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บทคัดยอ  

           การวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการในงาน Ask a Librarian บนเว็บไซตหองสมุด มสธ. มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ของนักศึกษาและ

บุคลากรของ มสธ. ใน 3 ระยะ คือ กอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และหลังใชบริการ ผลจากการวิเคราะหเสนทาง 

พบวา ผูใชบริการสวนใหญ 1) กอนใชบริการ เขาใชงานเว็บไซตหองสมุดจาก Google.com และเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://www.stou.ac.th/) โดยแหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุด มสธ. ท่ีใช

คนควา ไดแก เพจบริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ 2) ระหวางใชบริการ ขอคําถามเก่ียวของกับ 

การใชบริการออนไลน ไดแก การใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดย

แหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุด มสธ. ที่ผูใชบริการเขาถึง ไดแก เพจแนะนําการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย  

3) หลังใชบริการ ผูใชบริการจะกลับมาใชบริการใหม เมื่อผูใชบริการประสบปญหาไมสามารถใชบริการเดิมที่เคย

แนะนําได และมีปญหาประเด็นปญหาใหมเกิดขึ้น ดังนั้น ผลการวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการทําใหหองสมุด 

มสธ. สามารถนําไปออกแบบบริการออนไลน 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. 
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บทนํา  
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ หองสมุด มสธ. มีภารกิจใน 

การจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศดวยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับการศึกษา คนควา และวิจัยของนักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยผานชองทางตาง ๆ ทั้งแบบออนไซต ณ ที่ทําการมหาวิทยาลัย และแบบ

ออนไลนผานชองทางเว็บไซตและเครือขายสังคมสังคมออนไลน นอกจากนี้ยังสรางการรับรูดวยการประชาสัมพันธทุก

ชองทางใหผูใชบริการไดทราบและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการหองสมุดและสารสนเทศไดอยางกวางขวาง 

ไมถูกจํากัดดานสถานท่ีและเวลา เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกรในการเปนผูใหบริการสารสนเทศ และสงผลตอ

ประสบการณ ความรูสึก และความประทับใจของผูใชบริการที่มีตอองคกร 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการที่ผูใหบริการติดตอกับผูใชบริการโดยตรง เปน   

ผูประสานระหวางผูใชบริการกับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ผานชองทางเคานเตอรบริการ โทรศัพท แบบฟอรม

อิเล็กทรอนิกส และอีเมล ซึ่งพบวา การใชบริการเดิม ณ ที่ทําการ ผูใชบริการไมไดรับความสะดวกดานสถานที่และเวลา 

สวนการใชบริการทางออนไลนทีม่ีอยูเปนการสื่อสารแบบทางเดียว ไมสามารถโตตอบไดทันที ดังนั้น หองสมุด มสธ. จึง

พัฒนาชองทางบริการตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลนภายใตแบนเนอร Ask a Librarian บนเว็บไซตหองสมุด

ขึ้น เพ่ือใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาแบบเรียลไทม เปนการยกระดับประสบการณการใชบริการใหมากขึ้น 

และจากการใหบริการดังกลาว พบวา ขอมูลบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. มีสวนสําคัญตอการใชบริการและเขาถึง

สารสนเทศของหองสมุดอยางมีนัยสําคัญ อนึ่ง ผูใชบริการแตละประเภทมีความตองการใชบริการหองสมุดไมเหมือนกัน 

ดังน้ันจึงควรศึกษาและทําความเขาใจผูใชบริการ เพ่ือเขาถึงปญหาและความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง 

เสนทางของผูใชบริการ (Customer Journey) เปนการทําความเขาใจสิ่งที่ลูกคาจําเปนตองพบเจอ 

เพ่ือนําคุณภาพของประสบการณการใชงานของลูกคา ใหแนใจวาประสบการณทุกจุดสัมผัสและทุกชองทางมีความ

ราบรื่นที่สุด (ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563) หองสมุด มสธ. เล็งเห็นประโยชนของแนวคิดดังกลาว จึงวิเคราะหเสนทาง

ของผูใชบริการในงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ที่สามารถทําความเขาใจ ประสบการณ 

ความตองการของผูใชบริการบนเว็บไซตหองสมุด มสธ. ซึ่งเปนชองทางที่ผูใชบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 

นับตั้งแตกอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และหลังจากใชบริการ เพ่ือใหสามารถออกแบบบริการและสารสนเทศบน



เว็บไซตหองสมุดใหเหมาะสม สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการแตละประเภท เพิ่มประสบการณ

ที่ดีใหกับผูใชบริการใหเขาถึงสารสนเทศและบริการของหองสมุดผานชองทางออนไลนได 
 

 
 

ภาพที่ 1.  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian บนเวบ็ไซตหองสมุด มสธ. 

 

วัตถุประสงค  

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ของ

นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

หองสมุด มสธ. ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาชองทาง Ask a 

Librarian โดยใชแนวคิดเสนทางการใชบริการ ไดแก ประสบการณของผูใชบริการตั้งแตการรูจัก/รับรูบริการ 

การสืบคนขอมูล คนหาขอมูลบริการ การใชบริการ และการใชบริการซ้ํา (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2558) โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้  

1. กําหนดกลุมเปาหมายท่ีตองการเสนทางของผูใชบริการ งานบริการตอบคําถามและชวย    

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.  ตัวอยางประวัติการใหบริการตอบคาํถามและความเคลื่อนไหวของผูใชบริการบนเว็บไซตหองสมุด 

 

3. กําหนดรายละเอียดการเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

Ask a Librarian ตามเสนทางการใชบริการ 

 

 ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการตามเสนทางการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  

                Ask a Librarian 

เสนทางการใชบริการ รายละเอียด 

การรูจัก/รับรู ชองทางการเขาถึงเว็บไซตหองสมดุ มสธ. เพ่ือเขาถึงบริการ 

การสืบคนขอมลู การคนหาขอมูลกอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

การตัดสินใจใชบริการ การใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

การใชบริการซ้ํา ผูใชบริการกลับมาใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาอีกครั้งดวยคําถาม

เดิมหรือคําถามใหม 

 

4. กําหนดแบบฟอรมเพ่ือใชเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ Ask a Librarian จากฟเจอร 

Messaging บนแอปพลิเคชัน Tawk.to ตามแนวคิดเสนทางการใชบริการประกอบดวย ขอมูลของผูใชบริการ       

(ช่ือ ประเภทของผูใชบริการ) วันและเวลาท่ีใชบริการ พฤติกรรรมการใชบริการ ตั้งแตกอนเขาใชบริการ ระหวาง    

เขาใชบริการ และหลังการใชบริการ  
 



 
 

ภาพที่ 3.  แบบฟอรมการเก็บขอมูลการใชบริการ Ask a Librarian 

 

5. สํารวจขอมูลการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาชองทาง Ask a Librarian ตั้งแต

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 253 คน ประกอบดวย นักศึกษาและบุคลากรของ 

มสธ. จํานวน 233 คน และบุคคลภายนอก จํานวน 20 คน โดยที่กลุมเปาหมายท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรของ 

มสธ. สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 129 คน รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 

44 คน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 33 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน และบุคลากร 

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 6 คน  

6. คัดเลือกกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผูใชบริการ จากนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ.     

ที่มีระยะเวลาในการใชบริการมากกวา 30 นาที และมีการใชบริการซ้ํา นํามาลงขอมูลในแบบฟอรม และนําขอมูล   

มาวิเคราะหเสนทางการใชบริการออนไลน เพ่ือใหเห็นปญหาที่ผูใชบริการประสบ และทําใหหองสมุดเห็นวา 

ควรพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไร โดยไมมีการสัมภาษณกลุมเปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

ผลการดําเนินการ  

จากการวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการ งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a 

