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           การวจิยันี=เป็นการวจิยัแบบผสานวธิทีั =งการวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื+อศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย และ
แนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย รวมทั =งการเปรยีบเทยีบ
สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย
จาํแนกตามตวัแปรการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้และงบประมาณดา้นการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้กลุ่มตวัอยา่งที+ใชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 
และบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย รวมจาํนวน 73 คน และกลุ่มตวัอยา่ง
ที+ใชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมุด จาํนวน 5 คน จากมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที+อยูใ่น
ลาํดบั 1-5 จากการจดัลาํดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) 
ปี 2013 เครื+องมอืที+ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์กึ+งโครงสรา้ง สถติทิี+ใช้
ในวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี+ย ส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวจิยัพบว่า 
 1. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมสีภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื+อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลูกคา้ การออกแบบจุดตดิต่อ
กบัลกูคา้ และการออกแบบประสบการณ์ที+มต่ีอจดุเด่นของหอ้งสมดุมกีารปฏบิตัมิากที+สุดตามลําดบั 
ในขณะที+การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้มกีารปฏบิตัน้ิอยที+สุด  
 2. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที+มกีารกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้
ต่างกนัมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ในขณะที+หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
ไทยที+มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชต่้างกนัมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .05  
 3. แนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ประกอบดว้ย 
ปจัจยัหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร (ผูใ้หบ้รกิาร) ดา้นการจดัการ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และดา้นผูบ้รหิาร  
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This research is a mixed method research, composed of both quantitative and 

qualitative methods. The objectives of this research were: 1) to study the customer 
experience management situation of Thai research university libraries, 2) to study the 
guidelines for customer experience management of Thai research university libraries, and 
3) to compare performance of the customer experience management process of Thai 
research university libraries according to the policy for customer experience management 
and budget to develop good relationship with users. The quantitative samples were the 
library administrators and the librarians who were in the Services Division of Thai 
research university libraries totally 73 people. And qualitative samples were 5 library 
administrators of Thai research university libraries who were ranked 1-5 of SCImago 
Institutions Ranking (SIR) 2013. The research instruments were questionnaires and semi-
structured interview. The statistic employed was percentage, mean, standard deviation 
and t-test. The results of the study were; 

1.  Overall, the customer experience management situation of Thai research 
university libraries was at the high level. Considered each aspect; the structure setting of 
customers experience, the designing point for customers interface, and the designing of 
experience to the strong point of the library were practiced the most, accordingly. While the 
analysis of the customer’s experiential world was practice the least. 

2.  The customer experience management of Thai research university libraries 
which difference management policy, as a whole, not different. While, the Thai research 
university libraries with difference budget for approving a good relationships with user were 
significance different at the 05. level  

3.  The guidelines for customer experience management of included 4 main 
factors which were: 1) personnel (the service providers), 2) management, 3) information 
technology, and 4) administrators. 
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ประกาศคณูุปการ 

ปรญิญานิพนธฉ์บบันี=สําเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร. ศุมรรษตรา แสนวา 
อาจารยท์ี+ปรกึษาหลกัปรญิญานิพนธ ์และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. แววตา เตชาทววีรรณ  อาจารย ์
ที+ปรกึษารว่มปรญิญานิพนธ ์ที+ไดใ้หค้าํปรกึษาและคําปรกึษาต่างๆ ที+เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัดว้ย
ความเอาใจใส่อย่างดเีสมอมา อกีทั =งทุ่มเทเวลาในการตรวจงาน แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ตั =งแต่เริ+ม
ดาํเนินการ จนปรญิญานิพนธฉ์บบันี=สําเรจ็ลงดว้ยด ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี=  

ขอขอบพระคุณ ดร. สมรกัษ์  สหพงศ ์ประธานกรรมการสอบปากเปล่า และรองศาสตราจารย์
สมชาย วรญัญานุไกร ที+กรุณาใหค้วามอนุเคราะหม์ารว่มเป็นกรรมการสอบปากเปล่าในครั =งนี= อกีทั =ง
ใหค้าํแนะนํา ขอ้เสนอแนะที+เป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุปรญิญานิพนธฉ์บบันี=ใหม้คีวามสมบรูณ์
ยิ+งขึ=น 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชี+ยวชาญทุกท่านที+กรณุาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี+ยวชาญในการตรวจ
คุณภาพเครื+องมอืวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ+งต่อการปรบัปรงุและพฒันา
เครื+องมอืวจิยั 

ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรทุ์กท่านที+ได้
ประสทิธิ 5ประสาทวชิา ใหค้าํแนะนํา ความเมตตาต่อผูว้จิยั  

ขอขอบพระคุณผูบ้รหิาร หวัหน้า คุณอมัพร อู่รชัตมาศ คุณสุชาวด ีผลาผล พี+ๆ  น้องๆ และ
เพื+อนรว่มงานในสํานกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชทุกท่าน  

ขอบคุณเพื+อนๆ รว่มรุ่นในสาขาวชิาที+ใหค้วามช่วยเหลอื กระตุน้เตอืน เป็นกําลงัใจซึ+งกนั
และกนั จนทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี=เสรจ็สมบูรณ์ 

สุดทา้ยนี=ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา พี+น้อง และคุณอาที+ใหค้วามรกั ความห่วงใย 
และกําลงัใจคอยอยูเ่คยีงขา้งเสมอ จนปรญิญานิพนธฉ์บบันี=สําเรจ็ลุล่วงลงดว้ยด ี 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 

การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ (Customer Experience Management: CEM) เป็นแนวคดิ
ที-ตั 0งอยูบ่นพื0นฐานองคร์วมแห่งประสบการณ์ (Total Experience) เพื-อสรา้งความรูส้กึดีๆ   ที-มต่ีอกนั 
ระหว่างลกูคา้กบัองคก์รทั 0งในระยะสั 0นและระยะยาว โดยองคร์วมแห่งประสบการณ์นั 0น เป็นผลสะสม
ความประทบัใจในปฏสิมัพนัธ ์(Impression of interactions) ที-เกดิขึ0นในแต่ละครั 0งที-ลูกคา้ตดิต่อกบั
องคก์รผ่านทางจุดสมัผสัหรอืจดุตดิต่อ (Touch points) ที-ออกแบบไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพจิารณาว่า
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นใคร และมคีวามตอ้งการที-จะไดร้บัประสบการณ์ที-ดอีะไรบา้ง สามารถสะทอ้น
ความแตกต่างของลกูคา้แต่ละกลุ่ม ตั 0งแต่เริ-มใชบ้รกิารจนถงึสิ0นสุดการบรกิาร เพื-อใหแ้น่ใจว่าจะ
สามารถสรา้งความภกัดใีหเ้กดิขึ0นโดยบงัเอญิ หรอืโดยไมม่แีบบแผนได ้(วทิยา ด่านธาํรงกุล; และ
พภิพ อุดร.  2547:  227-228; พสิทิธิ V พพิฒัน์โภคากุล.  2550:  63) การสรา้งประสบการณ์ที-ดใีหก้บั
ลกูคา้จงึไมใ่ช่เพยีงทําใหส้นิคา้หรอืบรกิารแตกต่างกนัเท่านั 0น แต่ยงัทาํใหล้กูคา้รูส้กึมั -นใจทุกครั 0ง
เวลาที-ซื0อสนิคา้หรอืรบับรกิาร การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้จงึเกดิขึ0นมาแทนที-หรอืเสรมิแนวคดิ        
การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relation Management: CRM) (ชื-นจติต ์แจง้เจนกจิ.  2549: 
22) ซึ-งเป็นแนวคดิที-เกี-ยวขอ้งกบัการจดัการดา้นกระบวนการกลยทุธ ์กําลงัคน ระบบและเครื-องมอื 
รวมถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ที-เกี-ยวขอ้งเพื-อตอบสนองต่อการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รและ
ลกูคา้ (ภาณุ ลมิมานนท.์  2549: บทนํา) ช่วยใหก้ารดาํเนินงานของธุรกจิบรกิารมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเป็นหลกัปฏบิตั ิ ที-ผูบ้รหิารควรที-จะใหค้วามสนใจและพฒันาเพื-อประโยชน์ในการแขง่ขนั
และสรา้งหลกัประกนัการทาํกําไรในระยะยาวได ้(ศริพิร วษิณุมหมิาชยั.  2556: ออนไลน์)   

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเองกจ็ดัเป็นองคก์รบรกิารหนึ-งที-ตอ้งใหค้วามสําคญักบั
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั  โดยหอ้งสมดุมหีน้าที-ใหบ้รกิารสารสนเทศ  เป็นแหล่งทรพัยากรสารสนเทศ และ
ใหบ้รกิารตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และยงัมหีน้าที-ในการประเมนิสถานการณ์ รวมถงึ
คาดหมายความเพยีงพอของสารสนเทศ อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารและสนองความตอ้งการ
ดา้นการศกึษา สงัคมและวฒันธรรมในชุมชน (สุวรรณ  อภยัวงศ.์  2543: 44-45) ซึ-งจากสภาวการณ์
ในปจัจุบนันั 0น หอ้งสมุดต้องเผชญิกบัความเปลี-ยนแปลงในการดาํเนินงานหลายด้าน อาท ิประเดน็
เรื-องคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดที-หอ้งสมุดจาํเป็นต้องใหค้วามสนใจ เพื-อการพฒันาอย่างต่อเนื-อง         
ในขณะเดยีวกนัยงัไดร้บัแรงกดดนัจากภายในและภายนอกที-ต้องการใหห้อ้งสมุดแสดงผลแห่ง   
การใหบ้รกิารหรอือกีมุมมองหนึ-ง ผลอนัเกดิจากการไดร้บับรกิารหอ้งสมุด (สมพร พุทธาพทิกัษ์ผล.  
2553: 51) โดยสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษามกีารกําหนดมาตรฐานของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2544 ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการประกนั
คุณภาพการศกึษาของชาต ิอนัประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั
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คุณภาพภายนอก ทั 0งนี0เพราะหอ้งสมดุเป็นโครงสรา้งพื0นฐานที-สาํคญัต่อพฒันาการของมหาวทิยาลยั
การพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเป็นยทุธศาสตรอ์ย่างหนึ-งที-สาํคญั
ต่อการพฒันาและยกระดบัของสถาบนัอุดมศกึษาดว้ย (ภาวชิ ทองโรจน์.  2540: 113) ประกอบกบั
ผลลพัธข์องการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหโ้ลกก้าวสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ผูใ้ชบ้รกิารเกดิ
ความต้องการสารสนเทศเพิ-มขึ0นทั 0งดา้นปรมิาณและคุณภาพ รปูแบบการบรกิารของหอ้งสมุดจงึ
เปลี-ยนไปจากเดมิคอืจากการบรกิารอยู่ศูนยก์ลางมาเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้แบบกระจาย ขยาย
ขอบเขตการใหบ้รกิารอย่างหลากหลายตามความตอ้งการสารสนเทศ (บุษบา สุธธีร.  2554: 10-5;  
สุรพล เสี0ยนสลาย;  และ ยนื ภู่วรวรรณ.  2554:  15-25) ซึ-งสอดรบักบัแนวคดิของหอ้งสมดุสมยัใหม่
ที-มุง่เน้นผูใ้ชบ้รกิารเป็นสาํคญั (User centered) กล่าวคอื หอ้งสมดุไดเ้ปลี-ยนแปลงการดําเนินงาน
แบบเดมิที-เน้นการดําเนินงานแบบเป็นเจา้ของทรพัยากร (Ownership) มหีน้าที-สะสมทรพัยากร
สารสนเทศใหไ้ดจ้าํนวนมาก สู่แนวคดิใหม ่เน้นการเขา้ถงึขอ้มลู ใหอ้ํานาจแก่ผูใ้ชบ้รกิารในการใช้
บรกิาร โดยหอ้งสมุดจะทําหน้าที-จดัเตรยีมและบรกิารสารสนเทศตามความตอ้งการและคาํรอ้งขอของ
ผูใ้ชบ้รกิาร (Stueart; & Moran.  2007: 4) เนื-องจากพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูม้องการณ์ไกล
มากขึ0นและคาดหวงัสงูต่อการบรกิารและความสะดวกสบายต่างๆ แมว้่าความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
นั 0นไมไ่ด ้มผีลต่อการเพิ-มรายไดโ้ดยตรงของหอ้งสมุด แต่จะหมายถงึความน่าเชื-อถอื การยอมรบั
คุณค่าของบรกิารหอ้งสมดุที-สงูยิ-งขึ0น (สุพฒัน์ ส่องแสงจนัทร.์  2547: 21)  
 นอกจากนี0ในปฏญิญาโลกว่าดว้ยการอุดมศกึษาสาํหรบัศตวรรษที- 21 มกีารกล่าวถงึ
จดุมุง่หมายของการศกึษาระดบัอุดมศกึษาว่า ตอ้งส่งเสรมิการวจิยัทั 0งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยคีวบคู่ไปกบัการวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และการสรา้งสรรคท์างศลิปะ 
(ไพฑรูย ์สนิลารตัน์.  2542) เนื-องจากงานวจิยัเป็นรากฐานของความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจดัทําโครงการ
ส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ ซึ-งมมีหาวทิยาลยัเขา้รว่ม 
จาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เพื-อเพิ-ม
สมรรถนะการผลติผลงานและบุคลากรวจิยัของกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัใหส้งูขึ0นควบคู่กบัการส่งเสรมิ 
การวจิยัในมหาวทิยาลยัทุกกลุ่มอยา่งกวา้งขวาง  หอ้งสมดุที-สงักดัภายใตม้หาวทิยาลยัวจิยัไทยจงึมี
ภารกจิที-ตอ้งตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัดว้ย โดยในการจดับรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยันั 0น นอกจากจะตอ้งคาํนึงถงึตวับ่งชี0เพื-อขบัเคลื-อนในการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั 
และแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยัวจิยัแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างของผูใ้ชบ้รกิารที-มคีวาม-
หลากหลาย อาท ิคณาจารย ์นกัศกึษาระดบัต่างๆ นกัวจิยั รวมถงึความหลากหลายของสาขาวชิา 
การศกึษาแบบสหสาขาวชิาและการศกึษาแบบขา้มสาขาวชิา เป็นตน้ และยิ-งไปกว่านั 0นหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัวจิยัยงัมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาความรูข้องมหาวทิยาลยัดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ-ง 
บทบาทในการสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลยัวจิยั บทบาทในผสานหรอื
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หลอมรวมความเป็นผูเ้ชี-ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิาและความเป็นผูเ้ชี-ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทในการสื-อสารทางวชิาการ บทบาทในการเป็นผูใ้หค้วามรู ้หรอืการสอนหรอืให้
การอบรมผูใ้ชบ้รกิาร และบทบาทในการเป็นผูบ้รหิารจดัการในการเพิ-มจาํนวนและส่งมอบบรกิาร
สารสนเทศ การจดัหาเมทาดาทาและการรวบรวมรกัษาสารสนเทศเพื-อการวจิยั (พรชนิตว ์ลนีาราช.  
2554: 75-83) หอ้งสมดุจงึต้องมกีารปรบักระบวนการดําเนินการเป็นหอ้งสมดุสมยัใหม ่กล่าวคอื 
การเปลี-ยนภาพลกัษณ์ของหอ้งสมดุในทุกกระบวนการ ไมว่่าจะเป็นดา้นทรพัยากรสารสนเทศที-มี
ความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการมากขึ0น ทั 0งในดา้นการจดับรกิารในรปูแบบต่างๆ และ
ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร ควรรูจ้กัความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเชงิลกึ เพราะผูใ้ชแ้ต่ละคนมคีวามตอ้งการที-
แตกต่างกนัและมลีกัษณะเฉพาะ (Brindley.  2006: 486) ดว้ยเหตุผลที-ว่าลกูคา้ทุกคนลว้นตอ้งการ
การบรกิารที-ด ีแต่ลกูคา้มคีํานิยามของบรกิารที-ดแีตกต่างกนั (คอตเลอร.์  2542: 10)   

 การนําแนวคดิทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการพฒันาการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุจงึเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ-งที-ควรนํามาประยกุตใ์นการบรหิารงานหอ้งสมดุ  กล่าวคอื ตอ้งศกึษาและคาดการณ์โดย
ระบุความตอ้งการ เพื-อปรบัปรงุคุณภาพการบรกิาร นบัตั 0งแต่การศกึษาผูใ้ช ้และวางแผนการตลาด
ของหอ้งสมดุโดยอาศยัเครื-องมอืส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศ       
ที-อํานวยความสะดวกและรวดเรว็มาใชใ้นการใหบ้รกิารอยา่งไรข้ดีจาํกดั ทั 0งดา้นพื0นที-หรอืเวลา เพื-อ
สรา้งความแตกต่างของบรกิารและบรรยากาศที-ประทบัใจใหเ้กดิขึ0นในใจผูร้บับรกิาร เพื-อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ที-ดใีหเ้กดิขึ0นกบัองคก์าร นอกจากนั 0น ยงัมุ่งตอ้งการยดึเหนี-ยวใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารเกดิ   
ความภกัดใีนการใชบ้รกิารใหย้าวนานที-สุด (บุษบา สุธธีร.  2554: 10-52; รชันีกรณ์  อนิเลก็.  2555: 
53)  การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้จงึเป็นแนวคดิที-น่าสนใจและนํามาพฒันางานบรกิารสารสนเทศ 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของโรวล์ี-ย ์(Rowley. 1994: 8-12) ที-ทําการสํารวจประสบการณ์ลกูคา้
ทั 0งหมดของหอ้งสมุดผ่านช่องทางการเขา้ถงึบรกิาร พบว่าผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุไมเ่พยีงตอ้งการเอกสาร
หรอืสารสนเทศที-หอ้งสมดุใหเ้ท่านั 0น ยงัตอ้งการการพกัผ่อนและการนนัทนาการ วฒันธรรม การศกึษา 
พื0นที-และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ทั 0งนี0ยงัมงีานวจิยัชี0ใหเ้หน็ความสําคญัของประสบการณ์ของลกูคา้ 
ไดแ้ก่ งานวจิยัของซดิอรโ์กและว ู(Sidorko; & Woo.  2008: 642) นําผลจากการสาํรวจประสบการณ์
ลกูคา้กบัผูใ้หบ้รกิารทําใหเ้กดิการอบรมผูใ้หบ้รกิารในองคก์รเพื-อปรบัปรงุคุณภาพ  การบรกิารให ้  
มปีระสทิธภิาพต่อไป สาํหรบัในประเทศไทยพบในงานวจิยั ปิยวรรณ สริปิระเสรฐิศลิป์ (2553: 53, 
214-215)  ซึ-งศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิารลูกคา้สมัพนัธข์องหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา
ไทย โดยใชแ้นวคดิวงจรประสบการณ์ลกูคา้ของไนแคม (Nykamp.  2001: 23) เพื-อการศกึษา
ประสบการณ์ลูกคา้กลุ่มอาจารย ์ในดา้นพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ ความพงึพอใจต่อการบรกิาร 
และความต้องการ พบว่า ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศเพื-อการทาํวจิยั 
ดา้นความพงึพอใจ พบว่า ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง และดา้นความต้องการ 
พบว่า ลูกคา้มคีวามต้องการในระดบัมาก  
 แมว้่าการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เป็นกลยุทธท์ี-ช่วยในสรา้งประสบการณ์ที-ดใีหก้บัลกูคา้
ที-เขา้มาใชบ้รกิาร แต่จากการศกึษางานวจิยัที-เกี-ยวขอ้งยงัไมม่งีานวจิยัใดที-ศกึษาครอบคลุมใน
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ประเดน็การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย  ทั 0งที-การบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยันั 0นนับเป็นสิ-งจาํเป็น เนื-องจากแนวคดิการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ช่วยใหห้อ้งสมดุเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ ทาํใหผู้ใ้หบ้รกิารตดัสนิใจที-จะเลอืกสารสนเทศและ
บรกิารตามความตอ้งการที-ลูกคา้คาดหวงัได ้ เพื-อส่งมอบบรกิารที-ดใีหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร รวมไปถงึ    
การยกระดบัคุณภาพในการใหบ้รกิาร  ซึ-งจากเหตุผลที-กล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า ประสบการณ์       
ในการใชบ้รกิารหอ้งสมุดของผูใ้ชบ้รกิารเป็นประเดน็สําคญัยิ-งต่อการจดับรกิารของหอ้งสมุด 
เนื-องจากจะเป็นขอ้มลูที-ดใีนการนําไปพฒันาและปรบัปรุงการบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิาร และเกดิคุณภาพใหม้ากที-สุด ดงันั 0นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที-จะศกึษาแนวทาง       
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย โดยผลการวจิยัที-ไดร้บัจะทําให้
ทราบถงึสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย รวมถงึปญัหาและ
อุปสรรคการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทย เพื-อสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดใีหเ้กดิขึ0นกบักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร และเพื-อพฒันาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้
ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทย อนัจะนําไปสู่ความสาํเรจ็ในการบรกิารที-มคีุณภาพต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวจิยัครั 0งนี0ผูว้จิยัไดต้ั 0งความมุง่หมายไวด้งันี0 
1. เพื-อศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
2. เพื-อเปรยีบเทยีบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้และงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

3. เพื-อศกึษาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัที-ไดร้บัในครั 0งนี0 ทาํใหท้ราบถงึสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย เพื-อนําเสนอเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและบุคลากรของหอ้งสมดุเลง็เหน็ประโยชน์
และความสําคญัของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ โดยปรบัปรุง แก้ไข และพฒันาแนวทางการใหบ้รกิาร
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ รวมทั 0งเป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธก์ารบรหิาร
ประสบการณ์ลูกคา้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยเพื-อพฒันาคุณภาพการบรกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพยิ-งขึ0นไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที-ใชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิาร จาํนวน
รวม 88 คน จากมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 9 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   กลุ่มที-ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารจาก
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย โดยกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซี-และมอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970:  608) จากนั 0นทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั 0น (Stratified Random 
Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 73 คน จาํแนกเป็นผูบ้รหิารจาํนวน 9 คน และบรรณารกัษ์จาํนวน 64 
คน 
   กลุ่มตวัอยา่งที-ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 5 คน โดยพจิารณาจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยที-
ไดร้บัการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) ปี 2013 
ซึ-งเป็นการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัเฉพาะทางที-มผีลงานวจิยัในระดบันานาชาตโิดยใช้
ขอ้มลูจาํนวนผลงานวชิาการที-เผยแพรใ่นฐานขอ้มลูสกอปสั (Scopus) ลาํดบัที- 1-5 ไดแ้ก่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(SCImago Research Group.  2013:  Online) 
 
 ตวัแปรที�ศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
   1.1 การกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
     1.1.1  มกีารกําหนดนโยบาย 
     1.1.2  ไมม่กีารกําหนดนโยบาย 
     1.2 งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้ 
     1.2.1 มงีบประมาณ 
     1.2.2 ไมม่งีบประมาณ 
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  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ กระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้  
    2.1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้  
    2.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ของลกูคา้ 
    2.3 การออกแบบประสบการณ์ที-มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 
    2.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 
   2.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื-อง 
 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. การบริหารประสบการณ์ลกูค้า หมายถงึ การสรา้งประสบการณ์เชงิบวกทุกครั 0ง 
ที-มกีารตดิต่อกบัลกูคา้ซึ-งเป็นผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทุกประเภท ตั 0งแต่ครั 0งแรกที-เขา้มาใชบ้รกิาร ไมว่่า
ลกูคา้จะตดิต่อหอ้งสมุดผ่านช่องทางใดกต็าม โดยมกีลยุทธห์รอืกระบวนการการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ ทั 0งหมด 5 ขั 0นตอน (Schmitt.  2003: 25) ดงันี0 
   1.1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ (Analyzing the experiential world 
of customer) หมายถงึ การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนปญัหาที-ผูใ้ชบ้รกิาร
ประสบ ตั 0งแต่ก่อนการรบับรกิาร ระหว่างการรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร  
   1.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ (Building the experiential 
platform) หมายถงึ การสื-อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารเพื-อตอกยํ0าจดุยนืหรอืจดุเด่นของหอ้งสมดุ และการ
นําเสนอคุณค่าใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร  
   1.3 การออกแบบประสบการณ์ที-มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ (Designing the brand 
experience) หมายถงึ การนําขอ้มลูการวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ และการกําหนด
โครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้นําไปปฏบิตัใิชเ้พื-อสรา้งความรูส้กึที-มต่ีอหอ้งสมดุ  
   1.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ (Structuring the customer interface) 
หมายถงึ การออกแบบจดุตดิต่อในทุกขณะการตดิต่อระหว่างหอ้งสมดุกบัลกูคา้ในทุกขณะทั 0ง
ทางตรง ทางออ้ม และผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์
   1.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื-อง (Engaging in continuous innovation) 
หมายถงึ การออกแบบกลยุทธ ์การพฒันานวตักรรม และการใชก้ลยทุธน์วตักรรมใหม่ๆ  เพื-อเพิ-มพนู
ประสบการณ์เชงิบวกที-ผูใ้ชบ้รกิารมต่ีอหอ้งสมดุ 
  2. ห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย หมายถงึ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาที-
มหาวทิยาลยัที-เขา้รว่มโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาตขิองสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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  3. ผู้บริหารห้องสมดุ หมายถงึ ผูด้าํรงตําแหน่งบรหิารสงูสุดของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยั ซึ-งอาจมชีื-อเรยีกตําแหน่งแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุ ผูอ้ํานวยการ
สาํนกั ผูอ้ํานวยการหอสมดุ หวัหน้าฝา่ย หรอืผูอ้ํานวยการ รองผูอ้ํานวยการ หวัหน้ากลุ่มงาน/ ส่วน
งาน/ งาน/ ฝา่ยงาน หรอืที-มชีื-อเรยีกเป็นอยา่งอื-น ซึ-งมคีวามเกี-ยวขอ้งกบัการกําหนดนโยบายและ
วางแผนกลยทุธก์ารบรหิารประสบการณ์ของลกูคา้ 
  4. บรรณารกัษ์ห้องสมดุ หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานประจาํในตําแหน่งบรรณารกัษ์      
นกัสารสนเทศ หรอืนกัเอกสารสารสนเทศฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยที-รบัผดิชอบในการสรา้งประสบการณ์ 
ลกูคา้ 
  5. การกาํหนดนโยบายการบริหารประสบการณ์ลูกค้า หมายถงึ การระบุแนว
ปฏบิตัทิี-มสีาระสําคญัเกี-ยวกบัการสรา้งประสบการณ์เชงิบวกทุกครั 0งที-หอ้งสมดุมกีารตดิต่อกบัลกูคา้ 
ไดแ้ก่ มกีารกําหนดนโยบาย และไมม่กีารกําหนดนโยบาย 
  6. งบประมาณด้านการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผู้ใช้ หมายถงึ งบประมาณที-  
ใชจ้่ายเพื-อการดําเนินงานดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้เช่น การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิ
การใชห้อ้งสมดุ และการส่งเสรมิการอ่าน ไดแ้ก่ มงีบประมาณ และไม่มงีบประมาณ 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ในการวจิยัครั 0งนี0 ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิการวจิยัโดยใชแ้นวคดิการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ของชมทิ (Schmitt.  2003: 25) ในการวจิยั ดงันี0 
 
  ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 

1. การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้  
2. การกาํหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้  
3. การออกแบบประสบการณ์ที-มตี่อจุดเดน่ 
   หอ้งสมดุ  
4. การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้ 
5. การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื-อง 
 

 
1. การกาํหนดนโยบายการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ 
   1.1 มกีารกาํหนดนโยบาย 
   1.2 ไมม่กีารกาํหนดนโยบาย 
2. งบประมาณดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
   2.1 มงีบประมาณ 
   2.2 ไมม่งีบประมาณ 
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สมมติุฐานการวิจยั   
 1. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที-มกีารกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้
ต่างกนั มกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้แตกต่างกนั 
 2. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที-มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช้
ต่างกนั มกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้แตกต่างกนั 
 



บทที� 2 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี 

1. แนวคดิเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
1.1 ความหมายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
1.2 แนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
1.3 กระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
1.4 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื�อสรา้งประสบการณ์ที�ด ี

2. การบรกิารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
2.1 ความหมายของการบรกิาร 
2.2 การบรกิารของหอ้งสมดุ 
2.3 ความหมายของมหาวทิยาลยัวจิยั 
2.4 ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
2.5 บทบาทของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 

3. การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้กบัหอ้งสมดุ 
3.1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้  
3.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ของลกูคา้ 
3.3 การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 
3.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 
3.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง 

  4.   งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
4.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
4.2 งานวจิยัในประเทศ 

 
แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารประสบการณ์ลกูค้า 
 แนวคดิเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ย ความหมายการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ แนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ กระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
และกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื�อสรา้งประสบการณ์ที�ด ีซึ�งมรีายละเอยีดดงันี 
 ความหมายการบริหารประสบการณ์ลกูค้า 
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ดงันี 
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  ชอวแ์ละอแีวนส ์(Shaw; & Ivens.  2002: 6) กล่าวว่า ประสบการณ์ลูกคา้เป็น    
ส่วนประสมระหว่างลกัษณะทางกายภาพของธุรกจิกบัความรูส้กึของลูกคา้ ซึ�งถูกประเมนิโดย 
เทยีบกบัความคาดหวงัของลูกคา้ในทุกๆ ขณะของการตดิต่อ 
  บทัเทลิ (Buttle.  2009: 165) กล่าวว่า ประสบการณ์ลกูคา้เป็นผลที�เกดิจาก
กระบวนการรบัรูแ้ละกระบวนการทางอารมณ์จากการที�ลกูคา้ไดเ้ขา้ไปสมัผสัหรอืมปีฏสิมัพนัธก์บั
พนกังาน กระบวนการทํางาน เทคโนโลย ีผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืสิ�งของต่างๆ ขององคก์ร 
  ชยัเสฏฐ ์พรหมศร ี(2549: 9) กล่าวว่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ คอืกระบวนการ
จดัการในการวางแผนกลยทุธ ์เพื�อเสรมิสรา้งประสบการณ์ที�ดใีหแ้ก่ลกูคา้ สรา้งความพงึพอใจ     
ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ตั งแต่ขั นตอนการตดัสนิใจ การซือ และการใชโ้ดยศกึษาว่าลกูคา้ตอ้งการ
ประสบการณ์อย่างน้อยในการใชส้นิคา้และบรกิาร เพื�อออกแบบสนิคา้/บรกิาร หรอืการสรา้งปฏสิมัพนัธ์
กบัลกูคา้ รวมถงึแสวงหาสิ�งใหม่ๆ  ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ช่วยเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ใหแ้ก่ลกูคา้ เมื�อลกูคา้เกดิความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิาร ลกูคา้จะเกดิความภาคภูมใิจ 
และจะเชญิชวนเพื�อน คนรูจ้กัมาใชส้นิคา้และบรกิารเช่นเดยีวกบัตนเอง 
  ชื�นจติต ์แจง้เจนกจิ (2549: 33) กล่าวว่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เป็นกลยุทธ ์  
ที�มคีวามแตกต่างจากกลยุทธท์ั �วไป เนื�องจากการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้จะใหค้วามสนใจกบัลกูคา้
ในแต่ละราย และมุ่งเน้นกระบวนการในการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้มากกว่าผลลพัธท์ี�ไดจ้าก
โปรแกรม ซึ�งเป้าหมายของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ คอื ความพยายามผลกัดนัใหส้นิคา้หรอื
บรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัวถิชีวีติของลกูคา้ โดยพยายามตดิต่อกบัลกูคา้ในทุกๆ จดุการตดิต่อ 
ตั งแต่ช่วงก่อนซือ ระหว่างซือ และหลงัการใชส้นิคา้หรอืการบรกิาร 
  พสิษิฐ ์พพิฒัน์โภคากุล (2550: 63)  กล่าวว่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เป็น   
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ในทุกจุดสมัผสับรกิารที�ลูกคา้ไดร้บัเพื�อใหล้กูคา้ประทบัใจ โดยพจิารณา
จากกลุ่มเป้าหมายของลกูคา้ว่า กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิคอืใคร แลว้ลกูคา้มคีวามตอ้งการที�       
จะไดร้บัประสบการณ์ที�ดจีากธุรกจิอะไรบา้ง ตั งแต่เริ�มใชบ้รกิารจนสินสุดการบรกิาร 
  บญัญตั ิคาํนูณวฒัน์ (2555: 6) กล่าวว่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เป็นการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในมุมมองการบรหิารภายใน คอื การเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมของลกูคา้ และนํา
ขอ้มลูดงักล่าวมาประมวลเพื�อดวู่าลกูคา้นั นมพีฤตกิรรมในการซือสนิคา้ หรอืใชบ้รกิารของเราอย่างไร 
โดยทางรา้นคา้จะเสนอบรกิารพเิศษใหแ้ก่ลกูคา้เฉพาะราย แตกต่างกนัออกไปตามพฤตกิรรมของลกูคา้ 
ซึ�งกลยุทธด์งักล่าวจะตั งอยู่บนพืนฐานของความเชื�อที�ว่า “องคร์วมแห่งประสบการณ์" เป็นหวัใจของ
การนําไปสู่การสรา้งสมความรูส้กึดีๆ  ที�มต่ีอกนั โดยองคร์วมแห่งประสบการณ์นีจะเป็นผลสะสมจาก
ความประทบัใจในปฏสิมัพนัธท์ี�เกดิขึนในแต่ละครั งที�ลกูคา้ตดิต่อกบับรษิทั 
  สรปุไดว้่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ คอื กระบวนการจดัการในการวางแผน    
กลยทุธ ์เพื�อเสรมิสรา้งประสบการณ์ที�ดใีหแ้ก่ลกูคา้ในทุกจดุตดิต่อบรกิารที�ลกูคา้ไดร้บั เพื�อใหเ้กดิ
ความประทบัใจและความพงึพอใจ ตั งแต่เริ�มใชบ้รกิาร ระหว่างการรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร 
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โดยทําการศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ เพื�อออกแบบสนิคา้/บรกิาร หรอืการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ 
รวมถงึแสวงหาสิ�งใหม่ๆ  ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้

 แนวทางการสร้างประสบการณ์ลกูค้า 
ชอวแ์ละอแีวนส ์(Shaw; & Ivens.  2002) ไดใ้หแ้นวทางในการแบ่งประสบการณ์ลกูคา้ว่า 

เกดิจากองคป์ระกอบ 2 ส่วน คอื แนวทางการสรา้งประสบการณ์ทางกายภาพของสนิคา้ และ
แนวทางการสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของลกูคา้  

