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บทคัดยอ 

 ในทุกป ศูนยบรรณสารฤและสื่อการศึกษา ไดจัดกิจกรรมแนะนําการใชบริการทรัพยากร

สารสนเทศและพ้ืนที่ใหบริการของหองสมุด สําหรับนักศึกษาใหม ทั้งนี้ในปการศึกษา 2564 เนื่องดวยสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับนักศึกษาใหม หองสมุดไดมีแนวคิดในการแนะนําพื้นที่

ใหบริการของหองสมุดแกนักศึกษาใหม โดยจัดทํา Virtual Library Tour โดยใชเกม และเกมที่นํามาใชเปนเกม

จําลองชีวิต (Strategic Life Simulation) คือ The Sims 4 ท้ังนี้ไดนําเอาแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) และ เกมมิฟเคชัน (Gamification) โดยนําเกมมาใชในการดึงดูดความสนใจ ถายทอดพ้ืนที่

ใหบริการในรูปแบบเกม ซึ่งจะกระตุนใหนักศึกษารูสึกสนุกสนาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดจําเนื้อหา  

 ผลการประชาสัมพันธนําเสนอวิดีโอผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน อาทิ Facebook Page 

และชอง YouTube ของหองสมุด พบวาขอมูลเชิงลึกของวิดีโอที่อัปโหลด บนชอง Facebook Page มีสถิติ

ประสิทธภิาพของโพสตในการถูกใจ ความคิดเห็นและการแชร จํานวน 239 ครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบกับโพสตอ่ืน ๆ 

พบวา มีการเขาถึงมากกวา 14.6 เทา ความคิดเห็นเพิ่มข้ึน 41.1 เทา การรับชมเพิ่มขึ้น 3.8 เทา ระยะเวลาในการ

รับชมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.7 เทา และการแสดงความรูสึกเพ่ิมขึ้น 10.9 เทา สถิติขอมูลเชิงลึกของวิดีโอท่ีอัปโหลดบนชอง 

YouTube มียอดเขาชม 162 ครั้งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโออื่น ๆ ภายในชอง มีคามากกวาปกติ 123 ครั้ง 

 

คําสําคัญ: การจําลองสภาพแวดลอม, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, เกมมิฟเคชัน, สื่อสังคมออนไลน 

 

ABSTRACT  

 Every year, the Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang 

University will have an activity to introduce the library to new students.  The library will suggest 

how to use information resources and service areas of the library. In the academic year 2021, due 

to the epidemic situation of COVID- 2019.  The library had the idea to introduce the library service 

area to new students by conducting a Virtual Library Tour using games and games used as Strategic 



Life Simulation, The Sims 4.  It applied the concept of Design Thinking and Gamification by using 

games to attract attention.  Using games to represent the library's service areas will encourage 

students to have fun and increase the efficiency of storing content. 

 The results of the public presentation of the video through the website, Facebook 

Page and YouTube Channel found that uploaded video insights on the Facebook Page showed 

post-performance statistics are 239 on likes, comments, and shares. The result compared to other 

posts, insight statistics showed 14. 6x more reach, 41. 1x more comments, 3. 8x more views, 1. 7x 

more average view time, and 10.9 times more impressions. Insight Statistics of Videos Uploaded on 

YouTube Channels has 162 views which are 123 views more than usual, compared to other videos 

on the channel. 
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บทนํา 

  เนื่องจากสถานการณการระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) 

ซึ่งถือเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases) ท่ีไดมีการประกาศจากองคการอนามัยโลก 

(WHOs) ใหการระบาดนี้เปน “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุขระหวางประเทศ” (Public Health Emergency of 

International Concern; PHEIC) ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 (ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2563) เพื่อลดและปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัส ไดมีการกําหนดใชมาตรการ “การ

เวนระยะหางทางสังคม” (Social Distancing) เวนระยะหาง ลดการสัมผัสเพ่ือใหผูติดเชื้อมีจํานวนลดลง โอกาสติด

เชื้อก็จะลดลงไปดวย จากสถานการณดังกลาวทําให มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงประกาศจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 2564 โดยผานแพลตฟอรมออนไลนตางๆ เพ่ือรองรับการเรียนแบบระยะไกล 

เชน โปรแกรม Zoom Cloud Meetings, โปรแกรม Microsoft Teams และ โปรแกรม Google Meet เพ่ือปองกัน

การระบาดภายในมหาวิทยาลัย 

  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ หองสมุดมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนหนวยงานบริการ

ทางวิชาการที่สนับสนุนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนเปน

ศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ในสภาวการณการแพรระบาดนี้ สงผลกระทบ

