การวิเคราะหเสนทางของผูใ ชบริการในงาน Ask a Librarian
บนเว็บไซตหองสมุด มสธ.
Customer Journey Analysis in Ask a Librarian on STOU Library Website
เพ็ญพรรณ จารุสาร
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
penpan.jar@stou.ac.th

บทคัดยอ
การวิเ คราะหเสนทางของผูใชบ ริการในงาน Ask a Librarian บนเว็ บ ไซตห อ งสมุ ด มสธ. มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ของนักศึกษาและ
บุคลากรของ มสธ. ใน 3 ระยะ คือ กอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และหลังใชบริการ ผลจากการวิเคราะหเสนทาง
พบวา ผูใช บริการส วนใหญ 1) กอนใชบริการ เขาใชงานเว็บ ไซตหองสมุดจาก Google.com และเว็บ ไซตของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (https://www.stou.ac.th/) โดยแหลงข อมูลในเว็บ ไซตหองสมุด มสธ. ที่ใช
คนควา ไดแก เพจบริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ 2) ระหวางใชบริการ ขอคําถามเกี่ยวของกับ
การใชบริการออนไลน ไดแก การใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และการคนฐานข อมูล อิ เล็กทรอนิกส โดย
แหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุด มสธ. ที่ผูใชบริการเขาถึง ไดแก เพจแนะนําการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย
3) หลังใชบริการ ผูใชบริการจะกลับมาใชบริการใหม เมื่อผูใชบริการประสบปญหาไมสามารถใชบริการเดิมที่เคย
แนะนําได และมีปญหาประเด็นปญหาใหมเกิดขึ้น ดังนั้น ผลการวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการทําใหหองสมุด
มสธ. สามารถนํา ไปออกแบบบริการออนไลน ณ จุดสัมผัสบนชองทางเว็บไซตหองสมุด มสธ. ใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูใชบริการแตละกลุม เพิ่มประสบการณที่ดีใหกับผูใชบริการในการเขาถึงสารสนเทศและบริการของ
หองสมุด มสธ. ผานชองทางออนไลน

คําสําคัญ: บริการตอบคําถามและชวยการคนควา, เสนทางผูใชบริการ, ถามบรรณารักษ, เว็บไซต, หองสมุด มสธ.
ABSTRACT
Customer journey analysis in " Ask a Librarian” service on STOU Library website
aims to study STOU students and staff’s behaviors of using the “Ask a Librarian” reference services,
which could be divided into 3 stages: before, while, and after using the service. The results of the
analysis show that 1 ) before using the service, most of them accessed the STOU Library website
from Google.com and the STOU website (https://www.stou.ac.th/). The information resources on

the STOU Library website used for research is the library services pages for users; 2) while using the
service, there were questions related to the use of online services such as the use of the university
network and electronic database search. The information resources on the STOU Library website
that users used to access was the webpage introducing the use of the university network; 3) after
using the service, the users would use the service again when they were unable to use the same
service as suggested by the librarians and had new problems. Based on the results from customer
journey analysis, STOU Library will be able to design online services on the STOU Library website
in consistent with each group of library users’ behaviors, broadening users’ good experience in
accessing information and STOU Library services online.

