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บทคัดย่อ
Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธิ์รับวันยืมเพิ่ม หรือจํานวนหนังสือเพิ่ม เป็นต้น ผลการ
ดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสนใจและมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับมาก

คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด, บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด
ABSTRACT
Lucky Day is to promoting library services activities. The purpose is to promote
and development of library services activities. The providing a game-based event to the Library, for
those who use special privileges at the library such as eligible for additional loan or number of
books increased.The results of the activity found that the moreinterested and satisfied with
participating in activities at a high level

Keyword: Promoting Library Services Activities, Library Services, Library Activities
บทนํา
บทบาทการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในปั จ จุ บั น การที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการ
ให้บริการจากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการ
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการใช้ ส ารสนเทศและมี สามารถแสวงหาความรู้ โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็น สื่ อกลาง ดัง นั้ น
ห้อ งสมุด มหาวิท ยาลั ยเป็น โครงสร้า งพื้ น ฐานที่ จะสร้า งความแข็ งแกร่ ง ทางวิ ชาการให้ แก่ ส ถาบัน อุด มศึก ษา มี
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ความสําคัญและมีบทบาทเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่จะต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (สุริ
ทอง ศรีสะอาด, 2544) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ทําให้ผู้ใช้รู้ว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดให้บริการบ้าง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ และพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด (ประภาศรี เขียวคง, 2553)
จากความสําคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงคิดค้นกิจกรรม
การให้บริการ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการ
อื่น ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม Lucky Day โดยดําเนินรูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
Lucky wheel ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมลุ้นโชครับสิทธิพิเศษ จากการทํากิจกรรมผ่านสมาร์ตโฟน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรม Lucky Day มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาและวางแผนรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
2. กําหนดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
3. พัฒนาเกม Lucky wheel และทดสอบเกมเพื่อสํารวจความบกพร่องที่จําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข
4. ดําเนินกิจกรรม
ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Day
ได้ทุกคน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
4.1 กิจกรรม Lucky Day สําหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 Log in เข้าเกม Lucky wheel โดยผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อรับสิทธิ์หมุนฟรีวันละ 1 ครั้ง/
บัญชี/วัน ไม่สามารถสะสมสิทธิ์ได้ (นับสิทธิ์หลังเวลา 00.00 น. ของแต่ละวัน) และสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ
พิเศษได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
4.3 ผู้ร่วมกิจกรรมรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการก่อนยืมทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น ในช่วง
เวลาที่เปิดให้บริการ (08.00 น. – 20.30 น.) และสามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562
4.4 สิทธิพิเศษที่ได้รับ คือ รับวันยืมเพิ่ม จํานวนหนังสือเพิ่ม และรับเหรียญ Lib coin เพิ่ม
(สําหรับนิสิตเท่านั้น) โดยสิทธิ์ที่รับเป็นการรับสิทธิ์เฉพาะการร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนําสิทธิ์
ที่ได้รับไปใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจะมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับสิทธิ์ทุกครั้ง
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ภาพที่ 1 หน้าจอ Login
4.5 ผู้ใช้บริการที่ร่วมกิจกรรมหนุนวงล้อ Lucky wheel เพื่อลุ้นโชครับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น
สิทธิ์รับวันยืมเพิ่ม หรือจํานวนหนังสือเพิ่ม เป็นต้น

ภาพที่ 2 หน้าจอ Lucky wheel
4.6 เมื่อหมุนวงล้อ Lucky wheel แล้ว ผู้ใช้บริการยื่นรับสิทธิ์ ต่อผู้ให้บริการที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน
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ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงสิทธิ์พิเศษที่ได้รับ

ภาพที่ 4 ผู้ใช้บริการร่วม กิจกรรม Lucky Day
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4.7 ประเมินกิจกรรม โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน และ
นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม
4.8 ผลการดําเนินกิจกรรม มีผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29
กันยายน 2562 ดังภาพ
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงสถิติการใช้สิทธิ์ Lucky Day
จากภาพ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิพิเศษมากที่สุดคือ วันยืมเพิ่ม หนังสือเพิ่ม เหรียญ
Lib coin และไม่รับสิทธิ์ ตามลําดับ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จากการดําเนินกิจกรร Lucky Day โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100
คน ผลการดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1. รูปแบบกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) 2. สิทธิ์พิเศษที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.34) 3. ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.31) 4. เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.20)
5. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) และสิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการได้รับมากที่สุด คือ วันยืมเพิ่ม
นอกจากนี้ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการในรูปแบบอื่น ๆ อีก เพื่อ
ส่งเสริมและดึงดูดความสนใจในบริการของห้องสมุด จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังนี้
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ด้านบุคลากร
การดําเนินกิจกรรม Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรที่ประจําอยู่เคาน์เตอร์ให้บริการมีภาระหน้าที่งาน
หลายอย่าง ทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เช่น การประทับตราวันกําหนดส่งผิด การเพิ่มเหรียญ Lib coin
ผิด
ด้านการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม Lucky Day ที่มีการดําเนินการผ่านช่องทาง Facebook, Chatbot
น้องบันน่า และเคาน์เตอร์บริการนั้นมีความหลากหลาย แต่ยังขาดความต่อเนื่อง จึงทําให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่
ทราบและไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร
อภิปรายผล
Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธิ์รับวันยืมเพิ่ม หรือจํานวนหนังสือเพิ่ม เป็นต้น ซึ่งผู้
ให้บริการควรทําการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม เพื่อป้องกันปัญหาการเพิ่มสิทธิพิเศษให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับ
รางวัล ซึ่งสอดคล้องกับประภาศรี เขียวคง (2553) ที่พบว่า ปัญหาในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาที่
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากลักษณะงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายงานในห้องสมุด ซึง่
กระจายไปตามงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าที่และภาระงานประจําของตนเอง
อยู่แล้ว เมื่อต้องมารับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอีกหน้าที่หนึ่ง จึงต้องมีการแบ่งเวลาสําหรับการ
ทํางานเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่ นอกจากนั้นบุคลากรสําหรับดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ก็ควรจะมี
คุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมด้วย เช่น มีความรู้ทางเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์การตลาด รวมทั้งต้อง
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากบุคลากรที่ทําหน้าที่ในส่วนนี้จําเป็นจะต้องมีความสามารถในการประสานงานกับ
ฝ่าย/แผนกอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดอีกด้วย ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ประภาศรี
เขี ย วคง (2553) ที่ ก ล่ าวไว้ว่ า ห้อ งสมุ ด มหาวิ ทยาลั ยส่ ว นใหญ่มี วิ ธี การประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรมเหมือ นกัน คื อ
ประชาสัม พั นธ์ ด้ วยเว็บ ไซต์ ห้อ งสมุ ด /มหาวิท ยาลั ย ทั้ งนี้ อ าจเนื่อ งจากเว็ บไซต์ห้ อ งสมุด /มหาวิ ทยาลัย เป็น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ช่วยเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม
ของห้องสมุดและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่พบว่า สื่อที่ควรใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกและ
ภายในคือเว็บไซต์ห้องสมุด
ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่รับสิทธิ์ที่ได้รับนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการให้เหตุผลว่า ไม่มี
เวลารอคอยในการเพิ่มสิทธิ์ เนื่องจากรีบไปเรียน รีบไปขึ้นรถ เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีแนวทาง
โดยการอธิบายให้ผู้ใช้บริการมาร่วมลุ้นโชคเพื่อรับสิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรกําหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. ควรกําหนดบุคลากรในการดําเนินการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพื่อรับผิดชอบการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้ชัดเจน
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม การใช้
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น
การนําไปใช้ประโยชน์
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
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