ตอใหบริการของหองสมุด หองสมุดจึงไดปรับเปลี่ยนการใหบริการตางๆ ใหอยูในรูปแบบออนไลนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตางๆ 

ของหองสมุดไดสะดวกข้ึน อาทิ บริการ “MFU Library Delivery” ซึ่งเปนบริการที่ผูใชสามารถสงคําขอยืมหนงัสือ

และขอสําเนาบทความวารสารผานระบบสืบคนของหองสมุด (OPAC) 

ในทุกตนปการศึกษา หองสมุดจะมีการจัดกิจกรรมแนะนําการใชบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 

และพื้นที่ใหบริการของหองสมุด สําหรับนักศึกษาใหม เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถสบืคน ใชบริการ และ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธภิาพ แตเนื่องดวยสถานการณการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ดังนั้นหองสมุดจึงไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางเปนการจัดกิจกรรมใหอยูในรูปแบบออนไลน โดยเริ่มแรกได



มีแนวคิดในการจัดทําเว็บไซตที่รวบรวมบริการออนไลน ขอมูลที่นักศึกษาใหมควรรู แตเมื่อคํานึงถึงนักศึกษาที่เปน

กลุม Generation Z ที่มีลักษณะพฤติกรรมที่วา ถาหากเนื้อหาไมสามารถดึงดูดความสนใจไดในชวงแรก พวกเขาก็

พรอมท่ีจะเลื่อนผานคอนเทนตนั้นไปไดเลย (ศรัณย โรจนโสทร, 2564) จึงเกิดแนวคิด การปรับกิจกรรมเปน Virtual 

Library Tour โดยใชเทคโนโลยีใหนักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมโดยใหสามารถเดินสํารวจหองสมุดได เปนการ

สรางประสบการณใหกับนักศึกษาไดรูจักหองสมุดดวยตนเอง 

แนวคิด Virtual Library Tour ไดมีการนําเอาแนวคิด Gamification (การเรียนรูที่ขับเคลื่อน

ดวยเกม) โดยนําเกมมาใชในการดึงดูดความสนใจ ถายทอดเนื้อหาในรูปแบบเกม ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน 

ลดแรงกดดัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําเนื้อหา (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2564) และเกมท่ีนํามาใชใน

การพัฒนาเปนเกมประเภท การจําลองชีวิต (Strategic Life Simulation) คือ The Sims 4 โดยนํามาใชในการ

ออกแบบ ขอมูลจาก Digital 2021 Report รายงานวา เกมประเภท Simulation ไดรับความนิยมในประชากรอายุ 

16 - 24 ป อยูที่รอยละ 38 (Kemp, & Simon, 2021, p. 64) 

 

 
 

ภาพที่ 1. ตารางแสดงการเปรยีบเทียบผลสํารวจความนิยมของรูปแบบวิดีโอเกม 

โดยจําแนกตามกลุมอายุ ในป 2020 

 

ที่มา: Kemp (2021) 

 

เกม The Sims 4 ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จากทีมผูพัฒนา Maxis ผลิตโดยคายเกมช่ือ

ดังอยาง EA (Electronic Arts) โดยมีรูปแบบการเลนที่ผูเลนสามารถออกแบบสรางตัวละครของตัวเองข้ึนมา ตาม

แบบที่ตัวเองตองการหรือชื่นชอบเพ่ือใชชีวิตอยูในโลกเสมือนจริง ผูเลนสามารถจัดสรรกิจวัตรประจําวันของตัวเอง 

การทํางานที่ตัวเองใฝฝน ออกแบบบานของตัวเองไดอยางอิสระ และยังสามารถสนุกสนานไปกับชุมชนโดยรอบไดอกี

ดวย อีกทั้งยังสามารถเลนไดในอุปกรณท่ีหลากหลาย ทั้งบนแพลตฟอรม PC, Mac, Xbox One และ PlayStation 

4 (The Sims Wiki, n.d.) 