Keyword: Reference Services, Customer Journey, Ask a Librarian, Website, STOU Library
บทนํา
สํ านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ราช หรือ ห องสมุ ด มสธ. มี ภารกิ จใน
การจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศดวยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับการศึกษา คนควา และวิจัยของนักศึกษา
คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยผานชองทางตาง ๆ ทั้งแบบออนไซต ณ ที่ทําการมหาวิทยาลัย และแบบ
ออนไลนผานชองทางเว็บไซตและเครือขายสังคมสังคมออนไลน นอกจากนี้ยังสรางการรับรูดวยการประชาสัมพันธทุก
ชองทางใหผูใชบริการไดทราบและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการหองสมุดและสารสนเทศไดอยางกวางขวาง
ไมถูกจํากัดดานสถานที่และเวลา เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกรในการเปนผูใหบริการสารสนเทศ และสงผลตอ
ประสบการณ ความรูสึก และความประทับใจของผูใชบริการที่มีตอองคกร
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการที่ผูใหบริการติดตอกับผูใชบริการโดยตรง เปน
ผูประสานระหวางผูใชบริการกับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ผานชองทางเคานเตอรบริการ โทรศัพท แบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกส และอีเมล ซึ่งพบวา การใชบริการเดิม ณ ที่ทําการ ผูใชบริการไมไดรับความสะดวกดานสถานที่และเวลา
สวนการใชบริการทางออนไลนทมี่ ีอยูเ ปนการสื่อสารแบบทางเดียว ไมสามารถโตตอบไดทันที ดังนั้น หองสมุด มสธ. จึง
พัฒนาชองทางบริการตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลนภายใตแบนเนอร Ask a Librarian บนเว็บไซตหองสมุด
ขึ้น เพื่อใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาแบบเรียลไทม เปนการยกระดับประสบการณการใชบริการใหมากขึ้น
และจากการให บริการดังกลาว พบวา ข อมูลบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. มี ส วนสํ าคั ญตอการใช บริ การและเข าถึง
สารสนเทศของหองสมุดอยางมีนัยสําคัญ อนึ่ง ผูใชบริการแตละประเภทมีความตองการใชบริการหองสมุดไมเหมือนกัน
ดังนั้นจึงควรศึกษาและทําความเขาใจผูใ ชบริการ เพื่อเขาถึงปญหาและความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง
เสนทางของผูใชบริการ (Customer Journey) เปนการทําความเขาใจสิ่งที่ลูกคาจําเปนตองพบเจอ
เพื่อนําคุณภาพของประสบการณการใชงานของลูกคา ใหแนใจวาประสบการณทุกจุดสัมผัสและทุกชองทางมี ความ
ราบรื่นที่สุด (ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563) หองสมุด มสธ. เล็งเห็นประโยชนของแนวคิดดังกลาว จึงวิเคราะหเสนทาง
ของผูใชบริการในงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ที่สามารถทําความเขาใจ ประสบการณ
ความตองการของผูใชบริการบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. ซึ่งเปนชองทางที่ผูใชบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา
นับตั้งแตกอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และหลังจากใชบริการ เพื่อใหสามารถออกแบบบริการและสารสนเทศบน

เว็บไซตหองสมุดใหเหมาะสม สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการแตละประเภท เพิ่มประสบการณ
ที่ดีใหกับผูใ ชบริการใหเขาถึงสารสนเทศและบริการของหองสมุดผานชองทางออนไลนได

ภาพที่ 1. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian บนเว็บไซตหองสมุด มสธ.
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช บ ริก ารตอบคํ า ถามและช ว ยการค น คว า Ask a Librarian ของ
นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ.
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
หองสมุด มสธ. ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาชองทาง Ask a
Librarian โดยใชแนวคิดเสนทางการใชบริการ ไดแก ประสบการณของผูใช บริก ารตั้ งแต การรูจั ก/รั บรู บ ริ การ
การสืบคนขอมูล คนหาขอมูลบริการ การใชบริการ และการใชบริการซ้ํา (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2558) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดกลุมเปาหมายที่ตองการเสนทางของผูใชบ ริการ งานบริ การตอบคําถามและชวย
การคนควา Ask a Librarian ไดแก นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ.
2. วิเคราะหฟเจอรในแอปพลิเคชัน Tawk.to ที่มีขอมูลพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา ไดแก Active Chats การใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Monitoring ความเคลื่อนไหว
ของผูใชบริการบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. และ Messaging ขอมูลประวัติการใหบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา และความเคลื่อนไหวของผูใชบริการบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. ตั้งแตกอนเขาใช ระหวางใช และสิ้นสุดการ
ใช Ask a Librarian

ภาพที่ 2. ตัวอยางประวัติการใหบริการตอบคําถามและความเคลื่อนไหวของผูใชบริการบนเว็บไซตหอ งสมุด
3. กําหนดรายละเอียดการเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
Ask a Librarian ตามเสนทางการใชบริการ
ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการตามเสนทางการใชบริการตอบคําถามและชวยการค น ควา
Ask a Librarian
เสนทางการใชบริการ
รายละเอียด
การรูจัก/รับรู
ชองทางการเขาถึงเว็บไซตหองสมุด มสธ. เพื่อเขาถึงบริการ
การสืบคนขอมูล
การคนหาขอมูลกอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
การตัดสินใจใชบริการ
การใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
การใชบริการซ้ํา
ผูใชบริการกลับมาใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาอีกครั้งดวยคําถาม
เดิมหรือคําถามใหม
4. กําหนดแบบฟอรมเพื่อใชเก็บขอมูลพฤติก รรมการใช บริการ Ask a Librarian จากฟเจอร
Messaging บนแอปพลิเคชัน Tawk.to ตามแนวคิดเสนทางการใช บริการประกอบด วย ข อ มู ล ของผูใชบริการ
(ชื่อ ประเภทของผูใชบริการ) วันและเวลาที่ใชบริการ พฤติกรรรมการใชบริการ ตั้งแตกอนเขาใชบริการ ระหวาง
เขาใชบริการ และหลังการใชบริการ

