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บทคัดย่อ
กระบวนการนา Application UP LIB มาพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ
ซึ่งได้มีแนวคิดเริ่มตั้งแต่การพัฒนา Application UP LIB เพื่อลดปัญหาการไม่พกบัตรนิสิต บัตรนิสิต
สูญหาย การร่วมกันคิดกิจกรรม LIB Coin เพื่อใช้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และมีการประเมินผล
กิจกรรมที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอกระบวนการนา Application UP LIB
มาให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการจานวนมาก
มีการร่วมกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด นาเหรียญมาแลกของรางวัลมากขึ้น ศูนย์บรรณสารฯ
เริ่มนา Application UP LIB มาให้บริการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561 พบว่า
มีผู้ร่วมกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด 13,972 ราย เหรียญรางวัลในระบบทั้งหมดจานวน 212,455
เหรียญ และผู้นาเสนอได้ประเมินกิจกรรม ทาให้ทราบถึงผลการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ
และผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ เพิ่มของรางวัลใหม่ ๆ
และให้จัดกิจกรรมแจกเหรียญอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ:
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม, APPLICATION UP LIB, LIB coin, เหรียญห้องสมุด

ABSTRACT
The development process of application UP LIB for The Library Resources and
Educational Media Center University of Phayao. To add channels and increase
comfort for the users. The concept has developed application UP LIB to reduce the
problem of students do not carry cards, cards lost. The collaborative of LIB Coin for

public relations and the users can join in with activities. The main objective is present
a process of application UP LIB in Library Resources and Educational Media Center
University of Phayao for service. The activity was to get attention form many users.
Coin collectors come joined the library. Bring coins to redeem more. The service on
application UP LIB from July 2560 - September 2561, findings there was about 13,972
peoples, 212,455 coins. The evaluation of activity is bring to the good feedback from
users. The users who’s be required more activity and keep the coin to continue from
Library Resources and Educational Media Center University of Phayao.
บทนา
สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่วนบุคคล และ
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าเป็นข้อความ ภาพ เสียง ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งปัจจุบันผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคดิจิทัล หรือเรียกว่า Net
generation มีการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์หลายประการ ทั้งนี้สื่อสังคม
ออนไลน์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการดาเนินชีวิตประจาวันและสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นสูงบทบาทของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ในปัจจุบันคือ การมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
เน้นความร่วมมือของผู้เรียนในการเรียนและทากิจกรรมร่วมกัน สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ทั้งใน
แง่ของการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ ข่าวสารเพิ่มเติม สามารถเผยแพร่แบ่งปัน
สารสนเทศให้กับผู้อื่น เป็นเครื่องมือใน การสนับสนุนการทางานหรือเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เป็นช่องทาง
ในการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้ไปยังผู้อื่น และการเรียนรู้แบบอภิปราย
ร่วมกัน (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, หน้า 18-19)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน โดยการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน
สาหรับสแกนเข้าใช้บริการในศูนย์บรรณสารฯ และได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ Application UP
LIB ภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB โดยมีการจัดกิจกรรมสะสมเหรียญ LIB
coin เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ โดยการดาเนิน
กิจกรรมมีกระบวนการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อนาเสนอกระบวนการนา Application UP LIB มาให้บริการในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการ UP LIB Coin
1. การจัดทาโครงการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ขออนุมัติโครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP
LIB เพื่อกาหนดแผนการดาเนินโครงการดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ได้เริ่มมาจากการ
พัฒนา Application UP LIB เพื่อใช้แทนบัตรนิสิตในการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ และได้มีการ
คิดการนา LIB Coin กิจกรรมสะสมเหรียญเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมและมาประยุกต์ใช้
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. การจัดหาของรางวัล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาการได้มีวิธีจัดหาของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม LIB Coin
โดย มี 2 วิธีดังนี้
2.1 ของรางวัลที่ได้จากการบริจาค
- ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคของจากบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 ของรางวัลที่ได้จากการสนับสนุนโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- จัดซื้อของรางวัลภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB

3. การจัดการของรางวัล
ของรางวัล
สาหรับกิจกรรม

กาหนดเหรียญ
LIB Coin

เพิ่มข้อมูลลงใน
ระบบ

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการของรางวัล
การจัดการของรางวัลโดยนาของรางวัลเข้าโปรแกรมจัดการของรางวัลสาหรับกิจกรรมและ
ในปีงบประมาณ 2561 มีของรางวัลทั้งหมด จานวน 265 รายการ โดยมีขึ้นตอน ดังนี้
- นาของรางวัลมากาหนดจานวนเหรียญ LIB Coin ที่จะใช้แลกรางวัล
- เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของรางวัลลงในระบบเช่น ชื่อของรางวัล, จานวนของรางวัล,
เหรียญที่ต้องการแลก เป็นต้น
- เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบาร์โค้ด เพื่อปริ้นท์และนามาติดของรางวัล
- นาของรางวัลที่กรอกลงในระบบมาโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

ภาพที่ 3 โปรแกรมจัดการของรางวัล http://www.clm.up.ac.th/project/clmapp/reward/
4. การจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การออกแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรม LIB Coin
4.1 ประชุมเพื่อสร้างกลยุทธ์กับกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารฯ
4.2 ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe Illustrator

ภาพที่ 4 การออกแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด

ภาพที่ 5 จัดการประชาสัมพันธ์หน้า Application UP LIB
4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องประชาสัมพันธ์หลักของศูนย์บรรณสารฯ
ซึ่งเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้บริการติดตามข่าวสารมากเป็นอันดับต้นๆ
- Application UP LIB
- Chat fuel น้องบันน่า
- Face book ศูนย์บรรณสารฯ
- Line@ ศูนย์บรรณสารฯ
- Instagram ศูนย์บรรณสารฯ
5. การจัดการกิจกรรม LIB Coin
กิจกรรมของโครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ประจาปีงบประมาณ 2561
มีทั้งหมด 17 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 5

รายละเอียดกิจกรรม
นิสิตเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
LEC Movie Learning นิสิตเข้ารับชมภาพยนตร์ประจา
สัปดาห์
LEC Check – in
นิสิตเข้าใช้บริการและเช็คอิน
ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านFacebook
หนังสือ Re-exhibit
นิสิตตอบคาถามจากการอ่านหนังสือ
book
ชั้น Re-Exhibit Book
LEC Love Reading นิสิตที่ยืมหนังสืออันดับ 1 ของเดือน

กิจกรรมที่ 6

ทุกความดีของคุณมีค่า

กิจกรรมที่ 7

ช่วยแปลหนังสือ

กิจกรรมที่ 8

นิสิตทุนช่วยงาน

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมที่ 11
กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมที่ 13
กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมที่ 15
กิจกรรมที่ 16
กิจกรรมที่ 17

ชื่อกิจกรรม
LEC Daily Bonus

นิสิตทีเ่ ก็บสิ่งของได้นามาคืนให้
เจ้าหน้าที่หาเจ้าของ
นิสิตใช้ความสามารถของคุณให้เป็น
ประโยชน์
นิสิตทุนช่วยงานศูนย์บรรณสารฯ

เหรียญ
1 เหรียญ/ วัน
1 เหรียญ/ ครั้ง
2 เหรียญ/ ท่าน
5 เหรียญ/ ครั้ง
10 เหรียญ/
เดือน
5 เหรียญ/ครั้ง
10 เหรียญ/ครั้ง

2 เหรียญ/
ชั่วโมง
ยืมวารสาร
ใช้บริการยืมวารสาร
2 เหรียญ/ ครั้ง
แวะร้านกาแฟ Nine
ใช้บริการรับเหรียญตามเงื่อนไขที่ร้าน 5 เหรียญ/ ครั้ง
กาหนด
แชร์ได้เหรียญ
กดแชร์วิดีโอของศูนย์บรรณสารฯ
2 เหรียญ/ ครั้ง
ผ่านช่องทาง YouTube
แจกเหรียญวันเกิด
นิสิตสามารถติดต่อรับเหรียญวันเกิด 10 เหรียญ
แสดงบัตรประชาชน
เรื่องเล่าห้องสมุด
เรื่องเล่าห้องสมุดใต้โพสต์ของกิจกรรม 20 เหรียญ
ที่ 13 กิจกรรมนี้
ยืมหนังสือใหม่
ยืมหนังสือใหม่ ปีงบประมาณ 2561 2เหรียญ/
รายการ
ออเจ้า
ถ่ายภาพศูนย์บรรณสารฯ โพสต์และ 5 เหรียญ/ ครั้ง
ติดแฮชแท็กLIB Coin
เซลฟี่กับหนังสือคู่ใจ
ถ่ายภาพกับหนังสือคู่ใจ โพสต์และ
5 เหรียญ/ ครั้ง
ติดแฮชแท็กLIB Coin
จ่ายติ๊ดเดียว รับเหรียญ จ่ายเงินค่าผ่าน QR Code
3 เหรียญ/ ครั้ง