1. แนวทางการสร้างประสบการณ์ทางลกัษณะทางกายภาพของสินค้า   
   ลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิี�ถูกสนิคา้มอบใหล้กูคา้ 
เช่น รถยนตม์ยีนตกรรม ระบบขบัเคลื�อน อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในหอ้งโดยสาร การตกแต่ง
ภายนอกรถยนต ์เป็นต้น ซึ�งลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้แบ่งได ้11 กลุ่ม ดงันี (Shaw; & Ivens.  
2002: 16) 
   1.1 สนิคา้ (Products) การคดิคน้นวตักรรมใหมเ่ขา้สู่ตลาด ส่งผลใหต้ลาดผูบ้รโิภค
และตลาดธุรกจิมปีระสบการณ์ใหมใ่นการซือ หรอืการใชส้นิคา้ และประสบการณ์ทางกายภาพจาก
นวตักรรมเหล่านีส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ดา้นความรูส้กึของลกูคา้ เมื�อใดกต็ามที�นวตักรรมหนึ�ง
ไดร้บัการยอมรบัอย่างดจีากผูบ้รโิภค จะส่งผลใหม้กีารปรบัปรงุนวตักรรมในตลาดสนิคา้นั นๆ เพื�อให้
เกดิการไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั และกจ็ะมกีารลอกเลยีนแบบตามมา จนกลายเป็นสนิคา้ที�ไม่ม ี  
ความแตกต่าง หรอืเรยีกว่า “Commodity” 
   1.2 คุณภาพสนิคา้ (Quality) คุณภาพของสนิคา้เป็นสิ�งที�ลกูคา้สามารถสมัผสัได ้
โดยที�ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบคุณภาพกบัจาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายไป ถา้หากสนิคา้ในระดบัราคาใกลเ้คยีง
กนั แต่คุณภาพของตราสนิคา้ใดสนิคา้หนึ�งมคีุณภาพที�ดกีว่า กจ็ะเป็นการสรา้งประสบการณ์ทางบวก
ในการซือสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค และส่งผลใหเ้กดิการซือซําในที�สุด อยา่งไรกต็ามคุณภาพของสนิคา้ 
ยงัเป็นสิ�งที�ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการที�แตกต่างกนั 
   1.3 ราคา (Price) โครงสรา้งของราคาสนิคา้เป็นสิ�งที�ลกูคา้มองเหน็และรบัรูไ้ด ้ 
สนิคา้ที�มคีวามยดืหยุน่ของความตอ้งการและราคาตํ�า ลกูคา้จะใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นคุณภาพ 
ที�ไดร้บัมากกว่าปจัจยัดา้นราคา  ดงันั นองคก์รควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นนีควบคู่ไปกบักลยุทธ ์    
การสรา้งสมัพนัธภาพที�ดกีบัลุกคา้ไว ้
   1.4 ทาํเลที�ตั ง (Location) ทาํเลที�ตั งในการจดัแสดง และสาธติสนิคา้ยอ่มส่งผล   
ต่อ ประสบการณ์การเลอืกซือสนิคา้  
   1.5 การจดัส่งสนิคา้ (Delivery) การจดัส่งสนิคา้ในกรณีที�ลกูคา้มกีารรอ้งเรยีน 
เรื�องการเปลี�ยนสนิคา้ ทางบรษิทัควรจดัส่งสนิคา้ใหถ้งึมอืลกูคา้ดว้ยมอืของพนกังานเอง เพื�อสรา้ง
ความประทบัใจไดด้กีว่าการจดัส่งใหล้กูคา้ทางไปรษณยี ์นอกจากนีระยะเวลาในการจดัส่งกม็ผีล   
ต่อประสบการณ์ในการซือสนิคา้เช่นกนั  
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   1.6 กจิกรรมการตลาดที�จดั (Activities) การจดักจิกรรมพเิศษ เช่น งานเปิดตวั
สนิคา้ใหม ่กจิกรรมสาธติสนิคา้ กจิกรรมดงักล่าวจดัขึนเพื�อใหล้กูคา้ระลกึถงึสนิคา้ และกจิกรรม   
ทางการตลาดของบรษิทัอยูเ่สมอหลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากนีการสรา้งสื�อตอกยํา 
(Corporate identity) ซึ�งอาจอยูใ่นรปูของชํารว่ย ของที�ระลกึในงาน ยงัเป็นการตอกยําถงึจดุยนื    
ในโลกประสบการณ์ของลกูคา้ (Experiential Value Promise) 
   1.7 ทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ (Range) การที�ตราสนิคา้ผลติสนิคา้ที�มรีปูแบบ
หลากหลาย เพื�อใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกสนิคา้ที�ตรงกบัความต้องการของตนเองมากที�สุด รวมถงึทางเลอืก
ในการชาํระเงนิเพื�อซือสนิคา้ เช่น การชาํระดว้ยเงนิสด การผ่อนชาํระ เป็นต้น สิ�งเหล่านีจะสรา้ง
ประสบการณ์การตดัสนิใจซือของลกูคา้ไดด้กีว่าสนิคา้ที�มทีางเลอืกใหก้บัลกูคา้ไมม่ากนกั 
   1.8 ความยากง่ายในการซือ (Accessibility) สนิคา้หรอืบรกิารที�มช่ีองทางการจดั
จาํหน่ายที�หลากหลาย มรีา้นคา้ หรอืสาขายอ่ยจาํนวนมาก กย็อ่มเพิ�มโอกาสในการขาย และเป็น 
การเพิ�มประสบการณ์ในการซือของลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 
   1.9 การบรกิาร (Service) สาํหรบัตราสนิคา้ที�มช่ีองทางการจดัจาํหน่ายที�จาํกดั 
การเพิ�มการบรกิารใหม่ๆ  เป็นอกีช่องทางหนึ�งในการสรา้งประสบการณ์ใหก้บัลกูคา้ หรอืผูบ้รโิภค 
นอกจากนีการตกแต่งบรรยากาศทั งภายในและภายนอกรา้นคา้ใหส้วยงาม มสีิ�งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ รวมถงึพนกังานภายในรา้นใหค้วามช่วยเหลอืและคาํแนะนําในสิ�งที�ลกูคา้ตอ้งการถอืเป็น    
สิ�งหนึ�งที�สําคญั  
   1.10 สภาพแวดลอ้มในการซือ (Environment) การจดับรรยากาศที�ด ีและมี
อุปกรณ์สิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัลกูคา้ ตั งแต่ก่อนการซือ ระหว่างการซือ และหลงัการซือ รวมถงึ
การใชก้ลุ่มอา้งองิ (Testimonial) ที�ใหข้อ้มลูประสบการณ์ทางบวกเกี�ยวกบัสนิคา้ จะช่วยตอกยําให้
ลกูคา้เกดิความมั �นใจในการซือสนิคา้มากยิ�งขึน   
   1.11 ความพอเพยีงของสนิคา้ (Availability) ตราสนิคา้ หรอืองคก์รใดที�มสีนิคา้
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค ยอ่มส่งผลต่อประสบการณ์ทางบวกของลกูคา้ที�มี
ต่อตราสนิคา้  
  2. แนวทางการสร้างประสบการณ์จากความรู้สึกของลกูค้า   
   องคก์รที�วางกลยุทธข์องลกูคา้จากองคป์ระกอบความรูส้กึภายในของลกูคา้ จะเป็น
องคก์รที�สามารถสรา้งความแตกต่างใหต้นเองได ้องคก์รที�ตอ้งการวเิคราะหค์วามรูส้กึของลกูคา้ เพื�อ
นํามาใชใ้นการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้จะตอ้งเขา้ใจถงึความรูส้กึของลกูคา้ที�มต่ีอองคก์ร ความ รูส้กึ
ที�ธุรกจิสามารถสรา้งใหเ้กดิขึนกบัลกูคา้ในช่วงก่อนการซือ ระหว่างการซือ และหลงัการซือ เพื�อให้
ลกูคา้จดจาํเป็นเหตุการณ์ประทบัใจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   1. ความสนุกสนาน (Enjoyment) เช่น ความยนิด ีความปลืมปิต ิความสุข ขบขนั 
ภมูใิจ ผ่อนคลาย สบายใจ อิ�มใจ พอใจ ปลาบปลืม เพลดิเพลนิ ตื�นเตน้ เป็นตน้ 
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   2. ความรกั (Love) เช่น ความรูส้กึเป็นที�ยอมรบั เป็นมติร วางใจ เมตตา กรณุา 
ความผกูพนั ทุ่มเท เสยีสละ ไดร้บัความเคารพนบัถอื หลงใหล ชื�นชอบ 
   3. ความประหลาดใจ (Surprise) เช่น น่าตื�นใจ น่าพศิวง น่าอศัจรรยใ์จ และใน
องคก์รที�จาํเป็นตอ้งมกีารสรา้งตราสนิคา้ ประสบการณ์และความรูส้กึของลกูคา้กจ็าํเป็นตอ้งสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึคุณค่าที�ตราสนิคา้นั นๆ มอบใหล้กูคา้ 
   โดยรวมแลว้ความรูส้กึของลูกคา้ เป็นสิ�งที�พฒันาขึนมาไดเ้องในความคดิคํานึงของ
ลกูคา้ โดยไมต่อ้งอาศยัความพยายามของนกัการตลาด แต่โอกาสที�จะเกดิความรูส้กึไม่ดทีี�ส่งผลต่อ
ประสบการณ์ของลกูคา้มคีวามเป็นไปไดส้งู เนื�องจากความรูส้กึของลกูคา้เป็นสิ�งที�ซบัซอ้น ในช่วงเวลา
หนึ�งๆ ลกูคา้อาจมคีวามรูส้กึหลากหลายปะปนกนั และความรูส้กึของลกูคา้ยงัเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา 
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ดว้ยการวางแผน และการออกแบบจุดตดิต่อเพื�อสรา้งความรูส้กึบางอย่าง
ในทศิทางที�สนบัสนุนตราสนิคา้จงึเป็นสิ�งจาํเป็น 
 กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
  ชมทิ (Schmitt.  2003: 25-30) นําเสนอกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ (CEM 
Framework) ม ี5 ขั นตอน เพื�อใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์ตามที�องคก์รไดว้างแผนไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 

 
 ที�มา: Schmitt, Bernd. H.  (2003).  Customer Experience Management:                    
A Revolutionary Approach to Connecting with Your Customers. p 25. 

ขั นตอนที� 1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้  
(Analyzing the experiential world of the customer) 

ข ั นตอนที� 2 การกาํหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้  
(Building the experiential platform) 

ขั นตอนที� 3 การออกแบบประสบการณ์ที�มตี่อตราสนิคา้  
(Designing the brand experience) 

ข ั นตอนที� 4 การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้   
(Structuring the customer interface) 

ข ั นตอนที� { การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง  
(Engaging in continuous innovation) 
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  ขั Aนตอนที� 1 การวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลกูค้า (Analyzing the 
experiential world of the customer)  
   การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลูกคา้ ในที�นีหมายรวมถงึผูบ้รโิภค ซึ�งองคก์ร
จาํเป็นต้องวเิคราะหค์วามต้องการจากโลกประสบการณ์ของลูกคา้ รวมถงึวถิกีารดาํเนินชวีติของ
ผูบ้รโิภค ตลอดจนปญัหาที�ลกูคา้เคยเผชญิ ตั งแต่ช่วงก่อนซือ ระหว่างการซือ และหลงัการซือ การวจิยั
ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกูคา้ พฤตกิรรมการซือ และการใชส้นิคา้ ยอ่มเป็นขอ้มลูสาํคญัในการออกแบบกลยุทธ ์
ตราสนิคา้ กลยุทธก์ารเจาะตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจน การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์และกลยุทธ์
การออกแบบตราสนิคา้ ขอ้มลูเหลานีเป็นขอ้มลูในเชงิลกึ การวจิยัที�จะใชเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 
เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสมัภาษณ์กลุ่มย่อย เป็นต้น 
   ขอ้มลูประสบการณ์ของลกูคา้ที�จาํเป็นตอ้งคน้หาและวเิคราะหเ์ป็นประสบการณ์ใน 
3 ช่วงเวลา หรอืขณะของการตดิต่อ (Moment of contacts) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ก่อนการซือหรอื
การรบับรกิาร ประสบการณ์ระหว่างการซือหรอืการรบับรกิาร และประสบการณ์หลงัการซือหรอืการ
รบับรกิาร ทั งนีการวจิยัสอบถามขอ้มลูประสบการณ์ลกูคา้อาจจดัทําในช่วงที�มกีารซือสนิคา้หรอืรบั
บรกิาร โดยเป็นการสอบถามจากประสบการณ์ในอดตีกเ็ป็นได ้
   การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ ประกอบดว้ย 4 ขั นตอน ไดแ้ก่ 
    1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการบรหิารประสบการณ์ องคก์รจาํเป็นตอ้ง
กําหนดกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ไวอ้ย่างชดัเจน 
    2. การแบ่งโลกประสบการณ์ลกูคา้ ชมทิ (Schmitt.  2003: 62-63) ไดแ้บ่งโลก
ประสบการณ์ลกูคา้ จาํแนกตามประเภทของการใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร (Customer touch) เพื�อสมัผสั
ประสบการณ์ลกูคา้ แบ่งเป็นเป็น 4 ระดบั ดงันี 
     2.1 ประสบการณ์จากสงัคม หรอืธุรกจิที�สงักดั ใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร คอื 
หนงัสอื นิตยสาร ภาพยนตร ์กจิกรรมพเิศษ 
     2.2 ประสบการณ์จากการใช ้และการบรโิภค ใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร คอื 
นิตยสารเน้นวถิชีวีติ เช่น วารสารท่องเที�ยว นิตยสารสุขภาพ เป็นตน้ 
     2.3 ประสบการณ์จากกลุ่มสนิคา้ ใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร คอื นิตยสารเฉพาะ
ดา้น เช่น วารสารสาํหรบัลกูคา้ หรอืสมาชกิ 
     2.4 ประสบการณ์ที�มต่ีอสนิคา้หรอืตราสนิคา้ ใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร คอื 
ซดีรีอม บตัรอวยพรวนัเกดิใหล้กูคา้ โลโก ้ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์สถานที�ใหบ้รกิาร 
    3. ตดิตามประสบการณ์โดยรวมของลูกคา้ ในจุดตดิต่อที�สมัผสัประสบการณ์
ของลูกคา้ เพื�อทาํความเขา้ใจวธิกีารหรอืหนทางที�ประสบการณ์ของลูกคา้จะไดร้บัการเพิ�มพูน     
ในทุกขั นตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือของลูกคา้ ธุรกจิมโีอกาสสรา้งจุดตดิต่อในแต่ละขั นตอน
ของกระบวนการตดิสนิใจซือของลูกคา้ แต่จุดตดิต่อดงักล่าวอาจจะสมัผสัถงึประสบการณ์ของ
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ลูกคา้ไดด้ว้ย ธุรกจิจงึจาํเป็นต้องคน้หาและวเิคราะหข์อ้มลูประสบการณ์ที�ลูกคา้คาดหวงัหรอื
ต้องการ ในแต่ละขั นตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ 
    4. วเิคราะหส์ํารวจคู่แขง่ที�มอียู ่ตลอดจนสาํรวจคู่แขง่ว่ามโีปรแกรมการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้หรอืไมอ่ยา่งไร เนื�องจากประสบการณ์ที�ลกูคา้ไดร้บัจากคู่แขง่ยอ่มส่งผลต่อ 
ความคาดหวงัที�มต่ีอประสบการณ์จากสนิคา้หรอืการบรกิารขององคก์ร 
  ขั Aนตอนที� 2 การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลกูค้า (Building the 
experiential platform)    
   โครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ทาํหน้าที�สื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายทั งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื�อตอกยําว่าองคก์ร ตราสนิคา้ และผลติภณัฑข์ององคก์รมจีดุยนืหรอืจดุเด่นใน
ดา้นใด นําเสนอคุณค่าอะไรกบักลุ่มลกูคา้บา้ง (ชื�นจติต ์แจง้เจนกจิ.  2549: 69) 
   โครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
    1. จดุยนืในโลกประสบการณ์ของลกูคา้ (Experiential positioning) เป็น    
การกําหนดจุดยนื หรอืจุดเด่นที�มคีวามหมายในโลกประสบการณ์ลูกคา้ โดยเขยีนเป็นประโยค      
ที�กลุ่มเป้าหมายรบัรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน จุดยนืในโลกประสบการณ์ลูกคา้ จะทาํหน้าที�เหมอืนกบั
ตําแหน่งของผลติภณัฑ ์เป็นจุดเด่นที�องคก์รทาํไดจ้รงิ และเป็นจุดเด่นที�กลุ่มเป้าหมายต้องการ 
    2. สญัญาคุณค่าเพิ�มจากประสบการณ์ (Experiential Value Promise or 
EVP) ซึ�งเป็นการเน้นยําว่า จดุยนืในโลกประสบการณ์ของลกูคา้ จะมอบคุณค่าอะไรใหล้กูคา้บา้ง  
ซึ�งธุรกจิจาํเป็นตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดเ้ช่นกนั สรา้งคุณค่าดงักล่าวใหเ้กดิขึนจรงิ ก่อนที�จะประกาศสญัญา
ใหก้ลุ่มลกูคา้ทราบ ชมทิ (Schmitt.  2003: 105-106) ใหค้าํแนะนําในการออกแบบสญัญาเพิ�มตาม
ประเภทประสบการณ์ ดงันี 
     2.1 ประสบการณ์จากประสาทสมัผสั (Sense experience) ไดแ้ก่ 
      - ประสบการณ์ผ่านสายตา เช่น ส ีการออกแบบ การตกแต่งสถานที�
ใหบ้รกิาร 
      - ประสบการณ์ผ่านเสยีง เช่น เสยีงเพลงในสถานที�ใหบ้รกิาร สาํเนียง 
คาํพดูของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร หรอืพนกังานรบัโทรศพัทใ์นศูนยบ์รกิารลกูคา้ 
      - ประสบการณ์ผ่านการสมัผสั เช่น เกา้อีนั �งสบาย มบีรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต 
      - ประสบการณ์ผ่านกลิ�น เช่น กลิ�นหอมของกาแฟในธนาคาร กลิ�น
เทยีนหอมในสถานออกกําลงักาย 
      - ประสบการณ์ผ่านรสชาต ิเช่น เครื�องดื�มสมนุไพรที�ใหบ้รกิารลกูคา้
ที�มาเยี�ยมชมบา้นตวัอยา่งในโครงการ เพื�อใหต้รงกบัจุดยนืในโลกประสบการณ์ของลกูคา้ที�เป็น 
“บา้นสมัผสัธรรมชาต”ิ 
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     2.2 ประสบการณ์จากความรูส้กึ (Feel experience) เป็นส่วนของ
ความรูส้กึภายในและอารมณ์ของลกูคา้ ซึ�งลกูคา้มกัจะจดจาํประสบการณ์ดีๆ ไดเ้มื�อลกูคา้มอีารมณ์
ความรูส้กึในทางบวก ซึ�งมตีั งแต่ความรูส้กึบวกเพยีงเลก็น้อย ไปจนถงึความรูส้กึชอบ สนุกสนาน 
ภมูใิจ 
     2.3 ประสบการณ์จากความคดิ (Think experience) การเปิดโอกาสให้
ลกูคา้ไดถ่้ายทอดความคดิออกมาเป็นรปูธรรม เช่น กจิกรรมการเวริค์ชอ็ป เป็นการเพิ�มพนู
ประสบการณ์ทางบวกต่อตราสนิคา้ได ้
     2.4 ประสบการณ์จากการปฏบิตั ิ(Act experience) เกดิจากการสาธติ 
หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึวธิปีฏบิตัทิี�เป็นทางใหมส่ําหรบัลกูคา้ เช่น กจิกรรมการอบรมความรูด้า้นธุรกจิ 
การสมัภาษณ์ลกูคา้ที�มปีระสบการณ์ทางบวกต่อสนิคา้หรอืการบรกิารขององคก์ร เป็นลกูคา้         
ที�ประสบความสาํเรจ็จากการใชส้นิคา้หรอืการบรกิารขององคก์ร เพื�อถ่ายทอดบอกต่อประสบการณ์
ดงักล่าวกบัลกูคา้อื�นๆที�เรยีกว่า เป็นคาํยนืยนัรบัรองจากกลุ่มอา้งองิ (Testimonials) 
     2.5 ประสบการณ์ทางสงัคม (Social experience) เป็นประสบการณ์ดีๆ    
ที�เกดิจากการที�ลกูคา้ไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มในสงัคม เป็นส่วนหนึ�งทางกจิกรรมที�องคก์ารจดัขึนเพื�อ
สมาชกิ เช่น การเชญิลกูคา้เขา้รว่มทํากจิกรรมสาธารณกุศลที�องคก์รจดัขึน การประมลูของใชข้อง
บุคคลที�มชีื�อเสยีงในสงัคม 
    3. การนํากลยุทธก์ารออกแบบโครงสรา้งประสบการณ์ของลกูคา้ไปปฏบิตัใิช ้
(Overall implementation theme) เป็นการนําจดุยนืโลกประสบการณ์ของลกูคา้และสญัญาคุณค่า
เพิ�มจากประสบการณ์ไปใชใ้นการสื�อสารและสรา้งประสบการณ์ที�ดขีองลกูคา้ 
  ขั Aนตอนที� 3 การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อตราสินค้า (Designing the brand 
experience 
   การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอตราสนิคา้ โดยเริ�มตน้ดว้ยการนํากลยุทธก์าร
ออกแบบโครงสรา้งประสบการณ์โดยรวมของลกูคา้ไปปฏบิตั ิเพื�อสรา้งความรูส้กึที�ดต่ีอตราสนิคา้   
ในแงข่องการประจกัษ์แก่สายตาและความรูส้กึ (Look and feel) เพื�อสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑ ์สสีนัของกล่อง และเพื�อสรา้งประสบการณ์ที�ดจีากสื�อและเอกสารเสนอขายของ
องคก์ร เช่น แผ่นพบั โฆษณาผ่านสิ�งพมิพ ์สื�อกระจายเสยีง การออกแบบเวบ็ไซต ์เป็นคน้ 
   ประสบการณ์ที�ดต่ีอตราสนิคา้ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบที�อยู่นิ�ง (Static 
elements) เช่น โลโก ้ป้ายสญัลกัษณ์ บรรจุภณัฑ ์แผ่นพบั เป็นต้น ซึ�งเป็นลกัษณะทางกายภาพ และ
องคป์ระกอบที�เปลี�ยนแปลงได ้(Dynamic elements) ซึ�งเกดิขึนขณะที�ลกูคา้กําลงัตดิต่อกบัองคก์ร   
ที�ลกูคา้สมัผสัได ้เช่น วธิกีารพดู การใหบ้รกิารของพนกังานที�มต่ีอลกูคา้ ทศันคตต่ิอการใหบ้รกิาร
ของพนกังาน เป็นตน้ ส่งผลต่อความรูส้กึจากภายในลกูคา้ กล่าวไดส้องอยา่งว่า ประสบการณ์ของ
ลกูคา้เกดิจากองคป์ระกอบสําคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะภายนอก หรอืลกัษณะทางกายภาพ
ของตราสนิคา้ (Physical element) และความรูส้กึจากภายในของลกูคา้ (Emotional element) 
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  ขั Aนตอนที� 4 การออกแบบจดุติดต่อกบัลูกค้า (Structuring the customer 
interface)  
   ในกระบวนการบรหิารประสบการณ์ของลกูคา้ ขั นตอนที�ส่งผลต่อประสบการณ์   
ที�เหนือความคาดหวงัของลกูคา้ คอื การออกแบบจดุตดิต่อลกูคา้ (Touch points) โดยมเีป้าหมาย
สาํคญัในการสรา้งสมัผสัที�สามารถเชื�อมโยงสนิคา้หรอืการบรกิารขององคก์รใหเ้ขา้ไปอยูใ่นวถิชีวีติ
ของลกูคา้ ทั งก่อนการซือ ระหว่างการซือ และหลงัการซือ เพื�อสรา้งเป็นเหตุการณ์น่าประทบัใจ 
   จดุตดิต่อประสบการณ์ลกูคา้ เป็นการแลกเปลี�ยนขา่วสารขอ้มลูและการบรกิาร
ระหว่างลกูคา้กบัองคก์ร โดยผ่านจุดตดิต่อสาํคญัที�ลกูคา้มโีอกาสตดิต่อกบัองคก์ร ทั งก่อนการขายหรอื
การบรกิาร ระหว่างการขายหรอืการบรกิาร และหลงัการขายหรอืการบรกิาร ซึ�งอาจเกดิขึนในขณะที�
พนกังานขายของกําลงัแนะนําใหข้่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของลกูคา้ หรอือาจจะเกดิขึน
ผ่านทางโทรศพัท ์หรอืทางอเีมล ์สอบถามขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์เป็นต้น  ทั งนีในการออกแบบจุดตดิต่อ
เพื�อสรา้งประสบการณ์ความรูส้กึที�ดกีบัลกูคา้นั นจาํเป็นต้องสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการ
ของลกูคา้ ประกอบดว้ย การเกบ็บนัทกึขอ้มลูประวตัลิกูคา้ และขอ้มลูประวตักิารตดิต่อกบัลกูคา้ ทั งใน
แงข่อ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Schmitt.  2003: 141; ชื�นจติต ์แจง้เจนกจิ. 2549: 75) 
   ชมทิ (Schmitt.  2003: 142-143) ไดแ้บ่งประเภทของจุดตดิต่อประสบการณ์ออก
ตามประเภท และลกัษณะของการแลกเปลี�ยนขา่วสารขอ้มลู ดงันี    
   1. จุดตดิต่อประสบการณ์ทางตรง (Face-to-face) เป็นจดุตดิต่อประสบการณ์ที� 
ผูซ้ือหรอืลกูคา้เผชญิหน้ากบัผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง ซึ�งมขีอ้ด ีคอื มคีวามยดืหยุน่สูง เนื�องจาก
ลกูคา้อยูใ่นสถานที�และช่วงเวลาเดยีวกนักบัผูบ้รกิาร ทําใหส้ามารถปรบัแต่งรายละเอยีดข่าวสารที�จะ
ส่งผลต่อประสบการณ์ไดม้ากที�สุดเท่าที�จะทําได ้แต่มขีอ้เสยี คอื ความถี�ในการใชจุ้ดตดิต่อประสบการณ์
โดยตรงมน้ีอย หรอืหากตอ้งการเพิ�มความถี�กอ็าจตอ้งใชต้น้ทุนของจดุตดิต่อประสบการณ์สงูขึน  
ตวัอยา่งจุดตดิต่อประสบการณ์โดยตรง ไดแ้ก่ บรรยากาศหรอืสถานที�ใหบ้รกิาร (Store retailing)  
การบรกิารโดยพนกังานหรอืการบรกิารแบบส่วนตวั (Personal service/ Personalizes service) และ
การจดักจิกรรมพเิศษ (Event marketing) โดยเน้นรายละเอยีดและบรรยากาศของการจดังานใหต้รง
กบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร 
   2. จดุตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม (Personal-but-distant) เป็นจดุตดิต่อ
ประสบการณ์ที�เน้นความเป็นกนัเอง ความเป็นส่วนตวักบัลกูคา้ แต่ผูใ้หบ้รกิารกบัลูกคา้ไมไ่ดอ้ยูใ่น
สถานที�เดยีวกนั ซึ�งอาจเป็นการถ่ายทอดความรูส้กึห่วงใย ความวางใจ ที�ผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิาร
ตอ้งการมอบใหล้กูคา้ผ่านสื�อบุคคล (Personal communication) ไดแ้ก่ คาํยนืยนัรบัรองจากลกูคา้
หรอืกลุ่มอา้งองิที�มปีระสบการณ์ทางบวก และสื�อที�ไมใ่ช่บุคคล (Non-personal communication) 
ไดแ้ก่ สื�อสิ�งพมิพ ์สื�อโทรศพัท ์สื�อกระจายเสยีง      
   3. จดุตดิต่อประสบการณ์ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic) ไดแ้ก่ เวบ็ไซตแ์ละ
อเีมลท์ี�ใหข้อ้มลูขา่วสาร และบรกิารส่งขอ้ความสั นผ่านโทรศพัทเ์คลื�อนที� (SMS) เป็นตน้ 
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   จดุตดิต่อประสบการณ์ขา้งตน้จะกลายเป็นจดุตดิต่อที�สามารถสรา้งเหตุการณ์     
น่าประทบัใจไดก้ต่็อเมื�อผูบ้รหิารหรอืนักการตลาดสามารถเลอืกใชส้่วนประสมของจุดตดิต่อ
ประสบการณ์ที�ตรงกบัพฤตกิรรมความสนใจและความต้องการของลกูคา้ โดยมุง่หวงัใหเ้กดิ
ประสบการณ์ที�ด ีความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ เพิ�มขึน       
ตามที�กําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์กบัลกูคา้  
  ขั Aนตอนที� 5 การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง (Engaging in continuous 
innovation)  
   องคก์รที�เลอืกกลยุทธก์ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เป็นหนึ�งในกลยุทธห์ลกั  เพื�อ
สรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่เมื�อนําการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ไปปฏบิตัใิชแ้ลว้ อาจพบว่า 
ระยะเวลาต่อมาคู่แข่งลอกเลยีนแบบ และลกูคา้ที�มปีระสบการณ์กบัโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ขององคก์รแลว้ กย็อ่มมคีวามคาดหวงัต่อประสบการณ์ที�จะไดร้บัจากองคก์รสงูขึนไปอกี        
การสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ดว้ยกลยทุธแ์ละการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ตลอดจนสามารถ
เพิ�มพูนประสบการณ์ทางบวกต่อตราสนิคา้ขององคก์รไดอ้กี จงึจาํเป็นตอ้งพฒันากลยุทธแ์ละโปรแกรม
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ในลกัษณะที�เป็นนวตักรรมของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ออกสู่
ตลาดอยา่งต่อเนื�อง (Continuous innovation) 
   นวตักรรมที�องคก์รจาํเป็นตอ้งพฒันาขึน เป็นไปไดท้ั งการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ที�  
ไมเ่คยมผีูผ้ลติรายใดนําเสนอสู่ตลาด (Breakthrough product) สนิคา้ใหมท่ี�ช่วยใหผู้บ้รโิภคหรอืลกูคา้ 
มคีวามสะดวกสบายในการดาํเนินชวีติ เช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า เครื�องซกัผา้ หรอืเป็นการปรบัเปลี�ยน
นวตักรรมที�มอียูเ่พยีงเลก็น้อย (Small innovation) เช่น พฒันาเครื�องปรบัอากาศใหม้เีครื�องฟอก
อากาศในตวั นอกจากนี องคก์รยงัสามารถสรา้งหรอืปรบัเปลี�ยนนวตักรรมดา้นการตลาดเพื�อสรา้ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การจดักจิกรรมพเิศษเพื�อเปิดตวันวตักรรรมใหม ่การชงิโชคผ่านบรกิาร SMS 
เป็นต้น 
 กระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคลเพื�อสร้างประสบการณ์ที�ดีกบัลกูค้า  
  ชมทิ (Schmitt.  2003: 219-221) นําเสนอกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื�อ
สรา้งประสบการณ์ที�ดกีบัลูกคา้ ซึ�งม ี5 ขั นตอน ทั งนีเมื�อบุคลากรมทีศันคตคิวามรูส้กึ และ
ประสบการณ์ที�ดกีบัการทาํงานแลว้ บุคลากรย่อมสามารถทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจ ในการสรา้ง
ประสบการณ์ที�ดใีหเ้กดิขึนกบัลูกคา้ได ้(ชื�นจติต์ แจง้เจนกจิ.  2549: 180) 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื�อสรา้งประสบการณ์ที�ดกีบัลูกคา้ 

 
 ที�มา: Schmitt, Bernd. H.  (2003).  Customer Experience Management:                    
A Revolutionary Approach to Connecting with Your Customers. p. 220. 
 
  ขั Aนตอนที� 1 รบัสมคัรบคุลากร (Recruiting employees)  
   เมื�อตอ้งรบัสมคัรบุคลากรที�ทาํหน้าที�เป็นจดุตดิต่อประสบการณ์ สิ�งที�ตอ้งทํา
นอกเหนือจากการตรวจสอบขอ้มลูเบืองตน้ในใบสมคัรงานแลว้ ควรพจิารณาประวตัแิละทศันคตทิี�
สาํคญัต่อการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้  เช่น ประสบการณ์ในการเขา้รว่มหรอืจดักจิกรรมต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ในรปูแบบต่างๆ  
  ขั Aนตอนที� 2 การฝึกอบรมเพื�อการส่งมอบประสบการณ์ (Training for 
experience delivery)  
   การฝึกอบรมเพื�อใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจและสามารถออกแบบวธิสีรา้ง
ประสบการณ์ที�ดกีบัลกูคา้ดว้ยวธิต่ีางๆ ทุกคนมสี่วนและสทิธิ �ที�จะออกแบบแนวทางการสรา้ง
ประสบการณ์ที�ดกีบัลกูคา้ โดยอยูบ่นพืนฐานความคดิที�ว่า “เอาใจลกูคา้มาใส่ใจเรา”  
  ขั Aนตอนที� 3 มอบสิ�งจงูใจและรางวลัแก่บคุลากร (Providing incentives and 
rewards)  
   การมอบสิ�งจงูใจและรางวลัควรมคีวามละเอยีดอ่อนในการสงัเกตพฤตกิรรมของ
บุคลากรที�สามารถส่งผลต่อประสบการณ์ที�ดกีบัลกูคา้ และมคีวามยตุธิรรม 
  ขั Aนตอนที� 4 วดัและประเมินพฤติกรรมเทียบกบัมาตรฐาน (Measuring 
behavior against experience standards)  

รบัสมคัรบุคลากร

การฝึกอบรมเพื�อการสง่มอบประสบการณ์

มอบสิ�งจงูใจและรางวลัแก่บุคลากร

วดัและประเมนิพฤตกิรรมเทยีบกบัมาตรฐาน

สรา้งการมสีว่นรว่มในโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้

1 

2 

3 

4 

5 
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   การวดัและประเมนิผลพฤตกิรรม โดยเริ�มตน้การกําหนดประเดน็ หรอืดชันีที�วดัผล
การทํางาน เช่น จาํนวนลกูคา้ที�เขา้รว่มกจิกรรม จากนั นจงึเป็นการกําหนดมาตรฐาน หรอืเกณฑท์ี�ใช้
ในการประเมนิผล บุคลากรที�ปฏบิตังิานไดส้งูกว่าเกณฑม์าตรฐาน คอื ตวัแทนของบุคลากรที�จะสรา้ง
เป็นตน้แบบใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติาม 
  ขั Aนตอนที� 5 สร้างการมีส่วนร่วมการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Providing the 
right employee experience)  
   เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการออกแบบกลยทุธก์ารบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้หรอืใหค้ําแนะนําแก่ผูบ้รหิารในการออกแบบกลยทุธก์ารบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ ผูบ้รหิารตอ้งเปิดใจกวา้ง ยอมรบัความคดิเหน็ของบุคลากร คดัเลอืกความคดิเหน็ที�ดนํีามา
ปรบัใช ้เพื�อสรา้งความมสี่วนรว่ม พรอ้มทั งกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม  
 
การบริการของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
 การบรกิารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ประกอบดว้ย ความหมายและการบรกิาร
ของหอ้งสมดุ ความหมายและบทบาทของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทย มรีายละเอยีดดงันี  
 ความหมายของการบริการ 
  เลฟิลอ็คและไรท ์(Lovelock; & Wright.  2002: 6) กล่าวว่า การบรกิารเป็นปฏกิริยิา
หรอืการปฏบิตังิานที�ฝา่ยหนึ�งเสนอใหอ้กีฝา่ยหนึ�ง แมว้่ากระบวนการอาจผกูพนักบัตวัสนิคา้กต็าม 
แต่ปฏบิตักิารกเ็ป็นสิ�งที�มองไมเ่หน็ จบัตอ้งไมไ่ด ้และไม่สามารถครอบครองได ้และการบรกิารยงั
เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิที�สรา้งคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน์ใหแ้ก่ผูร้บับรกิารในเวลาและสถานที�
เฉพาะแห่ง อนัเป็นผลมาจากการที�ผูร้บับรกิารหรอืผูแ้ทนนําเอาความเปลี�ยนแปลงมาให ้ 
  กรอนรสู (Gronroos.  2007) กล่าวว่า การบรกิาร เป็นกระบวนการที�ประกอบไปดว้ย
กจิกรรมหลายขั นตอน ซึ�งส่วนใหญ่เกดิจากการที�ผูบ้รโิภคเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธร์ว่มกบัพนกังานผู้
ใหบ้รกิาร เครื�องมอืของกจิการ หรอืระบบการบรกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อแกไ้ขปญัหาใหก้บั
ผูบ้รโิภค  
  คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller.  2009: 386) กล่าวว่า การบรกิารเป็นการ
กระทํา หรอืการแสดงออกที�บุคคลกลุ่มหนึ�งนําเสนอใหก้บับุคลอื�น โดยการกระทาํหรอืแสดงออก
เหล่านั นไมส่ามารถจบัตอ้งไดแ้ละไมส่ามารถยดึครองความเป็นเจา้ของ ซึ�งผลที�ผูบ้รโิภคไดร้บัจาก
การบรกิาร อาจมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้ที�มลีกัษณะทางกายภาพหรอืไมก่ไ็ด ้
  ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์ (2546: 18) กล่าวว่า การบรกิารเป็นกจิกรมของกระบวนการส่ง
มอบสนิคา้ที�ไม่มตีวัตน (Intangible goods) ของธุรกจิใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยสนิคา้ที�ไม่มตีวัตนนั น
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารจนนําไปสู่ความพงึพอใจได ้
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  พภิพ อุดร (2547: 9-10) กลา่วว่า การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการนําเสนอ
อรรถประโยชน์ หรอืคุณค่าที�ผูบ้รโิภคตอ้งการ โดยผ่านกจิกรรมหรอืการดาํเนินการที�ผูใ้หบ้รกิาร
มอบใหก้บัผูร้บับรกิาร ทั งนี ในการใหบ้รกิารนั นอาจมกีารใชอุ้ปกรณ์หรอืเครื�องมอืต่างๆ หรอือาจจะ
เป็นการกระทําลว้นๆ โดยที�ไมใ่ชก้ารอุปกรณ์หรอืเครื�องมอืใดๆกไ็ด ้กล่าวอกีนยัหนึ�งคอื การบรกิาร
หมายรวมถงึตั งแต่การกระทาํที�อํานวยประโยชน์ในลกัษณะที�เป็นนามธรรมลว้นๆ โดยไม่มวีสัดุ 
สิ�งของหรอืสนิคา้เป็นส่วนประกอบสาํคญัของการกระทํานั นๆ จนถงึการกระทําที�เป็นส่วนเสรมิหรอื
เพิ�มเตมิใหก้บัสนิคา้ ตลอดจนการกระทาํที�ส่งผลใหไ้ดร้บัสิ�งของที�เป็นรปูธรรม 
  สรปุไดว้่า การบรกิาร คอื กระบวนการนําเสนออรรถประโยชน์ หรอืคุณค่าที�ผูบ้รโิภค
ตอ้งการ โดยผ่านกจิกรรมหรอืการดําเนินการที�ผูใ้หบ้รกิารมอบใหก้บัผูร้บับรกิาร ซึ�งเป็นสิ�งที�มองไม่
เหน็ จบัตอ้งไมไ่ด ้และยดึครอบครองความเป็นเจา้ของไมไ่ด ้
   ลกัษณะเฉพาะของการบริการ  
   การบรกิารมลีกัษณะเฉพาะที�มคีวามแตกต่างจากลกัษณะของสนิคา้ทั �วไป ดงันี 
   1. ลกัษณะที�ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) เป็นลกัษณะที�เด่นชดัที�สุดเพราะ
การบรกิารเป็นการแสดงออกหรอืการกระทําไมใ่ช่วตัถุ ดงันั นผูร้บับรกิารจงึไมส่ามารถมองเหน็ รบัรู้
รสชาต ิหรอืสมัผสั เหมอืนกบัการซือสนิคา้ทั �วไปได ้และยากต่อการประเมนิ (Zeithaml; Bitner; & 
Gremler.  2009) เมื�อการบรกิารเป็นสิ�งที�ยากต่อการมองเหน็และประเมนิไดผู้บ้รโิภคจงึพยายาม
มองหาจดุเด่นในคุณภาพของการบรกิาร ซึ�งสามารถมองเหน็ไดจ้ากสิ�งต่างๆ เช่น สถานที�ใหบ้รกิาร 
ผูใ้หบ้รกิาร อุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร การสื�อสารการตลาด ราคา เป็นตน้ เพื�อเป็นการลดความเสี�ยง
ในการตดัสนิใจ องคก์รหรอืหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารจงึตอ้งพยายามที�จะใหค้วามสาํคญักบัการนําเสนอ
สิ�งที�จบัตอ้งไดม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํไดเ้พื�อใหเ้กดิเป็นจดุเด่นและแตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื�น  
(Gronroos.  2007) 
   2. ลกัษณะที�ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้(Inseparability) เป็นลกัษณะของการ
เกดิขึนพรอ้มกนัระหว่างการผลติและการบรโิภค ในช่วงเวลาเดยีวกนั โดยทั งผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิารจะตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์นัและมสี่วนรว่มในกระบวนการของการบรกิารนั นๆ ซึ�งผลของการ
บรกิารจะขึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูร้บับรกิารแต่ละคน กล่าวคอื ผูใ้หบ้รกิารจะมกีารส่งมอบ
บรกิารไปยงัผูร้บับรกิารโดยผ่านพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งนอกจากผูร้บับรกิารจะประเมนิผลจาก
ประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการบรกิารนั นๆแลว้ ผูร้บับรกิารยงัประเมนิการแสดงออกของพนกังานอกี
ดว้ย เช่น ในการตรวจรกัษาแพทยแ์ละคนไขจ้ะตอ้งอยูส่ถานที�เดยีวกนั ส่วนกรณกีารปรกึษาปญัหา
ทางกฎหมายทางโทรศพัท ์แมผู้ใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารจะอยูค่นละสถานที� แต่ทั งสองฝา่ยกไ็ม่
สามารถแยกออกจากกนัไดใ้นช่วงเวลาที�ใหบ้รกิารนั น (Zeithaml; Bitner; & Gremler.  2009) 
   3. ลกัษณะที�ไมส่ามารถกกัตุนเกบ็รกัษาการบรกิารได ้(Perishability) การบรกิาร
ไมส่ามารถเกบ็สะสม กกัตุน นํามาขายซํา หรอืกลบัมาบรกิารซําใหมไ่ด ้ซึ�งลกัษณะที�ไมส่ามารถ
กกัตุนไดนี้ ถอืเป็นลกัษณะเด่นของการบรกิารที�แตกต่างจากสนิคา้อย่างชดัเจน กล่าวคอืสนิคา้
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สามารถที�จะจดัเกบ็และนํากลบัมาขายใหมห่รอืหากผูบ้รโิภคเกดิความไมพ่อใจกส็ามารถนําสนิคา้
เหล่านั นกลบัมาคนืได ้ในทางตรงกนัขา้มหากมกีารนําเสนอการบรกิารแลว้ แต่ผูบ้รโิภคไมต่อ้งการ 
การนําเสนอเหล่านีกจ็ะเป็นสิ�งสญูเปล่าไปในทนัท ีลกัษณะที�ไมส่ามารถกกัตุนเกบ็รกัษาไดนี้ จะไม่
ทาํใหเ้กดิปญัหาใดๆถา้หากสามารถจดัการกบัระดบัอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ให้
สมดุลกนั ดงันั นนกัการตลาดจะตอ้งมกีารจา้งพนกังานที�ทาํหน้าที�ใหบ้รกิารใหม้จีาํนวนเหมาะสมกบั
จาํนวนผูม้าใชบ้รกิาร (Zeithaml; Bitner; & Gremler.  2009) 
   4. ลกัษณะความไมค่งที�และมคีวามหลากหลายของการบรกิาร (Heterogeneity/ 
Variability) การบรกิารมหีลายปจัจยัที�ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในขณะที�ใหบ้รกิาร เช่น  
ผูใ้หบ้รกิาร สถานที�ที�ใหบ้รกิาร เวลาที�ใหบ้รกิาร วธิทีี�ใหบ้รกิาร รวมไปถงึปจัจยัดา้นผูบ้รโิภค เช่น 
การที�ผูบ้รโิภคเองเขา้มารบับรกิารไมต่รงเวลา จนทาํใหไ้ดร้บับรกิารไมค่รบถว้นในทุกขั นตอน เป็น
ตน้ (Kotler; & Keller.  2009) ซึ�งผูใ้หบ้รกิารจะไมส่ามารถควบคุมตวัแปรเหล่านั นไดท้ั งหมด 
โดยเฉพาะปจัจยัทางดา้นผูบ้รโิภค ยิ�งไปกว่านั น ในกรณทีี�ผูบ้รโิภคไมส่ามารถอธบิายความตอ้งการ
ของตนไดอ้ยา่งครบถว้น กจ็ะยิ�งทําใหผ้ลลพัธใ์นการบรกิารไมค่งที�มากยิ�งขึน  (Zeithaml; Bitner; & 
Gremler.  2009) 
  การบรกิารเป็นกจิกรรมที�เกดิพรอ้มกบัการบรโิภค (Real-time) จงึเป็นการยากในการ
ที�ผูใ้หบ้รกิารจะควบคุมคุณภาพการบรกิาร (Service quality control) ใหม้คีวามคงที�ก่อนส่งมอบ
บรกิารแก่ผูบ้รโิภคทุกครั ง (Hoffman; & Bateson.  2006) ดงันั นปจัจยัของการบรกิารทั งหมดที�
กล่าวมา ลว้นส่งผลใหท้ั งขั นตอนในการบรกิารและผลของการบรกิารมคีวามหลากหลาย มมีาตรฐาน
ในการใหบ้รกิารลกูคา้ที�ไมส่มํ�าเสมอ คุณภาพของผลการบรกิารไมค่งที� เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นภาษี
อากร อาจใหบ้รกิารอยา่งกระตอืรอืรน้ในตอนเชา้ของวนั แต่อาจใหบ้รกิารอย่างเหนื�อยลา้ในช่วงบ่าย 
ดงันั นนกัการตลาด ตอ้งทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความมั �นใจในการเลอืกซือบรกิาร โดยอาจมสี่วนของ  
การรบัประกนัการบรกิาร โดยใหค้าํมั �นสญัญาถงึผลประโยชน์ที�ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากการรบับรกิาร 
นอกจากนีตอ้งมกีารฝึกอบรมพนกังานผูใ้หบ้รกิารอย่างสมํ�าเสมอและควรมกีารเพิ�มประสทิธภิาพใน
การสรรหาและอบรมพนกังาน ปรบัปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการใหบ้รกิาร และสรา้งระบบ     
คดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของลกูคา้อย่างต่อเนื�องอกีดว้ย (Kotler; & Keller.  2009) 
 การบริการของห้องสมดุ 
  การบรกิารของหอ้งสมุด เป็นหน้าที�หลกัที�หอ้งสมดุตอ้งจดัเพื�ออํานวยความสะดวก 
สนองความตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รรลุวตัถุประสงค ์และไดร้บัประโยชน์สงูสุดดว้ยกระบวนการนําทรพัยากร
สารสนเทศที�สรรหาดว้ยวธิกีารเหมาะสม และจดัระบบแต่ละประเภทใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(วาณ ีฐาปนวงศศ์านต.ิ  2543: 145) การบรกิารจงึเป็นงานที�ทา้ทายสาํหรบับรรณารกัษ์ ประกอบกบั
ความสลบัซบัซอ้นของสารสนเทศที�เพิ�มปรมิาณมากขึนทุกวนั ความเจรญิก้าวหน้าอยา่งรวดเรว็และ
ไมเ่คยหยดุนิ�งของเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ที�นํามาใชใ้นการจดัการสารสนเทศ หอ้งสมดุแต่ละ
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แห่งจงึมบีรกิารสารสนเทศมากน้อยแตกต่างกนัไปขึนอยู่กบัวตัถุประสงค ์โครงสรา้ง ขอบเขตและ
หน้าที�ของหอ้งสมดุ (สุวรรณ อภยัวงศ.์  2543: 13) 
  ประเภทของการบริการห้องสมดุ 
   การบรกิารของหอ้งสมดุมหีลายประเภทขึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์และหน้าที�ของ
หอ้งสมดุ โดยแบ่งประเภทได ้ดงันี(วาณ ีฐาปนวงศศ์านต.ิ  2543: 147-150; สุวรรณ อภยัวงศ.์  
2543: 29-36; อารยี ์ชื�นวฒันา.  2546: 19-21)  
   1. บรกิารการอ่าน (Reader service) หอ้งสมดุทุกประเภทจะใหบ้รกิารการอ่าน
เป็นพืนฐานและเป็นบรกิารที�สาํคญัมาก ในการจดับรรยากาศหอ้งสมดุจาํเป็นตอ้งจดัสถานที�นั �งอ่าน
ใหเ้หมาะสม และอํานวยความสะดวกเพื�อส่งเสรมิการคน้ควา้ทั งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมไปถงึ
การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์การจดัแสงสว่าง อากาศ บรเิวณนั �งอ่าน และระเบยีบที�ผูใ้ชต้อ้งปฏบิตั ิ 
   2. บรกิารยมืคนืทรพัยากรสารสนเทศ เป็นบรกิารrพืนฐานของหอ้งสมดุและจดัขึน
เพื�ออํานวยความสะดวกในการใชส้ารสนเทศทั งภายในและภายนอกหอ้งสมดุ ช่วยใหผู้ใ้ชม้อีสิระใน
การศกึษาคน้ควา้และจดัการเรื�องเวลาของตนไดต้ามความตอ้งการ ผูใ้ชห้อ้งสมดุสามารถยมื
ทรพัยากรสารสนเทศต่างๆ ไดต้ามสทิธแิละตามระเบยีบของแต่ละหอ้งสมดุที�กําหนดไว ้  
   3. บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด เนื�องจากแต่ละหอ้งสมดุมขีอ้จาํกดัในเรื�องของ
งบประมาณในการจดัซือทรพัยากรสารสนเทศ ดงันั นการยมืระหว่างหอ้งสมดุจงึช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เขา้ถงึสารสนเทศที�ไม่มใีนหอ้งสมดุที�ตนเองสงักดัอยู ่การยมืระหว่างหอ้งสมดุจะกระทาํกนัใน
ระหว่างหอ้งสมดุระดบัเดยีวกนั เป็นการแบ่งปนัทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนั โดยจะมกีารตั ง
คณะกรรมการความรว่มมอืดา้นงานบรกิารยมืระหว่างสถาบนัขึน เพื�อกําหนดระเบยีบปฏบิตัริะหว่าง
สถาบนับรกิารสารสนเทศรว่มกนัเพื�อยดึถอืปฏบิตั ิ 
   4. บรกิารหนงัสอืกรณพีเิศษ หนงัสอืเป็นวสัดุที�หอ้งสมดุจดัใหบ้รกิารเป็นปกต ิแต่
มหีนงัสอืบางเล่ม อาจมผีูต้อ้งการใชจ้าํนวนมาก หอ้งสมุดจงึจดับรกิารพเิศษเป็นการช่วยใหผู้ใ้ช้
ไดร้บับรกิารอยา่งทั �วถงึ ไดแ้ก่ บรกิารจอง เป็นบรกิารที�หอ้งสมดุจดัใหเ้ฉพาะบุคคลบรกิารหนงัสอื
สาํรอง บรกิารหนงัสอืจอง เป็นตน้ 
   5. บรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ (Reference service) เป็นบรกิารหนึ�งที�
เป็นหวัใจสําคญัของการดาํเนินงานดา้นบรกิารสารสนเทศเป็นบรกิารที�หอ้งสมดุจดัใหบ้รกิารผูใ้ชใ้น
การแสวงหาคําตอบใหก้บัผูใ้ชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็และตรงตามความตอ้งการ  
   6. บรกิารคน้คนืสารสนเทศ (Information retrieval service) เป็นบรกิารที�มี
ขอบเขตกวา้งขวางมาก ในสถาบนับรกิารสารสนเทศที�สงักดัสถาบนัการศกึษาและศูนยส์ารสนเทศ
ในปจัจบุนัมกีารคน้คนืขอ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ทั งภายในและภายนอก
สถาบนั ไดแ้ก่ บรกิารคน้คนืสารสนเทศฐานขอ้มลูออนไลน์ บรกิารคน้คนืสารสนเทศซดีรีอม 
   7. บรกิารสารสนเทศทนัสมยั (Current content service) เป็นการจดับรกิาร
เผยแพรส่ารสนเทศทนัสมยัและตรงกบัความสนใจของผูใ้ช ้เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตามสารสนเทศ
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ใหม่ๆ  ไดท้นัเวลา ปจัจบุนัสารสนเทศสมยัใหม ่ครอบคลุมกจิกรรมบรกิารหลายลกัษณะดงันี (สมพร      
พุทธาพทิกัษ์ผล.  2546: 56-57) 
    7.1 บรกิารหน้าสารบญัวารสาร เป็นบรกิารเผยแพรส่ารสนเทศในหอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษา หอ้งสมดุเฉพาะ หรอืศูนยส์ารสนเทศที�มุง่บรกิารดา้นวชิาการและการวจิยั 
เนื�องจากวารสารเป็นแหล่งสารสนเทศที�สาํคญัในการตดิตามความกา้วหน้าในสาขาวทิยาการต่างๆ 
สาํหรบันกัวจิยั นกัวชิาการ และคณาจารย ์การจดัทําสาํเนาหน้าสารบญัฉบบัใหมเ่พื�อแจง้ใหผู้ใ้ชไ้ด้
ทราบเกี�ยวกบัรายชื�อบทความใหม่ๆ ที�หอ้งสมดุไดร้บั หากตรงตามความสนใจ ผูใ้ชก้จ็ะแจง้ความ
จาํนงบทความที�สนใจมายงัหอ้งสมดุ หรอืผูใ้ชอ้าจมาใชต้วัเล่มที�หอ้งสมดุเอง 
    7.2 บรกิารเวยีนวารสาร (Journal rotation service) เป็นการบรกิารรปูแบบ
พเิศษของบรกิารยมืภายในหน่วยงาน วธิเีวยีนสารสารสามารถทําไดห้ลายวธิ ีเช่น เวยีนไปใหผู้อ่้าน
ทลีะคนแลว้ส่งกลบัมาที�หน่วยงานทุกครั ง หรอืใชว้ธิเีวยีนจากผูอ่้านคนหนึ�งไปยงัอกีคนหนึ�งเรื�อยๆ 
จนครบ และอกีวธิหีนึ�งเป็นการผสมระหว่างสองวธิแีรก คอืเวยีนไปใหผู้อ่้านคราวละ 2-3 คน แลว้
ส่งกลบัมาที�สถาบนับรกิารสารสนเทศก่อน จากนั นจงึเวยีนไปอกีสลบักนัจนครบจาํนวน 
    7.3 บรกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of 
Information: SDI) เป็นบรกิารสารสนเทศทนัสมยัที�จดัใหบ้รกิารแก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที�สนใจเรื�อง
ใดเรื�องหนึ�ง โดยมกีารจดัโปรไฟลค์วามสนใจของผูใ้ชห้รอืกลุ่มผูใ้ช ้ซึ�งในโปรไฟลจ์ะประกอบดว้ย
คาํศพัทท์ี�ใชแ้ทนความสนใจของผูใ้ช ้คาํศพัทห์รอืคาํสาํคญันีอาจเลอืกจากบญัชรีายการคาํศพัทห์รอื
อรรถาภธิาน (Thesaurus) หรอือาจเป็นชื�อคน ชื�อนกัวจิยั เป็นต้น การใหบ้รกิารนีมุง่รวบรวม
สารสนเทศที�ตรงกบัความสนใจของผูใ้ชแ้ละนําส่งใหเ้ป็นระยะๆ ในระยะแรกสารสนเทศมกัอยูใ่นรปู
ของขอ้มลูบรรณานุกรมพรอ้มสาระสงัเขปของทรพัยากรสารสนเทศที�มใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุ ปจัจบุนั
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยเีกดิทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ี�เอือใหส้ามารถจดัส่งใหผู้ใ้ช้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์บรกิารเลอืกสรรจงึปรบัขยายใหส้ามารถนําส่ง
สารสนเทศในรปูลกัษณะต่างๆ ใหถ้งึตวัผูใ้ชห้รอืกลุ่มผูใ้ชไ้ด ้
    7.4 บรกิารแปล เนื�องจากหอ้งสมดุไดจ้ดัหาหนังสอื และเอกสารเป็นภาษา 
ต่างประเทศหลายภาษาไวเ้พื�อบรกิารศกึษาหาความรู ้และช่วยในการคน้ควา้วจิยั ในบางครั ง
ภาษาต่างประเทศกเ็ป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดสารสนเทศ ดงันั นหอ้งสมดุบางแห่งจงึจดับรกิาร
แปลไวใ้หบ้รกิาร 
   8. บรกิารส่งเสรมิการใช ้บรกิารส่งเสรมิการใชถ้อืเป็นภารกจิสาํคญัที�สถาบนั
บรกิารสารสนเทศและศูนยส์ารสนเทศควรจดัดําเนินการเพื�อช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัรูแ้ละไดร้บัเรื�องราว
เหตุการณ์ต่างๆ กจิกรรมที�จดัขึนเพื�อส่งเสรมิการใชห้อ้งสมดุ ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ การจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การใหบ้รกิารหอ้งสมดุเคลื�อนที� ฯลฯ 
  ช่องทางการใช้บริการสารสนเทศ 
   ช่องทางการใชบ้รกิารสารสนเทศ แบ่งไดด้งันี (มาล ีลําสกุล.  2546: 22-23) 
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   1. การตดิต่อดว้ยตนเอง เป็นวธิกีารที�ผูใ้ชบ้รกิารจะไดค้วามชดัเจนในการซกัถาม 
และผูใ้หบ้รกิารหาคําตอบไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บรรณารกัษ์ที�ใหบ้รกิารจะตอ้งมี
ประสบการณ์และทกัษะในการบรกิาร รูห้ลกัและแนวปฏบิตัใินการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ มี
มนุษยสมัพนัธใ์นการตดิต่อสื�อสาร เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศที�ตอ้งการได ้
ไมว่่าจะเป็นการคน้หาดว้ยตนเองหรอืบรรณารกัษ์แนะแหล่งคน้หาให ้
   2. การตดิต่อทางการบนัทกึ เป็นการบรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถมาใชบ้รกิาร
ดว้ยตนเองดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ เช่น เวลา สถานที� หรอืในดา้นอื�นๆ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อ
ขอใชบ้รกิารดว้ยบนัทกึ เพื�อระบุถงึความตอ้งการสารสนเทศ และตอ้งบอกถงึสถานที�ที�ผูใ้หบ้รกิาร
ตดิต่อกลบัไดส้ะดวกในกรณทีี�ผูใ้หบ้รกิารตอ้งการซกัถามเกี�ยวกบัความตอ้งการสารสนเทศ 
   3. การตดิต่อทางโทรศพัท ์เป็นการบรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถมาใชบ้รกิารที�
สถาบนับรกิารสารสนเทศได ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อสอบถามในเรื�องต่างๆ หรอืขอความ
ช่วยเหลอืในการคน้หาขอ้สนเทศทางบรกิารนีได ้เป็นวธิกีารที�ช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก
รวดเรว็ในการใชบ้รกิาร ขจดัปญัหาเรื�องระยะเวลา สถานที� ระยะทาง แต่การบรกิารลกัษณะนีอาจมี
ปญัหาในเรื�องการสื�อสาร เช่น คลื�นเสยีงโทรศพัทถ์ูกรบกวน ทาํใหก้ารสื�อสารสื�อความหมายไม่
ชดัเจน 
   4. การตดิต่อทางโทรสาร เป็นวธิบีรกิารโดยการตดิต่อที�สามารถส่งขอ้มลูได้
หลากหลายรปูแบบ โดยรปูแบบของขอ้มลูเป็นไดท้ั งตวัอกัษรภาษาใดกไ็ด ้เป็นลายเสน้ รปูภาพ 
กราฟ ตาราง และรปูแบบอื�นๆ ขอ้มลูที�ไดร้บักม็คีวามชดัเจนและถูกตอ้ง การใหบ้รกิารสารสนเทศ
ดว้ยวธิโีทรสารนั น หอ้งสมดุสามารถส่งบทความ รายชื�อวารสารใหมใ่หผู้ใ้ชบ้รกิารไดท้ราบ หรอืใช้
ในการตดิต่อขอยมืระหว่างหน่วยงานอื�น เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารสารสนเทศ แต่
ปญัหาที�อาจเกดิขึน คอืผูใ้ชบ้รกิารอาจไดร้บัสารสนเทศไมช่ดัเจน ขอ้มลูหายไป อ่านไมอ่อก  
   5. การตดิต่อทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) เป็นวธิกีารบรกิารผ่าน
เครอืขา่ย ซึ�งสามารถส่งขอ้ความ หรอืแฟ้มขอ้มลูไปยงัผูร้บัที�อยูใ่นระบบเครอืข่ายเดยีวกนั 
ผูใ้ชบ้รกิารและผูร้บับรกิารสามารถตดิต่อถงึกนัไดต้ลอดเวลา โดยไมต่อ้งเกรงว่าผูร้บัไมอ่ยูห่รอืไม่
สะดวก ทางผูร้บัจะเปิดอ่านจดหมายกต่็อเมื�อสะดวกที�จะอ่าน  
 ความหมายของมหาวิทยาลยัวิจยั 
  Encyclopedia of Education (2003) ใหค้วามหมาย มหาวทิยาลยัวจิยั ไวว้่าเป็น
สถาบนัการศกึษาหลงัการศกึษาขั นมธัยมศกึษาที�อุทศิทรพัยากรส่วนใหญ่ใหก้บัพนัธกจิในการ
มุง่เน้นดา้นบณัฑติศกึษาและการวจิยั  
  มอรแ์มน มาและเบเกอร ์(Mohrman; Ma; & Baker.  2008: 5) กล่าวว่า มหาวทิยาลยั
วจิยั คอื สถาบนัการศกึษาที�มกีารคน้พบความรูใ้หม ่ในอตัราสงูและมกีารผลติปรชัญาดุษฎบีณัฑติ
ในสาขาต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ในขณะเดยีวกนักม็กีารสอนในระดบัปรญิญาตร ีและใหก้ารฝึกอบรม
ในระดบัวชิาชพีต่างๆอยา่งหลากหลาย รวมถงึการใหบ้รกิารแก่สงัคมและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
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นําความรูท้างวชิาการมาประยกุตใ์ชใ้นการทํางานและมกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ีลกัษณะเด่นของ
มหาวทิยาลยัวจิยั คอื การผลติความรูใ้หม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  พสิฏิฐ ์เจรญิสุดใจ (2548: 6) กล่าวว่า มหาวทิยาลยัวจิยัตอ้งเป็นแหล่งที�สรา้งองค์
ความรูท้ี�มจีดุเด่นและเอกลกัษณ์ของตนเอง และสามารถนําองคค์วามรูน้ั นไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิเชงิ
พาณชิยเ์พื�อพฒันาประเทศ โดยเฉพาะเชงิพาณิชยเ์พื�อพฒันาเศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัวจิยัตอ้งสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยการวจิยัที�มทีศิทางที�ชดัเจน มเีป้าหมาย ซึ�งประกอบดว้ยงานวจิยัพืนฐานและ
งานวจิยัประยกุต ์และตอ้งเป็นงานวจิยัที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ตรงตามความต้องการของผูใ้ช ้ 
  สรปุไดว้่า มหาวทิยาลยัวจิยั คอื สถาบนัการศกึษาหลงัการศกึษาขั นมธัยมศกึษาที�
มุง่เน้นพนัธกจิในดา้นบณัฑติศกึษาและการวจิยั และองคค์วามรูท้ี�ไดส้ามารถนําไปประโยชน์ไดจ้รงิ
เชงิพาณชิยเ์พื�อพฒันาประเทศ 
  ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัวิจยัในประเทศไทย 
   ในปี 2552 รฐับาลมนีโยบายเรง่ด่วนใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเรง่
พฒันามหาวทิยาลยัวจิยัของประเทศสู่ระดบันานาชาตเิพื�อส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศกึษาการวจิยัพฒันาและการฝึกอบรม / ประชุม วชิาการในระดบัภมูภิาคซึ�งนโยบายดงักล่าว
สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2 (2551-2565) จากนโยบายของรฐับาล
ดงักล่าว สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดจ้ดัทําโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและ
การพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตขิึน โดยบรรจโุครงการนีไวภ้ายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 
2555 (โครงการ SP2) ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2555 และคณะรฐัมนตรใีนคราวประชุมเมื�อวนัที� 6 
พฤษภาคม 2552 มมีตเิหน็ชอบใหด้าํเนินโครงการนีได ้ซึ�งในการดาํเนินงานจะใหค้วามสาํคญักบั 
“การเพิ�มสมรรถนะการผลติผลงานและบุคลากรวจิยัของกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั” ใหส้งูขึนควบคู่กบั   
”การส่งเสรมิการวจิยัในมหาวทิยาลยัทุกกลุ่มอย่างกวา้งขวาง” โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื�อ  
1) ยกระดบัมหาวทิยาลยัไทยโดยรวมใหม้ศีกัยภาพดา้นการวจิยัที�สงูขึนและยกระดบัมหาวทิยาลยั  
ที�มศีกัยภาพดา้นการวจิยัของประเทศสู่มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตทิี�มขีดีความสามารถระดบัโลก 
(World-Class University)  2) ผลติกําลงัคนระดบัสงูในสาขาวชิาต่างๆ ที�สามารถตอบสนองต่อ   
การพฒันาภาคการผลติ (Real Sector) ทั งภาคอุตสาหกรรมและระบบนวตักรรมซึ�งนําไปสู่การเพิ�ม
ขดี ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในเวทรีะดบันานาชาต ิและ  3) เพื�อพฒันาประเทศไทย
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศกึษา การวจิยัพฒันา และการฝึกอบรมนานาชาตใินภมูภิาค (Regional 
Education Hub)  
   เมื�อวนัที� 29 สงิหาคม พ.ศ. 2552 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร นายจุรนิทร ์
ลกัษณวศิษิฏ ์ไดร้่วมพธิลีงนามขอ้ตกลงการพฒันามหาวทิยาลยัแห่งชาต ิโดยมอีธกิารบดจีาก
มหาวทิยาลยัวจิยั 9 แห่ง ที�มคีุณสมบตัคิรบตามที�คณะกรรมการกําหนดไดร้บัการยกระดบัเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งชาต ิจากมหาวทิยาลยัที�เขา้รบัการคดัเลอืกทั งหมด 15 แห่ง มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาตทิั ง 9 แห่ง ที�ผ่านการคดักรองและการประเมนิผลการดาํเนินงาน มศีกัยภาพดา้นการวจิยั 
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รวมถงึมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ี�กําหนด ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์ 
  บทบาทของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย  
    บทบาทของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัตั งแต่อดตีจนถงึปจัจุบนัมุ่งสนบัสนุนภารกจิ
หลกัของมหาวทิยาลยัในดา้นการผลติบณัฑติหรอืดา้นการเรยีนการสอน และภารกจิดา้นการวจิยั 
สาํหรบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมบีทบาทในการสนับสนุนการวจิยัใหค้รบทุกขั นตอนของการวจิยั 
หรอืเพิ�มบทบาทการมสี่วนร่วมในการสนบัสนุน ดงันี (สมาน ลอยฟ้า.  2550: 5-7; พรชนิตว ์         
ลนีาราช.  2554: 83-84)  
   1. บทบาทในการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา (Subject-based 
information expert) และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (การเขา้ถงึ
สารสนเทศ) ในลกัษณะการหลอมรวมหรอืผสานทั งสองบทบาทในการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวชิาชพี
และบทบาทผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศในคนๆ เดยีวกนั ไดแ้ก่ 
การรวบรวมแหล่งสารสนเทศสาํหรบันกัศกึษา/นกัวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ การเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ�ง
ของทมีนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั การช่วยเหลอืนกัศกึษา/นกัวจิยัในการทบทวนวรรณกรรม การให้
คาํปรกึษาในการสบืคน้สารสนเทศตามความตอ้งการเฉพาะบุคคล การใหค้วามช่วยเหลอืในเรื�อง
รายละเอยีดแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั แนะนําการเขยีนเคา้โครงวจิยัใหถู้กตอ้งตามรปูแบบ    
ที�แหล่งทุนกําหนด การใหค้วามช่วยเหลอืในการสรา้งเครอืขา่ยและเชื�อมโยงนกัวจิยัจากภมูภิาค
ต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
   2. บทบาทในการเป็นผูใ้หค้วามรู ้หรอืการสอนหรอืการอบรมผูใ้ชบ้รกิาร (Teacher) 
โดยมเีป้าหมายเพื�อพฒันาหรอืเพิ�มพูนทกัษะการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่นกัวจิยั แนะนําแหล่งขอ้มลู
สารสนเทศที�ตอ้งใชใ้นการทบทวนวรรณกรรม แนะนําเทคนิคการสบืคน้สารสนเทศตามความตอ้งการ
ของสาขาวชิาต่างๆ การใหค้วามช่วยเหลอืและการสอนในการเขยีนอา้งองิและบรรณานุกรมที�ถูกตอ้ง 
รวมถงึการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในการใหค้ําปรกึษาในเรื�องลขิสทิธิ �และทรพัยส์นิทางปญัญา 
   3. บทบาทในการสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลยัวจิยั 
ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหบ้ทความของนกัวจิยัไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการมากขึน การใช้
เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางช่วยเหลอืในการเลอืกวารสารที�เหมาะสมในการตพีมิพเ์ผยแพร่บทความโดย
พจิารณาอมิแพคแฟคเตอร ์(Impact Factor) และการใหร้ายละเอยีดขอ้กําหนดในการลงบทความใน
วารสารนั น การใหค้วามช่วยเหลอืตรวจสอบแกไ้ขรปูแบบของบทความตามเกณฑข์องวารสารกําหนด
ไวเ้พื�ออํานวยความสะดวกใหบ้ทความวจิยัของอาจารยไ์ดร้บัการพจิารณารวดเรว็ยิ�งขึน 
   4. บทบาทในการสื�อสารทางวชิาการ (Scholarly communication) โดยการทํา
หน้าที�เป็น ผูเ้ผยแพรส่ารสนเทศ (Library as diffuse agent) และใชร้ปูแบบการเผยแพร ่
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(Distributed model) ในการจดัการสารสนเทศและใหบ้รกิารเขา้ถงึสารสนเทศ รวมถงึการใชร้ปูแบบ
เปิดและความรว่มมอืกนัในการพฒันาสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ โดยนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั
ของหอ้งสมดุเขา้มาใชใ้นทุกบรบิทขั นตอนของการสรา้ง การเผยแพรแ่ละการใชอ้งคค์วามรู ้โดย   
การพฒันาคลงัปญัญา 
   5. บทบาทในการเป็นผูบ้รหิารจดัการในการเพิ�มจาํนวนและส่งมอบบรกิาร
สารสนเทศ การจดัการเมทาดาทาและการรวบรวมรกัษาสารสนเทศ (Custodian) เพื�อการวจิยั 
  บทบาทของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในการสนับสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัทั ง 5 
ประการ หอ้งสมดุสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดับรกิารสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื�อสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัวจิยัและสนบัสนุนขอ้บ่งชีในการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 
การบริหารประสบการณ์ลกูค้ากบัห้องสมดุ 
 ในปจัจุบนับรบิทของสถาบนับรกิารสารสนเทศหรอืหอ้งสมดุ การวดัประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการบรหิารจดัการเป็นสิ�งที�ไดร้บัความสนใจจากผูบ้รหิารเป็นอย่างมาก เพราะในทาง
ธุรกจิการตดัสนิใจลงทุนใดๆ กต็ามขึนอยูก่บัลกูคา้ หอ้งสมดุกเ็ช่นกนัตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจ
โดยอาศยัขอ้มลูลกูคา้เป็นหลกั (จนัทมิา เขยีวแกว้.  2550: 51) ซึ�งแนวคดิการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้เป็นกลยุทธก์ารบรหิารองคก์รที�ใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ เสรมิสรา้งประสบการณ์ที�ดใีหแ้ก่ลกูคา้ 
รวมถงึการสรา้งความพงึพอใจ ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ทุกขณะที�ใชบ้รกิาร (ชยัเสฏฐ ์พรหมศร.ี  
2549: 9; บญัญตั ิคาํนูณวฒัน์.  2555: 6) และยงัเป็นแนวทางแกไ้ขปญัหาพืนฐานของสถาบนับรกิาร
สารสนเทศใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน โดยนําเอาประสบการณ์ของลกูคา้มาเป็นจุดศูนยก์ลางของ       
การสรา้งความสมัพนัธ ์ผสานกบัเทคโนโลยแีละความเชี�ยวชาญในการนําเอาเนือหาสารสนเทศที�มอียู่
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด บนพืนฐานของความเขา้ใจเรื�องการแลกเปลี�ยนรว่มมอืกนั (Collaboration) 
กบัชุมชน (Communities) การสรา้งการเรยีนรู ้(Learning) ในโลกของการเรยีนรูไ้มห่ยุดนิ�งผ่านสถาบนั
บรกิารสารสนเทศเพื�อส่งเสรมิการเขา้ถงึความรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร (จนัทมิา เขยีวแกว้.  2550: 60)  
 การวิเคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลูกค้า  
  ไนแคม (Nykamp. 2001) ไดว้เิคราะหป์ระสบการณ์ของลกูคา้ 3 ดา้น คอื การทํา
ความเขา้ใจลกูคา้ การใชบ้รกิารของลกูคา้ และความตอ้งการของลกูคา้ เมื�อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั    
การบรหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ซึ�งเป็นองคก์รไมห่วงัผลตอบแทน ที�มุง่เน้นคุณภาพการบรกิาร 
ดงันี (ปิยวรรณ  สริปิระเสรฐิ.  2553: 41-44)  
   1. พฤตกิรรมของลกูคา้ การทาํความเขา้ใจลกัษณะของลูกคา้ของสถาบนับรกิาร
สารสนเทศมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํการศกึษาลกูคา้ทั งในดา้นขอ้มลูพืนฐานเกี�ยวกบัลกูคา้ และตวัแปรที�
สาํคญัๆ ที�เกี�ยวกบัผูใ้ช ้เช่น เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม เป็น
ตน้ การศกึษาเพื�อรวบรวมขอ้มลูเหล่านี เพื�อทาํความเขา้ใจและทําความรูจ้กักบัลกูคา้ใหม้ากที�สุด 
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เพราะลกูคา้แต่ละกลุ่มยอ่มตอ้งการและมทีศันคตต่ิอการใชส้ารสนเทศที�แตกต่างกนั ดงันั น การทาํ
ความเขา้ใจผูใ้ชข้องหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะและพฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้ 
   2. การใชบ้รกิารของลกูคา้ การใชบ้รกิารของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่มที�มต่ีอสนิคา้หรอื
บรกิาร มปีจัจยัที�ตอ้งพจิารณา ดงันี 
    2.1 ขั นตอนของการใชบ้รกิารแต่ละการบรกิาร สาํหรบัการบรกิารหลกัของ
หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย บรกิารยมืคนื บรกิารสบืคน้สารสนเทศ การบรกิารตอบ
คาํถามและช่วยการคน้ควา้ และบรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ โดยแต่ละบรกิารมขี ั นตอนที�แตกต่างกนั 
อาท ิขั นตอนการยมืคนืสารสนเทศ มทีั งหมด 5 ขั นตอน ไดแ้ก่ การรบัรู ้การตดัสนิใจ การยมื การใช้
สารสนเทศ และการคนืสารสนเทศ เป็นตน้ 
    2.2 ระยะการใชบ้รกิาร ในแต่ละชั นตอนระยะเวลาของแต่ละขั นอาจแตกต่าง
กนัไปตามแต่ละกลุ่มลกูคา้ เช่น การใชบ้รกิารสบืคน้สารสนเทศบางคนอาจใชเ้วลาเพยีงไมก่ี�นาท ี
ในขณะที�บางคนตอ้งใชเ้วลาเป็นวนั เป็นต้น 
    2.3 ความซบัซอ้นหรอืความยากง่ายในแต่ละขั นตอน โดยในวธิทีี�การใช้
บรกิารมคีวามยุง่ยากอาจตอ้งใชเ้วลานานในการตดัสนิใจ แต่สาํหรบัการใชบ้รกิารที�ง่าย อาจใชเ้วลา
ในการตดัสนิใจไมน่าน  
    2.4 ความถี�ในการใชบ้รกิาร ลกูคา้อาจใชบ้รกิารยมืคนืทุกสปัดาห ์ในขณะที�
ลกูคา้ใชบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุทุกปี เป็นตน้ 
    จากปจัจยัขา้งตน้สําหรบัการใชบ้รกิารของลกูคา้หอ้งสมุด เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบั
พฤตกิรรมสารสนเทศ (Information behavior) เป็นการศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชท้ี�สมัพนัธก์บั
แหล่งสารสนเทศ (Sources) และช่องทางสารสนเทศ (Channel) ที�มใีนระบบสารสนเทศ เนื�องจากมี
ความเชื�อว่า ผูใ้ชม้พีฤตกิรรมที�แสดงออกเมื�อไดร้บัสารสนเทศจากช่องทางต่างๆไมเ่หมอืนกนั ดงันั น 
การใชบ้รกิารของผูใ้ชห้อ้งสมดุสถาบนัอุอมศกึษา ไดแ้ก่ ขั นตอนของการใชบ้รกิารแต่ละการบรกิาร 
ระยะเวลาการใชบ้รกิารในแต่ละขั นตอน ความซบัซอ้นหรอืความยากงา่ยในแต่ละขั นตอน และ
ความถี�ในการใชบ้รกิาร 
   3. ความตอ้งการของลกูคา้ ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละคนจะมคีวามตอ้งการ
เฉพาะในแต่ละขั นตอนการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ความต้องการของลกูคา้เหล่านีเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู
ขา่วสาร ความสะดวกสบาย ประสทิธภิาพ ราคา ชื�อเสยีง ซึ�งความตอ้งการของลกูคา้จะแปรเปลี�ยน
ตามกลุ่มลกูคา้  
   การประเมนิถงึคุณค่าที�เป็นประโยชน์ต่อลกูคา้โดยรวม ประกอบดว้ยคุณค่า 4 ดา้น 
คอื 1) คุณค่าดา้นผลติภณัฑ ์(Product Value) พจิารณาจากระดบัความน่าเชื�อถอื ความทนทาน 
ความสามารถในการใชง้านและการขายต่อ 2) คุณค่าดา้นบรกิาร (Service value) พจิารณาจากการ
ส่งมอบบรกิารแก่ลกูคา้และการบาํรงุรกัษา 3) คุณค่าดา้นผูป้ฏบิตังิาน (Personal value) พจิารณา
จากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามารถในการตอบคําถามของบุคคลในองคก์ร   
4) คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ (Image value) พจิารณาจากภาพลกัษณ์ขององคก์ร ในสายตาของลกูคา้ 
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(รตริตัน์ มหาทรพัย;์ และ จนัทมิา เขยีวแกว้.  2554) การระบุความตอ้งการของลกูคา้เหล่านีใชไ้ดท้ั ง
การวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ 
   สาํหรบัการศกึษาความตอ้งการใชส้ารสนเทศ (Information needs) เป็นการศกึษา
ผูใ้ชห้รอืลกูคา้หอ้งสมุดเพื�อใหท้ราบถงึสารสนเทศที�จาํเป็นต่อการศกึษาหรอืการปฏบิตังิานของผูใ้ช ้
(Nicholas.  2000) เช่น ศกึษาว่าผูใ้ชม้คีวามตอ้งการสารสนเทศดา้นใดบา้ง ตอ้งการรปูแบบใด 
ตอ้งการที�จะนําไปใชเ้พื�อวตัถุประสงคใ์ด คุณสมบตัขิองสารสนเทศที�ตอ้งการควรเป็นอย่างไร รปูแบบ
สารสนเทศที�อยากจะไดร้บัควรเป็นอย่างไร เป็นตน้ 
   จากลกัษณะของการใชบ้รกิารของลกูคา้ ความตอ้งการของลกูคา้ตลอดจน
ลกัษณะเฉพาะและพฤตกิรรมของลกูคา้แต่ละคน ชีใหเ้หน็ระดบัของโอกาสในการปฏสิมัพนัธก์บั
ลกูคา้ (Customer interaction opportunities) โอกาสเหล่านีไดเ้กี�ยวขอ้งกบัปจัจยัต่างๆ ดงันี 
(ปิยวรรณ  สริปิระเสรฐิ.  2553: 44)   
   1) โอกาสที�องคก์รจดัหาบรกิารที�เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้จะมี
เพิ�มขึนตามระดบัความสมัพนัธท์ี�องคก์รมต่ีอลกูคา้ 
   2) การปฏสิมัพนัธท์ั งภายในและภายนอกองคก์ร นั �นคอื การปฏสิมัพนัธบ์างครั ง
เกดิจากตวัลกูคา้เป็นผูเ้ริ�มต้น เช่น การที�ลกูคา้โทรศพัทม์ายงัฝา่ยบรกิารลกูคา้ หรอืลกูคา้เขา้ชม
เวบ็ไซต ์ในขณะที�การปฏสิมัพนัธอ์ื�นๆ เช่น การตดิต่อสื�อสารทางการตลาดภายนอกและความพยายาม
ในการขายสนิคา้ เริ�มตน้จากองคก์รซึ�งเป็นผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
   3) การปฏสิมัพนัธผ์่านช่องทางและสื�อหลายทาง ซึ�งองคก์รอาจจะพบว่า        
การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้บางกรณกีระทาํโดยใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ทางออ้ม 
   4) การปฏสิมัพนัธท์ี�เกดิขึนจากสถานการณ์หรอืความเขา้ใจที�ลกึซึ�งกว่าถงึความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ อาท ิการส่งขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ลกูคา้ที�คาดว่าจะเป็นลกูคา้ตาม  
คาํขอของลกูคา้ หรอืการพยายามทําการตลาดโดยใชช่้องทางและสื�อที�ลกูคา้ชอบ เป็นตน้ 
  หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเป็นองคก์รบรกิารสารสนเทศ ในการบรกิารสารสนเทศ  
แก่ผูใ้ชห้อ้งสมดุ จาํเป็นจะต้องทาํการศกึษาผูใ้ช ้เพื�อทาํความเขา้ใจลกูคา้ ซึ�งในการศกึษาผูใ้ช ้
ประกอบดว้ย การศกึษาความตอ้งการ ความปรารถนาของผูใ้ช ้แรงจงูใจ ความคาดหวงัของผูใ้ช ้
เพื�อที�จะวางแผนและการพฒันาการบรกิาร ตดิต่อปฏสิมัพนัธใ์นการส่งมอบคุณค่าแก่ลกูคา้ใหต้รง
ความตอ้งการของลกูคา้ 
  การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า  
   การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธ ์วางตําแหน่ง
ของทรพัยากรสารสนเทศและบรกิาร ตลอดจนภาพลกัษณ์ของหอ้งสมดุที�มต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร 
ประกอบดว้ย  
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   1. การวางแผนกลยุทธ ์แผนกลยทุธเ์ป็นแผนงานหลกัขององคก์รที�ถูกกําหนดขึน
เพื�อใหบ้รรลุภารกจิและเป้าหมายขององคก์ร โดยมกีระบวนการวางแผนกลยทุธ ์ดงันี (นําทพิย ์  
วภิาวนิ.  2554: 3-20 – 3-21) 
    1.1 การพจิารณาโอกาสและขอ้จาํกดั เป็นการศกึษาและวเิคราะหห์น่วยงาน
ของตนเองถงึจดุแขง็และจดุอ่อน เพื�อเลอืกทางเลอืกภายในกรอบงานทางดา้นกายภาพและงบประมาณ
ที�มอียูใ่นขั นตอนนีตอ้งคาดการณ์ถงึความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ที�จะเกดิขึน และประเมนิผลกระทบ
ของสิ�งที�จะเกดิขึน รวมทั งการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มที�ครอบคลุมโยงไปถงึเรื�องทั งหมดทุกอย่าง 
    1.2 การประเมนิทรพัยากรที�มอียู ่เป็นการประเมนิทรพัยากรว่ามจีุดแขง็และ
จดุอ่อนอยา่งไร ในที�นีรวมถงึบุคลากร สื�อประเภทต่างๆ และเทคโนโลย ีทั งนีเพื�อสรา้งกลยทุธจ์าก
จดุแขง็ของทรพัยากร และในขณะเดยีวกนัจะลดปญัหาจากจดุอ่อน 
    1.3 การพฒันาทางเลอืกกลยทุธ ์เป็นขั นตอนการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
และสภาพทรพัยากรขององคก์รเพื�อนํามาพฒันาทางเลอืกกลยทุธด์ว้ยความคดิสรา้งสรรค ์อาศยั
วสิยัทศัน์ที�กวา้งและมองการณ์ไกล สามารถมองเหน็สิ�งที�เปลี�ยนแปลง และสามารถปรบัเปลี�ยนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
    1.4 การกําหนดกลยทุธห์ลกั เป็นการตดัสนิใจวางกลยทุธท์ี�จะใชป้ฏบิตัติาม
เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�ตอ้งการ  
    1.5 การดาํเนินตามกลยุทธ ์เป็นการนํากลยทุธท์ี�ไดพ้ฒันาแลว้ มาดําเนินการ
โดยการพฒันาแผนงานต่างๆขึนมา เพื�อจะนําไปปฏบิตัใิหเ้กดิตามตามกลยทุธท์ี�วางไว ้
    1.6 การควบคุมและประเมนิกลยทุธ ์เป็นการตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผน    
ที�กําหนดไวห้รอืไม่ 
   2. การบรหิารจดัการอาคารหอ้งสมดุ ตอ้งคาํนึงถงึ การจดัและใชส้ถานที�ภายใน
หอ้งสมดุ การตกแต่งอาคารหอ้งสมดุ การจดัการระบบสาธารณูปโภค ดงันี   
    2.1 การจดัและใชส้ถานที�ภายในหอ้งสมดุ การจดัและใชส้ถานที�ตอ้งสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชง้าน การสรา้งจดุดงึดดูความสนใจของผูใ้ชแ้ละบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ดงันี 
(ปราณ ีอศัวภษูติกุล.  2553: 49-54)  
     2.1.1 พฤตกิรรมการใชพ้ืนที�ส่วนบุคคล พฤตกิรรมการใชพ้ืนที�ส่วนบุคคล
ที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มและสภาพสงัคมที�ต่างกนั เช่น เมื�อบุคคลอยูบ่า้น พฤตกิรรมของบุคคลเมื�ออยู่
ที�บา้นจะมคีวามเป็นส่วนตวัสงู เปรยีบเสมอืนการใชพ้ืนที�ที�นั �งอ่านเดี�ยว (Carrel) ภายในหอ้งสมดุ 
เมื�อบุคคลอยูใ่นสถานที�ที�ตอ้งมกีารปฏสิมัพนัธก์บับุคลอื�น ลกัษณะของพืนที�ควรเป็นพืนที�ที�มบีรเิวณ
กวา้ง เป็นตน้ 
     2.2.2 ประเภทครภุณัฑแ์ละอุปกรณ์ประกอบ ควรคาํนึงถงึประโยชน์ใชส้อย 
ขนาด รปูทรง ความสวยงามของครุภณัฑท์ี�เหมาะสมกบัพืนที�ของหอ้งสมดุ ตลอดจนงบประมาณ
ดว้ย  
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     2.2.3 ระยะและขนาดพืนที�ในการจดัวางครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ การจดัวาง
ควรคาํนึงถงึขนาดของครภุณัฑแ์ละระยะห่างที�เหมาะสม จาํนวนบุคลากรที�ใชง้านในพืนที�       
ความตอ้งการในการใชง้าน และปรมิาณการขยายตวัของพืนที�ภายใน 5-20 ปี การจดัวางพืนที�ของ
ชั นวางหนงัสอืตอ้งคาํนึงถงึระยะห่างที�ผูใ้ชง้านสามารถเดนิผ่านไดส้ะดวก สามารถกม้หยบิหนงัสอื
บรเิวณดา้นล่างของชั นได ้ในขณะเดยีวกนักส็ามารถเอือมหยบิหนงัสอืไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยเช่นกนั 
นอกจากนียงัตอ้งคาํนึงถงึระยะที�มผีูใ้ชง้านเดนิสวนกนัหรอืมกีารเขน็รถเขน็หนงัสอืผ่านดว้ย 
(ทพิวรรณ บุณยเ์พิ�ม.  2545: 284-288) 
    2.3. การตกแต่งอาคารหอ้งสมดุ การตกแต่งอาคาร มขีอ้คาํนึงที�สาํคญัๆ 
ไดแ้ก่ การใชส้ ีการใชป้้ายสญัลกัษณ์ และงานภูมทิศัน์ ดงันี (ปราณ ีอศัวภษูติกุล.  2553: 54-56)   
     2.3.1 การใชส้ ีสตีกแต่งภายในอาคารที�เหมาะสมช่วยใหผู้เ้ขา้มาใชง้าน  
ในพืนที�มคีวามพงึพอใจและช่วยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพยิ�งขึน การเลอืกใชส้จีงึตอ้งเขา้ใจ
พืนฐานของสแีละจติวทิยาของการใชส้ ีวธิกีารเลอืกสทีี�ด ีคอื ไมเ่ลอืกใชส้หีลายสใีนบรเิวณเดยีวกนั 
สแีต่ละสกีจ็ะสรา้งความรูส้กึและอารมณ์ที�แตกต่างกนัออกไปดว้ย (สมสรวง พฤตกุิล.  2554: 5-26) 
     2.3.2 การใชป้้ายสญัลกัษณ์ การใชป้้ายสญัลกัษณ์ของหอ้งสมดุแต่ละแห่ง
ยอ่มแตกกนั เป็นหน้าที�ของบรรณารกัษ์ที�ควรวนิิจฉัยการนํามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัหอ้งสมดุเพื�อ   
การสื�อสารงานขององคก์ร 
     2.3.3 งานดา้นภูมทิศัน์ ทําไดโ้ดยการนําตน้ไมม้าเป็นองคป์ระกอบใน   
การตกแต่งทั งภายในอาคารและภายนอกอาคาร การตกแต่งภายในอาคาร ตน้ไมท้ี�ใชค้วรเป็นตน้ไม้
ที�มกีารดแูลรกัษาง่าย มจีาํนวนที�เหมาะสม และตั งอยูใ่นบรเิวณที�นั �งอ่านที�สบายๆ สําหรบัการตกแต่ง
ภายนอกอาคาร จะทาํใหอ้าคารหอ้งสมดุนั นๆมเีอกลกัษณ์ที�ดเูด่นเป็นสงา่เป็นมติรและเป็นที�ดงึดดู
ผูใ้ชใ้หเ้กดิความตอ้งการที�จะเขา้ไปเยี�ยมเยยีน  
    2.4 การจดัระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ 
ระบบปรบัอากาศ แสงสว่างและเสยีง ระบบความปลอดภยัอาคาร ดงันี (ปราณ ีอศัวภษูติกุล.  2553: 
56-63)   
     2.4.1 ระบบปรบัอากาศ ตอ้งสามารถควบคุมสภาวะอากาศใหเ้หมาะสมกบั
การใชง้าน และควรเลอืกระบบปรบัอากาศหลายๆประเภทผสมกนั ทั งนีเพื�อความเหมาะสมกบั   
การใชง้านในแต่ละพืนที� 
     2.4.2 แสงสว่างและเสยีง แสงสว่างควรเลอืกใชร้ะดบัความสว่างในงานแต่
ละประเภทในระดบัที�เหมาะสม นอกจากแสงสว่างจากหลอดไฟแลว้การใชป้ระโยชน์จากแสงอาทติย์
กเ็ป็นประเดน็หนึ�งที�ควรพจิารณา สาํหรบัเสยีง ตอ้งมแีนวทางการป้องกนัเสยีงที�ไม่ตอ้งการ เช่น   
ตดิป้ายหา้มส่งเสยีงดงั ที�มกัมเีสยีงรบกวน หรอืจดัพืนที�ใหใ้ชเ้สยีงตามความเหมาะสม  
     2.3.3 ระบบความปลอดภยัของอาคาร หอ้งสมดุควรมกีารจดัการระบบ
ความปลอดภยัเพื�อป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากบุคคลที�เขา้มาในหอ้งสมดุ การจดัการความ
เสยีหายจากธรรมชาต ิและการจดัการความเสยีหายดา้นระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
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  การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจดุเด่นห้องสมดุ 
   การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ ซึ�งจดุเด่นของหอ้งสมดุนั นเป็น
สิ�งที�บ่งบอกและแสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าของหอ้งสมดุและทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถจดจาํและยอมรบัได้
อยา่งสนิทใจ โดยการออกแบบประสบการณ์นั นประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพของจดุเด่น
หอ้งสมดุ และผลจากความรูส้กึภายในของลกูคา้  
   1. การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพ เป็นคุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัทิี�หอ้งสมดุมอบใหก้บัลกูคา้ ประกอบดว้ย 
    1.1 สารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ การพฒันาสารสนเทศและบรกิาร
สารสนเทศใหผู้ใ้ชเ้กดิความประทบัใจ ไดแ้ก่ (สุวรรณ อภยัวงศ์.  2543: 125-126) 
     1.1.1 สรา้งสารสนเทศและฐานขอ้มลูที�เป็นเอกลกัษณ์ มเีฉพาะสาขาวชิา 
เช่น ขา้ว กระบอื พชืสวน เฉพาะภูมภิาค เช่น เรื�องของอสีาน ลา้นนา กฎหมาย เฉพาะอายแุละ
ความสนใจ เช่น นิทานสําหรบัเดก็ บรกิารการอ่านสาํหรบัผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
     1.1.2 มรีปูแบบการบรกิารที�ตอบสนองความตอ้งการหลากหลายของผูใ้ช ้
เช่น สามารถจองหนงัสอื ยมืหนงัสอืต่อผ่านอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 
     1.1.3 บรกิารอนิเทอรเ์น็ต ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาข่าวสารขอ้มลู
หลากหลายจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเกี�ยวกบัวารสาร หนงัสอืใหม ่ใหข้อ้มลูสารสนเทศที�อยูใ่น
หอ้งสมดุ กจิกรรมหอ้งสมดุ 
     1.1.4 การใหบ้รกิารแบบคาดไมถ่งึ ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ที�ดใีหผู้ใ้ช้
สนใจ และเอาประสบการณ์ที�ดมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ขายความคดิใหม่ๆ ใหผู้ใ้ชม้สี่วนรว่ม สรา้ง
ความผกูพนัระหว่างผูใ้ชก้บัหอ้งสมดุ สรา้งความสนใจกบัผูใ้ช ้จนผูใ้ชเ้ขา้มาใชส้ารสนเทศเป็นประจาํ  
     1.1.5 การใชท้รพัยากรรว่มกนั เช่น การจดัตั งภาคหีอ้งสมดุ (Library 
Consortia) เพื�อส่งเสรมิการใชส้ารสนเทศรว่มกนั และทําใหพ้ฒันาการใหบ้รกิารสารสนเทศให้
รวดเรว็และทนัสมยั 
     1.1.6 เสนอแนะบรกิารสบืคน้สารสนเทศดว้ยระบบออนไลน์จากฐานขอ้มลู
ทั งของหอ้งสมดุเอง และฐานขอ้มลูของหน่วยงานอื�นทั งภายในและต่างประเทศ 
     1.1.7 เชื�อมโยงเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ั งภายในและต่างประเทศ พรอ้มทั ง
มจีาํนวนเครื�องลกูขา่ย (Terminal) ที�เพยีงพอกบัผูใ้ช ้มสีมรรถนะสงู 
     1.1.8 เปิดบรกิารในลกัษณะพเิศษ เช่น เปิดบรกิารก่อนและหลงัเวลาทาํ
การ เพื�อสนองตอบว่าเราพรอ้มเสมอในการใหบ้รกิาร และตอ้งรกัษาภาพพจน์ที�มคีวามน่าเชื�อถอื
ของหอ้งสมดุ 
     1.1.9 สรา้งโฮมเพจของหอ้งสมดุ โดยโฮมเพจของหอ้งสมดุตอ้งออกแบบ
ใหผู้ใ้ชใ้ชง้านง่ายและเขา้ใจงา่ย ออกแบบใหน่้าสนใจ ทนัสมยั จดัขอ้มลูเป็นระบบลุ่มลกึ กวา้งขวาง
และขอ้มลูหลากหลาย สามารถเชื�อมโยงกบัแหล่งขอ้มลูอื�นไดง้า่ย และมบีรกิารโตต้อบฉบัไว 
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    1.2 ทาํเลที�ตั ง สิ�งแวดลอ้มของอาคารสถานที� รวมทั งการกําหนดจดุที�ตั งเป็น
เรื�องที�สาํคญั ไดแ้ก่ หอ้งสมุดควรอยูใ่นย่านกลางของตกึเรยีนต่างๆ เพื�อใหผู้ใ้ชไ้ปใชบ้รกิารได้
สะดวก ตั งอยูไ่กลเสยีงอกึทกี เช่น หอ้งดนตร ีสนามกฬีา โรงยมิเนเซยีม ตั งอยูท่ี�อากาศถ่ายเทได้
สะดวก มสีิ�งแวดลอ้มที�ด ีร่มรื�น สะอาด ทศิของอาคารควรหนัหน้าในแนวเหนือ-ใต ้เพื�อป้องกนัแสง
อุตราไวโอเลตจากดวงอาทติย ์และควรอยูใ่นบรเิวณที�สามารถขยายไดใ้นอนาคต (สุวรรณ อภยัวงศ์.  
2543: 131-132) 
    1.3 ขั นตอนการรบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการไดร้บับรกิารที�สะดวกและ
รวดเรว็ ดงันี (สุวรรณ อภยัวงศ.์  2543: 137)  
     1.3.1 ไมต่อ้งผ่านขั นตอนหลายๆกระบวนการที�ซบัซอ้น 
     1.3.2 แบบฟอรม์ที�ใชต้อ้งออกแบบใหส้ะดวกและใหผู้ใ้ชต้อ้งกรอก
รายละเอยีดใหน้้อยที�สุด 
     1.3.3 ผูใ้หบ้รกิารมคีวามพรอ้มตลอดเวลาที�จะใหบ้รกิารผูใ้ช ้
     1.3.4 มกีารประชาสมัพนัธถ์งึขั นตอนวธิกีารใชบ้รกิารสารสนเทศที�เขา้ใจ
งา่ยและหลากหลายวธิ ีเช่น แผ่นพบั แผ่นปลวิ ป้ายประชาสมัพนัธ ์
    1.4 จดับรกิารอื�นๆ เพื�อใหผู้ใ้ชส้ะดวกสบาย เช่น ที�รบัฝากของ ที�จอดรถ     
นําดื�ม ถงัขยะ เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องคอมพวิเตอร ์หอ้งประชุมทั งขนาดใหญ่และขนาดเลก็     
ศูนยแ์สดงศลิปวฒันธรรม เป็นตน้ (สุวรรณ อภยัวงศ.์  2543: 136) 
    2. การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของลกูคา้ เป็นการวเิคราะหค์วามรูส้กึของ
ลกูคา้เมื�อมาใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย ความรูส้กึ คุณค่า และความตั งใจของลกูคา้ ดงันี (มาล ีลําสกุล.  
2555: 2-13) 
    2.1 ความรูส้กึ เช่น ความพงึพอใจ ความดใีจ ความโกรธ ความไมส่บอารมณ์ 
ซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัประโยชน์ที�ไดจ้ากการรบับรกิารและ/หรอืวธิกีารดแูลใหบ้รกิารลูกคา้ เช่น 
นกัศกึษาไมพ่อใจความสามารถของตนในการคน้หลงัรบัการฝึกอบรมวธิคีน้และใชห้อ้งสมดุ 
    2.2 คุณค่า เป็นความคดิเหน็ที�เกดิจากความรูส้กึของลูกคา้เกี�ยวกบั
ประสบการณ์กบัการรบัรูผ้ลลพัธข์องการบรกิาร ที�สําคญั คอื คุณค่าที�ไดร้บั การประเมนิการบรกิาร
ทั งประสบการณ์และผลลพัธเ์ปรยีบเทยีบ (นําหนกั) กบัค่าใชจ้่ายทั งหมดที�ลกูคา้ตอ้งจา่ยไป 
ผลประโยชน์หรอืกําไรที�ไดเ้ป็นประสบการณ์ความพงึพอใจและผลลพัธ ์
    2.3 ความตั งใจของลกูคา้ การประเมนิคุณค่าว่า ด ีเลว หรอืไมแ่ตกต่าง มผีล
ต่อความตั งใจของลกูคา้ ที�จะกลบัมาใชบ้รกิารอกีหรอืไม่ ความตั งใจที�จะบอกเพื�อนหรอืญาตวิ่าบรกิาร
ด ีเลว บอกเล่าหรอืเชญิชวนใหไ้ปใชบ้รกิาร หรอืบ่นเกี�ยวกบับรกิาร ซึ�งความตั งใจเหล่านีมผีลต่อ
บรกิาร 
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  การออกแบบจดุติดต่อกบัลกูค้า 
   การออกแบบจดุตดิต่อมสี่วนสาํคญัในการสรา้งประทบัใจใหก้บัลกูคา้ในทุกขณะ
การตดิต่อ สาํหรบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย มจีดุตดิต่อกบัลกูคา้ ดงันี 
   1. จดุตดิต่อประสบการณ์ทางตรง เป็นจุดตดิต่อแบบเผชญิหน้ากบัผูใ้หบ้รกิาร
โดยตรง ไดแ้ก่ 
    1.1 การบรกิารโดยบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารทําหน้าที�เป็นตวักลาง
เชื�อมโยงระหว่างความตอ้งการของผูใ้ชก้บัแหล่งสารสนเทศเพื�อช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ที�
จากทรพัยากรสารสนเทศทุกรปูแบบ บุคลากรจงึเป็นองคป์ระกอบสําคญัที�จะก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ 
อนัดงีามของผูใ้ชต่้อหอ้งสมุด อกีทั งยงัช่วยใหง้านบรกิารสารสนเทศดําเนินไปสู่เป้าหมายที�ไดว้างไว้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูท้ี�ปฏบิตังิานดา้นนีจงึควรเป็นบุคคลที�มคีุณสมบตัแิละบุคลกิภาพโดยทั �วไป     
ที�เหมาะสมในดา้นต่างๆ ดงันี (พมิลพรรณ เรพเพอร.์  2550: 81) 
     1.1.1 การแต่งกาย เป็นผูแ้ต่งกายเหมาะสม กล่าวคอื ไมแ่ต่งตวัมากไป
หรอืน้อยไปจนดไูมสุ่ภาพ ควรดใูหพ้อเหมาะกบัสภาพของหน่วยงานตน้สงักดัที�หอ้งสมดุสงักดัอยู ่
และเหมาะสมกบัประเภทของผูใ้ช ้เพื�อใหผู้ใ้ชม้คีวามสบายใจอยากที�จะเขา้มาไต่ถามเมื�อมคีําถาม 
     1.1.2 ท่าทาง มท่ีาทางที�เป็นมติร ไมท่าํหน้าบึงเฉย ควรมท่ีาทางที�น่าเขา้
ใกล ้ยิมแยม้แจ่มใส ยนิดรีบัคาํถาม สบตากบัผูใ้ช ้ไมท่ํางานอื�นในขณะที�รอใหบ้รกิาร 
     1.1.3 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์เป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธ ์รูจ้กัใชก้ริยิาท่าทาง
คาํพดูและนําเสยีงที�เชญิชวนการใชบ้รกิาร ทั งนีเพื�อสรา้งใหเ้กดิความเชื�อถอืและความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ 
     1.1.4 ความกระตอืรอืรน้ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการตอบสนองขอ้คาํถาม
ต่างๆ ของผูใ้ชอ้ยา่งทนัท่วงทไีมว่่าคําถามนั นจะผ่านทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอืเป็นคาํถาม   
ที�ไดร้บัโดยตรงจากผูใ้ชท้างโทรศพัทห์รอืภายในหอ้งสมุด 
     1.1.5 ความเชื�อมั �นในตนเอง เป็นผูม้คีวามเชื�อมั �นในตนเองว่ามคีวามรู้
ความสามารถทางวชิาชพีอยา่งแมน่ยาํ สามารถช่วยผูใ้ชไ้ด ้
    1.2 การจดักจิกรรม การจดักจิกรรมมมีากมายหลายรปูแบบ เช่น การสาธติ
การสบืคน้ฐานขอ้มลู การจดันิทรรศการหอ้งสมดุ การจดัแขง่ขนักฬีาเชื�อมความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคลากรหอ้งสมดุกบัผูใ้ช ้การจดักจิกรรมออกรา้นหนังสอื การจดักจิกรรมเสรมิอาชพี การจดั
กจิกรรมการกุศล การจดักจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ เป็นตน้ การใชส้ื�อต่างๆนี ผูท้ําการประชาสมัพนัธ์
สามารถเลอืกใชป้ระเภทสื�อไดต้ามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย (ปราณ ี
อศัวภษูติกุล.  2553: 143)   
   2. จดุตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม   
    2.1 สื�อสิ�งพมิพ ์เป็นสื�อการประชาสมัพนัธท์ี�หอ้งสมดุเป็นผูผ้ลติและเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมได ้มวีตัถุประสงคใ์นการผลติและรปูแบบของสิ�งพมิพท์ี�แตกต่าง
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กนัออกไป ซึ�งเป็นสื�อที�เขา้ถงึผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มอีายกุารใชง้านนาน แต่มขีอ้จาํกดัในเรื�อง
การนําเสนอเนือหา ซึ�งตอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชห้อ้งสมดุดว้ย (ปราณ ีอศัวภษูติกุล.  2553: 142)   
    2.2 สื�อทางเสยีง เป็นสื�อคาํพดูโดยใชอ้าศยัเครื�องมอือเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เสยีง
ตามสาย วทิยกุระจายเสยีง มคีุณสมบตัทิี�สําคญั คอื สามารถเขา้ถงึกลุ่มคนไดทุ้กจุด ราคาถูก สรา้ง
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิไปดว้ย ผูร้บัสามารถรบัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมคีวามรูส้กึใกลช้ดิเหมอืนกบั
พดูคุยกนัอยูต่รงหน้า หอ้งสมดุนํามาใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ด ้คอื เสยีงตามสายภายในหอ้งสมดุ 
เช่น ประกาศใหผู้ใ้ชท้ราบ วนั เวลา การชกัจงูใหผู้ใ้ชร้ว่มกจิกรรมที�หอ้งสมุดจดัขึน เป็นตน้ (สุวรรณ 
อภยัวงศ.์  2543: 158-159) 
   3. จดุตดิต่อประสบการณ์ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ
ช่วยใหก้ารสื�อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน ไดแ้ก่ (กฤตกิา จวิาลกัษณ์.  2554:  10-25 – 10-27)  
    3.1 เวบ็ไซตห์อ้งสมดุ เป็นเครื�องมอืและวธิกีารสื�อสารที�ไดร้บัความนิยมมาก 
เพราะสามารถเผยแพรข่อ้มลูไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และสามารถเชื�อมโยงไปยงัส่วนอื�นๆไดอ้กี เนือหา
บนเวบ็ไซตจ์ะใหข้อ้มลูหอ้งสมดุและบรกิารต่างๆแลว้ มกัมช่ีองทางการสื�อสารกบับุคลากรและผูใ้ช้
เพิ�มเตมิ เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) หรอืทวติเตอร ์(Twitter) ปรากฏที�หน้าโฮมเพจของเวบ็ไซตน์ั นๆ 
สามารถสรา้งชุมชนออนไลน์และรว่มแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆแก่หอ้งสมดุ 
    3.2 ไปรษณยือ์เิลก็ทรอนิกสห์รอือเีมล เป็นการรบัส่งเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
โดยผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัผูร้บัไดท้ั �วโลก ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสเ์ป็นช่องทาง     
การสื�อสารที�ไดร้บัความนิยม เนื�องจากช่วยลดค่าใชจ้่ายของหอ้งสมดุในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร
แก่บุคลากรในหน่วยงานหรอืผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ สรา้งความสะดวกและเกดิความยดืหยุ่นใน  
การสื�อสาร 
    3.3 เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นเทคโนโลยสีําคญัที�ช่วยใหห้อ้งสมดุไดม้ี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรและผูใ้ชบ้รกิาร เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นบรกิารที�มปีระโยชน์ต่อ
หอ้งสมดุ กล่าวคอื ดา้นสงัคม เป็นการเชื�อมโยงผูค้นเขา้หากนั หอ้งสมดุสามารถแสดงตวัตนออกมา 
โดยเน้นไปที�การใส่ขอ้มลูเนือหาบล๊อก ดา้นการตลาด สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์
การบรกิารเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
  การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง  
   หอ้งสมดุมกีารออกแบบกลยุทธ ์การพฒันานวตักรรม และการใชก้ลยทุธ์
นวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อพฒันาบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัตอ้งการของผูใ้ช ้ตวัอยา่งเช่น   
    1. การบรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (One-stop service) เป็นบรกิารสารสนเทศที�
ใชแ้นวคดิทางธุรกจิมาจดับรกิาร ซึ�งหมายถงึ การนํางานทั งหมดหลายขั นตอนที�เกี�ยวขอ้งซึ�งตอ้งผ่าน
หลายหน่วยงานมารวมใหบ้รกิารอยูใ่นสถานที�เดยีวกนั ในลกัษณะที�ส่งต่องานระหว่างกนัทนัทหีรอื
เสรจ็ในขั นตอนหรอืเสรจ็ในจุดใหบ้รกิารเดยีว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหก้ารใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็
ขึน ที�สําคญัประโยชน์ที�เกดิขึน คอืช่วยลดระยะเวลาของการใหบ้รกิารที�น้อยลง หรอืโดยการกระจาย
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อํานาจไปใหเ้จา้หน้าที�ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูท้าํหน้าที�ใหบ้รกิารแทน
ทั งหมด เพื�อใหผู้ร้บับรกิารไมต่อ้งตดิต่อเจา้หน้าที�หลายคน (มาล ีลําสกุล.  2555: 1-28) 
   2. บรกิารสารสนเทศดจิทิลั หอ้งสมดุมกีารใหบ้รกิารสารสนเทศดจิทิลัเพิ�มมากขึน 
นอกจากนียงัมกีารขยายช่องทางการเขา้ถงึหอ้งสมดุและบรกิารโดยไม่จาํกดัเวลา สถานที� ทําใหผู้ใ้ช้
สามารถใชแ้ละเขา้ถงึสารสนเทศดจิทิลัที�ตอ้งการอยา่งง่ายดาย ดงันี (สปีาน ทรพัยท์อง.  2555:      
4-16 – 4-27) 
    2.1 บรกิารคอลเลก็ชนัดจิทิลั เป็นการจดัการคอลเลก็ชนัใหเ้หมาะสมและ
รองรบัการใชบ้รกิาร ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและเขา้ถงึสารสนเทศไดส้ะดวกตลอดจนเพื�อการอนุรกัษ์
และสวงนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศ ซึ�งอาจเป็นสารสนเทศเก่ายอ้นหลงัที�มคีุณค่า 
    2.2 ช่องทางการเขา้ถงึบรกิารสารสนเทศดจิทิลั ผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศม ี 
ความพยายามประยกุตเ์ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เครื�องมอืสื�อสาร และเทคโนโลยต่ีางๆ ดงันี  
     2.2.1 บรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้แบบดจิทิลั ผูใ้ชไ้มต่อ้ง
เดนิทางไปใชบ้รกิารดว้ยตนเองและใชบ้รกิารไดต้ลอดเวลา โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิาร 2 ลกัษณะ 
คอื 1) การบรกิารที�ผูใ้ชไ้มต่้องโตต้อบกบัผูใ้หบ้รกิารในขณะที�ใชบ้รกิาร (Asynchronous transaction) 
เช่น การใชไ้ปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์และการเขยีนคาํถามทิงไวบ้นเวบ็ และ 2) การบรกิารที�ผูใ้ช้
สามารถโตต้อบกบัผูใ้หบ้รกิารในขณะใชบ้รกิาร (Synchronous transaction) ไดแ้ก่ การใหบ้รกิาร 
แบบแชต็ดว้ยการพมิพข์อ้ความ (Text-based chat) และการแชต็ดว้ยขอ้ความเสยีงและภาพ 
     2.2.2 แอป็พลเิคชนัอุปกรณ์พกพาหรอือุปกรณ์เคลื�อนที� (Mobile 
application) แอป็พลเิคชนัทําใหอุ้ปกรณ์พกพาหรอือุปกรณ์เคลื�อนที�สามารถทํากจิกรรมไดห้ลากหลาย 
เช่น เล่มเกม รบัส่งอเีมล แซต็ สาํหรบัหอ้งสมดุ มกีารพฒันาแอป็พลเิคชนัเพื�ออํานวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึหอ้งสมุดและบรกิารสารสนเทศ ตลอดจนสารสนเทศจากแหล่งอื�นๆ เนื�องจากอุปกรณ์พกพา
ดงักล่าวเป็นเสมอืนอุปกรณ์ประจาํตวัของคนทั �วไปในปจัจบุนั เช่น บรกิารโอแพก็ บรกิารคอลเลก็ชนั
ดจิทิลั บรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้แบบดจิทิลั บรกิารคน้หาสารสนเทศจากฐานขอ้มลู 
เป็นตน้ 
     2.2.3 พอรท์ลัขององคก์ารสารสนเทศ พอรท์ลั เป็นจุดเชื�อมต่อเพื�อเขา้ถงึ
สารสนเทศต่างๆ เพื�อใหผู้ใ้ชไ้ปสู่แหล่งสารสนเทศที�ไดบ้รูณาการสารสนเทศของหอ้งสมดุและแหล่ง
สารสนเทศอื�นๆ เช่น ฐานขอ้มลูออนไลน์ วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ ตลอดจนบรกิารสารสนเทศ
ต่างๆ ระบบความช่วยเหลอืตนเองหรอืระบบช่วยเหลอืสนบัสนุนผูใ้ช ้ 
     2.2.4 เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social network) เป็นช่องทางในการ
เผยแพรค่วามรูแ้ละส่งต่อความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งในสาขาวชิา ประชาสมัพนัธบ์รกิารสารสนเทศ ทั งในรปู
ขอ้ความ ภาพ และวดีทิศัน์ใหก้บักลุ่มเพื�อน กลุ่มผูส้นใจทั �วไป นอกจากนียงัสามารถเขา้รว่มแสดง
ความคดิเหน็ รว่มแบ่งปนัความรู ้ขอ้มลูและประสบการณ์ไดด้ว้ย ตวัอยา่งเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) มายสเปซ (Myspace) กูเกลิ พลสั (Google plus) เป็นตน้ 
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   บรกิารสารสนเทศดจิทิลัมแีนวโน้มเพิ�มขึนอยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนการใชช่้องทาง
ในการเขา้ถงึสารสนเทศดจิทิลัและบรกิารสารสนเทศดจิทิลักเ็พิ�มมากขึนเช่นกนั แนวโน้มดงักล่าว
แสดงใหเ้หน็ถงึการปรบัแนวคดิในการใหบ้รกิารสารสนเทศและประยกุตเ์ทคโนโลยต่ีางๆที�พฒันาขึน
มาเพื�อเพิ�มประสทิธผิลของหอ้งสมดุ สภาพการณ์เช่นนียงัคงมอียูต่่อไปตามการพฒันาของ
เทคโนโลยใีนอนาคต  
 
งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 งานวิจยัในต่างประเทศ 
  โรวล์ี�ย ์(Rowley. 1994: 8-12) ไดศ้กึษาประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมุด โดยการสํารวจ
ประสบการณ์โดยรวมของลูกคา้จากกรณศีกึษาการใชบ้รกิารดว้ยตนเอง ผ่านทางโทรศพัท ์และจาก
การเขา้ใชฐ้านขอ้มลูหอ้งสมุด พบว่า หอ้งสมดุพยายามตอบสนองความหลากหลายของผูใ้ชแ้ละการ
ใชบ้รกิาร ซึ�งนําไปสู่การประนีประนอมค่อนขา้งจะประสบความสาํเรจ็ แต่อยา่งไรกด็จีากกรณศีกึษา
ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชไ้มต่อ้งการเพยีงแค่สารสนเทศและเอกสารจากหอ้งสมดุ ลกูคา้ยงัตอ้งการ
ประสบการณ์รวม ซึ�งอาจรวมถงึการเดนิทาง การพกัผ่อนและนันทนาการ วฒันธรรม การศกึษา 
พืนที�และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมเทยีบเท่ากบัที�ตอ้งการเอกสารและขอ้มลู และปจัจยัที�ทาํใหผู้ใ้ช้
กลบัมาใชบ้รกิารของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ความสะดวก การใหบ้รกิารตาม
ช่วยอาย ุทางเลอืกของลกูคา้ รปูแบบการดาํเนินชวีติ การลดราคา คุณค่าเพิ�ม การใหบ้รกิารโดย
เจา้หน้าที�หรอืพนกังาน เทคโนโลย ีและคุณภาพการบรกิาร 
  นิโคลส ์(Nichols.  1995) ทาํการวจิยัแนวทางการจดัการการวางแผนและการตลาด
ของหอ้งสมดุ พบว่าการวางแผนใหห้อ้งสมดุประสบความสาํเรจ็ได ้บรรณารกัษ์จะต้องให้
ความสาํคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดและภาพรวมของหอ้งสมดุ การดแูลทางดา้น
สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุเริ�มดว้ยการใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทั งภายนอกและภายใน 
องคป์ระกอบภายนอก คอื การนําขอ้มลูของหอ้งสมดุมาวเิคราะหเ์พื�อใหเ้หน็ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีเพื�อ
นํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุดา้นการใหบ้รกิาร ส่วนองคป์ระกอบภายใน คอื การปรบัปรงุและ
การจดัหาหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร รายงานผลการดําเนินงาน สื�อสิ�งพมิพ ์ใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ  
  ชมดิต ์(Schmidt. 2006: 120) ทาํวจิยัการตลาดเพื�อศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชข้อง
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัควนีสแลนด ์(University of Queensland Library) เพื�อออกแบบส่วนประสม
ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดบรกิารสารสนเทศ พบว่า นกัเรยีนใชต้วัเองเป็นศูนยก์ลาง
ในการใชบ้รกิาร และนกัศกึษามคีวามเขา้ใชใ้นการใชบ้รกิารต่างๆ ของหอ้งสมดุน้อยมาก และมี
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเป็นส่วนหนึ�งของชวีตินกัศกึษามหาวทิยาลยั 
ไดแ้ก่ โทรศพัทเ์คลื�อนที� ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ นอกจากนียงัพบว่า        
การแบ่งกลุ่มผูใ้ช ้ศกึษาความตอ้งการสารสนเทศ และความพงึพอใจ และผลดงักล่าวนํามาสู่      
การเปลี�ยนแปลงและปรบัปรุงใหม้บีรกิารใหม่ๆ  ของหอ้งสมดุที�ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้
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  ราหแ์มน (Rahman.  2006: 203-221) ศกึษาการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
ธนาคารในอนิเดยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาสิ�งที�ถอืว่าเป็นประสบการณ์ของธนาคาร เพื�อ
ประเมนิลกูคา้ปจัจบุนัของธนาคารเกี�ยวกบัความจงรกัภกัดแีละประสบการณ์ เพื�อประเมนิความ
จงรกัภกัดขีองพนกังานรุ่นปจัจุบนั เพื�อรวบรวมขอ้มลูจากพนกังานของธนาคารเพื�อใชใ้นการกําหนด
ดชันีชีวดัความจงรกัภกัดขีองพนกังาน 10 ขอ้  และเพื�อพฒันาดชันีการทํากําไร (Profitability Index) 
ของลกูคา้และพฒันากลยุทธส์าํหรบัแต่ละกลุ่ม จากการวจิยัพบว่า ลกูคา้มคีวามพงึพอใจกบัการ
ทาํงานในปจัจบุนัของธนาคาร มคีวามยนิดหีากธนาคารมกีารเปลี�ยนแปลงเขา้ถงึลกูคา้มากขึนใน
ดา้นองคค์วามรู ้อารมณ์ กายภาพเป็นที�พอใจ และการตดิต่อที�ด ีนอกจากนีลกูคา้ยงัมกีารแนะนําใน
ส่วนของการสรา้งตวัแทนขององคก์ร (Brand Ambassador) เพื�อความน่าเชื�อถอืของธนาคารดว้ย 
ในดา้นความจงรกัภกัดขีองพนกังานธนาคารยงัดมีาก และความพยายามที�จะรกัษาความระดบัความ
พงึพอใจของพนกังานใหเ้ป็นประสบการณ์ที�น่าจดจาํกบัลกูคา้ ซึ�งจะมผีลกระทบต่อบรกิารทั งหมด
ของธนาคาร 
  เครอืขา่ยวจิยัสารสนเทศและความรว่มมอืของหอ้งสมดุวจิยั (Research Information 
Network & The Consortium of Research Library.  2007) ไดศ้กึษาการใชห้อ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษาของนักวจิยัและศกึษาบรกิารวจิยัของห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษาในสหราช-
อาณาจกัร โดยศกึษาประชากรซึ�งเป็นนกัวจิยัจาํนวน 250 คน และบรรณารกัษ์ จาํนวน 300 คน เพื�อ
นําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุหอ้งสมดุและบรกิารในอนาคต ผลการศกึษาพบว่า นกัวจิยัส่วนใหญ่ใช้
เครื�องมอืดจิทิลั ในการสบืคน้ทรพัยากรที�เป็นดจิทิลัและสิ�งพมิพ ์นกัวจิยัที�อยูใ่นกลุ่มศลิปะและ
มนุษยศาสตรส์่วนน้อยยงัคงใชก้ารสบืคน้รายการจากสิ�งพมิพอ์ยู่ นกัวจิยัใชแ้นวทางที�หลากหลาย   
ในการเอาชนะอุปสรรคในการเขา้ถงึสารสนเทศ หอ้งสมดุจงึตอ้งนําทรพัยากรคา้งการทาํรายการ 
(Backlogs) มาทํารายการเพื�อใหร้ายการทรพัยากรปรากฏในฐานขอ้มลูอย่างรวดเรว็เพื�อลดความเสี�ยง
ทรพัยากรที�จดัหามาไมไ่ดใ้ชแ้ละนกัวจิยัมองขา้มทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุด นอกจากนีการมุ่งเน้น
คุณภาพในระดบัสูงของการทําเมทาดาทารวมถงึเครื�องมอืช่วยคน้ดจิทิลั ทําใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้ทรพัยากร
ทั งที�เป็นดจิทิลัและสิ�งพมิพไ์ดอ้ยา่งครบถว้น การยมืระหว่างหอ้งสมดุอย่างเป็นทางการลดน้อยลงและ
นกัวจิยัจะเพิ�มการใชก้ลไกแบบไมเ่ป็นทางการมากขึนในการแบ่งปนั 
  เฉินและหลนิ (Chen; & Lin.  2008: 36-49) ศกึษาเรื�องการเรยีนรูข้ององคก์รใน
ขั นตอนการประเมนิผล การศกึษาเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาลกัษณะความสมัพนัธ ์    
การเรยีนรูข้ององคก์รที�เกดิจากการประเมนิผลการดําเนินงานหอ้งสมดุโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 
เพื�อพสิจูน์ว่า การประเมนิผลสถาบนัทําใหเ้กดิปญัหามากกว่าที�จะช่วยในการแก้ปญัหาที�มอียูใ่น
หอ้งสมดุ ความเป็นผูนํ้าและการสื�อสารมบีทบาทสาํคญัในการเรยีนรูข้องหอ้งสมดุและมปีจัจยัอื�นๆ 
เขา้มาแทรกแซงในกระบวนการภายในหอ้งสมดุสถาบนัเทคโนโลยแีห่งไตห้วนัหรอืไม ่เครื�องมอื   
การวจิยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ใชก้บับุคลากรหอ้งสมดุ จาํนวน 24 คน คาํถามในการวจิยั
นีคอื เกดิการเรยีนรูข้ององคก์รหรอืไมใ่นกระบวนการของการประเมนิหอ้งสมดุ ผลการศกึษาแสดง
ใหเ้หน็ว่า หอ้งสมดุอาจดเูหมอืนจะประสบความสาํเรจ็จากการไดร้บัการพจิารณาในระดบัที�เหมาะสม 



