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บทคัดยอ  

การที่หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการจัดหาทรัพยากรและพัฒนาบริการเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยโดยมุงเนนที่จะตอบสนองความตองการผูใชบริการมาโดยตลอด ทําใหหอสมุดฯ มี

ทรัพยากรและบริการจํานวนมาก มีชองทางการใชงานท่ีหลากหลาย ทําใหผูใชบริการใหมหรือไมมีประสบการณเขา

มาใชทรัพยากรและบริการตาง ๆ ไดยาก และยังตองรอคอยเจาหนาที่มาใหบริการตามชวงเวลาที่กําหนด ในดาน 

ผูใหบริการประสบปญหาในการทํางาน เนื่องจากชองทางท่ีหลากหลาย ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน การติดตาม

สถานะการดําเนินงานทําไดยาก และการรวบรวมสถิติการใหบริการตองใชเวลานาน ดวยสาเหตุขางตน หอสมุดฯ จึง

ไดพัฒนาแพลตฟอรม U-Services ขึ้นมา ดวยการนํากระบวนความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยงาน

บริการรวบรวมขอปญหา และหาวิธีรวมกับหนวยงานเทคโนโลยีในการสรางแพลตฟอรม U-Services เพื่อให

ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรและบริการไดอยางสะดวกในจุดเดียว ไดรับบริการทุกที่ ทุกเวลา และยังชวยผู

ใหบริการสามารถบริหารจัดการการใหบริการตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ ลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  

 

คําสําคัญ: แพลตฟอรม, ทรัพยากรออนไลน, บริการออนไลน, บริการสนับสนุนการวิจัย, การใหบริการแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ 

 

ABSTRACT  

 Thammasat University Library provides diverse resources and develops many 

services to support learning and research through varied means of access.  One ongoing issue was 

new users experience difficulties in locating resources and services, and must wait for staff 

assistance.  As a staff, following up on operational results from the starting point posed additional 

problems, insofar as the extra work involved to collect usage information was time-consuming. For 

the reasons above, the U- Services platform was created with the aim of uniting online resources 

and services in one place by using the Design Thinking method. Service providers can now follow 



up on operational results and keep track of usage statistics for future reference, saving time and 

increasing work efficiency. 
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บทนํา 
 หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนรูและการวจิัย ใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณเพ่ือการเรียนรู (Library of Things) บริการสนับสนุนการเรียนและการวิจัย และสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดฯ จึงมีการ

จัดหาทรัพยากรและพัฒนาบริการตามความตองการของผูใชบริการอยางตอเนื่อง บริการ U-Services ยอมาจาก 

Ubiquitous Services หมายถึง บริการหองสมุดที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยแบบทุกที่ ทุกเวลา โดย

สามารถแบงเปนทรัพยากรออนไลนและบริการออนไลน ดังน้ี บริการคนหาบทความฉบับเต็ม (Full Text Finder)  

บริการขอรับรหัสผานสําหรับติดตั้งโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote บริการขอรับ Class ID และ 

Enrollment Key สําหรับสมัครใชงานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก TURNITIN  บริการขอรับ Username และ 

Password สําหรับใชฐานขอมูลและวารสารออนไลนตาง ๆ บริการตรวจสอบคาดัชนีวารสารและการอางอิง บริการ

ตรวจสอบบทคัดยอ บริการ Here to Help (Personal Consultant) และบริการดูหนังออนไลนผานแพลตฟอรม 

Netflix เปนตน   

 การบริการ U-Services ชวงกอนสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีชองทาง

การใหบริการผูใชทั้งแบบออฟไลนและออนไลน โดยสวนใหญจะเนนบริการออฟไลนเนื่องจากผูใชบริการนิยม

เดินทางมาใชบริการที่หองสมุดดวยตนเอง แตภายหลังสถานการณโรคระบาด หอสมุดฯ ไดปรับเปลี่ยนการบริการ

เปนรูปแบบออนไลนเกือบทั้งหมด ยกเวนการบริการพื้นที่ที่ถูกจํากัดดวยลักษณะทางกายภาพ ในขณะเดียวกัน 

พฤติกรรมผูใชบริการก็เปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยมีการใชบริการดวยการผสมผสานหลาย

ชองทาง เชน Facebook messenger, Line, E-mail, โทรศัพท เปนตน สงผลใหการบริการและปฎิสัมพันธระหวาง