ภาพที่ 3. แบบฟอรมการเก็บขอมูลการใชบริการ Ask a Librarian
5. สํารวจขอมูลการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาชองทาง Ask a Librarian ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 253 คน ประกอบดวย นักศึกษาและบุคลากรของ
มสธ. จํานวน 233 คน และบุคคลภายนอก จํานวน 20 คน โดยที่กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาและบุคลากรของ
มสธ. สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 129 คน รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน
44 คน บุ ค ลากรสายวิ ช าการ จํ า นวน 33 คน นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 21 คน และบุ ค ลากร
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 6 คน
6. คัดเลือกกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผูใชบริการ จากนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ.
ที่มีระยะเวลาในการใชบริการมากกวา 30 นาที และมีการใชบริการซ้ํา นํามาลงขอมูลในแบบฟอรม และนําขอมูล
มาวิเ คราะห เสนทางการใชบริการออนไลน เพื่ อใหเ ห็ นปญ หาที่ ผูใชบ ริก ารประสบ และทํ า ให ห องสมุ ดเห็ นวา
ควรพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไร โดยไมมีการสัมภาษณกลุมเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากการวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการ งานบริการตอบคําถามและชวยการคน ควา Ask a
Librarian โดยจําแนกตามประเภทผูใ ชบริการ สามารถสรุปไดดังนี้
1. กอนใชบริการ พบวา ผูใชบริการสวนใหญเขาใชงานเว็บไซตหองสมุดจาก Google.com และ
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://www.stou.ac.th/) สําหรับแหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุด
มสธ. ที่ผูใชบริการสวนใหญเขาใชงานกอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ไดแก เพจ
บริการหองสมุดสําหรับผูใ ชบริการประเภทตาง ๆ (นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร)
และเมื่อแยกตามประเภทของผูใชบริการ รายละเอียดตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4. เสนทางของผูใชบริการ กอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian
2. ระหวางใชบริการ พบวา ขอคําถามที่ผใู ชบริการสวนใหญสอบถามเกี่ยวของกับการใชบริการ
ทางออนไลน ไดแก การใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยแหลงขอมูลใน
เว็บไซตหองสมุด มสธ. ที่ผูใชบริการเขาถึง ไดแก เพจแนะนําการใชงานเครื อขายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการ
ใหบริการสวนใหญผูใหบริการสามารถตอบคําถามของผูใชบริการได ยกเวน เปนบริการที่ไมสามารถตอบคําถามได
ทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการในการคนควา หรือติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เ กี่ ย วข อง เชน
การคนควาสารสนเทศ บริการยืมระหวางหองสมุด การลืมรหัสผานเพื่อใชงานงานเครือขายของมหาวิทยาลัย เปนตน
และเมื่อแยกตามประเภทของผูใชบริการ รายละเอียดตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5. เสนทางของผูใชบริการ ระหวางใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian
3. หลัง ใชบ ริก าร พบวา ผูใ ช บ ริ การเมื่ อ ใชบ ริ ก ารตอบคํ า ถามและช ว ยการค น ควา Ask a
Librarian แลว จะไมกลับมาใชบริการในภายหลัง นอกจากวาผูใชบริการทานนั้นประสบปญหาไมสามารถใชบริการ
เดิมได เชน ลืมรหัสผานในการเขาใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และมีปญหาตองการสอบถามในประเด็นใหม
เปนตน
การอภิปรายผล
1. กอนใชบริการ นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. สวนใหญ ใช Google เพื่อเขาถึงเว็บไซต
หองสมุดและบริการ Ask a Librarian เนื่องจากเปนเครื่องมือชวยคนสารสนเทศที่ใชงาย สะดวก ไมตองจํา URL
ก็สามารถเขาถึงเว็บไซตตาง ๆ ได สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ ใจเที่ยง (2559, น. 63); ประตินัณข
รัศมีโรจน และศักดา จันทรประเสริฐ (2560, น. 108) พบวา นักศึกษาเขาถึงแหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ ตจาก
โปรแกรมคนหามากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัย ของ ณัฐรดา บุญเย็น และแกมกาญจน สมประเสริฐศรี (2561,
น. 440) อาจารยจะใช Google เพื่อสํารวจแหลงสารสนเทศที่เปนเว็บไซตเพื่อลิงกไปยังแหลงสารสนเทศที่ตองการ
ทั้งนี้กลุมนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. จะใชคนหาแหลงขอมูลที่มีอยูในเว็บไซตหองสมุดกอน ไดแก เพจบริการ
หองสมุด มสธ. แลวจึงใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเพิ่มเติม
2. ระหวางใชบริการ กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาสอบถามเกี่ยวกับการใชงานเครือขายของ
มหาวิทยาลัยการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุด เพื่อตองการนําสารสนเทศจากการสอบถาม
ไปใชในการการเรียนและการทําการศึกษาคนควาอิสระ วิทยานิพนธ และดุ ษฎีนิพนธ โดยกลุมเปาหมายที่เปน
บุคลากร ไดแก อาจารย ตองการสอบถามบริการการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และบริการยืมระหวางหองสมุด

