสมมา หนังสือมนุษยJจึงถือไดDวSาเปXนทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญที่สามารถตอบสนองใหDกับผูDอSาน
ที่ตDองการความรูDและเนื้อหาเฉพาะเรื่อง โดยไมSตDองใชDเวลาอSานมาก สิ่งที่สําคัญคือหนังสือและผูDอSานสามารถ
โตDตอบกันไดD ซึ่งทําใหDผูDอSานไดDรับความรูDตรงประเด็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะที่อSาน ทําใหDเกิดทัศนะคติ
ที่ดีตSอกันอยSางไรก็ดีการบริการในฐานะของหDองสมุดมนุษยJยังถือไดDวSาเปXนเรื่องใหมSทั้งคนที่เปXนอาสาสมัครมาเปXน
หนังสือ และผูDอSา น ยัง มีขDอจํ ากัดของการใหDบริ การก็ คือ การจัด หาอาสาสมั ครเพื่ อมาเปX นหนัง สือมนุ ษยJ ซึ่ ง
อาสาสมัครหลายทSานยังไมSกลDาตัดสินใจ ยังขอเวลาที่จะศึกษารูปแบบและวิธีการ สSงผลใหDหDองสมุดมีรายชื่อหนังสือ
ไมSหลากหลายใหDกับผูDอSานไดDเลือก นอกจากนี้ยังมีขDอจํากัดบางประการในการดําเนินงาน เนื่องจากหนังสือมีชีวิต
ขDอมูลบางอยSาง บางประเด็น อาจไมSสามารถเปGดเผยไดDทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะมีผลกระทบไปยัง
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บุคคลอื่น ป•ญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือ เวลา เนื่องจากบางครั้งผูDมาทําหนDาที่หนังสือสะดวก แตSผูDอSาน
ไมSสะดวก จึงทําใหDมีป•ญหาในเรื่องของการติดตSอนัดหมาย อยSางไรก็ตามการดําเนินงานในชSวงแรกนี้ยังถือวSาเปXน
การทดลองบริ ก ารของหD อ งสมุ ด ซึ่ ง ยั งไมS ไ ดD ศึ ก ษาขD อ มู ล จากผูD ใ ชD บ ริ ก าร ในสS ว นของหD อ งสมุ ด หนั ง สื อ มนุ ษ ยJ
(Human Library) ก็ตDองปรับรูปแบบ วิธีการ และการจัดการในดDานของการบริการใหDเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในดDาน
สถานที่ การประชาสัมพันธJ และการบันทึกรวบรวมความคิดที่ไดDจากการอSาน เพื่อเรียบเรียงเปXนสารสนเทศแกS
ผูDอSานไดDใชDประโยชนJตSอไป
ขอเสนอแนะ
1. หDองสมุดควรจะตDองมีการศึกษาผูDใชDถึงเรื่องหรือหัวขDอที่ผูDรับบริการตDองการเรียนรูDจาก
หนังสือมนุษยJ
2. หDองสมุดจะตDองใหDความรูDแกSผูDอSาน ในเรื่องของหนังสือมนุษยJ ประโยชนJที่ไดDรับ
3. หDองสมุดจะตDองจัดหาหนังสือมนุษยJตามหัวขDอที่มีผูDอSานเสนอ และตDองเพิ่มการ
ประชาสัมพันธJใหDมากขึ้น
การนําไปใชประโยชน
1. ในดานผูอาน ผูDอSานจะไดDอSานหนังสือที่สนใจดDวยเวลาที่สั้น การอSานหนังสือมนุษยJเปXน
การอSานที่ผSานบทสนทนา หนังสือและผูDอSานสามารถที่จะตอบโตDกันไดD ผูDอSานสามารถเลือกอSานเฉพาะหัวขDอที่สนใจ
สามารถที่จะซักถามขDอสงสัยไดDทันที สิ่งที่ไดDรับจากการอSานบางครั้งอาจไมSมีในตํารา หรือหนังสือทั่ว ๆ ที่อยูSใน
หDองสมุด ไดDรับรูDประสบการณJจากการปฏิบัติจริงจากผูDเชี่ยวชาญ การอSานหนังสือมนุษยJจึงสามารถตอบโจทยJผูDอSาน
ในกลุSมนี้ไดDเปXนอยSางดี
2. ในดานของการบริการหองสมุด หDองสมุดจะมีสังคมของการอSานรูปแบบใหมS
กับผูDใชDนอกเหนือจากการที่มีหนังสือบนชั้น ผูDอSานพรDอมที่จะเปGดใจศึกษา เรียนรูD และทําความเขDาใจมนุษยJคนอื่น ๆ
ที่มีอัตลักษณJแตกตSางและหลากหลาย
3. ในดานขององคกร การมีหนังสือมนุษยJใหDบริการจะทําใหDมีการพัฒนาองคJกรเปXนองคJกร
แหS ง การเรี ย นรูD การอS า นหนั ง สื อ มนุ ษ ยJ เปX น การถS า ยทอดองคJ ค วามรูD จ าก Tacit Knowledge สูS Explicit
Knowledge และหDองสมุดในฐานะที่เปXน Human Library จะไดDมีโอกาสจัดเก็บองคJความรูDที่ไดDรับเพื่อเผยแพรSแกS
ผูDสนใจตSอไป
4. ในดานสังคม เปGดโอกาสใหDผูDที่มีความรูDความสามารถ ไดDถSายทอดองคJความรูD
ประสบการณJที่สําคัญแกSคนรุSนใหมS ที่อาจนําองคJความรูDที่ไดDรับไปพัฒนาเปXนแนวคิดใหมS เปXนการใชDทรัพยากร
มนุษยJอยSางมีคุณคSา และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด การไดDสนทนา หรือ “การอSานมนุษยJ” จะทําใหDลดอคติตSอกDน
5. มีการตอยอดใหเกิดโครงการใหมของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน บริการใหD
คําปรึกษาทางวิชาการจากผูDเชี่ยวชาญอาวุโส (เริ่มดําเนินการปtงบประมาณ 2563)
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