ผูใชบริการและผูใหบริการไมราบรื่น ยกตัวอยางเชน ผูใช A แจงขอรับบริการดูหนังออนไลน Netflix ผานทาง 

Facebook messenger ระหวางรอรับบริการ ผูใช A ไดสงคําขอซ้ําไปยังชองทาง Line จึงทําใหเกิดความสับสน

และซ้ําซอนในการใหบริการ หอสมุดฯ จึงจําเปนตองพัฒนาชองทางการใหบริการแบบบูรณาการ โดยมุงเนน

ความสําคัญของประสบการณการใชบริการที่ราบรื่นผานแพลตฟอรมท่ีเปนจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) แบบ 

One-Stop Service ที่รวบรวมแบบฟอรมรับคําขอใชบริการตาง ๆ ลักษณะและเงื่อนไขการบริการ การชวยเหลือ

และสนับสนุนจากเจาหนาที่ เปนตน  เพ่ือยกระดับการใชทรัพยากรและความพึงพอใจ 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงบริการของหอสมุดฯ ไดครบวงจรในจุดเดียว ทุกที่ทุกเวลา   

2. เพ่ือใหเจาหนาที่ลดภาระงานในการตอบคําถาม ใหบริการ และเก็บขอมูลสถิติ   

3. เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจวางแผนการใหบริการ บุคลากร และงบประมาณ  

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 ในการดําเนินการไดนํากระบวนความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาวิเคราะหปญหา

และหาวิธีการแกไขซึ่งนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมใหมโดยเนนท่ีความตองการและตรงตามพฤติกรรมการใชงาน

ของผูใชบริการ ลดขั้นตอนการทํางาน บริหารจัดการงานและรวบรวมสถิติการทํางานได ซึ่งประกอบไปดวย 5 

กระบวนการ ไดแก 1) Empathize คือ การทําความเขาใจผูใชบริการถึงตัวตน ความตองการ 2) Define คือ การ

ระบุและสรุปปญหาของผูใชบริการและผูใหบริการ 3) Ideate คือ การระดมความคิดของคณะทํางานเพ่ือหาวิธีใน

การแกไขปญหาที่สรุปไว 4) Prototype คือ การสรางแบบจําลอง 5) Test คือ การนําแบบจําลองที่ผานการปรับปรงุ

แกไขมาใชงานจริงกับผูใชบริการและผูใหบริการ (Lewrick, Leifer, Schmidt, & Link, 2020) โดยสรุปเปนกรอบ

ความคิด Design Thinking ได ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 1. ขั้นตอนการดําเนินการดวยกรอบแนวคิด Design Thinking 
 

1. Empathize ทําความเขาใจ 

 ทําความเขาใจพฤติกรรมและเสนทางการใชงานทรัพยากรและบริการออนไลนของผูใชบริการ 

โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตการณ (Observe) และเก็บขอมูลปญหาการใชงานทั้งในสวนของผูใชบริการและผู

ใหบริการจากชองทางตางๆ ซึ่งแบงกลุมตามทรัพยากรและบริการออนไลนออกเปน 2 กลุม ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TestPrototypeIdeateDefineEmpathize

รวบรวมและแบงกลุมของบริการออกเปน 

2 กลุม  คือ บริการดวยตัวเอง ( Self-

service) และ บริการ ที่เจาหนาที่เปน

ผูดําเนนิการให  

ปญหา ความซับซอนในการเขาถึงบริการ  และผู

ใหบริการจํานวนไมเพียงพอที่จะเตรียมพรอม

ใหบริการทุกชองทาง และทุกชวงเวลา 

งานบริการรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ

และพัฒนาแพลตฟอรม U-Services ขึ้นมาเปนนวัตกรรม

ที่เชื่อมโยงผูใชกับทรัพยากรและบริการออนไลน 

เปดใชงานแพลตฟอรม U-Services โดยใหคณะทํางาน

ตรวจสอบความถูกตอง ทดลองใช และเสนอส่ิงท่ีตองการให

แกไข จากนั้นหนวยเทคโนโลยีแกไขตามจุดท่ีไดรับแจงจาก

คณะทํางาน 

เปดแพลตฟอรม U-Services ใหใช

งานจริง และ รับแจงปญหาการใช

งานของผูใชบริการและทําการแกไข 



ตารางที ่1  กลุมของบริการและชองทางการใชบริการ 

กลุมของบริการ บริการ ชองทางใชบริการ  การติดตอขอใชบริการ 

กลุมที่ 1 บริการดวย

ตัวเอง (Self-service) 