การรับเหรียญรางวัล
อัตโนมัติจากระบบใช้
Application UP LIB

การรับเหรียญรางวัลโดย
การร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์บรรณสารฯ
LIB Coin

ร้านค้า/ หน่วยงานที่
ร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 6 การจัดจัดการเหรียญรางวัล LIB Coin
6. การจัดการเหรียญรางวัล LIB Coin
การรับเหรียญรางวัล แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้
6.1 การรับเหรียญรางวัลอัตโนมัติจากระบบ
- ระบบการจัดการเหรียญรางวัลจะเพิ่มเข้าบัญชีผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยที่
ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลด Application UP LIB และ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้บริการศูนย์บรรณ
สารฯ ผ่านการใช้งาน QR Code และระบบจะนาเข้าเหรียญให้อัตโนมัติในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ผู้ใช้
ทารายการ
6.2 การรับเหรียญรางวัลโดยการร่วมกิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ และติดต่อขอรับ
เหรียญรางวัลโดยผ่านเจ้าหน้าที่
- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ต้องแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรม เช่น การแชร์
โพสต์ของศูนย์บรรณสารฯ การยืมหนังสือชั้น Re-Exhibit Books เมื่ออ่านจบแล้ว กลับมาตอบ
คาถามเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม การช่วยแปลหนังสือภาษาจีน และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เพิ่มเหรียญให้
ผู้ใช้บริการตามที่ได้ประชาสัมพันธ์
7. การจัดการแลกของรางวัล
การแลกของรางวัลเมื่อผู้ใช้บริการสะสมเหรียญ LIB Coin ได้ครบตามจานวนและต้องการ
แลกของรางวัล เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ ดังนี้
7.1 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูของรางวัลได้ที่ตู้โชว์และผ่านเว็บไซต์ หากผู้ใช้ได้ของ
รางวัลที่ต้องการแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทาการแลกของรางวัลต่อไป
7.2 เจ้าหน้าที่ทาการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username Passwords ที่แอดมิน
ระบุให้ตามสิทธิ์

ภาพที่ 7 หน้า Login เข้าโปรแกรมจัดการ Application UP LIB
7.3 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบเหรียญรางวัลของผู้ใช้บริการ
มีเหรียญเพียงพอต่อของรางวัลที่ผู้ใช้บริการต้องการหรือไม่ โดยหน้านี้สามารถตรวจสอบยอดเหรียญ
ทั้งหมดได้ ตรวจสอบผู้ที่มีเหรียญสูงสุด และตรวจสอบตรวจรายชื่อผู้ที่ทากิจกรรมและได้เหรียญ
เข้าระบบ โดยเรียงตามวันเวลา

ภาพที่ 8 หน้ารายการคะแนน
7.4 หน้าการจัดการแจกของรางวัล เจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- สแกน QR Code หรือบาร์โค้ดรหัสนิสิตจากมือถือของผู้ใช้บริการ
- สแกนบาร์โค้ดของรางวัลที่ผู้ใช้บริการเลือกซึ่งในส่วนนี้ระบบจะโชว์ข้อมูลของ
รางวัลและข้อมูลเหรียญเพื่อตรวจข้อมูลอีกครั้ง