การเลือกใช เกม The Sims 4 เปนเครื่องมือในการจําลองสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีใหบริการภายใน

หองสมุด แทนท่ีจะเปนโปรแกรมเฉพาะทางดานงานออกแบบ 3 มิติ เน่ืองจากเมื่อพิจารณาที่ตัวเกม มีระบบของการ



ออกแบบที่มีความเปนอิสระ ตลอดจนสามารถออกแบบสิ่งของตามความตองการได (Modified Mods) ทําให

ตอบสนองตอการออกแบบไดดี สามารถปรับมุมมองของหนาจอแสดงผลไดตามตองการ นอกจากน้ีนักศึกษายัง

สามารถเขาใจไดงายกวาโปรแกรมเฉพาะทาง และยังสามารถดาวนโหลดพ้ืนท่ีหองสมุดที่สรางแลวไปไวในเครื่อง

คอมพิวเตอรของตนเองไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อแนะนําหองสมุดใหกับนักศึกษาใหม ใหไดรูจักกับสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีใหบริการภายในศูนย

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผานเกม The Sims 4 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 ในการดําเนินการจัดทํา การจําลองสภาพแวดลอมพ้ืนที่ใหบริการภายในศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผานเกม The Sims 4 ไดนําขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค 

(Creative Thinking) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใช เนื่องจากการคิดเชิง

สรางสรรค คือการแสวงหาวิธีการหรือผลลัพธที่เปนไปไดใหม ๆ เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งเดิมใหดีขึ้น (สํานักงาน

อุทยานการเรียนรู, 2561) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการในการสรางนวัตกรรม ซึ่งประยุกตมา

จากวิธีคิดของนักออกแบบ โดยคํานึงถงึผูใชเปนหลัก และใหความสําคัญตอความตองการของผูใหบริการดวย (พีรดร 

แกวลาย และขวัญ พงษหาญยุทธ, 2562) โดยไดนํามาประยุกต และปรับเปนขั้นตอนและวิธีดําเนินการในการ

ดําเนินงาน ดังนี ้

1. การวางแผนและเตรียมงาน 

เริ่มจากการกําหนดหัวขอวา “จะทําอยางไรใหนักศึกษาใหม ไดรูจักกับหองสมุดโดยไมตองเขามา

ที่หองสมุด” โดยกําหนดกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 และรูปแบบคือ การเขาถึงแบบออนไลน จากน้ันจึง

ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของ ไดแก การศึกษาพฤติกรรมผูใช (User Behavior) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เกมมิฟเคชัน (Gamification) การประชาสัมพันธ (Public 

Relation) และการออกแบบสื่อ (Content Design) และกําหนดแผนงานสําหรับ การดําเนินการ ตั้งแตการเก็บ

ขอมูล การสังเคราะหขอมูล การดําเนินการพัฒนา การนําเสนอสื่อสารประชาสัมพันธ และการสรุปผล 

2. การเก็บขอมูล 

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับผู ใช โดยเปนการเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมพื้นที่ใหบริการภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

3. การสังเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดรวบรวมมาจัดเตรียมสําหรับการออกแบบพื้นท่ีบนเกม The Sims 4 โดยการปรับ

โครงรางจากพิมพเขียวเปนแผนผังอาคารหองสมุด เพื่อใหเห็นภาพรวมของสภาพพื้นท่ี สามารถระบุตําแหนงพ้ืนที่ 

สิ่งอํานวยความสะดวก และลักษณะทางกายภาพของหองสมุด 

 



 
 

ภาพที่ 2. รูปแบบอาคารหองสมุด ตําแหนงพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

4. การดําเนินการพัฒนา 

 ดําเนินการสรางอาคารหองสมุดบนเกม The Sims 4 และออกแบบเฟอรนิเจอรเพิ่มเติม 

ผานการทํางานบนโปรแกรม Sims 4 Studio 

 

 
 

ภาพที่ 3. อาคารหองสมุดและเฟอรนิเจอรบนเกม The Sims 4 

 



 
 

ภาพที่ 4. หนาจอการออกแบบเฟอรนิเจอร บนโปรแกรม Sims 4 Studio 

 

5. การนําเสนอสื่อสารประชาสัมพันธ  

 หลังจากออกแบบในตัวเกม และปรับแกไขจนเปนท่ีเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําเสนอ

ใหนาสนใจ ขอมูลจาก Digital 2021 Report  ของประเทศไทย รายงานวา รอยละ 99 ของคนไทย นิยมใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือดูวดิีโอ (Kemp, 2021) 

 

 
 

ภาพที่ 5.  ผลการสํารวจเนื้อหาออนไลนที่คนไทยนิยม ในป 2020 

ที่มา: Kemp (2021) 



ดังนั้น จึงไดมีการออกแบบรูปแบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ โดยแบงออกเปน วิดีโอ พรอม

เสียง และคําบรรยาย โดยการจัดเตรียมการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอ ไดมีการออกแบบสตอรี่บอรด (Story 

Board) พรอมเขียนคําบรรยายสําหรับการบรรยายดวยเสียง และการใสคําบรรยายในวดิีโอ 
 

 
 