เนื่องจากตองใชเอกสารเพื่อนําไปในการเขียนเอกสารการสอนชุดวิชา และสื่อประกอบการเรียนการสอน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เพ็ญรุง แปงใส (2556, น. 58) ไดศึกษาการใชสารสนเทศของนักศึกษาและอาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองการใชวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ เอกสารการวิจัย และ
ฐานขอมูลตาง ๆ ในการศึกษาคนควาและจัดทําวิทยานิพนธ และอาจารยตองการหนังสือตํารา หนังสือพิมพ เพื่อ
เตรีย มการสอน รวมทั้ง การพั ฒนาตนเองใหมีความรู ความเชี่ ย วชาญ ในสาขาวิชาที่ เ กี่ ยวข อ ง โดยพบว า เมื่อ
ผูใชบริการไดรับคําตอบสามารถเขาถึงเนื้อหาของสารสนเทศที่ตองการจากเว็บเพจที่หองสมุด มสธ. สรางขึ้น ไดแก
เพจบริการหองสมุด มสธ. และเพจการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย (VPN)
3. หลังใชบริการ นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. จะใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
ซ้ําเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการใชบริการและสารสนเทศของหองสมุด ดังนั้นเมื่อมีการใชบริการตอบคําถาม
และชวยการคนควาเกิดขึ้น ผูใหบริการตองพรอมที่จะใหบริการและชวยเหลือผูใชบริการได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดวงใจ กาญจนศิลป และวิไลลักษณ อินมีศรี (2561, น. 4-5) ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตอการสนับสนุนการวิจัยของศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา พบวา นั กศึ กษา
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังตอความพรอมในการใหบริการของผูใชบริการ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการที่หองสมุด มสธ. ไดนําวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการ งานบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา Ask a Librarian ทําใหทราบพฤติกรรมการใชบริการหองสมุดทางออนไลนที่มีความแตกตางกันใน
วัตถุประสงคของการนําสารสนเทศไปใชงานของแตละกลุมเปาหมาย นับตั้งแตกอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และ
หลังจากใชบ ริการ เปนโอกาสใหหองสมุดสามารถนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบบริการชองทางบริการออนไลน
เว็บไซตของหองสมุด ไดแก การทํา Keyword ในเว็บเพจ เพื่อใหผูใชบริการสามารถคนหาสารสนเทศของหองสมุดที่
ตองการไดจากโปรแกรมคนหา Google การจัดกลุมเนื้อหาในเพจบริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการแตละกลุม และการปรับปรุงเนื้อหาภายในเพจของหองสมุดที่ยังไมชัดเจน
ใหสามารถเขาใจไดทันที เพื่อเพิ่มประสบการณที่ดีใหกับผูใชบริการในการเขาถึงสารสนเทศและบริการของหองสมุด
มสธ. ผานชองทางออนไลนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีก ารประเมินความพึ ง พอใจการใช บ ริก ารตอบคํา ถามและช ว ยการคน คว า Ask a
Librarian เพื่อใหไดขอมูลตอบรับผลจากของการใชบริการหองสมุด
2. ควรมีการรวบรวมคําถามที่มีการสอบถามบอย นํามาทําเปนเพจคําถามที่ถามบอย หรือพัฒนา
เครื่ อ งมื อ Chat bot เพื่ อ ช ว ยให ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถสอบถามป ญ หารวมถึ ง ค น หาแนวทางการแก ป ญ หา
ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง
3. ควรมีการสัมภาษณผูใชบริการหองสมุดเพิ่มเติม เพื่ อศึกษาพฤติ กรรมของผูใช บริก ารใน
เชิ งลึก เพื่ อ ใหไ ด ข อมู ล ที่ค รอบคลุมการใชบ ริก ารมากยิ่ง ขึ้ น รวมถึ งการออกแบบบริ ก ารในช อ งทางอื่ น ๆ ให
ครอบคลุมทุกชองทางที่ผูใชบริการประสบ

การนําไปใชประโยชน
1. ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการของหองสมุดทางออนไลนไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความ
ตองการ
2. หองสมุด มสธ. ไดขอมูลนําไปออกแบบบริการหองสมุดผานเว็บไซตสําหรับผูใชบริการทุก
ประเภท
3. หองสมุด มสธ. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตเพื่อเพิ่มประสิทธิการใหบริการ
หองสมุดทางออนไลนไดอยางราบรื่น และตอบสนองความตองการของผูใชบริการได
รายการอางอิง
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