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บทคัดย่อ  
 Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม 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 
  บทบาทการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบัน การท่ีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการจากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและมีสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ดังน้ัน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มี
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ความสําคัญและมีบทบาทเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง (สุริ
ทอง ศรีสะอาด, 2544) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ทําให้ผู้ใช้รู้ว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดให้บริการบ้าง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ และพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความต้องการท่ีจะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และได้ผลคุ้มค่ามากท่ีสุด (ประภาศรี เขียวคง, 2553) 
  จากความสําคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงคิดค้นกิจกรรม
การให้บริการ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการ
อ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม Lucky Day โดยดําเนินรูปแบบกิจกรรมผ่านเกม 
Lucky wheel ท่ีได้พัฒนาข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมลุ้นโชครับสิทธิพิเศษ จากการทํากิจกรรมผ่านสมาร์ตโฟน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรม Lucky Day มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาและวางแผนรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 2. กําหนดเง่ือนไขการร่วมกิจกรรม  
 3. พัฒนาเกม Lucky wheel และทดสอบเกมเพ่ือสํารวจความบกพร่องท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข 
 4. ดําเนินกิจกรรม  
 ผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Day 
ได้ทุกคน โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี  
  4.1 กิจกรรม Lucky Day สําหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
  4.2 Log in เข้าเกม Lucky wheel โดยผ่านสมาร์ตโฟน เพ่ือรับสิทธ์ิหมุนฟรีวันละ 1 ครั้ง/
บัญชี/วัน ไม่สามารถสะสมสิทธ์ิได้ (นับสิทธ์ิหลังเวลา 00.00 น. ของแต่ละวัน) และสามารถร่วมกิจกรรมเพ่ือรับสิทธิ
พิเศษได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 
  4.3 ผู้ร่วมกิจกรรมรับสิทธ์ิได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการก่อนยืมทรัพยากรสารสนเทศเท่าน้ัน ในช่วง
เวลาท่ีเปิดให้บริการ (08.00 น. – 20.30 น.) และสามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562  
  4.4 สิทธิพิเศษท่ีได้รับ คือ รับวันยืมเพ่ิม จํานวนหนังสือเพ่ิม และรับเหรียญ Lib coin เพ่ิม 
(สําหรับนิสิตเท่าน้ัน) โดยสิทธ์ิท่ีรับเป็นการรับสิทธ์ิเฉพาะการร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเท่าน้ัน และไม่สามารถนําสิทธ์ิ
ท่ีได้รับไปใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจะมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับสิทธ์ิทุกครั้ง 
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ภาพท่ี 1 หน้าจอ Login 

 
  4.5 ผู้ใช้บริการท่ีร่วมกิจกรรมหนุนวงล้อ Lucky wheel เพ่ือลุ้นโชครับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น 
สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าจอ Lucky wheel 
 
  4.6 เมื่อหมุนวงล้อ Lucky wheel แล้ว ผู้ใช้บริการยื่นรับสิทธ์ิ ต่อผู้ให้บริการท่ีเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน  
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแสดงสิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ผู้ใช้บริการร่วม กิจกรรม Lucky Day 
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  4.7 ประเมินกิจกรรม โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน และ
นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจความคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม 
  4.8 ผลการดําเนินกิจกรรม มีผู้ใช้บริการท่ีได้รับสิทธิพิเศษ ในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 29 
กันยายน 2562 ดังภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงสถิติการใช้สิทธ์ิ Lucky Day 
 
 จากภาพ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิพิเศษมากท่ีสุดคือ วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ 
Lib coin และไม่รับสิทธ์ิ ตามลําดับ 
  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรร Lucky Day โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 
คน ผลการดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) 2. สิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.34) 3. ประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการร่วมกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย ( x =4.31)  4.  เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย  ( x =4.20)    

5. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) และสิทธิพิเศษท่ีผู้ใช้บริการได้รับมากท่ีสุด คือ วันยืมเพ่ิม 
นอกจากน้ีต้องการให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก เพ่ือ
ส่งเสริมและดึงดูดความสนใจในบริการของห้องสมุด จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
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วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ Lib coin ไม่รับสิทธ์ิ
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 ด้านบุคลากร 
 การดําเนินกิจกรรม Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรท่ีประจําอยู่เคาน์เตอร์ให้บริการมีภาระหน้าท่ีงาน
หลายอย่าง ทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เช่น การประทับตราวันกําหนดส่งผิด การเพ่ิมเหรียญ Lib coin 
ผิด  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม Lucky Day ท่ีมีการดําเนินการผ่านช่องทาง Facebook, Chatbot
น้องบันน่า และเคาน์เตอร์บริการน้ันมีความหลากหลาย แต่ยังขาดความต่อเน่ือง จึงทําให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่
ทราบและไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเท่าท่ีควร 
 อภิปรายผล 
  Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น ซ่ึงผู้
ให้บริการควรทําการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือป้องกันปัญหาการเพ่ิมสิทธิพิเศษให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่ีได้รับ
รางวัล ซ่ึงสอดคล้องกับประภาศรี เขียวคง (2553) ท่ีพบว่า ปัญหาในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาท่ี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากลักษณะงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายงานในห้องสมุด ซ่ึง
กระจายไปตามงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าท่ีและภาระงานประจําของตนเอง
อยู่แล้ว เมื่อต้องมารับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอีกหน้าท่ีหน่ึง จึงต้องมีการแบ่งเวลาสําหรับการ
ทํางานเพ่ือให้บรรลุตามหน้าท่ี นอกจากน้ันบุคลากรสําหรับดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ก็ควรจะมี
คุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสมด้วย เช่น มีความรู้ทางเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์การตลาด รวมท้ังต้อง
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เน่ืองจากบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีในส่วนน้ีจําเป็นจะต้องมีความสามารถในการประสานงานกับ
ฝ่าย/แผนกอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องสมุดอีกด้วย ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ประภาศรี 
เขียวคง (2553) ท่ีกล่าวไว้ว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมือนกัน คือ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัยเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ช่วยเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม
ของห้องสมุดและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ีพบว่า สื่อท่ีควรใช้ประชาสัมพันธ์ท้ังภายนอกและ
ภายในคือเว็บไซต์ห้องสมุด 
  ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมท่ีไม่รับสิทธ์ิท่ีได้รับน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการให้เหตุผลว่า ไม่มี
เวลารอคอยในการเพ่ิมสิทธ์ิ เน่ืองจากรีบไปเรียน รีบไปข้ึนรถ เป็นต้น ท้ังน้ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีแนวทาง 
โดยการอธิบายให้ผู้ใช้บริการมาร่วมลุ้นโชคเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรกําหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
2. ควรกําหนดบุคลากรในการดําเนินการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพ่ือรับผิดชอบการ

กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้ชัดเจน 
 3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม การใช้

เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น 
การนําไปใช้ประโยชน ์

  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง รวมท้ังการวางแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
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