บริการวารสารและฐานขอมูล

ออนไลน 

- เมนู Online 

Databases A-Z  

- เมนู E-journals 

subscribed by TULIB 

- ผูใชบริการขอรับ 

Username และ 

Password เพื่อใชงาน

ผาน VPN ของคณะฯ ที่

บอกรับ  

- รับบริการผาน 

Facebook Line อีเมล 

และเคานเตอรบริการ 

บริการเครื่องมือสนับสนุนการ

ทําวิจัย ไดแก Endnote และ 

Turnitin  

เมนู Research Tools 

กลุมที่ 2 บริการท่ี

เจาหนาที่เปน

ผูดําเนินการให 

 

บริการตรวจสอบความซ้ําของ

งานวิจัย (Plagiarism 

Checking Service) 

เมนู Services ผูใชบริการแจงความ

ประสงคขอรับบริการ

ทางอีเมล 

iltulibrary@gmail.com บริการตรวจสอบคาดัชนี

วารสารและการอางอิง 

(Journal Metric) 

บริการชวยคนหาเอกสารฉบับ

เต็ม (Full Text Finder 

Service) 

เมนู Services ผูใชบริการแจงความ

ประสงคขอรับบริการ

ผานแบบฟอรมออนไลน 

หรืออีเมล 

iltulibrary@gmail.com 

บริการตรวจสอบบทคดัยอ

ภาษาอังกฤษ (Abstract 

Editing Service) 

บริการจัดเก็บและเผยแพร

ผลงานวิจัย (Digital 

Repository) 

บริการใหคําปรึกษาแบบนัด

หมายลวงหนา (Here to 

Help) 

เมนู Services ผูใชบริการแจงความ

ประสงคขอรับบริการ

ผานแบบฟอรมออนไลน 

บริการรปูภาพและ Footage 

(Shutterstock) 

บริการดหูนังและสารคดี 

(Netflix)  

Facebook 

Thammasat 

University Library 

ผูใชบริการแจงความ

ประสงคใชงานผานทาง 

Facebook page 



 จากตารางจะเห็นไดวา ทรัพยากรและบริการออนไลนมีหลากหลายประเภทและชองทางการ

ใหบริการ โดยหนึ่งบริการสามารถเขาถึงไดจากหลายชองทาง นอกจากนี้ยังตองทราบวิธีการขอใชบริการ ไมวาจะ

เปนการติดตอผานอีเมล แบบฟอรมออนไลน เฟซบุก ไลน 

 

2. Define ตคีวามปญหา 

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปปญหาออกเปน 2 กลุม ดังน้ี  

 

ตารางที ่2  สรุปปญหาที่พบ  

ปญหาสวนของผูใชบริการ  

(User pain point) 

ปญหาสวนของผูใหบริการ 

(Staff pain point) 

1. ผูใชบริการใหมที่ไมมีประสบการณ โดยเฉพาะ

นักศึกษาใหม เขาถึงบริการไดยากและซับซอน 

1. ผูใหบริการไมสามารถติดตามบริการได เกิดการ

สอบถามภายใน หรือทํางานซ้ําซอน 

2. ผูใชบริการทุกคนตองรอคอยเจาหนาที่มาใหบริการ 

ไดแก การขอรับชุดรหัส (Username และ Password) 

ในการใชทรัพยากรออนไลน 

2. ผูใหบริการตองมีความพรอมในการตอบคําถาม และ

การมอบชุดรหัสใหกับผูใชบริการตลอดเวลา 

3. ผู ใชบริการตองสอบถามและขอรับชุดรหัสทาง

ชองทางติดตอของหอสมุดฯ ซึ่งมีจํานวนมาก เชน ชอง

ทางไลน 7 ชองทาง, เฟซบุก เปนตน  

3. ผูใหบริการรวบรวมสถิติการขอใชบริการไดยากและ

ใชเวลานาน 

 

3. Ideate สรางไอเดีย 

 คณะทํางานนําปญหาที่รวบรวมได หารือรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาแนวทาง

ออกแบบและพัฒนาบริการ โดยแนวทางในการแกไขปญหาคือการรวมบริการทั้ง 2 กลุมไวในแพลตฟอรมเดียวกัน 