ภาพที่ 9 หน้าการจัดการแจกของรางวัล
7.5 หน้าการจัดการเพิ่มเหรียญรางวัล โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มคะแนนให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ เช่น เพิ่มคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องนาเข้าคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ หรือเพิ่มคะแนน
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ การเพิ่มคะแนนเจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- สแกน QR Code จากมือถือของผู้ใช้บริการและเลือกกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการได้
ร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 10 หน้าการจัดการเพิ่มเหรียญรางวัล
7.6 หน้าการจัดการลดเหรียญรางวัล เจ้าหน้าที่จะดาเนินการลดเหรียญรางวัลในกรณี
ดังนี้
- ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะนาเหรียญมาแลกเพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
เป็นสิทธิ์ GM Gold Members โดยสามารถยืมหนังสือเท่ากับสิทธิ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คือ
ยืมหนังสือได้ 10 รายการ 14 วัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
- ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะนาเหรียญมาแลกเพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการยืมหนังสือเป็น
สิทธิ์ PM Platinum Members โดยสามารถยืมหนังสือเท่ากับสิทธิ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก คือ
ยืมหนังสือได้ 15 รายการ 30 วัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ภาพที่ 11 หน้าการจัดการลดเหรียญรางวัล
7.7 หน้าการจัดการเพิ่มข้อมูลแบบระบุเอง เจ้าหน้าที่สามารถระบุรายการในกรณี
การเพิ่มเหรียญแบบระบุเองจะเป็นกิจกรรมย่อยที่มีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมเช่น กิจกรรมที่ 14
ยืมหนังสือใหม่ ประจาปี 2561 เจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- ให้นิสิตมาติดต่อรับเหรียญได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการและกรอกรายละเอียดลงใน
สมุดบันทึกกิจกรรมเหรียญ LIB Coin เช่น ชื่อและรหัสนิสิตของผู้ใช้ กิจกรรมที่ร่วมรายการ จานวน
เหรียญที่ได้รับของกิจกรรม เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบตามรายละเอียดที่ผู้ใช้กรอกไว้โดยกรอก
รายละเอียดรหัสนิสิต เพื่อเลือกรายการเพิ่มคะแนน กรอกจานวนคะแนนที่ได้รับ และกรอก
รายละเอียดกิจกรรมที่ร่วมรายการ

ภาพที่ 12 หน้าการจัดการเพิ่มข้อมูลแบบระบุเอง
7.8 หน้ารายงานการบันทึกคะแนนที่ใช้แลก/ แจกของรางวัล โดยจะแสดงรายการรหัส
นิสิตของผู้ใช้ จานวนเหรียญที่ใช้แลกรางวัล เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และวันที่ที่ผู้ใช้มาแลกของรางวัล

ภาพที่ 13 หน้ารายการบันทึกคะแนนที่ใช้แลก/ แจกของรางวัล
สรุปผลการศึกษา
ผลการจัดการการประชาสัมพันธ์ UP LIB Coin ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการจัดการ
- การจัดการกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ในระยะเวลา 9 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561 พบว่า มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 13,972 ราย มีสถิติ
การสะสมเหรียญในระบบทั้งหมดจานวน 212,455 เหรียญ และมีของรางวัลทั้งหมด จานวน 265
รายการ คงเหลือในระบบ17 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561)
- การประชาสัมพันธ์ภาพการรับของรางวัลไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการเก็บเหรียญจากการแลกของรางวัล เช่น ถ่ายภาพตนเองกับของรางวัล
ที่ได้รับ เช็คอินที่ศูนย์บรรณสารฯ ติดแฮชแท็ก LIB Coin ผูใ้ ช้บริการก็สามารถติดต่อรับเหรียญได้อีก

ภาพที่ 14 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการแจกของรางวัล
2. ด้านการประเมินผลจากการจัดกิจกรรม LIB Coin
- ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งสิ้น 1,020 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 32.9 เพศหญิง
ร้อยละ 67.1 เมื่อจาแนกตามประเภท พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมากที่สุด

