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บทคัดย่อ  
 การแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เ ป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ            
ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และมี
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดของระยะเวลาในการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ จึงประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว ผลการดําเนินงาน 
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด, คาฮูท 

 
ABSTRACT 
  The introduction of service to the library and learning center is a project for 
promote and held to encourage new students have knowledge and have skills in accessing to the 
library services and have the skills to search information resources and able to access various 
information for educational to use correctly and meets the needs. However, due to the limitation 
of the duration of operations therefore the library applied Kahoot program for introduction library 
service for stimulate and attract students to participate in activities more than just listening to 
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suggestions. The results of the activity found that the more interested and satisfied with 
participating in activities at a high level. 

 
Keyword: Library services, Library activities, Kahoot 

 
บทนํา 
  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้ของบุคลากรและนิสิต เพ่ือให้มีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการ (วิชญนนท์ มณีชาติ, 2556)  
  โครงการแนะนําการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เป็นโครงการท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
  โปรแกรม Kahoot เป็นเกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ ช่วยให้นิสิตท่ีร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้
บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ โดยผ่านการตอบคําถาม Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วย คําถามปรนัย เช่น การตอบคําถาม การอภิปราย หรือการสํารวจ โดยคําถามจะแสดงท่ีจอหน้าโปรเจก
เตอร์และให้นิสิตร่วมตอบคําถามบนอุปกรณ์มือถือ หรือไอแพด (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.)  
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ    
การเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว และ
เน่ืองจากข้อจํากัดของเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังน้ันจึงทําการประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนํา
การใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร                
และการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มีข้ันตอน ดังน้ี 
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  1.  การวางแผน 
 1.1 ศึ กษารู ปแบบ และลงทะ เ บียนการ ใ ช้ ง าน  โปรแกรม Kahoot ท่ี เ ว็บ ไ ซต์  
www.kahoot.com  
  1.2 กําหนดรูปแบบกิจกรรมและของรางวัลให้กับนิสิตท่ีตอบคําถามได้มากท่ีสุด จํานวน 5 
อันดับ 
  2.  การกําหนดคําถาม 
 2.1  กําหนดคําถามท่ีเก่ียวข้องการบริการของศูนย์บรรณสารฯ จํานวน 15 ข้อ 
 ตัวอย่างคําถาม เช่น 1. นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีเล่ม 2. นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีวัน 3.หากส่งหนังสือคืนเกินกําหนดจะมีค่าปรับต่อเล่มต่อวันเท่าไหร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 การตั้งค่าคําถามในระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างการตั้งคําถามในระบบ 
    

 2.2  ทดสอบการใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าท่ีทําการกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกม
จากโปรแกรม kahoot โดยเล่นเกมตอบคําถามท้ังหมด 15 ข้อ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างคําถาม 
 
  3. ดําเนินกิจกรรม 
 3.1 บรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และร่วมกิจกรรมตอบคําถามกับโปรแกรม Kahoot 
15 นาที  
 3.2 ให้นิสิตร่วมกิจกรรมตอบคําถามเก่ียวกับบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ผ่าน
เว็บไซต์ www.Kahoot.it โดยใช้สมาร์ตโฟน หรือ ไอแพด (iPad) ท่ีมีการเช่ือต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 3.3 อธิบายข้ันตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับนิสิตท่ีร่วมกิจกรรม เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
การร่วมกิจกรรม  
 3.4 ให้นิสิตกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกมในแต่ละครั้ง ดังภาพตัวอย่าง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการกําหนด PIN 

PIN ท่ีระบบกําหนด 
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างหน้าจอใส่รหัส PIN 
 
 3.5 ดําเนินกิจกรรม โดยมีการกําหนดระยะเวลาของคําถามแต่ละข้อเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลผู้ตอบคําถามถูกต้องมากท่ีสุด และทําการมอบของรางวัลให้กับนิสิตท่ี
ตอบคําถามได้ถูกต้องมากท่ีสุด จํานวน 5 อันดับ ในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 กิจกรรมการร่วมตอบคําถาม 

 
 
 
 

 

ระบบุหมายเลข 
PIN ท่ีระบบ

กําหนด 
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ภาพท่ี 7 การมอบรางวัลให้กับนิสติท่ีชนะเลิศกิจกรรมตอบคําถาม  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม kahoot โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มี

ค่าเฉลี่ย ( x =4.65) 2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.51) 4. ระยะเวลาในการร่วม

กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
 ด้านระยะเวลา  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน 
 ด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ถูก
กําหนดให้จัดเป็นรอบและมีท้ังหมด 5 ห้องประชุม โดยทําการสลับกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือไปแนะนํานิสิตใหม่ ทําให้
ต้องสูญเสียเวลาในการเดินไปเตรียมกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 อภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับบริการ
ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สําหรับนิสิตใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทําให้
เกิดการสร้างแรงดึงดูดความสนใจของนิสิต และเกิดกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ของนิสิตใหม่ ท่ีมีต่อการแนะนํา
บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมท้ังทําให้กิจกรรมไม่น่าเบ่ือหน่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนาน 
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มากกว่าการมาน่ังฟังการแนะนําการใช้บริการห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับ นัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ี
พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นความสนใจผู้ร่วมกิจกรรม สะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึง 
 จากปัญหาด้านระยะเวลาและสถานท่ีของการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ท่ีถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
และทําให้การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงานควร
เสนอแนะระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้จัดกิจกรรม เพ่ือการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
และผู้จัดกิจกรรมควรหาสถานท่ีให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิต และเพ่ือไม่ให้สูญเสียเวลาในการเดินทางไปเตรียม
กิจกรรมในแต่ละรอบ 

ข้อเสนอแนะ  
  ควรใช้โปรแกรม Kahoot ไปประยุกต์ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
  นําไปประยุกต์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนิสิต ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
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