ภาพที่ 6. สตอรี่บอรด (Story Board) ในการจัดทําวิดีโอ 

  

 ดําเนินการบันทึกภาพหนาจอในการเคลื่อนไหวของตัวละครดวยมุมมองแบบมุมสูง (Bird's-eye 

View Perspective) และมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person Perspective) ในเกม The Sims 4 ผานโปรแกรม 

ShareX และ ใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro สําหรับการตัดตอวิดีโอ 
 

 
 

ภาพที่ 7. หนาจอการทํางานของโปรแกรม ShareX ที่ใชในการบันทึกวิดีโอภาพหนาจอ 

 

6. นําเสนอผลงาน 

ประชาสัมพันธนําเสนอวิดีโอผานเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลและบริการที่นักศึกษาใหม ควรทราบ

ทั้งในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา ผาน (http://www.library.mfu.ac.th/th/fresher-freshy-library-mfu-



2021-bachelors-degree/ และ http://www.library.mfu.ac.th/th/fresher-freshy-library-mfu-2021-

master-degree/) และบนสื่อสังคมออนไลน Facebook page และชอง YouTube ของหองสมุด 

 นอกจากนี้ยังไดทําการอัปโหลดไฟลของพ้ืนที่ (Sims Lots) และสวนเสริมที่ออกแบบขึ้น (Mods) 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดอาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไปไวในเกม The Sims 4 ของตนเอง 

และยังท่ีจะสามารสรางตัวละครเพ่ือรับประสบการณ Virtual Tour ไดตัวตนเอง สามารถเดินชมหองสมุดไดอยาง

อิสระ และมีเว็บไซตสําหรับนักศึกษาใหมที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด พรอมวิดีโอแนะนําหองสมุดในรูปแบบ

อ่ืนๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาใหมไดมากที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 8. หนาเพจเว็บไซตท่ีนําวิดโีอไปแสดง 

 

7. เก็บขอมูลผลการเขาถึง การแสดงความคิดเห็นและสรุปผล 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 การประชาสัมพันธนําเสนอวิดีโอผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน Facebook Page ของ

หองสมุด MFU Library ซึ่งมีสถิติการกดถูกใจเพจอยูท่ี 7,286 คน และสถิติการกดติดตามเพจอยูท่ี 7,540 คน ชอง 

YouTube มีผูกดติตตาม 25 คน และยอดการเขาชมเว็บไซตสําหรับระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 1,095 views 

(ขอมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) 



  
 

ภาพที่ 9. สถิติการเขาถึงและขอมลูเชิงลึกของโพสตวดีิโอ บน Facebook Page: MFU Library 

 

จากภาพที่ 9 แสดงสถิติการเขาถึงและขอมูลเชิงลึกของโพสตวิดีโอ MFU Library Virtual Tour 

via The Sims 4 (การจําลองสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีใหบริการภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง ผานเกม The Sims 4) บน Facebook Page: MFU Library เมื่อวันท่ี 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ขอมูลถึงวนัที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มีผูเขาชมวิดีโอ จํานวน 4,795 ครั้ง มียอดการกดถูกใจ 61 ครั้ง และยอด

การกดแชร 46 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

สถิติแสดงประสิทธิภาพของโพสตในการถูกใจ ความคิดเห็นและการแชร จํานวน 239 ครั้ง และ

เมื่อเปรียบเทียบกับโพสตอ่ืนๆ พบวา มีการเขาถึงมากกวา 14.6 เทา ความคิดเห็นเพ่ิมข้ึน 41.1 เทา การรับชม

เพ่ิมขึ้น 3.8 เทา ระยะเวลาในการรับชมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.7 เทา และการแสดงความรูสึกเพ่ิมขึ้น 10.9 เทา 

นอกจากนี้ยังมีการแชร และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิดีโอนี้ ซึ่งเปนความคิดเห็นในเชิงบวก วา 

“เหมือนมาก” “เจง” และ “สาย The Sims มฟล. ถูกใจสิ่งน้ี” เปนตน 

 



 
 

ภาพที่ 10. ตัวอยางความคิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกับวิดีโอ 

 

 
 

ภาพที่ 11. สถิตขิอมูลเชิงลึกของวดิีโอ บนชอง YouTube: MFU Library 

 

จากภาพที่ 11 แสดงสถิติขอมูลเชิงลึกของวิดีโอท่ีอัปโหลด บนชอง YouTube: MFU Library มี

ยอดเขาชม 162 ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโออื่นๆ ภายในชอง มีคามากกวาปกติ 123 ครั้ง และจากกราฟจะเหน็