40 
 

แต่แทจ้รงิแลว้ยงัคงมอุีปสรรคภายใน ปญัหาเชงิโครงสรา้งที�เกดิจากขอ้บกพรอ่งทางการสื�อสาร    
ในบางกรณคีอืการขาดบรรยากาศของความเป็นประชาธปิไตย ความเหน็อกเหน็ใจ ดว้ยความที�เป็น
การประเมนิผลที�มาจากหน่วยงานภายนอกและช่วงระยะเวลาการประเมนิผลเป็นสองปจัจยัที�ทาํให้
การตอบสนองการเรยีนรูข้องหอ้งสมดุเกดิไดย้ากขึน ผูนํ้าจงึควรสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนั ส่งเสรมิ
บรรยากาศของการเรยีนรูใ้หเ้ปิดกวา้ง ส่งเสรมิบุคลากรที�พฒันาบทบาทของตนเองใหม้คีวามหมาย
ภายในองคก์รและไดร้บัการยอมรบัมากขึน จงึอาจจะดเูหมอืนยากสาํหรบัหอ้งสมดุที�จะใชก้าร
ประเมนิผลเป็นเครื�องมอืในการสรา้งการเรยีนรูข้ององคก์ร ผลการศกึษายงัชีใหเ้หน็อกีว่าศกัยภาพ
ของบุคลากรมสี่วนสาํคญัในการเรยีนรูข้ององคก์ร นอกจากนีการจดัการกบักลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
กบัหอ้งสมดุ ควรระบุใหช้ดัเจน และจดัการกบัอุปสรรคความคาดหวงัที�แตกต่างกนัอยูร่ะหว่าง
หอ้งสมดุกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้กีารทาํงานรว่มกนัอย่างแทจ้รงิ หอ้งสมดุตอ้งมี
ส่วนรว่มมากขึนในการสนทนาและเพิ�มสมรรถนะของบุคลากร การเรยีนรูข้ององคก์รเป็นแนวคดิที�
ไดร้บัการยอมรบัเพิ�มขึนภายในหอ้งสมดุไตห้วนัทั งในกลุ่มผูบ้รหิารและบุคลากร จงึถอืเป็นทศิ
ทางบวกสาํหรบัความคบืหน้าในความสาํเรจ็ซึ�งอาจจะเป็นผลมากจากการประเมนิผลสถาบนั 
  ซดิอรโ์กและว ู(Sidorko; & Woo.  2008: 641) ศกึษาเรื�องการเสรมิสรา้งประสบการณ์
ผูใ้ชบ้รกิาร การส่งเสรมิวฒันธรรมการใหบ้รกิารผ่านการฝึกอบรมพนกังาน มวีตัถุประสงคข์องการ
วจิยั คอื เป็นโครงการการรเิริ�มและการบรหิารจดัการภายในของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัและมุง่เน้น
การปรบัปรงุการใหบ้รกิารลูกคา้โดยเฉพาะ โดยออกแบบชุดการฝึกอบรมพนกังานเพื�อเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ของผูใ้ชก้บัเจา้หน้าที� โดยในช่วงหกปีที�ผ่านมามกีารตอบสนองต่อการสาํรวจผูใ้ชส้องปี
ต่อครั ง มกีารตดิตามเพื�อปรบัปรงุหรอือกีนยัหนึ�ง ในการรบัรูข้องผูใ้ชต่้อประสทิธภิาพของพนกังาน
ในการบรกิารลกูคา้ ผลการสาํรวจชีใหเ้หน็ว่า การรบัรูข้องผูใ้ชเ้กี�ยวกบัประสทิธภิาพของพนกังานดี
ขึนและยิ�งดยีิ�งขึนเมื�อมกีารประชุมเชงิปฏบิตักิาร  
  กอร ์(Kaur. 2009: Abstract) ศกึษาเกี�ยวกบัการตลาดบนเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัในประเทศมาเลเซยี โดยศกึษาเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ จาํนวน 22 แห่ง และสมัภาษณ์
ผูจ้ดัการหอ้งสมดุ เพื�อศกึษาระดบัการรบัรูก้ารใชเ้วบ็ไซตใ์หเ้ป็นเครื�องมอืทางการตลาด ผลการวจิยั
พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัยงัขาดกจิกรรมที�ส่งเสรมิการใชบ้รกิาร เวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุยงัไมไ่ด้
รบัการใชป้ระโยชน์ในฐานะเครื�องมอืทางการตลาดที�สามารถทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจในบรกิารและทรพัยากร
สารสนเทศที�หอ้งสมดุใชบ้รกิารได ้
  เจยี (Xia. 2009: Abstract) ศกึษาเกี�ยวกบัการทาํการตลาดของบรกิารหอ้งสมดุผ่าน
ทางกลุ่มกลุ่มของเฟซบุค มวีตัถุประสงคเ์พื�อแสดงถงึศกัยภาพของเฟซบุคที�สามารถเป็นเครื�องมอื
ทางการตลาดของหอ้งสมดุได ้โดยทดสอบกบัมหาวทิยาลยั 2 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า
และมหาวทิยาลยัรทัเจอร ์ผลการวจิยัพบว่า ความสําเรจ็ของกลุ่มทางเฟซบุคเกดิขึนไดจ้ากการที�
บรรณารกัษ์ตั งหวัขอ้ทั �วไป ซึ�งทาํใหเ้กดิการอภปิรายผลหรอืแสดงความคดิเหน็ที�มชีวีติชวีา และมี
การแจง้บรกิารใหมข่องหอ้งสมดุ กจิกรรมต่างๆ รวมถงึรายชื�อหนงัสอืใหม ่ทั งนีกลุ่มเป้าหมาย
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ในเฟซบุคของหอ้งสมุดนอกจากนกัศกึษาแลว้ ยงัรวมถงึอาจารยแ์ละพนกังานของมหาวทิยาลยัดว้ย 
เพื�อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการทาํวจิยั 
  บกัตแีละสุเมด ี(Bakti; & Sumaedi: 2013: 397).ศกึษาเรื�อง การวเิคราะหค์วามภกัดี
ของลกูคา้หอ้งสมดุ บทบาทของคุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจของลกูคา้ กรณศีกึษาประเทศ
อนิโดนีเซยี มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดขีองลกูคา้และสิ�งอื�นที�แฝงอยู ่
ไดแ้ก่ คุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจของลกูคา้ในการบรกิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัใน
ประเทศอนิโดนีเซยี เพื�อตรวจสอบว่ามผีลกระทบต่อคุณภาพการบรกิาร ความภกัดขีองลกูคา้ทั ง
ทางตรงและทางออ้มผ่านความพงึพอใจของลกูคา้ โดยใชแ้บบสอบถามสาํรวจผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัในประเทศอนิโดนีเซยี จาํนวน 100 คน ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพของการบรกิารมผีล
โดยตรงต่อความพงึพอใจของลกูคา้และมผีลโดยตรงกบัความภกัดขีองลกูคา้ดว้ย อยา่งไรกต็าม
คุณภาพการบรกิารไม่มผีลโดยตรงอย่างมนียัสําคญัต่อความภกัดใีนการบรกิารหอ้งสมดุ 
  จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งในต่างประเทศ พบว่า งานวจิยัมทีั งการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยใชแ้บบการสอบถาม และเชงิคุณภาพโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์และวธิกีารสงัเกตการณ์ 
โดยงานวจิยัเหล่านีเกี�ยวกบั การบรหิารจดัการหอ้งสมดุดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ 
ทรพัยากรสารสนเทศ บุคลากรหรอืผูใ้หบ้รกิาร และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อใหผู้ใ้ชเ้กดิความ
พงึพอใจในการใชบ้รกิาร ทั งนีมกีารนําขอ้มลูของกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ พฤตกิรรม การใชบ้รกิาร และความ
ตอ้งการนํามาปรบัปรงุการดําเนินของหอ้งสมดุใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
 งานวิจยัในประเทศ 
  ประไพพรรณ จารทุว ี(2542: 38-41) ศกึษาเรื�อง เทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรกิาร
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในกลุ่มอาเซยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาพฒันาการดา้นการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชก้บังานบรกิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เพื�อศกึษาสภาพปญัหาและ
อุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนแนวทางในการรว่มมอืดา้นบรกิารระหว่างหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยั และเพื�อศกึษาแนวทางการเชื�อมโยงข่ายงานระหว่างหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั คอื หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดัของรฐับาล
ของกลุ่มประเทศอาเซยีน ประกอบดว้ย ไทย บรไูน ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร ์และ
อนิโดนีเซยี จาํนวน 160 แห่ง เครื�องมอืมอืที�ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามและวเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชค้่าความถี�และรอ้ยละ พบว่า สภาพทั �วไปของหอ้งสมดุมสีถานภาพเป็นหอ้งสมดุหนึ�งในระบบ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เทคโนโลยหีอ้งสมดุที�นิยมนํามาใชม้ากที�สุด คอื ใชค้อมพวิเตอรแ์บบพซี ีมี
ระบบครอืขา่ยภายใน มคีวามรว่มมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัต่างประเทศ มฝีา่ยหรอืแผนกใน
หอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัดูแลรบัผดิชอบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง งบประมาณดา้นการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศหอ้งสมดุ ไดร้บังบประมาณรอ้ยละ 10 ของงประมาณทั งหมด มบีรกิารสบืคน้
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ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูประเภทต่างๆ และมโีครงการพฒันาเทคโนโลยหีอ้งสมุดในอนาคต คอื มี
โครงการพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์หก้า้วไปในรปูแบบของหอ้งสมดุเสมอืน 
  กรวกิา รอดปาน (2550: บทคดัยอ่)  ศกึษาเรื�อง การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เพื�อ 
การประชาสมัพนัธข์องกลุ่มธุรกจิรา้นหนงัสอื มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษากระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ การมสี่วนรว่มของลกูคา้ที�มต่ีอกจิกรรมและ
ความพงึพอใจของลกูคา้ที�มต่ีอบรรยากาศของรา้นหนงัสอื กลุ่มตวัอย่างของรา้นหนงัสอืที�เลอืกศกึษา 
คอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์นายอนิทร ์ศูนยห์นงัสอืจฬุาฯ บทีเูอส และคโินะคุนิยะ โดยทําการวจิยัเชงิ
คุณภาพ สมัภาษณ์เจาะลกึผูท้ี�มตีําแหน่งหน้าที�วางแผนกลยทุธก์ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ จาํนวน 
3 คน นักประชาสมัพนัธข์องรา้นหนงัสอื 3 คน และสมัภาษณ์ลกูคา้ จาํนวน 50 คน รวมถงึการสงัเกต
แบบไมม่สี่วนรว่ม และการศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ผลการวจิยัพบว่า 1) ขั นตอนในการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ของกลุ่มธุรกจิหนงัสอืมแีนวทางในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 2 แนวทาง คอื 
แนวทางการสรา้งประสบการณ์ทางกายภาพ และแนวทางการสรา้งประสบการณ์ทางความรูส้กึ ผ่าน
พนกังาน สื�อสิ�งพมิพ ์และทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ�งฝ่ายประชาสมัพนัธจ์ะมหีน้าที�ในการสื�อสารกจิกรรม
ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการสรา้งประสบการณ์เพื�อใหล้กูคา้เกดิการรบัรูเ้ป็นไปตามองคก์รที�
ตอ้งการ 2) ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานและการบรกิาร 
ดา้นลกูคา้ โดยมวีธิกีารแกป้ญัหา คอื การฝึกอบรมพนกังานและการสรา้งสมัพนัธภาพที�ดต่ีอลกูคา้ 3) 
การมสี่วนรว่มของลกูคา้ในกจิกรรมที�รา้นหนงัสอืจดัขึน ลกูคา้ส่วนใหญ่ทราบข่าวสารดว้ยตนเองและ
เขา้รว่มการเปิดตวัหนงัสอืมากที�สุด โดยลกูคา้ส่วนมากมคีวามพงึพอใจเรื�องเนือหาของงานมากที�สุด 
4) ลกูคา้มคีวามพงึพอใจต่อบรรยากาศของรา้นหนงัสอื โดยเฉพาะรา้นหนงัสอืที�มสีาขาที�สะดวกใน
การเขา้ไปใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ และลกูคา้มคีวามพงึพอใจในดา้นสนิคา้มากที�สุด 
  สุชาดา เนตรภกัด ี(2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการประเมนิคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุด
ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มวีตัถุประสงคเ์พื�อประเมนิคุณภาพบรกิารของ
หอ้งสมดุศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช และเปรยีบเทยีบคุณภาพบรกิารของ
หอ้งสมดุระหว่างศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ทั ง 10 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งคอื 
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุของศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 10 แห่ง จาํนวน 1,752 คน 
เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามซึ�งประยกุต์จากเครื�องมอืประเมนิคุณภาพบรกิารเซริฟ์ควอล 
(SERVQUAL) วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาสถติเิชงิพรรณนา และการทดสอบค่า t-test  ผลการวจิยั
พบว่า คุณภาพบรกิารโดยรวมมคี่าเป็นบวกในทุกดา้น โดยดา้นที�มคีุณภาพบรกิารมากที�สุด ไดแ้ก่ 
ดา้นการใหค้วามมั �นใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร รองลงมา คอื ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความเขา้ใจ
และเหน็อกเหน็ใจในตวัผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความเชื�อถอืไวว้างใจได ้และดา้นลกัษณะที�จบัตอ้งได ้และ   
ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพบรกิารหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ทั ง 
10 แห่ง พบว่า คุณภาพบรกิารสงูที�สุด คอื ศูนยว์ทิยพฒันา นครสวรรค ์รองลงมา คอื ศูนยว์ทิยพฒันา 
นครศรธีรรมราช ส่วนคุณภาพบรกิารตํ�าที�สุด คอื ศูนยว์ทิยพฒันา อุดรธานี ผลการทดสอบสมมตฐิาน
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั การรบัรู ้และคุณภาพบรกิารต่อบรกิารหอ้งสมุด 
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ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชและประชาชนทั �วไป พบว่า 1) นกัศกึษาและประชาชน
ทั �วไปมคีวามคาดหวงัต่อบรกิารหอ้งสมุด แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ2) ประชาชนทั �วไป
และมกีารรบัรูต่้อบรกิารหอ้งสมดุสงูกว่านกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.00 
และ 3) ประชาชนทั �วไปประเมนิคุณภาพบรกิารของหอ้งสมดุสงูกว่านกัศกึษา อย่างมนียัสําคญัทาง
สถติ ิที�ระดบั 0.00 
  นฤมล กจิไพศาลรตันา (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื�อง ภาพลกัษณ์ของหอ้งสมดุยคุ
ใหม ่การประยกุตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาดเพื�อการบรหิารคุณภาพในหอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มวีตัถุประสงคใ์นการประยกุตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาดเพื�อปรบัปรงุ พฒันาและสรา้งสรรค์
แนวทางการใหบ้รกิารเพื�อตอบสนองการใหบ้รกิารเพื�อตอบสนองความพงึพอใจของผูใ้ช ้โดยการศกึษา
ปจัจยัที�เขา้ใชห้อ้งสมุดคณะรฐัศาสตร ์จฬุาฯ ประเดน็ที�ควรปรบัปรงุ ประเภทบรกิาร ความพงึพอใจ
หอ้งสมุดในภาพรวม ความพงึพอใจกจิกรรมและปจัจยัดา้นต่างๆ รวมทั งศกึษาเปรยีบเทยีบกบั
หอ้งสมุดคณะทางสงัคมศาสตรใ์นจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เครื�องมอื
ที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และจากขอ้มลูตวัชีวดัปรมิาณการยมืหนังสอื และ
จาํนวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุด พบว่า 1) ปจัจยัสําคญัที�สุด 3 ประการที�ทําใหผู้เ้ขา้ใชห้อ้งสมุด ไดแ้ก่ 
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุด เจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร และสิ�งพมิพห์ลากหลายตรงกบัความ
ตอ้งการ  2) ประเดน็สาํคญัที�หอ้งสมุดควรรบีปรบัปรุงไดแ้ก่ จาํนวนคอมพวิเตอรม์น้ีอย เครื�องถ่าย
เอกสารคุณภาพไมด่ ีและหนังสอืมจีาํนวนชื�อเรื�อง (Title) และจาํนวนเล่ม (Copy) น้อยเกนิไป 3)  มกีาร
ใชบ้รกิารยมื-คนืหนงัสอืมากที�สุด รองลงมา ใชบ้รกิารอ่านและถ่ายสําเนาวารสาร และใชบ้รกิาร Cyber 
zone  4) โดยรวมผูใ้ชพ้งึพอใจหอ้งสมดุระดบัมาก โดยพงึพอใจดา้นเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิารสงูกว่าดา้น
อื�น รองลงมาเป็นดา้นลกัษณะการบรกิาร ดา้นบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและสถานที� ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ และดา้นอุปกรณ์และเครื�องมอื ตามลําดบั 5) จดุเด่นของหอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาฯ 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าที�มอีธัยาศยั และมจีติใจรกัการบรกิาร และหอ้งสมุดมสีภาพแวดลอ้มที�ด ีสะอาด และมี
หอ้งนําที�สะอาดมาก สาํหรบัดา้นที�ควรปรบัปรุงไดแ้ก่ บางครั งนิสติเสยีงดงัรบกวนผูใ้ชค้นอื�น อุณหภูมิ
ในหอ้งสมุดตํ�าเกนิไป จาํนวนคอมพวิเตอรท์ี�ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตมน้ีอยเกนิไป และเจา้หน้าที�แผนก
วารสารดุ  
  จนัทนา วงศห์าญ (2553:  บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื�อง การใชท้รพัยากรสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศในการผลติผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพ มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาและเปรยีบเทยีบการใชท้รยัพากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
รวมทั งปญัหาการใชท้รพัยากรสารสนเทศของอาจารยใ์นการผลติผลงานทางวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามและวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตุฐิานโดยใชส้ถติ ิt-test และ F-test 
ผลการวจิยัพบว่า อาจารยเ์ขา้ใชบ้รกิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ เฉลี�ยภาคการศกึษาละ ไมเ่กนิ 3 ครั ง 
จดุมุง่หมายของการใชท้รพัยากรสารสนเทศเพื�อผลติเอกสารการสอน และวธิกีารคน้หาทรพัยากร
สารสนเทศ คอื การคน้หาดว้ยตนเองตามชั นหนงัสอื และวธิคีน้หาทรพัยากรสารสนเทศบน
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อนิเทอรเ์น็ตโดยวธิกีารคน้ผ่าน Keyword search โดยใช ้www.google.com ในการผลติผลงานทาง
วชิาการ อาจารยใ์ชท้รพัยากรสารสนเทศในสํานกัวทิยบรกิารฯ ในระดบัสงู คอื หนังสอืตํารา
ภาษาไทย หนงัสอืตําราภาษาองักฤษในสาขาที�อาจารยส์อน และฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย ปญัหา
ในการใชท้รพัยากรสารสนเทศ พบว่า อาจารยป์ระสบปญัหาหนงัสอื หนงัสอือา้งองิมจีาํนวนไม่
เพยีงพอ หนงัสอืที�มอียูไ่มต่รงตามความตอ้งการ หนงัสอืมสีภาพเก่าเนือหาลา้สมยั และไมม่ี
วารสารวชิาการในสาขาที�ต้องการ 
  ภาสนีิ ปานน้อย (2553:  บทคดัยอ่) ศกึษาการบรกิารสารสนเทศเชงิรกุของหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัของรฐั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาสภาพการบรกิารสารสนเทศเชงิรกุของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั รวมถงึปญัหาและอุปสรรคในการบรกิารเชงิรกุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั จาํนวน 24 คน เครื�องมอืที�ใชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี�ยและสวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัมกีารระบุ
การบรกิารสารสนเทศเชงิรกุไวใ้นกลยทุธ ์พนัธกจิ หรอืนโยบายของหอ้งสมดุ สภาพการบรกิาร
สารสนเทศเชงิรกุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัที�มกีารฏบิตัมิากในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มี
การดําเนินการจดัทาํเอกสารอเิลก็ทรอนิกสฉ์บบัเตม็สามารถอ่านและดาวน์โหลดได ้และมฐีานขอ้มลู
ที�พฒันาขึนโดยหอ้งสมดุ ดา้นบรกิาร คอื บรกิารยมืต่อดว้ยตนเองผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละบรกิาร
ช่วยเหลอืการวจิยั ดา้นราคา คอื กําหนดอตัราค่าบรกิารต่างๆสาํหรบับุคคลภายนอกเท่ากบัสมาชกิ 
และมกีารยดืหยุน่ค่าปรบั โดยคดิไมเ่กนิราคาจรงิของทรพัยากรสารสนเทศ ดา้นสถานที� คอื ที�ตั ง
ของหอ้งสมดุสามารถเขา้ใชไ้ดส้ะดวก และจดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูใ้ชห้ลายช่องทาง ดา้น
การส่งเสรมิการใช ้คอื มกีารพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมดุใหม้คีวามทนัสมยัและประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ของหอ้งสมดุผ่านทางเครอืข่ายออนไลน์  
  ปิยวรรณ สริปิระเสรฐิศลิป์  (2553: 53, 214-215) ซึ�งศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิาร
ลกูคา้สมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาไทย โดยใชแ้นวคดิวงจรประสบการณ์ลกูคา้ของไนแคม 
(Nykamp,  2001) ประกอบการศกึษาลกูคา้กลุ่มอาจารยใ์น 3 ประเดน็ คอื 1) พฤตกิรรมการใช้
สารสนเทศ 2) ความพงึพอใจต่อการบรกิาร 3) ความตอ้งการ พบว่า 1) พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ 
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมใชส้ารสนเทศเพื�อการทําวจิยั มกีารใช ้Search engine และ OPAC 2) ความพงึ
พอใจ พบว่า ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ในดา้นการบรกิารยมื-คนื การบรกิารตอบ
คาํถามและช่วยการคน้ควา้ การบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัสําหรบัการสบืคน้ การบรกิารยมื
ระหว่างหอ้งสมุด (รอ้ยละ 45) และการบรกิารข่าวสารทนัสมยั 3) ดา้นความตอ้งการ พบว่า ลกูคา้มี
ความตอ้งการในระดบัมาก เกี�ยวกบั ความหลากหลายของทรพัยากรสารสนเทศ ความมมีนุษยสมัพนัธ์
และความเป็นกนัเองของผูป้ฏบิตังิาน การเปิดบรกิารตลอด 24 ชั �วโมง และการประชาสมัพนัธข์่าวสาร
ผ่านเวบ็ไซตห์อ้งสมุดเป็นประจาํ  
 พรทพิย ์แยงคํา  (2553:  บทคดัยอ่)  ศกึษาการใชส้ื�อของผูป้ฏบิตังิานเพื�อการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาการใชส้ื�อของผูป้ฏบิตังิาน