และ ลดเวลาที่ตองรอการบริการจากเจาหนาท่ี โดยการปรับใหบริการในรูปแบบอัตโนมัติ จึงทําการออกแบบและ

พัฒนาระบบ U-Services ขึ้นมาเช่ือมโยงการบริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) โดยกําหนดขอบเขตการ

ใหบริการ และระบุความตองการของระบบ ดังน้ี  

- ผูใชบริการติดตอหรือสงคําขอเพื่อรับบริการหรือใชงานทรัพยากรตามท่ีกําหนดผาน

แพลตฟอรม U-Services 

- ผูใชบริการเขาใชงานผานแพลตฟอรม โดยยืนยันตัวตนเขาใชงานตามขอมูลใน Active 

Directory ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เพ่ิมสิทธิการใชงานใหกับผูใชบริการกลุมพิเศษ ท่ีไมมีขอมูลใน Active Directory ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน แพทยประจําบาน อาจารยพิเศษ นักวิจัยในโครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน 

เปนตน 

- ระบบฯ สามารถหมุนเวียน Username และ Password สําหรับการใชงานฐานขอมูลหรือ

วารสารที่กําหนด 

- ระบบฯ สามารถแจง Username และ Password สําหรับผูใชบริการตามหนวยงานที่กําหนด   



- ระบบฯ มีชองทางการติดตอสําหรับการแจงแกไขปญหา  

- เจาหนาที่สามารถบริหารจัดการคําขอผานแพลตฟอรม U-Services โดยเลือกดูเปนรายบริการ 

กําหนดวันที่ของขอมูล และปรับปรุงสถานะการใหบริการได  

- มีระบบแจงเตือนเมื่อมีคําขอเขามาผานแพลตฟอรม เพ่ือการบริการที่รวดเร็ว ทันความตองการ 

โดยแจงเปนขอความในไลนกลุมผูปฏิบัติงาน 

- มีระบบเก็บขอมูลสถิติ และสามารถออกรายงานผลการดําเนินงานได 

ในข้ันตอนการดําเนินการ คณะทํางานใชหลักการทํางานดวย AGILE เนนการสื่อสารและ

ประสานงานภายในทีม กําหนดเปาหมายระยะสั้น เพื่อการพัฒนาและสงมอบงานในเวลาอนัรวดเร็ว  

 

4. Prototype พัฒนาตนแบบ  

 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําแพลตฟอรม U-Services โดยมีการแบงเมนูภายในตาม

ประเภทของทรัพยากรออนไลนและบริการออนไลนเพื่อใหใชงานงายและเปนสัดสวนในการเขารับบริการ ดังน้ี 

 4.1 ระบบสงคําขอใชบริการสําหรับผูใชบริการ ประกอบดวย 

- เมนู All รวบรวมรายการทรัพยากรและบริการออนไลนทั้งหมดภายใน U-Services 

- เมนู E-Service รวบรวมการบริการออนไลนท่ีตองมีการนัดหมายเพ่ือใหบริการ และมีการสง 

คําขอผานฟอรมออนไลนจากผูใชบริการ โดยเจาหนาที่จะดําเนินการรับคําขอผานระบบหลังบานซึ่งมีเงื่อนไขในการ

ใหบริการที่แตกตางกันไป 

- เมนู Research Support รวบรวมบริการและเครื่องมือสนับสนุนการวจิัย 

- เมนู Online Databases รวบรวมทรัพยากรออนไลนที่ตองขอรับ Username และ Password 

ประกอบดวยฐานขอมูล วารสารออนไลน งบประมาณคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร และ

คณะนิติศาสตร ซึ่งจะมีเงื่อนไขใหบริการเฉพาะคณะเทานั้น โดยระบบจะแยกประเภทของผูใชบริการจากรหัสเขาใช

งาน ทําใหสามารถเขาใชงานตามเงื่อนไขแตละคณะได 

 

  
 

ภาพที่ 2. U-Services ระบบสงคาํขอใชบริการสําหรับผูใชบริการ 
 

4.2 การพัฒนาระบบสําหรับผูใหบริการ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดออกแบบหนาระบบรับ

บริการและการรายงานผลของ U-Services เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการคําขอรับบริการโดยมีการเช่ือม