Librarian โดยจําแนกตามประเภทผูใชบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. กอนใชบริการ พบวา ผูใชบริการสวนใหญเขาใชงานเวบ็ไซตหองสมุดจาก Google.com และ

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://www.stou.ac.th/) สําหรับแหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุด 

มสธ. ที่ผูใชบริการสวนใหญเขาใชงานกอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian ไดแก เพจ

บริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ (นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร) 

และเมื่อแยกตามประเภทของผูใชบริการ รายละเอียดตามภาพที่ 4  



 
 

ภาพที่ 4. เสนทางของผูใชบริการ กอนใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian 

 

2. ระหวางใชบริการ พบวา ขอคําถามท่ีผูใชบริการสวนใหญสอบถามเกี่ยวของกับการใชบริการ

ทางออนไลน ไดแก การใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยแหลงขอมูลใน

เว็บไซตหองสมุด มสธ. ที่ผูใชบริการเขาถึง ไดแก เพจแนะนําการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการ

ใหบริการสวนใหญผูใหบริการสามารถตอบคําถามของผูใชบริการได ยกเวน เปนบริการที่ไมสามารถตอบคําถามได

ทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการในการคนควา หรือติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

การคนควาสารสนเทศ บริการยืมระหวางหองสมุด การลืมรหัสผานเพ่ือใชงานงานเครือขายของมหาวิทยาลยั เปนตน 

และเมื่อแยกตามประเภทของผูใชบริการ รายละเอียดตามภาพที่ 5 

 



 
 

ภาพที่ 5. เสนทางของผูใชบริการ ระหวางใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a Librarian 

                    

3. หลังใชบริการ พบวา ผูใชบริการเมื่อใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a 

Librarian แลว จะไมกลับมาใชบริการในภายหลัง นอกจากวาผูใชบริการทานนั้นประสบปญหาไมสามารถใชบริการ

เดิมได เชน ลืมรหัสผานในการเขาใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย และมีปญหาตองการสอบถามในประเด็นใหม 

เปนตน 

การอภิปรายผล  

1. กอนใชบริการ นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. สวนใหญใช Google เพื่อเขาถึงเว็บไซต

หองสมุดและบริการ Ask a Librarian เนื่องจากเปนเครื่องมือชวยคนสารสนเทศท่ีใชงาย สะดวก ไมตองจํา URL     

ก็สามารถเขาถึงเว็บไซตตาง ๆ ได สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ ใจเท่ียง (2559, น. 63); ประตินัณข  

รัศมีโรจน และศักดา จันทรประเสริฐ (2560, น. 108) พบวา นักศึกษาเขาถึงแหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ตจาก

โปรแกรมคนหามากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัย ของ ณัฐรดา บุญเย็น และแกมกาญจน สมประเสริฐศรี (2561, 

น. 440) อาจารยจะใช Google เพื่อสํารวจแหลงสารสนเทศท่ีเปนเว็บไซตเพ่ือลิงกไปยังแหลงสารสนเทศที่ตองการ 

ทั้งน้ีกลุมนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. จะใชคนหาแหลงขอมูลที่มีอยูในเว็บไซตหองสมุดกอน ไดแก เพจบริการ

หองสมุด มสธ. แลวจึงใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเพ่ิมเติม 

2. ระหวางใชบริการ กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาสอบถามเก่ียวกับการใชงานเครือขายของ

มหาวิทยาลัยการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุด เพื่อตองการนําสารสนเทศจากการสอบถาม

ไปใชในการการเรียนและการทําการศึกษาคนควาอิสระ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ โดยกลุมเปาหมายที่เปน

บุคลากร ไดแก อาจารย ตองการสอบถามบริการการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และบริการยืมระหวางหองสมุด 



เน่ืองจากตองใชเอกสารเพ่ือนําไปในการเขียนเอกสารการสอนชุดวิชา และสื่อประกอบการเรียนการสอน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ เพ็ญรุง แปงใส (2556, น. 58) ไดศึกษาการใชสารสนเทศของนักศึกษาและอาจารย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองการใชวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ เอกสารการวิจัย และ