45 
 

เพื�อการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกใชส้ื�อของ
ผูป้ฏบิตังิานเพื�อการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั และปญัหาอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิานประชาสมัพนัธข์องผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั กลุ่มประชากรที�ใชใ้นการ
วจิยั คอื ผูป้ฏบิตังิานประชาสมัพนัธใ์นหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 24 แห่งทั งประเทศ แห่งละ 3 
คน รวมจาํนวน 72 คน เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  โดยใชส้ถติคิ่าความถี� รอ้ยละ 
ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1) การใชส้ื�อของผูป้ฏบิตังิานประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมุดรวมทุกประเภทอยูใ่นระดบัปานกลาง สื�อที�มกีารใชม้ากที�สุดคอื สื�อสิ�งพมิพ ์รองลงมา คอื สื�อ
บุคคล สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์สื�อกจิกรรม สื�อโสตทศันวสัดุ และสื�อมวลชน เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้รวมทุก
ประเภท สื�อที�มกีารใชม้ากที�สุดไดแ้ก่ อนิเทอรเ์น็ต สื�อที�มกีารใชน้้อยที�สุด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 2) ปจัจยัที�มี
ผลต่อการเลอืกใชส้ื�อของผูป้ฏบิตังิานประชาสมัพนัธร์วมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัที�มผีลต่อการ
เลอืกใชม้ากที�สุดไดแ้ก่ ดา้นกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา คอื ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นลกัษณะของสื�อ ดา้น
เนือหาข่าวสาร ดา้นระยะเวลา และดา้นงบประมาณ เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้รวมทุกดา้น ปจัจยัที�มผีล
ต่อการเลอืกใชม้ากที�สุด ไดแ้ก่ เพื�อใหค้วามรูแ้ละตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ปจัจยัที�มผีลต่อ
การเลอืกใชน้้อยที�สุด ไดแ้ก่ งบประมาณที�ใชใ้นการจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรดา้นประชาสมัพนัธ ์และ 
3) ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดรวมทุกดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ปญัหาและอุปสรรคมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คอื ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัการ ดา้น
วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอื เมื�อพจิารณาปญัหาและอุปสรรคเป็นรายขอ้รวมทุกดา้น พบว่า มปีญัหาและ
อุปสรรคมากที�สุด ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมภีาระงานอื�นทาใหไ้มม่เีวลาปฏบิตังิาน
ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างเตม็ที� ส่วนปญัหาและอุปสรรคน้อยที�สุด ไดแ้ก่ สื�อที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ม่
เหมาะสม 
  อุฬารนิ เฉยศริ ิ (2553:  บทคดัยอ่)  ศกึษาความพงึพอใจ ปญัหาและอุปสรรคของการใช้
ฐานขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบัเตม็ของสาํนักหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา มี
วตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาการใชค้วามพงึพอใจที�มต่ีอการใช ้ปญัหาและอุปสรรคในการใชฐ้านขอ้มลู
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบัเตม็ รวมถงึเปรยีบเทยีบปญัหา และอุปสรรคจาํแนกตามประเภท
ของผูใ้ชแ้ละระดบัการศกึษา เครื�องมอืที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถามออนไลน์ โดยถาม
จากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติ อาจารย ์นักวจิยั บุคลากรมหาวทิยาลยับูรพา และบุคลากรภายนอกที�ใช้
ฐานขอ้มลู โดยใชส้ถติคิ่ารอ้ยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั การ
วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และค่า t-test ผลการวจิยั การใชฐ้านขอ้มลู
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบัเตม็ของสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา ส่วนใหญ่ทราบ
แหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุด วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูคอื ทําวทิยานิพนธ ์มวีธิกีาร
สบืคน้ขอ้มลูจากคําอธบิายวธิใีชจ้ากหน้าจอ ประเภทของขอ้มลูที�ตอ้งการคอื วทิยานิพนธ ์และคน้
ขอ้มลูปีปจัจุบนั-ขอ้มลูยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี ใชร้ะยะเวลาในการสบืคน้ขอ้มลูมากกว่า 60 นาท ีช่วงเวลา
ในการสบืคน้ เวลา 12.01-18.00 น. และใชว้ธิกีารในการจดัเกบ็ขอ้มลูโดยจดัเกบ็ลงใน Handy Drive/ 
Flash Drive ผูใ้ชส้่วนใหญ่มกีารกลบัมาใชฐ้านขอ้มลูและมคีวามตอ้งการรปูแบบที�เป็นดจิทิลั    มคีวาม
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พงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบัเตม็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากที�สุด 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูมเีนือหาที�เป็นประโยชน์ต่อการ
เรยีนและการทํางาน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ทั งปีปจัจบุนัและปียอ้นหลงัได ้ปญัหา
และอุปสรรคในการใชฐ้านขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบัเตม็ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัน้อยเช่นกนั มเีพยีง 1 ดา้น คอื ดา้นเนือหา 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  การเปรยีบเทยีบปญัหาและอุปสรรคในการใชฐ้านขอ้มลู พบว่า ประเภทของผูใ้ช ้
และระดบัการศกึษาต่างกนั มปีญัหาและอุปสรรคในการใชฐ้านขอ้มลูโดยรวมแตกต่างกนั 
  กนัยารตัน์ เควยีเซ่น (2556: 1) ศกึษาเรื�อง ปจัจยัที�ส่งผลต่อความตอ้งการใชบ้รกิาร
หอ้งสมุดบนมอืถอืของนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยี
เคลื�อนที� และการใชบ้รกิารสารสนเทศออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ตลอดจน วเิคราะหป์จัจยั 
ที�ส่งผลต่อความตอ้งการใชบ้รกิารของหอ้งสมดุมอืถอืของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา เครื�องมอืที�ใชใ้น 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาที�
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการรูส้ารสนเทศ และการจดัการสารสนเทศยุดใหมใ่นชวีติประจาํวนั ผลการวจิยั 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนมากที�สุดมคีวามสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เคลื�อนที�ในระดบัพืนฐาน 
โดยผูต้อบแบบสอบถามมอุีปกรณ์เคลื�อนที�มากกว่า 1 อุปกรณ์ (รอ้ยละ38.7) และอุปกรณ์เคลื�อนที�
สามารถเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้(รอ้ยละ 87.5) สาํหรบัการใชบ้รกิารสารสนเทศออนไลน์ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่ากึ�งหนึ�งที�เคยใชบ้รกิารสารสนเทศออนไลน์ของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 
(รอ้ยละ 62.7) โดยบรกิารสารสนเทศออนไลน์ที�นักศกึษาส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร คอืบรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลู
ออนไลน์ และบรกิารสบืคน้รายการบรรณานุกรมออนไลน์ 
  จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งในประเทศ พบว่า งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นเชงิปรมิาณ 
โดยใชแ้บบสอบถาม เพื�อสอบถามผูใ้ชบ้รกิารเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อการ
บรกิาร และความตอ้งการสารสนเทศ รวมถงึปญัหาและอุปสรรคในการใชบ้รกิาร ในกรณทีี�สอบถาม
เกี�ยวกบักลยทุธ ์พนัธกจิ หรอืนโยบายของหอ้งสมุดจะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหรอืผูท้ี�มสี่วน
เกี�ยวขอ้งในการกําหนดนโยบาย 
 

 



 

 

บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครั �งนี� ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตามขั �นตอนดงันี� 

1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื(องมอืที(ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที(ใชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิาร จาํนวน
รวม 88 คน จากมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 9 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งที(ใชใ้นการวจิยัครั �งนี� แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
  1. กลุ่มตวัอยา่งที(ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารจาก
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย โดยกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซี(และมอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970: 608) จากนั �นทําการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั �น (Stratified Random 
Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 73 คน จาํแนกเป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 9 คน และบรรณารกัษ์ จาํนวน 64 
คน 
  2. กลุ่มตวัอยา่งที(ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 5 คน โดยพจิารณาจากมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(ไดร้บั
การจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) ปี 2013 
ซึ(งเป็นการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัเฉพาะทางที(มผีลงานวจิยัในระดบันานาชาตโิดยใช้
ขอ้มลูจาํนวนผลงานวชิาการที(เผยแพรใ่นฐานขอ้มลูสกอปสั (Scopus) ลาํดบัที( 1-5 ไดแ้ก่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(SCImago Research Group.  2013:  Online) 
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การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 เครื(องมอืที(ใชใ้นการวจิยัครั �งนี� ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์กึ(งโครงสรา้งมี
รายละเอยีดดงันี� 
 1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที(ใชก้บัผูบ้รหิารและบรรณารกัษ์หอ้งสมดุเกี(ยวกบั 
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย  
 การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที(เกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัทั �งในประเทศและต่างประเทศ 
  1.2 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที(ใชท้ฤษฎกีารบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของชมทิ (Schmitt.  2003) เพื(อเป็นแนวทางในการกําหนดขอบเขตเนื�อหาในการสรา้ง
แบบสอบถาม 
  1.3 นําแบบสอบถามที(สรา้งจากขอ้ 1.2 เสนอต่อประธานและกรรมการที(ควบคุม
ปรญิญานิพนธเ์พื(อพจิารณาประเดน็ขอ้คาํถาม 
  1.4 นําแบบสอบถามที(ปรบัปรงุแกไ้ขตามคําแนะนําของประธานและกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธไ์ปใหผู้เ้ชี(ยวชาญ เพื(อพจิารณาตรวจสอบในดา้นความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื�อหา 
ความชดัเจนของการใชถ้อ้ยคาํ และสาํนวนภาษา 
  1.5 นําแบบสอบถามที(ผ่านการพจิารณาจากผูเ้ชี(ยวชาญแลว้มาหาค่าความสอดคลอ้ง 
(IOC) ซึ(งมคี่าดชันีความสอดคลอ้งตั �งแต่ 0.5 ขึ�นไปทุกขอ้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแกไ้ขเกี(ยวกบัสาํนวน
ภาษา ความชดัเจนของขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมและตดัขอ้คาํถามที(มลีกัษณะไมเ่กี(ยวขอ้งออกไปตาม
คาํแนะนําของผูเ้ชี(ยวชาญ คอื ขอ้คาํถามตอนที( 2 สภาพทั (วไปเกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย จากเดมิมขีอ้คาํถามจาํนวน 19 ขอ้ นํามาปรบัปรงุแกไ้ข
เรยีบรอ้ยไดข้อ้คาํถาม 10 ขอ้  
  1.6 นําแบบสอบถามที(ไดผ้่านการแกไ้ขเสนอต่อประธานและกรรมการที(ควบคุม
ปรญิญานิพนธอ์กีครั �ง นําแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับรรณารกัษ์ฝ่ายอื(นที(ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 คน จากนั �นจงึนํามาวเิคราะหห์าค่าความเชื(อมั (นของแบบสอบถาม ดว้ยวธิกีารหาค่า
สมัประสทิธิ gแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ตั �งเกณฑผ์่านที( 0.75 โดยแบบสอบถามได้
ค่าความเชื(อมั (นเท่ากบั 0.97 ซึ(งถอืว่ามคี่าความเชื(อมั (นสูงและเป็นแบบสอบถามที(สามารถนําไปใชใ้น
การเกบ็ขอ้มลูต่อไป 
 
 2. แบบสมัภาษณ์กึ�งโครงสร้าง  
  แบบสมัภาษณ์กึ(งโครงสรา้งที(ใชใ้นการวจิยั มจีาํนวน 1 ชุด เพื(อใชใ้นการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยเพื(อศกึษาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
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  การสรา้งแบบสอบถามกึ(งโครงสรา้ง 
  1. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม สรปุประเดน็สําคญัที(มคีวามน่าสนใจ เพื(อกําหนด
ขอบเขตขอ้คาํถามของแบบสมัภาษณ์กึ(งโครงสรา้ง ม ี2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที( 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์
และขอ้มลูหอ้งสมดุ และตอนที( 2 แนวคาํถามเกี(ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
  2. นําแบบสมัภาษณ์ที(สรา้งจากขอ้ 1 เสนอต่อประธานและกรรมการที(ควบคุม 
ปรญิญานิพนธ ์เพื(อตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความชดัเจนของเนื�อหา และภาษาของ 
ขอ้คาํถาม 
  3. ดาํเนินการปรบัปรงุขอ้คาํถามตามคาํแนะนํา แลว้เสนอต่อประธานและกรรมการ 
ที(ควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบอกีครั �ง เพื(อนําไปใชเ้ป็นเครื(องมอืในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยมขีั �นตอนดงันี� 
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณโดยแบบสอบถาม 
  1.1 ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(เป็นกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั เพื(อขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื(อ
การวจิยั 
  1.2 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืรบัรองจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั    
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจดัส่งทางไปรษณยีแ์ละใหผู้ต้อบส่งกลบัทางไปรษณยี ์จาํนวน 88 ฉบบั  
  1.3 แบบสอบถามที(ไดร้บัคนืมาจาํนวน 73 ชุด ตามจาํนวนขั �นตํ(าที(กําหนดไวต้าม
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี(และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ที(
กําหนดไวจ้าํนวน 73 คน 
 2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ 
  2.1 ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึ
ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั เพื(อขอความอนุเคราะหเ์กบ็
ขอ้มลูเพื(อการวจิยั 
  2.2 ผูว้จิยัโทรศพัทน์ดัหมายเพื(อขอสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย
ที(เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.3 ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละคนดว้ยการสมัภาษณ์แบบเผชญิหน้าและสมัภาษณ์ทางโทรศพัทด์ว้ยตนเอง 
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การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลูในครั �งนี� ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตามขั �นตอน ดงันี�  
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 
  1. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที(ไดร้บัคนื 
  2. บนัทกึลงในโปรแกรมคาํนวณสาํเรจ็รปูจนครบทุกฉบบัเพื(อทาํการวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยเครื(องคอมพวิเตอร ์โดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี�  
   2.1 ขอ้มลูเกี(ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มลูหอ้งสมดุ และสภาพทั (วไปเกี(ยวกบั
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย วเิคราะหข์อ้มลูโดยคาํนวณ
ค่าความถี(และรอ้ยละ  
   2.2 ขอ้มลูที(ไดจ้ากการศกึษาสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย วเิคราะหข์อ้มลูเป็นรายดา้น รายขอ้และ
โดยรวม โดยใชก้ารคาํนวณค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน โดยพจิารณาตามเกณฑก์ารแปล
ความหมายตามแนวคดิของบุญชม ศรสีะอาด (2545: 103) ดงันี� 
   ระดบัคะแนนเฉลี(ย      การแปลความหมาย 
     4.51 - 5.00   หมายถงึ มกีารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้อยูใ่นระดบัมากที(สุด       
     3.51 - 4.50   หมายถงึ มกีารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก 
     2.51 - 3.50   หมายถงึ มกีารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
     1.51 - 2.50   หมายถงึ มกีารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้อยูใ่นระดบัน้อย 
     1.00 - 1.50   หมายถงึ มกีารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้อยูใ่นระดบัน้อยที(สุด 
   2.3 ใชส้ถติ ิt-test วเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบสภาพการดาํเนินงานตาม
กระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามตวัแปร          
การกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ และงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ี 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
  1. ผูว้จิยัดําเนินการถอดเทปใหส้มัภาษณ์ ภายหลงัดาํเนินการสมัภาษณ์ โดยถอด
ความเป็นคาํต่อคาํ 
  2. สรปุเนื�อหาตามประเดน็ที(กําหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์ในรปูของแฟ้มขอ้มลู 
  3. กําหนดรหสัขอ้มลู เพื(อคดัเลอืกขอ้มลูที(มคีวามสมัพนัธก์บัประเดน็วจิยั 
  4. วเิคราะหข์อ้มลูใหไ้ดข้อ้สรปุเกี(ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั 

 



บทที� 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครั �งนี� ผูว้จิยั
ไดก้ําหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ที(ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี� 
 N  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน คะแนนเฉลี(ยของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถติทิี(ใชพ้จิารณา t-distribution 
 *  แทน มนีัยสาํคญัทางสถติทิี(ระดบั .05 

 U1  แทน ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัคนที( 1 
 U2  แทน ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัคนที( 2 
 U3  แทน ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัคนที( 3 
 U4  แทน ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัคนที( 4 
 U5  แทน ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัคนที( 5 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายตามลําดบั ดงันี� 
  ตอนที( 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มลูหอ้งสมดุ 
  ตอนที( 2 สภาพทั (วไปเกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
  ตอนที( 3 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
  ตอนที( 4 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกําหนดนโยบายการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ และงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้ 
   4.1 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
   4.2 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
  ตอนที( 5 ปญัหาและอุปสรรคสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
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  ตอนที( 6 แนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที� 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมลูของห้องสมดุ 
  1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 

1. ผูบ้รหิาร 9 12.3 
2. บรรณารกัษ์ 64 87.7 

       รวม 73 100.0 

 
 จากตาราง 1 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 12.3) และบรรณารกัษ์ 
(รอ้ยละ 87.7) 
 
  1.2 ขอ้มลูหอ้งสมดุ ปรากฏผลดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ขอ้มลูเกี(ยวกบัหอ้งสมดุ 
 

ข้อมลูเกี�ยวกบัห้องสมดุ จาํนวน ร้อยละ 

1. การกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้   

   1.1 มกีารกําหนดนโยบาย 34 46.6 
   1.2 ไมม่กีารกําหนดนโยบาย 39 53.4 

        รวม 73 100.0 

2. งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้   

   2.1 มงีบประมาณ 51 69.9 
   2.2 ไมม่งีบประมาณ 22 30.1 

        รวม 73 100.0 
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 จากตาราง 2 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่ไมม่กีารกําหนดนโยบาย
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ (รอ้ยละ 53.4) และมงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั
ผูใ้ช ้(รอ้ยละ 69.9) 
 
 ตอนที� 2 สภาพทั �วไปเกี�ยวกบัการบริหารประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุ
มหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  สภาพทั (วไปเกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
ปรากฏดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 สภาพทั (วไปเกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
 

สภาพการบริหาร 

ประสบการณ์ลูกค้า 

มีการดาํเนินการ ไม่มีการดาํเนินการ รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. หอ้งสมดุกาํหนดวสิยัทศัน์เกี(ยวกบั

การบรกิารที(มุง่เน้นสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสาํคญั 

73 100.0 0 0 73 100.0 

2. หอ้งสมดุกาํหนดแผนกลยุทธด์า้น

การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี

กบัผูใ้ชเ้ป็นที(รบัรูแ้ละเขา้ใจร่วมกนั 

ทั (วทั �งองคก์ร 

63 86.3 10 13.7 73 100.0 

3. หอ้งสมดุมกีารวางแผนการ

ปฏบิตังิานดา้นการสรา้งและรกัษา

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

65  89.0 8 11.0 73 100.0 

4. หอ้งสมดุมคีณะกรรมการที(        

ทาํหน้าที(ปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ 

ตดิตาม และประเมนิการสรา้งและ

รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

47 64.4 26 35.6 73 100.0 

5. ผูบ้รหิารมกีารสื(อสารกบับุคลากรให้

เขา้ใจวสิยัทศัน์และวตัถุประสงคข์อง

การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี

กบัผูใ้ช ้

63 86.3 10 13.7 73 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

สภาพการบริหาร 
ประสบการณ์ลูกค้า 

มีการดาํเนินการ ไม่มีการดาํเนินการ รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

6. หอ้งสมดุมกีารสื(อสารกบัผูใ้ช ้     

ในเรื(องการปฏบิตังิานที(สนองต่อ

นโยบายการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

60 82.2 13 17.8 73 100.0 

7. หอ้งสมดุมกีระบวนการคดัเลอืก

พนกังานที(เขา้มาทาํงาน โดยเลอืก

บุคคลที(มใีจรกัในการใหบ้รกิาร 

(Service Mind) 

69 94.5 4 5.5 73 100.0 

8. หอ้งสมดุมกีารพฒันาบุคลากรเพื(อ

เพิ(มคณุภาพการใหบ้รกิาร 

73 100.0 0 0 73 100.0 

9. หอ้งสมดุมกีารนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที(ทนัสมยัเขา้มาปรบัปรงุ

การใหบ้รกิาร และการบรกิารที(

เกี(ยวเนื(อง 

73 100.0 0 0 73 100.0 

10. หอ้งสมดุมนีโยบายใหบ้รกิาร

หอ้งสมดุแบบเบด็เสรจ็ (One stop 

service) 

69 94.5 4 5.5 73 100.0 

 
 จากตาราง 3 แสดงว่าสภาพทั (วไปเกี(ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ของหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(มกีารปฏบิตัมิากที(สุด คอื หอ้งสมุดกําหนดวสิยัทศัน์เกี(ยวกบัการบรกิารที(
มุ่งเน้นสนองความต้องการของผูใ้ชเ้ป็นสาํคญั หอ้งสมดุมกีารพฒันาบุคลากรเพื(อเพิ(มคุณภาพ          
การใหบ้รกิาร หอ้งสมุดมกีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที(ทนัสมยัเขา้มาปรบัปรงุการใหบ้รกิาร และ
การบรกิารที(เกี(ยวเนื(อง (รอ้ยละ 100.0) เท่ากนั โดยหอ้งสมดุมคีณะกรรมการที(ทําหน้าที(ปฏบิตังิาน 
ดูแลรบัผดิชอบ ตดิตาม และประเมนิการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้(รอ้ยละ 64.4)  
มกีารปฏบิตัน้ิอยที(สุด 
 
 
 



55 
 

 ตอนที� 3 สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  3.1 สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยโดยรวม 
 
ตาราง 4 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยโดยรวม 
 

กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า � S.D. แปลผล 

1. การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ 3.67 0.64 มาก 

2. การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 4.03 0.47 มาก 

3. การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 3.81 0.51 มาก 

4. การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 3.89 0.55 มาก 

5. การสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง 3.73 0.64 มาก 

     รวม 3.83 0.50 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.83) เมื(อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยอยู่ในระดบัมากที(สุด ไดแ้ก่ 
การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลูกคา้ (X = 4.03) รองลงมา ไดแ้ก่ การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้    
(X = 3.89) และการออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจุดเด่นหอ้งสมดุ (X = 3.81) สําหรบัขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยตํ(า
ที(สุด คอื การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลูกคา้ (X = 3.67)  
 
  3.2 สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกเป็นรายดา้น จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของ
ลกูคา้ การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจุดเด่นหอ้งสมดุ
การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ และการสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง ดงันี�  
 
   3.2.1 การวเิคราะหป์ระสบการณ์ลกูคา้ 
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ตาราง 5 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยดา้นการวเิคราะหป์ระสบการณ์ลกูคา้ 
 

ข้อ การวิเคราะหป์ระสบการณ์ลกูค้า � S.D. แปลผล 

1 หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและจดัทาํขอ้มลูพื�นฐานของ
ผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลูที(ถกูตอ้งและเป็นปจัจุบนั เช่น ชื(อ ที(อยู่ 
หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล 

4.26 0.65 มาก 

2 หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและขอ้มลูการใชบ้รกิาร
สารสนเทศสาํหรบันกัวจิยัไดถ้กูตอ้งและเป็นปจัจุบนั 
ไดแ้ก่ บรกิารเลอืกเผยแพรส่ารสนเทศเฉพาะบุคคล 
บรกิารสง่ขา่วสารทนัสมยั บรกิารตอบคาํถามและช่วย 
การคน้ควา้ที(มเีป้าหมายเพื(อเพิ(มประสทิธภิาพการวจิยั 
บรกิารยมืคนืทรพัยากรสารสนเทศ เป็นตน้ 

3.77 0.94 มาก 

3 หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและขอ้มลูการใชบ้รกิารให้
คาํปรกึษาดา้นการวจิยัไดถ้กูตอ้งและเป็นปจัจุบนั ไดแ้ก่ 
บรกิารใหค้าํแนะนําการทาํวจิยั บรกิารโปรแกรมจดัการ 
การอา้งองิ บรกิารการช่วยเหลอืนกัวจิยัในการทบทวน
วรรณกรรม บรกิารขอ้มลูแหล่งทนุวจิยัภายนอก
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

3.67 1.00 มาก 

4 หอ้งสมดุมกีารดแูลประวตัแิละความรูเ้กี(ยวกบัผูใ้ช ้
ตลอดจนวดัผลและตดิตามผูใ้ช ้

3.12 1.13 ปานกลาง 

5 หอ้งสมดุมกีารแบ่งกลุ่มผูใ้ช ้เพื(อใหบ้รกิารสารสนเทศ   
ตามกลุ่ม 

3.82 0.92 มาก 

6 หอ้งสมดุมซีอฟต์แวรห์รอืโปรแกรมที(ช่วยสนับสนุน
ผูป้ฏบิตังิาน เพื(อดาํเนินกจิกรรมการใหบ้รกิารกบัผูท้ี(    
คาดว่าจะเป็นผูใ้ช ้เช่น การจดัสง่ขอ้มลูพเิศษใหก้บัผูใ้ช้
คาดหวงั เป็นตน้  

3.75 0.94 มาก 

7 หอ้งสมดุมกีารศกึษาและวเิคราะหก์ลุ่มผูใ้ชค้าดหวงั       
เพื(อวางแผนการใหบ้รกิารสารสนเทศอย่างต่อเนื(อง 

3.47 0.96 ปานกลาง 

8 หอ้งสมดุมกีารศกึษารปูแบบการใชส้ารสนเทศของผูใ้ช ้ 3.44 0.90 ปานกลาง 
9 หอ้งสมดุมกีระบวนสอบถามความตอ้งการสารสนเทศของ

ผูใ้ช ้ก่อนการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทั �งที(เป็นดจิทิลั 

และสิ(งพมิพ ์

3.84 0.80 มาก 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ข้อ การวิเคราะหป์ระสบการณ์ลกูค้า � S.D. แปลผล 

10 หอ้งสมดุมกีารตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศในเรื(อง   
ความทนัสมยั/ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้
สภาพของทรพัยากรอย่างสมํ(าเสมอ 

3.81 0.78 มาก 

11 หอ้งสมุดมกีระบวนการสอบถามความตอ้งการบรกิารของ
ผูใ้ช ้เพื(อทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่าง
สมํ(าเสมอ 

3.88 0.74 มาก 

12 หอ้งสมุดมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชท้ี(เป็นนกัวจิยัต่อ   
การบรกิารสนบัสนุนการวจิยั แต่ละประเภทของหอ้งสมดุ
อย่างสมํ(าเสมอ 

3.33 1.08 ปานกลาง 

13 หอ้งสมุดมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชต้่อแหล่งสารสนเทศ 
ที(มใีหบ้รกิารในหอ้งสมุดอย่างสมํ(าเสมอ 

3.48 0.91 ปานกลาง 

14 หอ้งสมุดมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ช ้ที(เป็นนกัวจิยัต่อ
องคก์ารอย่างสมํ(าเสมอ 

3.26 1.01 ปานกลาง 

15 หอ้งสมุดมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลงัจาก   
รบับรกิาร 

4.04 0.92 มาก 

16 หอ้งสมุดมกีารประเมนิความพงึพอใจช่องทางการตดิต่อ  
ใชบ้รกิารและประชาสมัพนัธ์ทุกช่องทาง 

3.82 0.93 มาก 

17 หอ้งสมุดมกีารสอบถามปญัหาและอุปสรรคการเขา้ใช้
บรกิารแต่ละประเภท 

3.67 0.91 มาก 

 รวม 3.67 0.64 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ดา้น
การวเิคราะหป์ระสบการณ์ลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.67) เมื(อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยอยูใ่นระดบัมากที(สุด ไดแ้ก่ หอ้งสมุดมรีะบบการบนัทกึและจดัทาํขอ้มลูพื�นฐานของผูใ้ชใ้น
ฐานขอ้มลูที(ถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั เช่น ชื(อ ที(อยู่ หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล (X = 4.26) รองลงมา 
ไดแ้ก่ หอ้งสมดุมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลงัจากรบับรกิาร (X = 4.04) และหอ้งสมดุมี
กระบวนการสอบถามความตอ้งการบรกิารของผูใ้ช ้เพื(อทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
อยา่งสมํ(าเสมอ (X = 3.88) สาํหรบัขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยของระดบัความคดิเหน็ตํ(าที(สุด คอื หอ้งสมดุม ี  
การดแูลประวตัแิละความรูเ้กี(ยวกบัผูใ้ช ้ตลอดจนวดัผลและตดิตามผูใ้ช ้(X = 3.12)  
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    3.2.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
 
ตาราง 6 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยดา้นการกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
 

ข้อ การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า � S.D. แปลผล 

1 หอ้งสมดุกาํหนดมาตรฐานของจุดใหบ้รกิารและควบคมุ
ทกุจุดของการตดิต่อสื(อสารกบัผูใ้ช ้

3.56 0.83 มาก 

2 หอ้งสมดุจดัสรรเวลาและทรพัยากรต่างๆ เพื(อสนอง 
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสง่มอบคณุคา่แก่ผูใ้ชใ้หไ้ดร้บั
ความสะดวก รวดเรว็ เสรจ็ตามความตอ้งการ 

4.00 0.69 มาก 

3 มกีารจดักระบวนการใหบ้รกิารแต่ละประเภท โดยแสดง
ในรปูของการไหลของงาน (Work flow) เพื(อประกอบ 
การดาํเนินการใชบ้รกิารของผูใ้ช ้

3.58 0.91 ปานกลาง 

4 การใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารทุกครั �ง มุง่เน้นการใหบ้รกิาร
ที(เสรจ็ทนัตามที(ผูใ้ชต้อ้งการ 

4.26 0.58 มาก 

5 หอ้งสมดุจดับรกิารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่
อย่างรวดเรว็และเพยีงพอ 

4.30 0.62 มาก 

6 หอ้งสมดุมจีุดบรกิารใหใ้ชเ้สยีง และงดใชเ้สยีง 4.03 1.01 มาก 
7 หอ้งสมดุมกีารจดัสถานที(ของหอ้งสมดุใหเ้ป็นสดัส่วน     

มคีวามเป็นระเบยีบ 
4.18 0.69 มาก 

8 มกีารตกแต่งสภาพแวดลอ้มที(จงูใจในการเขา้ใชบ้รกิาร  
เช่น ความสวยงาม ความสะอาด และแสงสวา่งพอเพยีง 

4.37 0.61 มาก 

9 หอ้งสมุดมบีรเิวณกวา้งขวางรองรบัจํานวนผูใ้ช ้ 4.30 0.64 มาก 
10 หอ้งสมุดมแีผนผงัที(ต ั �ง และป้ายชี�บอกตาํแหน่งของ  

บรกิารหอ้งสมดุอย่างชดัเจน 
4.10 0.75 มาก 

11 อากาศภายในหอ้งสมุดมอีุณหภูมเิหมาะสม 3.88 0.78 มาก 
12 หอ้งสมุดมรีะบบการจดัการกลิ(นรบกวน เช่น อาหาร 

หอ้งนํ�า เป็นตน้ 
3.81 0.86 มาก 

13 มหีอ้งศกึษาคน้ควา้เฉพาะนกัวจิยัไวใ้หบ้รกิาร 3.99 1.06 มาก 
14 หอ้งสมุดจดัสิ(งอาํนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เกา้อี� และ

คอมพวิเตอรท์ี(เพยีงพอต่อการใชง้านของนกัวจิยั 
4.08 0.85 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อ การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า � S.D. แปลผล 

15 หอ้งสมุดมบีรกิารใหอ้บรม/ใหค้วามรูเ้กี(ยวกบัการวจิยั      
ที(น่าสนใจแก่ผูใ้ช ้

3.99 0.87 มาก 

 รวม 4.03 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 6  แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ดา้นการกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03) เมื(อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยอยูใ่นระดบัมากที(สุด ไดแ้ก่ มกีารตกแต่งสภาพแวดลอ้มที(จงูใจในการ
เขา้ใชบ้รกิาร เช่น ความสวยงาม ความสะอาด และแสงสว่างพอเพยีง (X = 4.37) รองลงมา ไดแ้ก่ 
หอ้งสมดุจดับรกิารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งรวดเรว็และเพยีงพอ หอ้งสมุดมบีรเิวณ
กวา้งขวางรองรบัจาํนวนผูใ้ช ้ (X = 4.30) เท่ากนั และ การใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารทุกครั �ง มุง่เน้น
การใหบ้รกิารที(เสรจ็ทนัตามที(ผูใ้ชต้อ้งการ (X = 4.26) สาํหรบัขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยตํ(าที(สุด คอื หอ้งสมดุ
กําหนดมาตรฐานของจดุใหบ้รกิารและควบคุมทุกจดุของการตดิต่อสื(อสารกบัผูใ้ช ้(X = 3.56)  
 
    3.2.3 การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 
 
ตารางที( 7  สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยดา้นการออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 
 

ข้อ การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจดุเด่นห้องสมดุ � S.D. แปลผล 

1 หอ้งสมดุกาํหนดนโยบายการจดัการสารสนเทศเพื(อ   
การวจิยัอย่างชดัเจน 

3.74 0.78 มาก 

2 หอ้งสมดุพฒันากลยุทธใ์นการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ
เพื(อสนบัสนุนการวจิยั 

3.78 0.79 มาก 

3 หอ้งสมดุตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศในเรื(อง     
ความทนัสมยั/ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้
สภาพของทรพัยากรอย่างสมํ(าเสมอ 

3.88 0.78 มาก 

4 มทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรปูแบบสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

4.21 0.62 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจดุเด่นห้องสมดุ � S.D. แปลผล 

5 มกีารมอบหมายภาระงานและกาํหนดหน้าที(ความ
รบัผดิชอบ ตลอดจนการวดัผล และใหร้างวลัแก่บุคลากร
ดา้นการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

3.63 1.05 มาก 

6 มกีารจดัอบรมผูใ้หบ้รกิารใหม้ใีจรกับรกิาร 3.86 0.77 มาก 
7 มกีารปรบัทศันคตขิองผูใ้หบ้รกิารใหเ้ขา้ใจถงึความสาํคญั

ของการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชแ้ละปลูกฝงัใหผู้ใ้ห้
บรกิารรบัรู ้

3.75 0.92 มาก 

8 มกีระบวนการสรา้งความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร 3.67 0.85 มาก 
9 มวีฒันธรรมการทาํงานที(สง่เสรมิความเป็นเลศิใน      

การใหบ้รกิาร 
3.79 0.78 มาก 

10 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศ    
โดยมุง่ความคุม้คา่ของการจดัหาทรพัยากร 

3.92 0.74 มาก 

11 มกีารออกแบบสญัลกัษณ์/ตราสญัลกัษณ์ที(บ่งบอก        
ถงึหอ้งสมุด 

3.84 0.91 มาก 

12 มกีารออกแบบเครื(องแต่งกายของบุคลากรเพื(อแสดง      
ถงึเอกลกัษณ์ของหอ้งสมุด 

3.07 1.18 ปานกลาง 

13 มกีารจดักจิกรรม/สื(อประชาสมัพนัธท์ี(แสดงถงึเอกลกัษณ์
ของหอ้งสมดุ เช่น สปีระจํามหาวทิยาลยั คา่นิยมของ
หอ้งสมุด เป็นตน้ 

3.42 0.94 ปานกลาง 

14 มกีารออกแบบเวบ็ไซตห์อ้งสมดุที(มขีอ้มลูครบถว้น เช่น 
ขอ้มลูองคก์ร บรกิาร สิ(งอาํนวยความสะดวก เพื(อใหผู้ใ้ช ้ 
ไดห้าขอ้มลูเพื(อช่วยในการตดัสนิใจ 

3.93 0.79 มาก 

15 ใหค้วามสาํคญักบัการนําเสนอขา่วสาร ขอ้มลูทรพัยากร
สารสนเทศ โดยใชช้่องทางที(หลากหลาย รวมถงึการให้
ความสาํคญักบัการสื(อสารแบบสองทางมาใชเ้พื(อพฒันา
บรกิารสารสนเทศ 

4.00 0.65 มาก 

16 หอ้งสมุดมเีครื(องมอืใหบ้รกิารเพื(อใชต้ดิต่อสื(อสาร กบั
ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็เพจส่วน
บุคคล หอ้งสนทนา การบรกิารตามคาํขอ การช่วยเหลอื
เมื(อผูใ้ชม้ปีญัหา คอลเซน็เตอร ์เป็นตน้ 

4.11 0.66 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจดุเด่นห้องสมดุ � S.D. แปลผล 

17 หอ้งสมดุมชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนเพื(อพฒันา        
การใหบ้รกิารสารสนเทศ 

4.14 0.56 มาก 

 รวม 3.81 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ดา้น
การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81) เมื(อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยอยูใ่นระดบัมากที(สดุ ไดแ้ก่ มทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลาย
รปูแบบสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร (X = 4.21) รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมุดมช่ีองทาง
การรบัขอ้รอ้งเรยีนเพื(อพฒันาการใหบ้รกิารสารสนเทศ (X = 4.14) และ หอ้งสมุดมเีครื(องมอืใหบ้รกิาร
เพื(อใชต้ดิต่อสื(อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็เพจส่วนบุคคล หอ้งสนทนา     
การบรกิารตามคําขอ การช่วยเหลอืเมื(อผูใ้ชม้ปีญัหา คอลเซน็เตอร ์เป็นต้น (X = 4.11) สาํหรบัขอ้ที(มี
ค่าเฉลี(ยตํ(าที(สุด คอื  มกีารออกแบบเครื(องแต่งกายของบุคลากรเพื(อแสดงถงึเอกลกัษณ์ของหอ้งสมดุ 
(X = 3.07) 
 
    3.2.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 
 
ตาราง 8  สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยดา้นการออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 
 

ข้อ การออกแบบจดุติดต่อกบัลกูค้า � S.D. แปลผล 

1 ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ    
ในการใหบ้รกิาร และใหค้วามสาํคญัเรื(องการใหข้อ้มลู       
ที(ถกูตอ้งเชื(อถอืได ้

4.05 .68 มาก 

2 ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการฝึกอบรมเพิ(มพนูความรูด้า้นการทาํ
วจิยั สถติ ิและการสบืคน้สารสนเทศเพื(อการวจิยัก่อน       
จงึจะสามารถใหบ้รกิารดา้นการวจิยัได ้

3.66 0.93 มาก 

3 ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้าํแนะนําในการเลอืกหวัขอ้         
การวจิยั การวางแผนการวจิยั การปรทิศัน์วรรณกรรม    
และการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

3.59 0.91 มาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ การออกแบบจดุติดต่อกบัลกูค้า � S.D. แปลผล 

4 ผูใ้หบ้รกิารมคีวามยดืหยุ่น ความเขา้อกเขา้ใจ และ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิารอย่างรวดเรว็ 

4.01 0.61 มาก 

5 ผูใ้หบ้รกิารสามารถตอบคาํถาม และแกไ้ขเหตุการณ์   
เฉพาะหน้าได ้

4.08 0.55 มาก 

6 มกีารจดัหน้าบนเวบ็ไซตเ์พื(อใหบ้รกิารสนับสนุนการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั 

3.81 0.86 มาก 

7 มกีารพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื(อใหผู้ใ้ชส้ามารถ      
ใชบ้รกิารดว้ยตนเอง 

4.14 0.77 มาก 

8 มกีารคดัเลอืกและรวบรวมสารสนเทศจากเวบ็ไซตแ์ละ
ฐานขอ้มลูต่างๆ แลว้นําเสนอบนเวบ็ไซตโ์ดยจําแนก     
ตามสาขาวชิา ตามหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาเพื(อ      
เอื�อประโยชน์ต่อนกัวจิยั 

3.74 1.03 มาก 

9 มกีารใชบ้รกิารสื(อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ใน      
การนําเสนอขอ้มลูหอ้งสมดุ และสอดแทรกเกรด็ความรู ้
พรอ้มทั �งช่องทางแสดงความคดิเหน็เพื(อนํามาปรบัปรงุ    
และพฒันาการบรกิาร เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์
(Twitter) 

4.05 0.78 มาก 

10 มกีารนําเสนอทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ  ที(ผูใ้ชต้อ้งการ
อย่างสมํ(าเสมอผา่นช่องทางการใหบ้รกิารและตดิต่อกบั   
ผูใ้ชท้ี(หลากหลาย เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

3.74 1.12 มาก 

 รวม 3.89 0.55 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ดา้น 
การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.89) เมื(อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า     
ขอ้ ที(มคี่าเฉลี(ยอยูใ่นระดบัมากที(สุด ไดแ้ก่ มกีารพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื(อใหผู้ใ้ชส้ามารถใช้
บรกิารดว้ยตนเอง (X = 4.14) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารสามารถตอบคําถาม และแก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได ้(X = 4.08) และ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการใหบ้รกิาร   
และใหค้วามสําคญัเรื(องการใหข้อ้มลูที(ถูกตอ้งเชื(อถอืได ้มกีารใชบ้รกิารสื(อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) ในการนําเสนอขอ้มลูหอ้งสมุด และสอดแทรกเกรด็ความรู ้พรอ้มทั �งช่องทางแสดงความคดิเหน็
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เพื(อนํามาปรบัปรงุและพฒันาการบรกิาร เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์(Twitter) (X = 4.05) 
เท่ากนั สําหรบัขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยตํ(าที(สุด ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้ําแนะนําในการเลอืกหวัขอ้การวจิยั 
การวางแผนการวจิยั การปรทิศัน์วรรณกรรม และการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ (X = 3.59) 
 
    3.2.5 การสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง 
 
ตาราง 9  สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
     มหาวทิยาลยัวจิยัไทยดา้นการสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง 
 

ข้อ การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง � S.D. แปลผล 

1 มกีารคน้หาวธิกีารและช่องทางการใหบ้รกิารและ
ตดิต่อสื(อสารกบันกัวจิยัที(หลากหลายช่องทาง เพื(อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

3.74 0.86 มาก 

2 มกีารศกึษาและวเิคราะหค์ณุคา่ (Value Added) ที(ผูใ้ช้
ตอ้งการอย่างสมํ(าเสมอ 

3.33 0.95 มาก 

3 มกีารคน้หาวธิกีารและช่องทางการนําสง่บรกิารที(มคีณุคา่
แก่ผูใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื(อง 

3.72 0.80 มาก 

4 นําเสนอทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ ที(นกัวจิยัตอ้งการอย่าง
สมํ(าเสมอ ผา่นช่องทางการใหบ้รกิารและตดิต่อสื(อสาร    
กบัผูใ้ชท้ี(หลากหลาย 

3.78 0.83 มาก 

5 มกีารสรา้งกจิกรรมเพื(อรกัษาสมัพนัธอ์นัดกีบันกัวจิยั 3.33 0.96 มาก 
6 หอ้งสมุดพยายามหาวธิกีาร เพื(ออาํนวยความสะดวกใน  

การใหบ้รกิารแต่ละประเภท เช่น บรกิารยมืคนื มจีุดบรกิาร 
ยมืคนืหนงัสอืดว้ยตนเอง บรกิารถ่ายสาํเนาเอกสารดว้ย
ตนเอง เป็นตน้ 

4.07 0.80 มาก 

7 มกีารปรบัปรงุระเบยีบการใชบ้รกิารใหง้า่ยขึ�นเพื(อ    
ความสะดวกรวดเรว็ 

3.95 0.82 มาก 

8 ใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู    
ที(งา่ยและมคีวามรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ โดย 
การนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี(ทนัสมยัและระบบเครอืขา่ย
ที(มปีระสทิธภิาพมาใชใ้นหอ้งสมดุ 

4.27 0.62 มาก 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ข้อ การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง � S.D. แปลผล 

9 มกีารสง่ผูใ้หบ้รกิารไปเยี(ยมผูใ้ช ้เพื(อนําเสนอทรพัยากร
สารสนเทศใหม่ๆ  พรอ้มทั �งการใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการใชบ้รกิารสารสนเทศอย่างสมํ(าเสมอ 

3.11 1.17 มาก 

 รวม 3.63 0.61 มาก 

 
 จากตาราง 9  แสดงว่า  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ดา้น
การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื(องโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.63) เมื(อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยอยูใ่นระดบัมากที(สุด ไดแ้ก่ ใหค้วามสําคญักบัการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู    
ที(งา่ยและมคีวามรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ โดยการนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี(ทนัสมยั
และระบบเครอืข่ายที(มปีระสทิธภิาพมาใชใ้นหอ้งสมุด (X = 4.27) รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมดุพยายาม
หาวธิกีารเพื(ออํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแต่ละประเภท เช่น บรกิารยมืคนื มจีุดบรกิาร      
ยมืคนืหนงัสอื บรกิารถ่ายสําเนาเอกสารดว้ยตนเอง เป็นตน้  (X = 4.07) และมกีารปรบัปรงุระเบยีบ
การใชบ้รกิารใหง้า่ยขึ�น เพื(อความสะดวกรวดเรว็ (X = 3.95) สาํหรบัขอ้ที(มคี่าเฉลี(ยตํ(าที(สุด คอื        
มกีารส่งผูใ้หบ้รกิารไปเยี(ยมผูใ้ช ้เพื(อนําเสนอทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ  พรอ้มทั �งการใหข้อ้เสนอแนะ
อนัเป็นประโยชน์ในการใชบ้รกิารสารสนเทศอย่างสมํ(าเสมอ (X = 3.11) 
 
 ตอนที� 4 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกาํหนด
นโยบายการบริหารประสบการณ์ลูกค้า และงบประมาณด้านการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบั
ผูใ้ช้ ดงันี� 
  4.1 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
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ตาราง 10  การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
รายดา้นและโดยรวม (N = 73) 

 

ด้าน 
สภาพ 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
t 

กาํหนด
นโยบาย 

ไม่มี 
กาํหนดนโยบาย 

� S.D. � S.D. 