ระบบคําขอกับ Line กลุมคณะทํางาน ใหเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในแตละบริการ ไดรับคําขอใชบริการไดสะดวกโดย

การกดไฮเปอรลิงคจากขอความแจงเตือนใน Line กลุม จากนั้นล็อคอินเขาระบบ ซึ่งสามารถบริหารจัดการบริการ



ตาง ๆ ได ซึ่งเมนูการรับบริการสามารถแบงออกเปน 1) รอดําเนินการ 2) ดําเนินการแลว 3) ไมสามารถดําเนินการ

ได (ระบุเหตุผล) 4) คําขอรับทั้งหมด รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลสถิติของเจาหนาที่โดยไมตองเก็บ

แยกในแตละบริการ กําหนดระยะเวลาในการดึงสถิติการใชงานได และดาวนโหลดในรูป Excel 

4.3 เปดใชงานระบบ U-Services โดยใหคณะทํางานตรวจสอบความถูกตอง ทดลองใช และ 

เสนอสิ่งท่ีตองการใหแกไข จากนั้นหนวยเทคโนโลยีแกไขตามจุดท่ีไดรับแจงจากคณะทํางาน  

 

5. Test ทดสอบการใชงานแพลตฟอรม 

เมื่อผานการทดลองจากคณะทํางานแลวจึงเปดระบบ U-Services ใหแกผูใชบริการ โดยเพิ่มเมนู 

U-Services และนําเมนูเดิมออกจากหนาเว็บไซต เพื่อใหผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรและบริการออนไลนภายใตเมนู 

U-Services และประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกผูใชบริการผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซต เฟซบุก อีเมล 

และกิจกรรมเชิงรุก 

ภายหลังจากการเปดระบบ U-Services คณะทํางานไดทดสอบการใชงานเบ้ืองตน และรับแจง

ปญหาการใชงานของผูใชบริการ ดังน้ี 

 

ตารางที ่3  ปญหา อุปสรรค ขอคนพบ 

ลําดับ ปญหา อุปสรรค ขอคนพบ แนวทางการแกไข พฒันาบริการ 

1 มีผูใชบริการที่เปนสมาชิกปจจุบัน แตไมมีขอมูล

ใน Active Directory สงผลใหไมสามารถยืนยัน

ตัวตนเพ่ือเขาใชทรัพยากรออนไลนที่หอสมุดฯ 

บอกรับ  

ประสานกับสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือปรับปรุงขอมูลผูใชปจจุบันใน 

Active Directory ใหถูกตอง 

2 ผู ใชบริการจํ า  Username หรือ Password 

สําหรับ Login ผานระบบ Active Directory 

ไมได  หรือ พิมพ Username หรือ Password 

ผิด 

มีขอความแจงเตือนการพบปญหาและแนวทางการ

แกไขเบื้องตน (Error messages) เพื่อใหผูทราบวา

ปญหาเกิดจากอะไรและจะแกไข/หรือติดตอใคร

เพ่ือใหแกไขปญหา  

3 การกําหนดคาขอมูลสมาชิกไมถูกตอง ทําให

ผูใชบริการที่มีสิทธิเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ไมสามารถยืนยันตัวตนเพ่ือใชบริการได 

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ และแกไข

การกําหนดคาขอมูลสมาชิกใหถูกตอง 

4 เว็บเบราวเซอร Safari ไมรองรับการใชงานจึงไม

สามารถสงคาํขอใชบริการได 

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและแกไขใน

สวนของระบบใหสามารถรองรับการใชงานของแต

ละเว็บเบราวเซอร 

5 การใหบริการ Netflix ที่ระบบสงคําขอมาให

เจาหนาท่ีทันทีท่ีผูใชบริการยืนยันใชบริการ ซึ่ง

เจาหนาตองใชเวลาตามข้ันตอนการใหบริการ 

สงผลใหเกิดความลาชาจากเวลาที่ผูใชสงคําขอ 

หนวยเทคโนโลยีเพ่ิมการกําหนดเวลานัดหมาย

ใหบริการ Netflix โดยใหผูใชบริการเลือกเวลานัด

หมายเร็วที่สุดลวงหนา 30 นาที เพ่ือใหเจาหนาท่ี

ดําเนินการตามขั้นตอนใหเรียบรอยกอนใหบริการ 

 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 คณะทํางานรวมกันศึกษา ออกแบบ ทดลองใชงาน ปรับปรุงขอแกไขแพลตฟอรมใหตรงตาม