ฐานขอมูลตาง ๆ ในการศึกษาคนควาและจัดทําวิทยานิพนธ และอาจารยตองการหนังสือตํารา หนังสือพิมพ เพื่อ

เตรียมการสอน รวมทั้งการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยพบวาเมื่อ

ผูใชบริการไดรับคําตอบสามารถเขาถึงเนื้อหาของสารสนเทศท่ีตองการจากเว็บเพจที่หองสมุด มสธ. สรางข้ึน ไดแก 

เพจบริการหองสมุด มสธ. และเพจการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย (VPN) 

3. หลังใชบริการ นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. จะใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา

ซ้ําเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการใชบริการและสารสนเทศของหองสมุด ดังนั้นเมื่อมีการใชบริการตอบคําถาม

และชวยการคนควาเกิดขึ้น ผูใหบริการตองพรอมท่ีจะใหบริการและชวยเหลือผูใชบริการได สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ดวงใจ กาญจนศิลป และวิไลลักษณ อินมีศรี (2561, น. 4-5) ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตอการสนับสนุนการวิจัยของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษา 

อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังตอความพรอมในการใหบริการของผูใชบริการ 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

สรุปผล 

จากการท่ีหองสมุด มสธ. ไดนําวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการ งานบริการตอบคําถามและ  

ชวยการคนควา Ask a Librarian ทําใหทราบพฤติกรรมการใชบริการหองสมุดทางออนไลนที่มีความแตกตางกันใน

วัตถุประสงคของการนําสารสนเทศไปใชงานของแตละกลุมเปาหมาย นับตั้งแตกอนใชบริการ ระหวางใชบริการ และ

หลังจากใชบริการ เปนโอกาสใหหองสมุดสามารถนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบบริการชองทางบริการออนไลน

เวบ็ไซตของหองสมุด ไดแก การทํา Keyword ในเวบ็เพจ เพื่อใหผูใชบริการสามารถคนหาสารสนเทศของหองสมุดท่ี

ตองการไดจากโปรแกรมคนหา Google การจัดกลุมเน้ือหาในเพจบริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการประเภทตาง ๆ 

ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการแตละกลุม และการปรับปรุงเน้ือหาภายในเพจของหองสมุดที่ยังไมชัดเจน

ใหสามารถเขาใจไดทันท ีเพ่ือเพ่ิมประสบการณท่ีดีใหกับผูใชบริการในการเขาถึงสารสนเทศและบริการของหองสมุด 

มสธ. ผานชองทางออนไลนใหมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจการใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา Ask a 

Librarian เพ่ือใหไดขอมูลตอบรับผลจากของการใชบริการหองสมุด 

2. ควรมีการรวบรวมคําถามที่มีการสอบถามบอย นํามาทําเปนเพจคําถามที่ถามบอย หรือพัฒนา

เครื่องมือ Chat bot เ พ่ือชวยใหผู ใชบริการสามารถสอบถามปญหารวมถึงคนหาแนวทางการแกปญหา 

ที่เกิดข้ึนไดดวยตนเอง  

3. ควรมีการสัมภาษณผูใชบริการหองสมุดเพิ่มเติม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการใน 

เชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมการใชบริการมากยิ่งข้ึน รวมถึงการออกแบบบริการในชองทางอื่น ๆ ให

ครอบคลุมทุกชองทางที่ผูใชบริการประสบ 



การนําไปใชประโยชน 

1. ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการของหองสมุดทางออนไลนไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความ

ตองการ  

2. หองสมุด มสธ. ไดขอมูลนําไปออกแบบบริการหองสมุดผานเว็บไซตสําหรับผูใชบริการทุก

ประเภท 

3. หองสมุด มสธ. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตเพื่อเพ่ิมประสิทธิการใหบริการ

หองสมุดทางออนไลนไดอยางราบรื่น และตอบสนองความตองการของผูใชบริการได 
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