1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ 3.66 0.67 3.69 0.62 -0.20 
2 การกาํหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 4.08 0.50 3.98 0.45 0.86 
3 การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจุดเด่นหอ้งสมดุ 3.80 0.58 3.81 0.45 -0.11 
4 การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้ 3.88 0.60 3.90 0.51 -0.16 
5 การสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง 3.74 0.69 3.72 0.61 0.08 
 รวม 3.83 0.54 3.82 0.47 0.07 

 

t (.05) = 1.99 
 

 จากตาราง 10 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(มกีารกําหนดนโยบายการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ต่างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึ(งขอ้คน้พบ
ดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัในขอ้ที( 1  
 

  4.2 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
 

ตาราง 11 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ 
     หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
     รายดา้นและโดยรวม (N = 73) 
 

ด้าน 
สภาพ 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
t 

มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ 

� S.D. � S.D. 
1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ 3.88 0.55 3.19 0.58 4.71* 
2 การกาํหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 4.10 0.43 3.85 0.53 2.01* 
3 การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจุดเด่นหอ้งสมดุ 3.95 0.46 3.47 0.47 4.04* 
4 การออกแบบจุดตดิต่อกบัลกูคา้ 4.01 0.47 3.60 0.62 2.85* 
5 การสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื(อง 3.87 0.58 3.40 0.67 2.90* 
 รวม 3.97 0.44 3.50 0.49 3.82* 

 

t (.05) = 1.99 
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 จากตารางที( 11 แสดงว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(มงีบประมาณดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชต่้างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติทิี(ระดบั .05 ซึ(งขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัในขอ้ที( 2  
 เมื(อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช้
ต่างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยแตกต่างกนั โดยหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยที(มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดจีะมกีารบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้สงูว่าหอ้งสมดุที(ไมม่งีบประมาณ 
 
 ตอนที� 5 ปัญหาและอปุสรรคสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไดใ้หข้อ้เสนอเกี(ยวกบัปญัหาและอุปสรรคการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ในแต่ละกระบวนการ ดงันี� 
   5.1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้  
    หอ้งสมดุไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากผูใ้ชบ้รกิารในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อ
บรกิาร/กจิกรรมการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุด และการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร 
หอ้งสมดุไม่มกีารนําขอ้มลูจากฐานขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารมาวเิคราะหเ์กี(ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุ 
ความตอ้งการสารสนเทศ ตลอดจนสิ(งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื(อนํามาวางแผนการใหบ้รกิาร   
   5.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
    หอ้งสมดุมใีหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งยงั
มกีารอบรม/ใหค้วามรูเ้กี(ยวกบัการวจิยัที(เป็นประโยชน์ แต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธท์ี(ดเีพยีงพอที(จะ
นําทรพัยากรส่งถงึผูใ้ช ้ทําใหท้รพัยากรยงัไมถู่กใชง้านอยา่งเตม็ศกัยภาพ และระบบอนิเทอรเ์น็ตไม่
เสถยีรเกดิความล่าชา้ เนื(องจากมผีูเ้ขา้ใชง้านจาํนวนมาก ทาํใหก้ารสบืคน้ขอ้มลูอาจใชเ้วลานานใน
การโหลดขอ้มลูทรพัยากร  
   5.3 การออกแบบประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ 
    หอ้งสมดุมแีนวคดินโยบายและความใหค้วามสําคญักบัการใหคุ้ณค่าของการ
สรา้งประสบการณ์ที(มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุดว้ยการอบรมบุคลากร แต่ยงัคงไมส่ามารถสรา้งจดุเด่น
หอ้งสมดุที(มพีลงัดงึดดูและใหภ้าพลกัษณ์ที(แขง็แกรง่ชดัเจน สื(อถงึความเฉพาะเจาะจงของหอ้งสมดุ
ไดด้เีพยีงพอ  
   5.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ 
    5.4.1 การตดิต่อผ่านทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์ใชป้ระประโยชน์ไมเ่ตม็ที( 
เนื(องจากผูใ้ชม้หีลายที(อยู ่และขอ้มลูที(หอ้งสมดุมผีูใ้ชห้อ้งสมดุไม่นิยมใช ้(ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์
ของมหาวทิยาลยั) เพราะนิยมใชส้ื(อสงัคมออนไลน์มากกว่า นอกจากนี�การส่งขอ้ความประชาสมัพนัธ์
ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชพ้รอ้มๆกนั ในจาํนวนมากๆ ไมส่ามารถทําได ้ 
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    5.4.2 ดา้นนโยบายของมหาวทิยาลยัที(ไมใ่หอ้นุญาตใหใ้ชบ้รกิารจาก
ส่วนกลาง  
    5.4.3 บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร  ผูใ้หบ้รกิารควรปรบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
เพื(อใหบ้รกิารผูใ้ชอ้ย่างเขา้ใจ ทั �งนี�หากผูใ้หบ้รกิารมลีกัษณะของการเป็นผูใ้หบ้รกิารที(ด ีมคีวามเตม็ใจ
ที(จะใหบ้รกิารลกูคา้แลว้ แต่ในส่วนของการแนะนําสารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถใหส้ารสนเทศ 
เชงิลกึได ้เช่น การใหข้อ้มลูแบบเจาะเฉพาะสาขาหรอืเขา้ไปมกีารแนะนําการทําวจิยัเนื(องจากยงั    
ขาดความรูค้วามเชี(ยวชาญเพยีงพอ ประกอบกบัหอ้งสมุดมทีรพัยากรสหสาขา และหอ้งสมดุจะตอ้ง   
มกีารพฒันาและผลกัดนัการใหบ้รกิารแบบผูเ้ชี(ยวชาญเฉพาะสาขาวชิา (Subject Specialist) อยา่ง
จรงิจงั  
    5.4.4 การออกแบบจดุใหบ้รกิาร หอ้งสมดุมจีุดตดิต่อกบัลกูคา้หลายจดุ แต่
ยงัคงไมใ่ชจ้ดุแรกที(ผูใ้ชบ้รกิารหลายๆคนเขา้ถงึหอ้งสมุด ทาํใหข้อ้มลูเกี(ยวกบับรกิารของหอ้งสมดุ  
ที(ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัทราบมคีวามผดิพลาดคลาดเคลื(อนหรอืไมท่นัสมยั ซึ(งน่าจะเป็นผลจากการที(
หอ้งสมดุไมส่ามารถเขา้ไปประชาสมัพนัธจ์ดุตดิต่อแรกนี�กบัผูใ้ชบ้รกิารไดต้ั �งแต่ระยะเริ(มแรก เช่น 
ช่วงปฐมนิเทศนกัศกึษา หรอืมกีารประชาสมัพนัธแ์ลว้แต่ผูใ้ชบ้รกิารไม่จดจาํ รวมถงึโอกาสไดเ้ขา้ใช้
งานหอ้งสมดุน้อยจนลมืไป  
   5.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื(อง 
    การจดักจิกรรมส่งเสรมิการใชบ้รกิารขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี(ไปประชาสมัพนัธ์
ตามคณะ ไมส่ามารถไปไดอ้ยา่งสมํ(าเสมอเพราะตอ้งหมุนเวยีน  
 
 ตอนที� 6 แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยั
ไทย 
  ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกหอ้งสมดุจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยที(ไดร้บัการจดัอนัดบัจาก 
การจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) ปี 2013 ลาํดบัที( 
1-5 โดยดําเนินการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุเกี(ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ผลของการสมัภาษณ์จดัแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี� 
   6.1 การกําหนดนโยบายของหอ้งสมดุเพื(อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวก  
    โดยรวมหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไม่มนีโยบายการสรา้งประสบการณ์
ลกูคา้เชงิบวกแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มจีะมแีนวทางการปฏบิตัทิี(ส่งเสรมิการสรา้ง
ประสบการณ์เชงิบวกของลูกคา้ในรปูของโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ เพื(อใหผู้ใ้ชร้บัรูบ้รกิารและ
ทรพัยากรสารสนเทศที(มใีนหอ้งสมดุ เช่น การปฐมนิเทศ กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน อบรมฐานขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ดงัคําใหส้มัภาษณ์ดงันี� 
 
     “ไม่มนีโยบายเป็นขอ้ๆ แต่ในทางปฏบิตัเิป็นอย่างนี� เวลาเราเขยีนโครงการกจ็ะบอกอยู่แลว้ว่า โครงการนี� 
     เพื(อใหก้ารสนบัสนุนใหม้กีารใชห้อ้งสมุดเพิ(มมากขึ�น” (U3) 
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     “หอ้งสมุดไมม่นีโยบาย หรอืเป็นลายลกัษณ์ เราสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ กจ็ะมปีระเดน็อยู่  
     ผสมผสานไปกบัการทาํงาน สาํหรบัสว่นที(เป็นนิสติปรญิญาตร ีเรากจ็ะมกีจิกรรมที(พยายามใกลช้ดิกบั 
     กลุ่มที(เป็นปรญิญาตร ีเราจะมกีจิกรรมแนะนําต่างๆ สง่เสรมิการอ่าน หรอืจะสง่เสรมิการใชห้อ้งสมุด  
     ใหนิ้สติของเราเขา้มามสีว่นเกี(ยวขอ้งใหเ้ขารูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ(งของเรา” (U5) 
 
     “การปฐมนิเทศเอาง่าย ๆ ระเบยีบว่าเดก็ควรรูร้ะเบยีบหอ้งสมุดเป็นยงัไง น่าจะมกีารสบืคน้โอแพก 
     เบื�องตน้ แนะนําหน้าเวบ็ไซตห์อ้งสมุด ถา้อยากรูอ้ะไรเพิ(มใหล้งคอรส์เพิ(มเตมิ” (U4) 
 

  6.2 การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ 

    หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไม่มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย
ของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยตรงอย่างชดัเจน ทั �งนี�มหีอ้งสมดุมกีารนําขอ้มลูประสบการณ์
ของลกูคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พื(อกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของหอ้งสมดุ 
รวมถงึนําวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของหอ้งสมดุนํามาจดักจิกรรมต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบั        
การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “ม ีใชว้ธิปีระชมุ/สมัมนาบุคลากร แลว้วเิคราะหจ์ุดอ่อน/จุดแขง็ กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมาย” (U1) 
 
     “ในแต่ละปี ไดด้าํเนินการถอดแผนกลยุทธอ์อกเป็นแผนปฏบิตักิาร และจดัทาํโครงการ/กจิกรรมรองรบั  
     เพื(อใหก้ลยุทธท์ี(ตั �งไวบ้รรลุเป้าหมายที(ตั �งไว”้ (U2) 
 
   6.3 การกําหนดกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร เพื(อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวก 
    การกําหนดกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวกของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยั เป็นการจดับรกิารและกจิกรรมใหก้บักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารปจัจบุนั โดยไมแ่บ่งแยก
ประเภทของสมาชกิว่าเป็นนักศกึษา อาจารย ์หรอืบุคลากร ทุกคนสามารถมสี่วนรว่ม แต่มกีย็งัคํานึง
กลุ่มผูใ้ชท้ี(เป็นศษิยเ์ก่า บุคลากรเกษยีณ รวมไปถงึประชาชนเพื(อเป็นการใหบ้รกิารแก่สงัคม ดงัคาํ
ใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี�  
  

“หอ้งสมุดมกีารกาํหนดกลุ่มผูใ้ชเ้ป็น สมาชกิภายใน ประกอบดว้ย นกัศกึษา อาจารย ์– อาจารยพ์เิศษ  
บุคลากรสายสนบัสนุน  กรรมการสภามหาวทิยาลยั กรรมการบรหิารมลูนิธ ิ กรรมการสง่เสรมิกจิการ
มหาวทิยาลยั  ยงัมสีมาชกิบุคลภายนอก ประกอบดว้ย  ประชาชนทั (วไป นกัเรยีน นกัศกึษาทั (วไป   
ขา้ราชการบาํนาญและนกัศกึษาเก่า และผูร้บับรกิารที(ไม่ใช่สมาชกิ ประกอบดว้ย  ประชาชนทั (วไป   
นกัเรยีน นกัศกึษา ทั (วไป” (U1) 
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     “หอ้งสมุดมกีารกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย คอื 1 นกัศกึษา อาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึ(งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัในการใหบ้รกิาร  2 นกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3  บุคคลภายนอก “(U2) 

 
     “กจิกรรมต่างๆ เน้นผูใ้ชป้จัจุบนั งานประชาสมัพนัธเ์น้นภาพรวมมากกว่า “ (U4) 
 
   6.4  กลยทุธห์รอืแนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
    หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารกําหนดกลยทุธห์รอืแนวทางการสรา้ง 
ประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ย การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ และ
การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิาร ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยต่อไปนี� 
    6.4.1 การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ แบ่ง
ออกเป็นประเดน็ดงันี� 
     6.4.1.1 ทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศที(สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน และการวจิยัของมหาวทิยาลยั สรา้ง
ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์หรอื mobile app เพื(ออํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ ดงั
คาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “มทีรพัยากรสารสนเทศ ครบถว้น จดัวางอย่างเป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง้่าย” (U1) 
 
     “การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศที(สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน และการวจิยัของมหาวทิยาลยั  

ทั �งสิ(งพมิพแ์ละสื(ออเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูเอกสารฉบบัเตม็  เพื(อสนบัสนุนการเป็นหอ้งสมุดดจิทิลั  เพื(อความ
สะดวกในการคน้หาและอ่านเอกสารจากทุกที(ทุกเวลาผ่านเวบ็ไซต”์ (U2) 

  
 “การสรา้งฐานขอ้มลูฉบบัเตม็ เพื(อการเป็นหอ้งสมุดดจิทิลั” (U2) 
 
   “สรา้งเวบ็ไซต ์และฐานขอ้มลู โดยคาํนึงถงึมาตรฐานสากลทั �งทางวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละ        
      สารสนเทศศาสตร ์รวมถงึมาตรฐานในการจดัทาํเวบ็ไซต ์เพื(อใหโ้ปรแกรมคน้หา เช่น google สามารถ 

  คน้หาสารสนเทศที(สรา้งขี�นได”้ (U2) 
 
 “การสรา้ง mobile app เพื(อใหค้วามสะดวกในการคน้หาและใชเ้อกสารฉบบัเตม็แก่ผูร้บับรกิาร” 
 
     6.4.1.2 กจิกรรมและการใหบ้รกิาร หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมกีารจดั
กจิกรรมใหม้คีวามหลากหลาย มกีารพฒันาบรกิารใหม ่และจดับรกิารอื(นๆ ที(ส่งเสรมิใหผู้ใ้ชม้สี่วน
รว่มกบัหอ้งสมดุ เช่น การขอพื�นที(ในหอ้งสมดุเพื(อจดันิทรรศการ เป็นตน้ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
  
     “มกีจิกรรมพบผูใ้ชส้มํ(าเสมอ ในการแนะนําผลติภณัฑใ์หม ่ๆแนะนําการเขา้ใชว้ารสาร/ฐานขอ้มลู ต่างๆ  
     เป็นตน้ (U1)” 
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     “การใหบ้รกิารที(หลากหลาย รวดเรว็ เป็นกนัเอง” (U1) 
 

“การจดับรกิาร/กจิกรรมที(หลากหลายทั �งบรกิารพื�นฐาน บรกิารสนบัสนุนการวจิยั บรกิารวชิาการแก่ 
ชุมชน และบรกิารพเิศษ เพื(อสง่ผ่านทรพัยากรสานเทศไปยงัผูร้บับรกิาร และกาํหนดกลยทุธใ์นแผน 
กลยุทธ ์ เช่น  การพฒันาบรกิารใหม่/การบรกิารเชงิรุก การบรกิารสนบัสนุนการวจิยั เพื(อใหม้บีรกิาร 
ใหม่ๆ บรกิารเชงิรุก  ทุกปี ที(สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน และสนบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
ตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั” (U2) 
 
“การจดักจิกรรมสปัดาหห์นงัสอืแห่งปี” (U2) 
 

     “การใหค้วามอนุเคราะหพ์ื�นที(หอ้งสมุดทั �งภายในและภายนอกใหแ้ก่นกัศกึษาในการแสดงผลงาน การให ้
     ความอนุเคราะหพ์ื�นที(ใหแ้ก่คณะต่างๆ ในการจดันิทรรศการ” (U2) 
 
    “หอ้งสมุดมพีรติตี� เป็นคณะทาํงานวทิยากรเยี(ยมชมหอ้งสมดุ คดัคนแต่ละฝา่ย ตอ้งยิ�มแยม้แจม่ใส  
     แต่งหน้า ไม่แต่งกต็อ้งดดู ีพี(อบรมเอง ทาํมาสี(ปีแลว้ แต่ถา้เชงิลกึกจ็ะใหบ้รรณารกัษ์แนะนํา” (U4) 

 
     6.4.1.3 สภาพแวดลอ้มในหอ้งสมดุ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยม ี   
การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นระเบยีบ เอื�อต่อการเรยีนรู ้มกีารปรบัเปลี(ยนพื�นที(ทางกายภาพเพื(อ
ดงึดดูผูใ้ช ้เช่น มโีซนใชเ้สยีง โซนพกัผ่อน เป็นต้น ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 

“สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุด น่านั (งอ่านหนงัสอื สะอาด เป็นสดัสว่น มหีลากหลายบรเิวณใหเ้ลอืก 
นั (งตาม ความชอบ” (U1) 

  
     “การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการเรยีนรู ้เช่น ปรบัปรุงพื�นที(ในหอ้งสมุดอยู่เสมอ การใหค้วามสาํคญั 

     เรื(องความสะอาดของพื�นที(นั (งอ่าน  และสว่นใหบ้รกิารอื(นๆ ” (U2) 
 
     “ผูใ้ชป้จัจุบนั ไม่ใช่เขา้มาเพื(อการใชท้รพัยากรอย่างเดยีว การจะดงึใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชเ้ขา้มาเราจงึตอ้ง 
     ปรบัปรุงกายภาพใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลข์องนิสติ” (U5) 
 
    “จดัโซนใชเ้สยีง เดก็เปลี(ยนไปแลว้ ชอบอ่านหนงัสอืเป็นกลุ่ม แต่เรากร็กัษากลุ่มลกูคา้เดมิดว้ย แลว้ 
     กต็อ้ง แบ่งโซน โซนเสยีงดงั โซนเงยีบ แต่ที(นี(กไ็ม่ไหว เพราะเปิด 24 ชั (วโมง อาจจะตอ้งมเีสยีงดงับา้ง  
     ช่วงสอบเราจะเขม้งวดน้อย” (U4) 
 
     “อาคารของหอ้งสมุดเก่า นํามาปรบัรปูแบบใหท้นัสมยัขึ�น ใหเ้ดก็ไดใ้ชช้วีติเหมอืนอยูบ่า้น ซึ(งมใิช่เป็น 
     โต๊ะนั (ง แขง็ๆ เป็นโซฟา รปูหยดนํ�า เกา้อสีเีขยีว สเีหลอืง ใหเ้ดก็รูส้กึสบาย ผ่อนคลาย แต่เรากต็อ้งคุม 
     โซน แต่กโ็ซนๆ อยา่งแบ่งโซน quite zone นี�กเ็งยีบหน่อย บางโซนกค็ุยได ้ถา้เป็นโซนที(รแีลกซ ์นั (งได ้ 
     นอนได”้  (U3) 
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    6.4.2 การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
วจิยัไทย มกีารจดัพื�นที(ภายในหอ้งสมดุใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึผ่อนคลาย สรา้งความประทบัใจในการใช้
บรกิารดว้ยการจดัหาทรพัยากรที(หลากหลาย ใหบ้รกิารรวดเรว็ มบุีคลากรที(มคีวามรูค้วามสามารถ 
ส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิาร และมอบของรางวลัหรอืของที(ระลกึในโอกาส
ต่างๆ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “มหีลากหลายบรเิวณใหเ้ลอืกนั (งตามความชอบ มโีซนไอท ีชมภาพยนตร ์3 มติ ิหอ้งฉายภาพยนตร”์ (U1) 
 
     “ใหนิ้สติหลบันั (งพกัผ่อนบา้ง เดก็เคา้มมีโีมบายเยอะ จากปลั yกอยู่ไกลมาก กอ็อกแบบใหใ้ชไ้ดส้ะดวก” (U5) 

 
     “สรา้งความประทบัใจในการใหบ้รกิาร มทีรพัยากรสารสนเทศครบตามความตอ้งการ ระยะเวลาการให ้
     บรกิาร ไมต่อ้งรอนาน มสีถานที(สะดวกสบาย เขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศออนไลน์ไดง้่ายและรวดเรว็” (U1) 

 
     “การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร” (U2) 
 
     “การพฒันาบุคลกิภาพใหแ้ก่บุคลากร โดยเฉพาะจติบรกิาร”(U2)  
 
     “การจดัใหม้ ีLibrary Ambassadors โดยคดัเลอืกจากบรรณารกัษ์และพนกังานหอ้งสมุดที(อยู่ในวยั  
     Generation Y ใหม้ภีาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้รกิารยุคใหม่ และจดัให ้Library Ambassadors มาร่วม 
     กจิกรรมของหอ้งสมุด เช่น กจิกรรมเปิดโลกการเรยีนรูสู้ค่ณะต่าง โดยทาํงานร่วมกบัพี(บรรณารกัษ์ที(ม ี 
     ประสบการณ์และมคีวามเชี(ยวชาญ” (U2) 
 
     “การเชญิเพื(อนหอ้งสมุด (Library’s Friend) มาร่วมกจิกรรมของหอ้งสมุด เช่น การจดัทาํ Focus group  
     เพื(อหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัแทนนกัศกึษาทุกระดบั อาจารย ์และนกัวจิยั ของ   
     มหาวทิยาลยั” (U2) 
 
     “วนัวาเลนไทน์อย่างนี�เราจะมสีมุดโน็ตแจกเดก็ มคีาํเก๋ๆใหเ้ดก็มาใช ้สมุดโน็ตเราเป็นคน ใชก้ระดาษและ 
     มา DIY เดก็กช็อบ” (U3) 
 
   6.5 การออกแบบจดุตดิต่อประสบการณ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย  
    หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารออกแบบจดุตดิต่อประสบการณ์ 
ประกอบดว้ย จดุตดิต่อประสบการณ์ทางตรง จดุตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม และจุดตดิต่อ
ประสบการณ์ผ่านสื(ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยต่อไปนี�  
    6.5.1 จดุตดิต่อประสบการณ์ทางตรง หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัม ี
การจดับรกิารแบบเป็นแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว เพื(อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก ดงัคาํใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี� 
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      “จดัเชค็เกอร ์ เคาน์เตอร ์ยมื-คนื self  check และเคาน์เตอรบ์รกิารตอบคาํถาม ใหอ้ยูช่ ั �น1 และเรยีง 
     จุดตามลาํดบัที(ง่ายต่อการใชบ้รกิาร จดัใหม้คีวามสวยงามสรา้งความประทบัใจในการใชบ้รกิาร การจดั 
     บรกิารใหเ้ป็นแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว  เช่น การทาํบตัรสมาชกิ การยมื-คนืทรพัยากรทุกประเภทที(   
     เคาน์เตอรย์มื-คนื ชั �น 1 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าช่วยในการจองหอ้ง และจดั touch screen  
     ไวใ้หบ้รกิาร  เป็นตน้”  (U2) 
 
      “เป็นจุดที(เขา้ถงึง่าย เด่น” (U1) 
 
     “ชั �น 1 จะมจีุดบรกิารร่วม บรกิารยมืคนื และ reference เพื(อใหต้อบคาํถามอยู่ตรงนั �น พยายามใหต้อบ 
     จุดเดยีว” (U5) 
 
    6.5.2 จดุตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมกีารจดัทาํ
จดหมายขา่วในรปูของสิ(งพมิพแ์ละอเิลก็ทรอนิกส ์และเสยีงตามสาย ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “จุดตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม จดัใหม้สีิ(งพมิพ ์เพื(อการสื(อสารและใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บับรกิารตลอดจนผูส้นใจ   
     เช่น วารสารสาํนกัหอสมุด  และขา่วสาร ใหบ้รกิารในรปูอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ สื(อกระจายเสยีง เช่น ออกรายการ 
     วทิยุสื(อสารมวลชน” (U2) 
 
     “หอ้งสมุดมจีดหมายขา่วรปูแบบจะเป็นกระดาษ แจกเฉพาะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ตั �งแต่อธกิารบด ีหวัหน้า 
      ภาควชิา แจกเป็นเอกสาร… มเีสยีงตามสาย มกีารบอกปิดบรกิาร เกบ็ของ” (U4) 
 
    6.5.3 จดุตดิต่อประสบการณ์ผ่านสื(ออเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
มกีารใชเ้วบ็ไซต ์อเีมลเฉพาะบุคคลและอเีมลกลุ่ม สื(อสงัคมออนไลน์  และ SMS ดงัคาํใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี� 
 
     “จุดตดิต่อประสบการณ์ผ่านสื(ออเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ อเีมลใ์ชใ้นการสื(อสารกบัผูใ้ชแ้ละใหบ้รกิาร  
     เช่น บรกิารสง่บทความที(น่าสนใจและบทความใหม่  และ ใช ้SMS บรกิารสง่ขา่วสาร และการแจง้เตอืน 

 การสง่หนงัสอืฟร ีเป็นตน้” (U2)โทรศพัทเ์คลื(อนที( (SMS) เป็นตน้” (U2)  
 
     “ใช ้social media  เป็นอกีหนึ(งช่องทางที(พดูคยุกบัผูใ้ช ้โดยเฉพาะ facebook  ใชจ้ะรบัฟงัความคดิเหน็” (U5) 
 
     “มเีมลก์รุ๊ป และ SMS จากการที(เราทาํการประชมุวชิาการ เราจะมขีอ้มลูสาํหรบักลุ่มผูท้ี(มาประชุมวชิาการ  
     มฝีา่ยบรกิารกจ็ะม ีgroup mail ของลกูคา้ เพื(อแจง้ขา่วสาร ว่ามอีะไรดไีปยงักลุ่มผูใ้ชเ้ลย” (U5) 
   
   6.6 การกําหนดบุคลากรในการปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ ตดิตาม และประเมนิ
การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่อยูใ่นรปูของ



73 
 

คณะทาํงาน โดยมบีรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารเป็นผูป้ฏบิตังิานหลกัในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์
อนัดกีบัผูใ้ช ้ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “มบีรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบ มกีารสาํรวจความคดิเหน็ ความพงึพอใจ” (U1) 
 
     “สาํนกัหอสมุดมอบหมายหน้าที(ตามโครงสรา้งการบรหิาร  โดยไดม้อบหมายใหร้องทรพัยากรสารสนเทศ 
     และบรกิาร กาํกบัดแูล และหวัหน้าฝายบรกิาร เป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการและตดิตามงาน และ 
     มกีารแต่งตั �งคณะกรรมการศกึษาพงึพอใจและความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  มรีองทรพัยากรฯเป็น 
     ประธานและมหีวัหน้างานที(เกี(ยวขอ้งทั �งในหอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดคณะเป็นกรรมการ” (U2) 
 
     “หลกัๆบุคลากรงานลกูคา้สมัพนัธม์ ี3 คน แต่ทุกฝา่ยกต็อ้งทาํกจิกรรม และแต่ละฝา่ยกจ็ะมกีลุ่มเป้าหมาย 
     ต่างกนั” (U4) 
 
     “บุคลากรทุกฝา่ยมสีว่นร่วมในการทาํกจิกรรม ไมม่กีาํหนดวา่เป็นใคร เช่น book fair กจ็ะมคีณะทาํงาน 
     มาจากทุกฝา่ย มผีอ.รองผอ.เป็นคนกลาง โดยกจิกรรมแต่ละฝา่ยเป็นคนคดิ แลว้มาชว่ยกนั ” (U3) 
 
   6.7 แนวทางการบรหิารบุคลากรเพื(อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย  
    หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมแีนวทางการบรหิารบุคลากรเพื(อสรา้ง
ประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ย การคดัเลอืก/รบัสมคัรบุคลากร การฝึกอบรมเพื(อสรา้ง
ประสบการณ์ลกูคา้ การมอบสิ(งจงูใจและรางวลัแก่ผูใ้หบ้รกิาร การวดัและประเมนิผลผูใ้หบ้รกิาร และ
แนวทางการสรา้งบุคลากรใหม้สี่วนรว่มในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ในแต่ละ
หวัขอ้ยอ่ยต่อไปนี�  
 
    6.7.1 การคดัเลอืก/รบัสมคัรบุคลากร หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมกีาร
คดัเลอืกตามกรอบภาระงาน และใชว้ธิกีารจดัสอบ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
   
     “มคีณะกรรมการคดัเลอืก โดยกาํหนดภาระงานของตําแหน่งที(จะรบัและคุณสมบตัขิองผูท้ี(จะดาํรงตําแหน่ง  
     เปิดรบัสมคัรทั (วไปตามระเบยีบราชการ สอบขอ้เขยีน ปฏบิตัแิละสมัภาษณ์” (U1) 

 
     “บุคลากรจะตอ้งผ่านการสอบขอ้เขยีนตามคะแนนที(ก.พ. กาํหนด และมกีารสอบภาษาองักฤษในทุกตําแหน่ง”  
     (U2) 
    6.7.2 การฝึกอบรมเพื(อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
ไทยมกีารจดัทําแผนพฒันาบุคลากร รวมทั �งจดัส่งบุคลากรอบรมทั �งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
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     “มแีผนการพฒันาบุคลากร ซึ(งจะมหีลกัสตูรเกี(ยวกบัการสรา้งใหเ้กดิจติบรกิาร” (U1) 
   
     “มกีารจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี โดยจดัใหไ้ปศกึษาดงูาน และการฟงับรรยาย การฝึกอบรมในงานที( 
     เกี(ยวขอ้ง ทั �งทจีดัเองและสง่ไปร่วมที(หน่วยงานอื(นจดัขึ�น” (U2) 
 
     “มกีารเชญิอาจารยท์างการการตลาดเขา้มาช่วย จากพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีเรยีนเชญิอาจารยม์าอบรม 
     พวกเราว่าจะทาํการตลาดยงัไง จะทาํ CRM ยงัไง เสรมิความรูใ้หพ้วกเรา บรรณารกัษแ์ละเอกสารสนเทศผูท้ี( 
     ใหบ้รกิาร” (U5) 
 
     “การอบรมใหม้งีานบรกิารตลอด สง่ไปที(หวัขอ้ที(เกี(ยวขอ้งการใหบ้รกิารทุกอย่าง ทั �งภายในและภายนอก  
     รวมถงึการอบรมระยะสั �นเพื(อจะเปิดโลกทศัน์ มกีารแลกเปลี(ยนกบัหอ้งสมุดต่างๆ บา้ง ที(เคา้มแีนวปฏบิตัทิี(ด ี 
     เราเน้นเรื(องพฒันาบุคลากรมาก” (U5) 
 
     “มกีารอบรม นานๆครั �ง เกี(ยวกบั บุคลกิภาพ เทคนิคการใหบ้รกิาร” (U3) 
 
    6.7.3 การมอบสิ(งจงูใจและรางวลัแก่ผูใ้หบ้รกิาร หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัมี
การคดัเลอืกบุคลากรดเีด่นโดยหน่วยงานเอง และจากผูใ้ชบ้รกิารแลว้มอบรางวลั ดงัคาํใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี� 
 
     “มคีณะกรรมการคดัเลอืกบุคลากรดเีด่นในแต่ละดา้น ใหโ้ล่และรางวลัประจาํปี” (U1) 
 