พฤติกรรมการใชงานของผูใชบริการ เพ่ือสรางประสบการณที่ดีและเพื่อความพึงพอใจในบริการที่ไรขอจํากัดดาน

สถานที่และเวลา ลดข้ันตอนการทํางานของเจาหนาที่และบริหารจัดการการรับบริการไดภายในแพลตฟอรมเดียว 

ติดตามสถานะการดําเนินการอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. ผูใชบริการเขาถึงบริการของหอสมุดฯ ไดครบวงจรในจุดเดียว ที่เมนู U-Services และไดรับ

ทุกที่ทุกเวลา ลดระยะเวลาการรอคอยใหเจาหนาที่มาใหบริการ โดยเปรียบเทียบขั้นตอนกอนและหลัง U-Services 

ลดระยะเวลาการใชบริการได ดังนี ้

บริการกลุมที่ 1 บริการดวยตัวเอง (Self-service) เดิมใชระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดประมาณ 

35-50 นาที ซึ่งจุดที่ใชเวลานานคือการที่ผูใชบริการรอคอยเจาหนาท่ี เมื่อเจาหนาท่ีตอบและสอบถามเพ่ิมเติม ตอง

รอคอยผูใชบริการตอบกลับมาอีกครั้ง จึงเปนจุดที่ทําใหเกิดการอคอยนานท่ีสุด เมื่อเปลี่ยนมาใชระบบอัตโนมัติบน 

U-Services ระบบยืนยันตันตนผูใชบริการไดทันที โดยใชเวลาทั้งหมดประมาณ 8-10 นาที ลดระยะเวลาการรอคอย

การใหบริการกวา 20 นาที และลดภาระในการตอบคําถามของเจาหนาที่ 

 ในสวนบริการกลุมที่ 2 บริการที่เจาหนาที่เปนผูดําเนินการให เดิมผูใชบริการใชเวลาคนหา

บริการบนเว็บไซตหอสมุดฯ ซึ่งมีหลากหลายชองทาง ทําการกรอกแบบฟอรม และรอใหเจาหนาท่ีดําเนินการให

ทั้งหมดใชเวลาประมาณ 30 นาที ไมสามารถติดตามผลการดําเนินการ และจํานวนท่ีแนนอนในการใหบริการได 

หลังจากใช U-Services ผูใชบริการคนหาบริการไดในจุดเดียว และมีแจงเตือนไปยังเจาหนาที่ทันทีหลังผูใชยืนยันรับ

บริการ ใชเวลาท้ังหมดประมาณ 5-10 นาที และมีการบันทึกคําขอใชบริการ สถานะการดําเนินการทั้งหมดใน

รูปแบบสถิติที่เจาหนาที่สามารถนําออกมาวิเคราะหตามตองการ 

 2. ลดภาระงานในการตอบคําถาม ใหบริการ และเก็บขอมูลสถิติของเจาหนาที ่

 เมื่อระบบสามารถสงมอบ Username และ Password ไดอัตโนมัติ ทําใหจํานวนผูใชบริการที่

ติดตอมาขอรับ Username และ Password ทางไลนลดลง นําไปสูการลดจํานวนชองทางการติดตอและลดภาระใน

การตอบคําถามของเจาหนาที่ได ซึ่งแตเดิมหอสมุดฯ มีชองทางติดตอหลายชองทาง โดยเฉพาะทางไลน มีจํานวน 7 

ชองทาง ไดแก ไลนหอสมุดปรีดีฯ ไลนหอสมุดปวยฯ และไลนหองสมุดสาขาตางๆ อีก 5 หองสมุด และจํานวน

เจาหนาที่ตอบคําถามประจําชองทางไลน วันละ 3 คน รวมเปน 21 คน/วัน ปจจุบันหอสมุดฯ ไดปดชองทางติดตอ

ทางไลนใหเหลือไลนเดียว คือ ไลนหอสมุดฯ (@tulibrary) โดยมีเจาหนาที่ประจําตอบคําถามวันละ 3 คน  

 ในสวนของบริการที่ตองใหเจาหนาที่ดําเนินการให ระบบสามารถสงการแจงเตือนไปยัง

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหบริการทันทีหลังไดรับคําขอใชงาน พรอมลิงคทําใหเจาหนาที่คลิกแลวไปที่หนารายละเอียด