ไดวา สถิติการเขาชมวิดีโอนี้เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564) 

 

อภิปรายผล 

การจําลองสภาพแวดลอมพื้นท่ีใหบริการภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง ผานเกม The Sims 4 และประชาสัมพันธนําเสนอวิดีโอผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน Facebook 

Page: MFU Library และชอง YouTube: MFU Library ของหองสมุด พบวา บนแพลตฟอรม Facebook Page มี

สถิติในการเขาถึงมากที่สุด และการนําเอากระบวนการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใช ทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิดอยางสรางสรรค ชวยสงเสริมทําใหเกิด

นวัตกรรมใหม ๆ จากบริการเดิมของหองสมุด โดยเนนผูใชเปนหลักใหไดรับประโยชนสูงสุด และเนื่องดวย



สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เองก็เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ

การดําเนินการของหองสมุด และรูปแบบการใชชีวิตตลอดจนพฤติกรรมของผูใชที่เปลี่ยนไป ซึ่งหองสมุดเองก็ตอง

ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้การประยุกตใชเทคโนโลยี และ

แนวคิดเกมมิฟเคชัน (Gamification) ที่ชวยกระตุนความอยากรู ความตื่นตัว และสรางการมีสวนรวมใหกับผูใช 

(เบญจภัค จงหมื่นไวย, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย จับโจร, และ อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2561) ทําให

กลุมผูใชที่เปนนักศึกษาสามารถเรียนรู และทําความรูจักกับหองสมุดไดอยางไมนาเบื่อ 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

สรุปผล 

การจําลองสภาพแวดลอมพ้ืนที่ใหบริการภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง ผานเกม The Sims 4 และประชาสัมพันธนําเสนอวิดีโอผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน Facebook 

Page: MFU Library และชอง YouTube: MFU Library ของหองสมุด จากขอมูลสถิติที่ไดรับพบวาเมือ่เปรียบเทียบ

กับโพสตอื่น ๆ มีสถิติการเขาถึงที่เพิ่มมากข้ึน การแสดงความคิดเห็นของผูติดตาม การแสดงความรูสึก และการ

รับชมวิดีโอก็เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ยังไดรับความคิดเห็นเชิงบวก ซึ่งจะนําไปสูความรูสึกในแงดีตอหองสมุด 

และนักศึกษาสามารถไดทําความรูจักกับหองสมุดโดยไมตองเดินทางมาที่หองสมุด 

 

ขอเสนอแนะ 

ในระหวางการพัฒนาสภาพพ้ืนที่บนเกม The Sims 4 ปญหาที่พบก็คือ เรื่องของขนาดอัตราสวน 

และมุมมองในการสราง แมวาจะมีพิมพเขียว ลักษณะโครงสรางอาคารเปนขอมูลในการออกแบบ แตยังตองมีการ

คํานวณอัตราสวนพื้นท่ีอีกครั้ง เพ่ือใหการสรางแบบจําลองสมจริงยิ่งข้ึน นอกจากนี้ในสวนของเฟอรนิเจอร 

จําเปนตองมีการปรับแตง หรือ ใชการออกแบบสิ่งของ (Modified Mods) บางชิ้นตองอาศัยเวลาในการออกแบบ

มากกวานี้ เพ่ือเพ่ิมความสมจริงมากขึ้น 

ในสวนของคําบรรยายวิดีโอควรมีการปรับเพ่ิมภาษาจีนเขารวมดวย เนื่องจากนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีชาวตางชาติท่ีใชภาษาจีนในการสื่อสาร ตลอดจนทางมหาวิทยาลัยเองก็มีหลักสูตรและ

การสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน จึงควรมีการเพ่ิมคําบรรยายภาษาจีนดวย 

 

การนําไปใช 

จากผลการตอบรับท่ีไดมีผลดีเกินกวาที่คาดหวังไว ทางหองสมุดจึงไดมีการวางแผนตอยอดโดยการ

ใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการออกแบบพื้นที่หองสมุด ผานโครงการ MFU ECO-Library Design 

2021 โดยท่ีนักศึกษาสามารถนําเกม The Sims 4 ไปใชในการออกแบบพ้ืนที่ภายในหองสมุดได หรือถาหากมีความรู

ความสามารถในโปรแกรมการออกแบบเฉพาะดานอ่ืน ๆ ก็สามารถสงผลงานเขารวมกิจกรรมไดเชนกัน โดยผลท่ี

คาดหวังสําหรับโครงการที่ตอยอดมาคือ การมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาหองสมุดสีเขียวท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด 
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