จานวน 1,000 ราย (ร้อยละ 98) ชั้นปีที่มีผู้ตอบแบบถามมากที่สุด ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 389
ราย (ร้อยละ 38.1) รองลงมาเป็น นิสิตชั้นปีที่ 3 จานวน 240 ราย (ร้อยละ 23.5) นิสิตชั้นปีที่ 2
จานวน 200 ราย (ร้อยละ 19.6) และนิสิตชั้นปีที่ 4 จานวน 191 คน (ร้อยละ 18.7) ตามลาดับ
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเข้าร่วม
กิจกรรมและการทางานของ APPLICATION UP LIB ในระดับดีมาก คือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ชัดเจน ทั่วถึง และเหมาะสม ( x =4.744) มีความพึงพอใจต่อด้านกิจกรรมและเนื้อหากิจกรรม
ในระดับดีมาก คือ กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้ความรู้ ( x = 4.656) ความพึงพอใจด้านของ
รางวัล ในระดับดีมาก คือของรางวัลมีความน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ( x =4.583)
และความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ การให้บริการ ในระดับดี คือ เจ้าหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้
คาแนะนากิจกรรมเป็นอย่างดี ( x =4.083)
- ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะ โดยส่วนใหญ่จะเสนอแนะเรื่องการเพิ่มกิจกรรม
เพิ่มเหรียญ LIB Coin ในแต่ละกิจกรรม และเพิ่มของรางวัล

ภาพที่ 15 แบบสอบถามออนไลน์ โครงการ ประชาสัมพันธ์ APPLICATION UP LIB (ข้อมูล ณ วันที่
17 ตุลาคม 2561)
อภิปรายผล
1. การนานวัตกรรม APPLICATION UP LIB มาปรับใช้กับการบริการ ได้ช่วยลดปัญหา
การไม่พกบัตรนิสิต บัตรชารุดสูญหายแล้ว ยังสามารถต่อยอดถึงการจัดการเพิ่มกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ LIB Coin เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ใช้ร่วมกิจกรรมและยังได้สร้าง
กระบวนการทางานของศูนย์บรรณสารฯ ที่ชัดเจนขึ้น และมีความถูกต้อง รวดเร็ว การจัดการที่เป็น
ระบบทาให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
2. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ APPLICATION UP LIB มีจุดประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ APPICATION UP LIB ให้เป็นที่รู้จัก และให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น
มากที่สุด เป็นการเพิ่มกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรม LIB Coin สามารถดึงดูดความสนใจ
ให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการ และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมากขึ้น ร่วมถึงการช่วยโปรโมท

ศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นที่รู้จัก โดยสามารถบอกปากต่อปาก ไปจนกระทั้งการทากิจกรรมผ่านช่องทาง
โซเชียล เช่น การโพสต์ของรางวัลที่ได้รับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารฯ และยังได้สิทธิ์
รับเหรียญรางวัลจากกิจกรรมอีก ซึ่งทาให้เป็นการเพิ่มกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ที่มีการต่อยอด
กิจกรรมได้
3. การจัดกิจกรรม LIB Coin ที่เป็นระบบตั้งแต่การร่วมกันคิดกิจกรรม การกาหนด
เหรียญรางวัลหรือการจัดหาของรางวัล ทาให้สามารถต่อยอดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และนาไปสู่ได้การประเมินผลการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการกิจกรรม LIB Coin ให้น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการ
ทั้งรายเก่า และรายใหม่ได้นั้น จะต้องเพิ่มกิจกรรมให้มคี วามน่าสนใจ และเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย
2. การจัดการกิจกรรมภายใน โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB สามารถ
ทาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนากลยุทธ์สู่งานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อปรับ
การให้บริการต่างๆ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
การจัดการกระบวนการส่งเสริมการใช้ Application UP LIB ทาให้มีกระบวนการทางาน
ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน การนาเข้าข้อมูล
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการให้บริการแลกของรางวัล การทางานทุกขั้นตอนเป็นการทางาน
ที่มีความสมบูรณ์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
การประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ทาให้ผู้ใช้บริการได้รู้จัก และมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์บรรณสารฯ โดยการทากิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้ได้รับความรู้สึกดีทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ที่ได้มีการสื่อสารที่ดีระหว่างการทากิจกรรม และทาให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรม
และได้รับรองรางวัลที่ตนเองชื่นชอบ แม้ของรางวัลบางชิ้นเป็นของรางวัลที่ไม่มีมูลค่า แต่ก็ทาให้
ผู้ใช้บริการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ประโยชน์ในงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้นานวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับงานประชาสัมพันธ์ ทาให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่สถานที่ที่ผู้ใช้บริการต้องเอ่ยถึง เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จัก Application
UP LIB ที่มาจากกิจกรรมสะสมเหรียญ LIB Coin
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