คําขอใชไดเลย อํานวยความสะดวกและการใหบริการที่รวดเร็ว ลดการมอนิเตอรหนาจอ ใหเจาหนาที่สามารถ

ใหบริการดานอ่ืนๆ ไดอยางเต็มที ่

 โดยจากสถิติการใชงานตั้งแตเปด U-Services เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 พบวามีการใช

งาน U-Services ทั้งหมด 9,839 ครั้ง โดยสามารถแบงสถิติการใชงานได 2 แบบ คือ 1) แบบขอรับ Username 

และ Password ใชงานทรัพยากรออนไลน มียอดการใชงาน 3 ลําดับแรก ดังนี้ (1) Turnitin จํานวน 2,546 ครั้ง (2) 

Endnote จํานวน 1,299 ครั้ง (3) CorpusX จํานวน 225 ครั้ง และ 2) แบบขอรับบริการออนไลน มียอดการใชงาน 

3 ลําดับแรก ดังนี้ (1) บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยดวยโปรแกรม Turnitin (Plagiarism Checking) จํานวน 



691 คําขอ นักศึกษาที่ใชบริการสวนใหญระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร รอยละ 68.53 ใชสําหรับประกอบการ

เรียนการสอน (2) Netflix จํานวน 477 คําขอ นักศึกษาที่ใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศิลปศาสตร รอยละ 75.47 ใชเพื่อความบันเทิงมีการสงคําขอใชบริการมากในวันหยุดสุดสัปดาห ชวงปดภาค

การศึกษา (3) Abstract Editing จํานวน 191 คําขอ นักศึกษาที่ใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะ

นิติศาสตร รอยละ 60.21 ใชเพ่ือการคนควาวิจัย 

 สถิติการใชบริการท้ังหมดจะถูกบันทึกในรูปแบบแผนภูมิ โดยแบงสถิติตามแตละบริการ คณะที่

ผูใชบริการสังกัด ประเภทของผูใชบริการ และวัตถุประสงคในการใชบริการ ซึ่งสถิติเหลานี้ผูบริหารสามารถนําไป

ประกอบการตัดสินใจบอกรับหรือตออายุทรัพยากรและบริการออนไลนได ใชในการประชาสัมพันธทรัพยากรและ

บริการออนไลนที่มียอดการใชงานนอย หรือศึกษาชวงวันและเวลาที่ผูใชบริการนิยมขอใชบริการ โดยในอนาคตมี

แนวโนมวาผูใชบริการจะรูจัก U-Services มากขึ้น โดยเฉพาะกับผูใชบริการใหม ท่ีจะคนหาและขอใชบริการไดจาก

จุดเดียว  

3. เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจวางแผนการใหบริการ บุคลากร และงบประมาณ 

เมื่อมีขอมูลสถิติการใชงาน สามารถวางแผนขั้นตอนการใหบริการใหเปดประสิทธิภาพมากมาก

ขึ้น การจัดสรรบุคลากรเพ่ือรองรับการใหบริการ โดยปจจุบันลดจํานวนเจาหนาที่ที่ตองมอนิเตอรจอตอบคําถาม เพื่อ

ใหบริการดานอ่ืน ๆ มากขึ้น และสามารถนํามาพิจารณาเทียบกับราคาของทรัพยากรและบริการนั้น ๆ วามีความ

คุมคาในการบอกรับตอหรือไม และสามารถนําขอมูลสถิตินั้นไปตอรองหรือยกเลิกกับตัวแทนจําหนายได  
 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 สรุปผล 

 จากการอภิปรายผล สามารถสรุปไดวา U-Services ชวยแกปญหาที่พบเจอทั้งในสวนของ

ผูใชบริการและผูใหบริการ โดยเปรียบเทียบจากตารางที่ 2 สรุปปญหาที่พบ และตอบวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 

ตารางที ่4  การตอบปญหาที่พบ  

ปญหาสวนของผูใชบริการ  

(User pain point) 
การตอบปญหา 

ปญหาสวนของผูใหบริการ 

(Staff pain point) 
การตอบปญหา 

1. ผูใชบริการใหมที่ไมมี

ประสบการณ โดยเฉพาะ

นักศึกษาใหม เขาถึงบริการ

ไดยากและซบัซอน 

เขาถึงทรัพยากรและบริการ

ออนไลนไดในจุดเดียว 

1. ผู ใหบริการไมสามารถ

ติดตามบริการได เกิดการ

สอบถามภายใน หรือทํางาน

ซ้ําซอน 

U-Services บันทึกคํ า ขอ

แ ล ะ ร ะ บุ ส ถ า น ะ ก า ร

ดําเนินการได  

2. ผูใชบริการตองสอบถาม

แ ล ะ ข อ รั บ ชุ ด ร หั ส ท า ง

ชองทางติดตอของหอสมุดฯ 

ซึ่งมีจํานวนมาก เชน ชอง

ทางไลน 7 ชองทาง, เฟซบุก 

เปนตน 

U-Services หมุนเวียนชุด

รหัสและสงมอบทันที 

หลังจากที่ผูใชบริการสงคํา

ขอจากแพลตฟอรมบริการ

ในจุดเดียว 

2. ฐานขอมูลท่ีใช  

Username & Password 

ตองมีการสับเปลี่ยนชุดรหัส

เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนใน

การเขาใชงาน 

U- Services ส า ม า ร ถ

หมุนเวียนชุดรหัสเพื่อ ให

ผูใชบริการเขาใชงานไดดวย

ตนเองผู ใหบริการไมตอง

จดจําวาใหชุดใดไปแลว ลด

ภาระงานในการตอบคาํถาม 

ใหบริการ 



ปญหาสวนของผูใชบริการ  

(User pain point) 
การตอบปญหา 

ปญหาสวนของผูใหบริการ 

(Staff pain point) 
การตอบปญหา 

3. ผูใชบริการทุกคนตองรอ

คอยเจาหนาที่มาใหบริการ 

ไดแก การขอรับชุดรหัสใน

การใชทรัพยากรออนไลน 

มีการแจงเตือนไปยัง

เจาหนาที่ใหดําเนินการ

ใหบริการไดทันที 

3. ผูใหบริการรวบรวมสถิติ

การขอใชบริการไดยากและ

ใชเวลานาน 

ดึงสถิติท้ังหมดจาก U-

Services 

 

ขอเสนอแนะ 

 คณะทํางานยังตองปรับปรุงในสวนของผูใชบริการ (User Interface) ใหสอดคลองกับพฤติกรรม

การใชงาน ความรู และประสบการณของผูใชบริการไดดียิ่งข้ึน เชน ในหนาเว็บไซต U-Services หากผูใชบริการยัง

ไม เขาสูระบบ (Login) ก็จะไมทราบขอมูลวาใน U-Services มีใหบริการอะไรบาง คณะทํางานอาจแสดงใหเห็น

รายการทรัพยากรหรือบริการกอนการเขาใชงานหรือใหเลือกที่บริการแลวจากนั้นจึงคอยเขาสูระบบเพ่ือยืนยันตัวตน

กอนใชงาน เพ่ือใหผูใชบริการไดอานหรือเลือกใชบริการท่ีตนเองตองการ ทั้งนี้สถิติการในเก็บขอมูลความพึงพอใจแต

ละบริการยังมีการเก็บแยก โดยอาจเพ่ิมแบบฟอรมความพึงพอใจใน U-Services เพื่อใหสามารถอยูในที่เดียวกันได 

และควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหลังเปดใชงานแพลตฟอรม U-Services เพ่ือนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 

การนําไปใชประโยชน 

 ประโยชนตอผูใชบริการ  

 ผูใชบริการสามารถคนหาทรัพยากรและบริการออนไลนไดภายในจุดเดียว ไดรับบริการทันทีที่

ตองการ สรางประสบการณแรกพบที่เปนมิตรกับผูใชบริการใหม 

 ประโยชนตอองคกร  

 ผูใหบริการสามารถติดตามการดําเนินงานคําขอใชบริการ และรับทราบทันทีเมื่อไดรับคําขอ ลด

การทํางานซ้ําซอนที่เกิดจากความไมรูและในการตอบคําถามเหมือนเดิมหลาย ๆ ครั้ง  

 ประโยชนตอหองสมุด/หนวยงานอื่น ๆ 

 สามารถใชเปนแนวทางใหแกหองสมุด/หนวยงานอื่น ๆ ในการนําโมเดล U-Services ไปพัฒนา

ตอใหประโยชนในดานอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
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