      “ม ีใหผู้ใ้ชโ้หวต ดาวในดวงใจผูใ้ชบ้รกิาร และเรากจ็ะใหร้างวลัเวลาสมัมนาบุคลากร เรากจ็ะใหผู้ใ้ชโ้หวต 
      ออนไลน์ เป็นขวญักาํลงัใจ ผูใ้ชเ้ป็นคนโหวตให”้ (U5) 
 
    6.7.4 การวดัและประเมนิผลผูใ้หบ้รกิาร หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมแีนว
ทางการประเมนิโดยใชโ้ดยใชเ้กณฑป์ระเมนิความพงึพอใจในภาพรวม KPI และกล่องรบัความ
คดิเหน็ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “อยู่ในระบบประเมนิของสาํนกัฯ” (U1) 
 
     “จดัใหม้กีารประเมนิผูใ้หบ้รกิารจากแบบสอบถามความพงึพอใจทั �งแบบกระดาษและออนไลน์” (U2) 
 
     “มกีารประเมนิผูใ้หบ้รกิาร ความพงึพอใจ โดยภาพรวม” (U3) 
 
     “คนที(ทาํงานบรกิาร ม ีKPI อนันี�เคา้กต็อ้งมปีระเดน็ของเคา้ เช่น พวกที(ดแูล Research support เคา้ 
     กจ็ะมวี่าตอ้งจดัอบรมกี(ครั �ง เขาพงึพอใจไหม มตีวัชี�วดัประจาํทุกคน รวมทั �งคุณภาพของงานดว้ย 
     ความพงึพอใจเราทาํจนค่อนขา้งเริ(มทาํอยู่ตวัแลว้เรามกีารวดัคุณภาพของงานเชงิคุณภาพ เชน่ การลด  
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     ระยะเวลาในการทาํงาน การตอบคาํถาม มจีะม ีKPI ทาํนองนั �นนั �น ความถูกตอ้ง ว่องไว วดัเชงิคุณภาพ 
     ดว้ย โดยหลกัเป็นความพงึพอใจอยู่แลว้ เพราะเป็นบรกิาร แต่ว่าที(นี(จะม ีKPI ใหญ่ ของสาํนกังาน KPI  
     ศนูยย์่อยๆขา้งในและ KPI บุคคล ลงที( Individual ดว้ย” (U5) 
 
    “มกีล่องความคดิเหน็ เพื(อรบัเรื(องรอ้งเรยีน โดยมลีาํดบัขั �นตอนของการรอ้งเรยีน แต่คุณตอ้งเขยีนชื(อ 
     นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัท ์เมื(อเราแกไ้ขยงัไงเรากจ็ะโทรแจง้กลบัไปภายใน 7 วนั”(U5) 
 
    6.7.5 แนวทางการสรา้งบุคลากรใหม้สี่วนรว่มในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ใชก้ารประชุมเพื(อรบัฟงัปญัหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั ดงัคําให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “ประชุมประจาํเดอืน นําขอ้รอ้งเรยีนมาแจง้ใหท้ราบและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั อบรม/สมัมนา” (U1) 
 
     “ประชุมมกีารคุยกนัตลอดวา่ใครมปีญัหาอะไร ยิ(งมชี่องทางคุยกนัทางไลน์ คุยว่า ผมเจอปญัหานี� จะทาํ 
     ยงัไงแลว้ค่อยมาคยุกนั” (U3) 

 
   6.8 ปจัจยัที(จะทําใหก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ประสบความสาํเรจ็ 
    ปจัจยัที(ทาํใหก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ประสบความสาํเรจ็  ประกอบดว้ย 
ทรพัยากรสารสนเทศและการจดัการสารสนเทศ การบรหิารจดัการ ผูใ้หบ้รกิาร  ผูบ้รหิาร ดงัคาํให้
สมัภาษณ์ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยต่อไปนี�  
    6.8.1 ทรพัยากรสารสนเทศและการจดัการสารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
วจิยัไทยมทีรพัยากรสารสนเทศที(หลากหลายสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนและความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้ และมรีะบบการจดัการสนเทศที(ทําใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ ดงัคาํใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี� 
  
    “ตอ้งอยู่ที(ทรพัยากรเราตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มั �ย อยู่ที(ระบบการจดัการเขา้ถงึไดง้่ายมั �ย “(U3) 
 
    “การเตรยีมและจดัทาํเนื�อหาใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน การวจิยัของมหาวทิยาลยั มคีวาม 
     หลากหลาย และน่าสนใจ เขา้ถงึง่าย ในรปูแบบเอกสารฉบบัเตม็ และมเีครื(องมอืช่วยคน้ที(สะดวก” (U2) 
 
     “การสรา้งระบบที(ชว่ยใหผู้ร้บับรกิารสะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร เช่น renew online  การพฒันาโปรแกรม 

ใหม่ๆที(ช่วยใหผู้ร้บับรกิารสะดวกในการใชบ้รกิาร” (U2) 
 
     “ของที(เรามใีหบ้รกิาร เราดทูศิทางของการใหบ้รกิาร ขณะนี�เรารูว้่าผูใ้ชส้นใจทรพัยากรอเิลก็ทรอนิกสม์าก  

หานวตักรรมในการใหบ้รกิาร เชน่ คลงัปญัญา ระบบ single search เรากพ็ยายามใหผู้ใ้ชไ้ดข้องที(ด ี 
มแีอปหอ้งสมุด” (U5) 
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    6.8.2 การบรหิารจดัการ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมกีารบรหิารจดัการที(
มุง่เน้นผูร้บับรกิาร และสรา้งบรรยากาศภายในหอ้งสมดุที(เอื�อต่อการเรยีนรู ้ดงัคาํใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี� 
  
     “การมุ่งเน้นผูร้บับรกิาร  เชน่ การสาํรวจความพงึพอใจ และนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการใหบ้รกิาร และ 
     มกีารตอบกลบัอย่างเป็นระบบ” (U2) 
 
     “การสรา้งบรรยากาศที(เอื�อต่อการเรยีนรู ้  สถานที(สะอาด สวยงาม และมบีรรยากาศทางวชิาการ” (U2) 
 
    6.8.3 ผูใ้หบ้รกิาร/บุคลากร มคีวามผกูพนักบัองคก์ร มคีวามรูแ้ละจติบรกิาร 
และมทีศัคตเิชงิบวกยอมรบัการเปลี(ยนแปลงได ้ดงัคําใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
    “บุคลากรมคีวามรกัและผกูพนัธก์บัองคก์ร อยากเหน็องคก์รเจรญิกา้วหน้า จงึทุม่เทใหก้บัองคก์ร ผลจะ 
     ออกมาในรปูของการใหบ้รกิารที(ด”ี (U1) 
 
     “บุคลากร ตอ้งมคีวามรูค้วามชาํนาญ ที(จะชว่ยลกูคา้และตอ้งพฒันาตนเอง” (U3) 
 
     “การใหบ้รกิารที(ประทบัใจจากผูใ้หบ้รกิาร ดว้ยความรูค้วามสามารถ และมจีติบรกิาร” (U2) 
 
     “ตวัผูใ้หบ้รกิาร คอื คน มนัไม่ใช่แคว่่าเคา้ทาํตามหน้าที( แต่มนัตอ้งมเีลยไปนิดมั �ย อะไรอย่างนี� ความม ี
     จติใจผูใ้หบ้รกิารกด็ว้ย การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้ผูใ้หบ้รกิารของเราเนี(ย อาจารยต์ดิกม็ ีเกาะตดิ 
     สถานการณ์กม็ ีน้องๆตอ้งมาหาพี(คนนี� บางคนกจ็ะมแีฟนมากกว่าคนอื(น กอ็ยู่ที(เคา้ นี(คอืความสาํเรจ็จรงิๆ  
     เพราะเราจะไดร้บัคาํชมมั �ย เราจะไดผู้ใ้ชแ้ฮปปี�ที(จะมาเรามั �ย ขึ�นอยู่กบัตวับรรณารกัษ์ คดิว่าเป็นปจัจยัสาํคญั  
     เพราะเป็นเรื(องของการสื(อสาร ที(จะเขา้ใจผูใ้ช”้ (U5) 
 
     “บุคลากรเอง ตอ้งมคีวามคดิมทีศันะ ที(เรยีกว่า change ถา้คุณอยู่กบัที( ฉนัทาํมา 10 ปีจะใหฉ้นัทาํอะไร  

     กไ็ม่ได ้มนัตอ้งช่วยกนั มนัตอ้ง change” (U4) 
 
    6.8.4 ผูบ้รหิาร มธีรรมาภบิาล สนบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆของหอ้งสมดุ 
ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “ผูบ้รหิารตอ้งมธีรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร”(U1) 
 
    “ยุคนี�เป็นยุคของเชงิรุก เชงิรบั แต่จะประสบความสาํเรจ็ไดน้ั �น ผูบ้รหิารตอ้งสนบัสนุน” (U4) 
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   6.9 ปญัหาและอุปสรรคการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยั และวธิกีารแกป้ญัหา ไดแ้ก่ ปญัหาดา้นการสื(อสารแก้ปญัหาโดยการบนัทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ความตอ้งการและความหลากหลายของผูใ้ชบ้รกิาร แกป้ญัหาโดยการระเบยีบ/
ประกาศของหอ้งสมดุเป็นสําคญั ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
     “ ปญัหาดา้นการสื(อสารของบุคลากร เขา้ใจไมต่รงกนั วธิแีก ้บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร” (U1) 
 
     “ผูร้บับรกิารมคีวามหลากหลาย มกีารเรยีกรอ้งในสิ(งที(ทาํใหไ้ม่ได ้วธิแีก ้ประกาศใหช้ดัเจนวา่ รายการใด 
     ไม่สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยสาเหตุใด” (U1) 

  
     “ ความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารมคีวามหลากหลาย ในบางครั �งหอ้งสมุดไม่สามารถตอบสนอง 
     ไดท้ั �งหมด การที(ผูร้บัรกิารเอาตวัเองเป็นหลกั ผูร้บับรกิารฝา่ฝืนกฎระเบยีบ เช่น เสยีงดงั  แต่งตวัไม ่
     สภุาพ ใชบ้รกิารพื�นที( ไมต่รงกบัวตัถุประสงคข์องการใหบ้รกิาร  หรอืไมต่อ้งการทาํตามระเบยีบ วธิแีก ้
     ปญัหาใหบุ้คลากรยดึระเบยีบเป็นหลกั และบรกิารทุกคนอยา่งเสมอภาค” (U2) 
 
  6.10 แนวทางในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุในอนาคต ไดแ้ก่ 
การศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร การเพิ(มจาํนวนและความหลากหลายของทรพัยากร
สารสนเทศ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใชใ้นกระบวนการทาํงาน เช่น การใชส้ื(อสงัคมออนไลน์ 
การพฒันาโปรแกรม เป็นต้น และการพฒันาบุคลากรในดา้นความรูแ้ละการมจีติบรกิาร 
ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี� 
 
      “ศกึษาความตอ้งการของผูร้บับรกิาร วเิคราะห ์วางแผนดาํเนินการ ปรบัปรุง” (U1) 
 
      “หาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ”(U1) 
 
     “ใชส้ื(อสงัคมออนไลน์” (U1) 
 
     “จดัหาและจดัทาํเนื�อหาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน  การวจิยั และความตอ้งการ 

ของผูร้บับรกิารใหไ้ดม้ากที(สดุและมคีวามเหมาะสม ทั �งสื(อสิ(งพมิพแ์ละสื(ออเิลก็ทรอนิกส”์ (U2) 
 

     “จดัหาและพฒันาโปรแกรม เพื(ออาํนวยความสะดวกในการใชบ้รกิาร ใหท้นัสมยั ทนัต่อความกา้วหน้า 
ของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร” (U2) 

 
     “พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และมจีติบรกิาร” (U2) 
 
     “เพิ(ม subject special list” (U5) 
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 จากการสมัภาษณ์ขา้งตน้ ทําใหเ้หน็แนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย ควรประกอบดว้ย 
 1. ดา้นบุคลากร (ผูใ้หบ้รกิาร) หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรมกีารกําหนดภาระงาน
ของผูท้ี(ปฏบิตัหิน้าที(ในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชใ้หช้ดัเจน มกีารฝึกอบรมบุคลากรเพื(อ
สรา้งประสบการณ์ลกูคา้โดยการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร รวมทั �งจดัส่งบุคลากรอบรมทั �งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน สรา้งการมอบสิ(งจงูใจและรางวลัแก่ผูใ้หบ้รกิาร มแีนวทางการวดัและ
ประเมนิผลผูใ้หบ้รกิารโดยใชเ้กณฑป์ระเมนิความพงึพอใจในภาพรวม ใชต้วัชี�วดัผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicator:KPI) และกล่องรบัความคดิเหน็ และสรา้งบุคลากรใหม้สี่วนรว่มใน 
การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ โดยการใชก้ารประชุมเพื(อรบัฟงัปญัหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

2.  ดา้นการจดัการ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรมกีารจดัการหอ้งสมดุ 2 แนวทาง 
คอื 1) การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ทรพัยากรสารสนเทศ 
กจิกรรมและการใหบ้รกิาร และสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุด 2) การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึ
ของผูใ้ชบ้รกิาร  
 3.  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรนําเทคโนโลยมีาปรบัใช้
ในกระบวนการทํางานในดา้นการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ การตดิต่อสื(อสารกบัผูใ้ช ้เช่น 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์การบรกิารส่งขอ้ความสั �น ๆ ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื (SMS) สื(อสงัคม
ออนไลน์ เป็นตน้ 

4. ดา้นผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรมธีรรมาภบิาล และมวีสิยัทศัน์
ในการสนบัสนุนภารกจิต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 



 

 

บทที� 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยันี�เป็นการศกึษาเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
วจิยัไทย สรปุผลตามลาํดบัดงันี� 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครั �งนี� ผูว้จิยัไดต้ั �งความมุ่งหมายไวด้งันี� 

1. เพื�อศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
2. เพื�อเปรยีบเทยีบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้และงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

3. เพื�อศกึษาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
 
สมมติุฐานการวิจยั   
 1. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มกีารกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้
ต่างกนั มกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้แตกต่างกนั 
 2. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช้
ต่างกนั มกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้แตกต่างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมุดและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิาร จาํนวนรวม 
88 คน จากมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 9 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและ
มหาวทิยาลยัมหดิล เมื�อกําหนดกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที�ใชว้ธิวีจิยั
เชงิปรมิาณ เป็นผูบ้รหิารหอ้งสมดุและบรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารจากมหาวทิยาลยัวจิยัไทย จาํนวนขั �น
ตํ�า 73 คน ซึ�งไดจ้ากการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  
1970: 608) กลุ่มตวัอยา่งที�ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ คอื ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย โดย
คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 5 คน โดยพจิารณาจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยที�
ไดร้บัการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) ปี 2013 
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ซึ�งเป็นการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัเฉพาะทางที�มผีลงานวจิยัในระดบันานาชาตโิดยใช้
ขอ้มลูจาํนวนผลงานวชิาการที�เผยแพรใ่นฐานขอ้มลูสกอปสั (Scopus) ลาํดบัที� 1-5 ไดแ้ก่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(SCImago Research Group.  2013:  Online) 
 2. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์กึ�งโครงสรา้ง โดย
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนที� 1 ขอ้มลูเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถามและหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ 
สงักดั การกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบัผูใ้ช ้ตอนที� 2 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย จาํนวน 10 ขอ้ และตอนที� 3 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย เป็นขอ้คาํถามเพื�อวดัระดบัการปฏบิตัิ
เกี�ยวกบัสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยตามกระบวนการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ การกําหนด
โครงสรา้งประสบการณ์ ลกูคา้ การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ การออกแบบจดุ
ตดิต่อกบัลกูคา้ และการสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื�อง โดยขอ้คาํถามเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดบั คอื มากที�สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที�สุด (1) และแต่
ละดา้นจะมขีอ้คดิเหน็เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ ซึ�งมลีกัษณะเป็นขอ้คําถามปลายเปิด สาํหรบัแบบสมัภาษณ์แบบกึ�งโครงสรา้งที�ใชใ้นการวจิยั 
แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที� 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์และหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกี�ยวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
และขอ้มลูเกี�ยวกบัหอ้งสมดุ และตอนที� 2 แนวคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามระหว่างวนัที� 4 มนีาคม – 
10 เมษายน 2557 ดว้ยการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี ์ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื จาํนวน 
73 ชุด จากแบบสอบถามทั �งหมด 88 ชุด สาํหรบัการเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัดาํเนินการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุจาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารจากหอสมดุและคลงัความรู ้มหาวทิยาลยั 
มหดิล  สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  สาํนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยดาํเนินการสมัภาษณ์ระหว่างวนัที� 25 มนีาคม - 9 
เมษายน 2557 
 4. การจดักระทําและการวเิคราะหข์อ้มลู สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ทําการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยขอ้มลูเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มลูหอ้งสมดุ และสภาพ
ทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทย วเิคราะหข์อ้มลูโดย
คาํนวณค่าความถี�และรอ้ยละ ขอ้มลูที�ไดจ้ากการศกึษาระดบัการปฏบิตัเิกี�ยวกบัสภาพการดําเนินงาน
ตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย วเิคราะหข์อ้มลูเป็น
รายดา้น รายขอ้และโดยรวม โดยใชก้ารคํานวณค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถติ ิt-test 
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วเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ และ
งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพที�ไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ ใชว้ธิวีเิคราะหเ์นื�อหา   
 
สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย เป็น
การศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้จากหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย โดยสอบถามจาก
ผูบ้รหิารและบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั จาํนวนรวม 73 คน พบว่า หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่ไมม่กีารกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ และมี
งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้โดยสรปุผลการวจิยัเป็น 3 ตอน ดงันี� 
 
 ตอนที� 1 สภาพการบริหารประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  ในการศกึษาสภาพทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยโดยภาพรวม พบว่า หอ้งสมดุมกีารกําหนดวสิยัทศัน์เกี�ยวกบัการบรกิาร       
ที�มุง่เน้นสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสําคญั หอ้งสมดุมกีารพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มคณุภาพ    
การใหบ้รกิาร  และหอ้งสมดุมกีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัเขา้มาปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
และการบรกิารที�เกี�ยวเนื�อง โดยหอ้งสมดุมคีณะกรรมการที�ทาํหน้าที�ปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ 
ตดิตาม และประเมนิการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้มกีารปฏบิตัน้ิอยที�สุด 
  สาํหรบัสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย พบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมสีภาพการดําเนินงานตามกระบวนการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัมากที�สุด ไดแ้ก่ การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลูกคา้ รองลงมา ไดแ้ก่ การออกแบบจุดตดิต่อ
กบัลกูคา้ และการออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจุดเด่นหอ้งสมดุ สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด คอื การ
วเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ ทั �งนี�สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย จาํแนกเป็นรายดา้น จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
โลกประสบการณ์ของลกูคา้ การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ การออกแบบประสบการณ์ที�มี
ต่อจดุเด่นหอ้งสมดุ การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ และการสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื�อง มผีล
การศกึษาดงันี� 
  1.1  การวเิคราะหป์ระสบการณ์ลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมกีารดําเนินงานมากที�สุด คอื 
หอ้งสมุดมรีะบบการบนัทกึและจดัทาํขอ้มลูพื�นฐานของผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลูที�ถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั เช่น ชื�อ 
ที�อยู่ หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล  รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมดุมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้
หลงัจากรบับรกิาร และหอ้งสมดุมกีระบวนการสอบถามความตอ้งการบรกิารของผูใ้ช ้เพื�อทาํให้
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งสมํ�าเสมอ สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยของระดบัความคดิเหน็ตํ�า
ที�สุด คอื หอ้งสมดุมกีารดแูลประวตัแิละความรูเ้กี�ยวกบัผูใ้ช ้ตลอดจนวดัผลและตดิตามผูใ้ช ้ 
  1.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมกีารดําเนินงานมาก
ที�สุด คอื หอ้งสมดุมกีารตกแต่งสภาพแวดลอ้มที�จงูใจในการเขา้ใชบ้รกิาร เช่น ความสวยงาม ความ
สะอาด และแสงสว่างพอเพยีง รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมุดจดับรกิารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยี
สมยัใหมอ่ยา่งรวดเรว็และเพยีงพอ หอ้งสมุดมบีรเิวณกวา้งขวางรองรบัจาํนวนผูใ้ช ้ และการใหบ้รกิาร
แก่ผูใ้ชบ้รกิารทุกครั �ง มุง่เน้นการใหบ้รกิารที�เสรจ็ทนัตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�า
ที�สุด คอื หอ้งสมดุกําหนดมาตรฐานของจดุใหบ้รกิารและควบคุมทุกจดุของการตดิต่อสื�อสารกบัผูใ้ช ้ 
  1.3 การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ พบว่า หอ้งสมดุมกีาร
ดาํเนินงานมากที�สุด คอื หอ้งสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรปูแบบสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมดุมช่ีองทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนเพื�อพฒันาการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศ และ หอ้งสมดุมเีครื�องมอืใหบ้รกิารเพื�อใชต้ดิต่อสื�อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร เช่น 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็เพจส่วนบุคคล หอ้งสนทนา การบรกิารตามคําขอ การช่วยเหลอืเมื�อผูใ้ช้
มปีญัหา คอลเซน็เตอร ์เป็นตน้ สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด คอื มกีารออกแบบเครื�องแต่งกายของ
บุคลากรเพื�อแสดงถงึเอกลกัษณ์ของหอ้งสมดุ 
  1.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมกีารดําเนินงานมากที�สุด คอื 
หอ้งสมดุมกีารพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารดว้ยตนเอง รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผูใ้ห ้บรกิารสามารถตอบคาํถาม และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได ้และ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถ      
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการใหบ้รกิาร และใหค้วามสําคญัเรื�องการใหข้อ้มลูที�ถูกตอ้งเชื�อถอืได ้   
มกีารใชบ้รกิารสื�อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ในการนําเสนอขอ้มลูหอ้งสมดุ และสอดแทรก
เกรด็ความรู ้พรอ้มทั �งช่องทางแสดงความคดิเหน็เพื�อนํามาปรบัปรงุและพฒันาการบรกิาร เช่น 
เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์(Twitter) สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารสามารถ
ใหค้าํแนะนําในการเลอืกหวัขอ้การวจิยั การวางแผนการวจิยั การปรทิศัน์วรรณกรรม และ         
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
  1.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง พบว่า หอ้งสมดุมกีารดําเนินงานมากที�สุด คอื 
หอ้งสมดุใหค้วามสําคญักบัการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูที�ง่ายและมคีวามรวดเรว็ในการ
เขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ โดยการนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยัและระบบเครอืขา่ยที�มี
ประสทิธภิาพมาใชใ้นหอ้งสมดุ รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมดุพยายามหาวธิกีารเพื�ออํานวยความสะดวก
ในการใหบ้รกิารแต่ละประเภท เช่น บรกิารยมืคนื มจีดุบรกิาร ยมืคนืหนังสอืดว้ยตนเอง บรกิารถ่าย
สาํเนาเอกสารดว้ยตนเอง เป็นตน้ และหอ้งสมดุมกีารปรบัปรงุระเบยีบการใชบ้รกิารใหง้า่ยขึ�น เพื�อ
ความสะดวกรวดเรว็ สาํหรบัขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด คอื มกีารส่งผูใ้หบ้รกิารไปเยี�ยมผูใ้ช ้เพื�อนําเสนอ
ทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ  พรอ้ม ทั �งการใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการใชบ้รกิาร
สารสนเทศอยา่งสมํ�าเสมอ 
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  ตอนที� 2 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกาํหนด
นโยบายการบริหารประสบการณ์ลูกค้า และงบประมาณด้านการสร้างความสมัพนัธอ์นัดี  
กบัผู้ใช้  
  2.1 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามการกําหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
    ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มกีารกําหนดนโยบายการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ต่างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  
  2.2 การเปรยีบเทยีบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยจาํแนกตามงบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
   ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มงีบประมาณดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชต่้างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .05 เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า งบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัผูใ้ชต่้างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยแตกต่างกนั โดย
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดจีะมกีารบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้สงูว่าหอ้งสมดุที�ไมม่งีบประมาณ 
 
 ตอนที� 3 ปัญหาและอปุสรรคการบริหารประสบการณ์ลกูค้าห้องสมดุมหาวิทยาลยั
วิจยัไทยตามกระบวนการบริหารประสบการณ์ลกูค้า 
  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไดใ้หข้อ้เสนอปญัหาและอุปสรรคการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ในแต่ละกระบวนการ ดงันี� 
   3.1 การวเิคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากผูใ้ชบ้รกิารในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อบรกิาร/กจิกรรมการประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมุด และการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร หอ้งสมุดไม่มกีารนําขอ้มลูจากฐานขอ้มลู
ผูใ้ชบ้รกิารมาวเิคราะหเ์กี�ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้งสมุด ความตอ้งการสารสนเทศ ตลอดจน      
สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื�อนํามาวางแผนการใหบ้รกิาร 
   3.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
ไทยมใีหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งยงัมกีารอบรม/ใหค้วามรู้
เกี�ยวกบัการวจิยัที�เป็นประโยชน์ แต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธท์ี�ดเีพยีงพอที�จะนําทรพัยากรส่งถงึ
ผูใ้ช ้ทาํใหท้รพัยากรยงัไมถู่กใชง้านอย่างเตม็ศกัยภาพ และระบบอนิเทอรเ์น็ตไมเ่สถยีรเกดิความ
ล่าชา้ เนื�องจากมผีูเ้ขา้ใชง้านจาํนวนมาก ทาํใหก้ารสบืคน้ขอ้มลูอาจใชเ้วลานานในการโหลดขอ้มลู
ทรพัยากร 
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   3.3 การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ พบว่า หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยมแีนวคดินโยบายและความใหค้วามสาํคญักบัการใหคุ้ณค่าของการสรา้ง
ประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมุดดว้ยการอบรมบุคลากร แต่ยงัคงไม่สามารถสรา้งจุดเด่นหอ้งสมุด  
ที�มพีลงัดงึดูดและใหภ้าพลกัษณ์ที�แขง็แกรง่ชดัเจนสื�อถงึความเฉพาะเจาะจงของหอ้งสมดุไดด้เีพยีงพอ 
   3.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยประสบ
ปญัหาในการตดิต่อสื�อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์เนื�องจากผูใ้ชม้หีลายที�อยู ่และ 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลยัไมเ่ป็นที�นิยม นอกจากนี�การส่งขอ้ความประชาสมัพนัธ์
ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชพ้รอ้มๆกนั ในจาํนวนมากๆ ไมส่ามารถทําได ้ปญัหานโยบาย
ของมหาวทิยาลยัที�ไมอ่นุญาตใหใ้ชบ้รกิารจากส่วนกลาง ปญัหาดา้นบุคลากร ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถ
ใหข้อ้มลูเชงิลกึกบัผูใ้ช ้รวมถงึการปรบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารลกูคา้ 
และปญัหาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมจีดุใหบ้รกิาร-ตดิต่อไวห้ลายจดุ 
   3.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย
ประสบปญัหากจิกรรมส่งเสรมิการใชบ้รกิารขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี�ไปประชาสมัพนัธต์ามคณะ      
ไมส่ามารถไปไดอ้ย่างสมํ�าเสมอเพราะตอ้งหมนุเวยีน  
 
 ตอนที� 4 แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยั
ไทย 
  ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกหอ้งสมดุจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยที�ไดร้บัการจดัอนัดบัจาก 
การจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาของไซเมโก (SCImago Institutions Ranking: SIR) ปี 2013 ลาํดบั 
ที� 1-5 โดยดําเนินการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุเกี�ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ผลของการสมัภาษณ์จดัแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี� 
   4.1 การกําหนดนโยบายของหอ้งสมดุเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวก  
    ผลการศกึษาพบว่า โดยรวมหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไมม่นีโยบาย    
การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวกแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มจีะมแีนวทางการปฏบิตัทิี�ส่งเสรมิ
การสรา้งประสบการณ์เชงิบวกของลกูคา้ในรปูของโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ เพื�อใหผู้ใ้ชร้บัรูบ้รกิาร
และทรพัยากรสารสนเทศที�มใีนหอ้งสมดุ เช่น การปฐมนิเทศ กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน อบรม
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

  4.2 การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้ 

    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยไมม่กีารกําหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และเป้าหมายของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยตรงอยา่งชดัเจน ทั �งนี�มหีอ้งสมดุมกีาร
นําขอ้มลูประสบการณ์ของลูกคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พื�อกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
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เป้าหมายของหอ้งสมดุ รวมถงึนําวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของหอ้งสมดุนํามาจดักจิกรรม
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้  
   4.3 การกําหนดกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร เพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวก 
    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารกําหนดกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิาร การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวกของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั เป็นการจดับรกิาร
และกจิกรรมใหก้บักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารปจัจุบนั โดยไมแ่บ่งแยกประเภทของสมาชกิว่าเป็นนกัศกึษา 
อาจารย ์หรอืบุคลากร ทุกคนสามารถมสี่วนรว่ม แต่มกีย็งัคาํนึงกลุ่มผูใ้ชท้ี�เป็นศษิยเ์ก่า บุคลากร
เกษยีณ รวมไปถงึประชาชนเพื�อเป็นการใหบ้รกิารแก่สงัคม  
   4.4  กลยทุธห์รอืแนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ 
    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารกําหนดกลยทุธห์รอื
แนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ย 1) การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทาง
กายภาพของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ทรพัยากรสารสนเทศ มกีารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และการวจิยัของมหาวทิยาลยั สรา้งฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์หรอืแอป็พลเิคชนั
อุปกรณ์พกพา (Mobile application) เพื�ออํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ 
กจิกรรมและการใหบ้รกิาร มกีารจดักจิกรรมใหม้คีวามหลากหลาย มกีารพฒันาบรกิารใหม ่และ
จดับรกิารอื�นๆ ที�ส่งเสรมิใหผู้ใ้ชม้สี่วนรว่มกบัหอ้งสมุด เช่น การขอพื�นที�ในหอ้งสมดุเพื�อจดั
นิทรรศการ เป็นตน้  สภาพแวดลอ้มในหอ้งสมดุ มกีารจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นระเบยีบ เอื�อต่อ  
การเรยีนรู ้มกีารปรบัเปลี�ยนพื�นที�ทางกายภาพเพื�อดงึดดูผูใ้ช ้เช่น มโีซนใชเ้สยีง โซนพกัผ่อน เป็น
ตน้  2) การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิาร มกีารจดัพื�นที�ภายในหอ้งสมดุให้
ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึผ่อนคลาย สรา้งความประทบัใจในการใชบ้รกิารดว้ยการจดัหาทรพัยากรที�
หลากหลาย ใหบ้รกิารรวดเรว็ มบุีคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถ ส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
ผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิาร และมอบของรางวลัหรอืของที�ระลกึในโอกาสต่างๆ 

   4.5 การออกแบบจดุตดิต่อประสบการณ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย  
    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมกีารออกแบบจดุตดิต่อ
ประสบการณ์ ประกอบดว้ย จดุตดิต่อประสบการณ์ทางตรง ไดแ้ก่ จดับรกิารแบบเป็นแบบเบด็เสรจ็ 
ณ จดุเดยีว เพื�อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก จดุตดิต่อประสบการณ์ทางออ้ม ไดแ้ก่ มกีารจดัทําจดหมาย
ขา่วในรปูของสิ�งพมิพแ์ละอเิลก็ทรอนิกส ์และเสยีงตามสาย และจดุตดิต่อประสบการณ์ผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การใชเ้วบ็ไซต ์อเีมลเฉพาะบุคคลและอเีมลกลุ่ม สื�อสงัคมออนไลน์ และการส่ง
ขอ้ความผ่านโทรศพัทเ์คลื�อนที� (SMS) 
   4.6 การกําหนดบุคลากรในการปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ ตดิตาม และประเมนิ
การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้ 
    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่อยูใ่นรปูของ
คณะทาํงาน โดยมบีรรณารกัษ์ฝา่ยบรกิารเป็นผูป้ฏบิตังิานหลกัในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์
อนัดกีบัผูใ้ช ้
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   4.7 แนวทางการบรหิารบุคลากรเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย  
    ผลการศกึษาพบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยมแีนวทางการบรหิาร
บุคลากรเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ประกอบดว้ย การคดัเลอืก/รบัสมคัรบุคลากรตามกรอบภาระ
งานและใชว้ธิกีารจดัสอบ การฝึกอบรมเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้โดยการจดัทําแผนพฒันา
บุคลากร รวมทั �งจดัส่งบุคลากรอบรมทั �งภายในและภายนอกหน่วยงาน การมอบสิ�งจงูใจและรางวลั
แก่ผูใ้หบ้รกิารโดยการคดัเลอืกบุคลากรดเีด่นโดยหน่วยงานเอง และจากผูใ้ชบ้รกิารแลว้มอบรางวลั 
การวดัและประเมนิผลผูใ้หบ้รกิารโดยใชเ้กณฑป์ระเมนิความพงึพอใจในภาพรวม ใชต้วัชี�วดัผลการ
ปฏบิตังิาน (Key Performance Indicators: KPI) และกล่องรบัความคดิเหน็ และแนวทางการสรา้ง
บุคลากรใหม้สี่วนรว่มในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ใชก้ารประชุมเพื�อรบัฟงัปญัหาและหาแนว
ทางแกไ้ขรว่มกนั 
   4.8 ปจัจยัที�จะทําใหก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ประสบความสาํเรจ็ 
    ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที�ทาํใหก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยประสบความสาํเรจ็  ประกอบดว้ย 1) ทรพัยากรสารสนเทศและการจดัการ
สารสนเทศ  ทรพัยากรสารสนเทศที�หลากหลายสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนและความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ และมรีะบบการจดัการสนเทศที�ทําใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ 2) การบรหิาร
จดัการ ที�มุง่เน้นผูร้บับรกิารและสรา้งบรรยากาศภายในหอ้งสมดุที�เอื�อต่อการเรยีนรู ้3) ผูใ้หบ้รกิาร/
บุคลากร ผูใ้หบ้รกิารมคีวามผกูพนักบัองคก์ร มคีวามรูแ้ละจติบรกิาร และมทีศัคตเิชงิบวกยอมรบั
การเปลี�ยนแปลงต่างๆ ได ้ และ 4) ผูบ้รหิาร ควรมธีรรมาภบิาล รวมถงึการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ต่างๆ ของหอ้งสมดุ 

   4.9 ปญัหาและอุปสรรคการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย และวธิกีารแกป้ญัหา  
    ผลการศกึษาพบว่า ปญัหาและอุปสรรคการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของ
หอ้งสมดุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ไดแ้ก่ ปญัหาดา้นการสื�อสารแก้ปญัหาโดยการบนัทกึ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ความตอ้งการและความหลากหลายของผูใ้ชบ้รกิาร แก้ปญัหาโดยการ
ระเบยีบ/ประกาศของหอ้งสมดุเป็นสาํคญั 
   4.10 แนวทางในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุในอนาคต  
    ผลการศกึษาพบว่า แนวทางในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัที�จะนํามาใช ้ไดแ้ก่ การศกึษาความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร การเพิ�มจาํนวนและ
ความหลากหลายของทรพัยากรสารสนเทศ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใชใ้นกระบวนการ
ทาํงาน เช่น การใชส้ื�อสงัคมออนไลน์ การพฒันาโปรแกรม เป็นตน้ และการพฒันาบุคลากรในดา้น
ความรูแ้ละการมจีติบรกิาร 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 1. สภาพการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  ในการศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่มกีารกําหนดวสิยัทศัน์เกี�ยวกบัการบรกิาร  
ที�มุง่เน้นสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสําคญั มกีารพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มคุณภาพการใหบ้รกิาร 
และมกีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัเขา้มาปรบัปรงุการใหบ้รกิารและการบรกิารที�
เกี�ยวเนื�อง ทั �งนี�อาจเป็นเพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัเป็นองคก์รบรกิารที�ใหค้วามสาํคญักบั
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั การกําหนดวสิยัทศัน์ที�เกี�ยวกบัการบรกิารที�มุง่สนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ะ
ทาํใหอ้งคก์รมจีดุหมายปลายทางที�เชื�อมโยงกบัภารกจิหน่วยงานดา้นการบรกิารชดัเจนขึ�น ทั �งนี�        
การดําเนินงานของหอ้งสมดุสามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดน้ั �น การใหบ้รกิารของ
บุคลากรมสี่วนสําคญั พรอ้มกบัการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัมาใชค้วบคู่กนั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของภาษณิ ีปานน้อย (2553:  บทคดัยอ่) ที�ศกึษาการบรกิารสารสนเทศเชงิรกุของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัมกีารระบุการบรกิารสารสนเทศ 
เชงิรกุไวใ้นกลยุทธ ์ พนัธกจิ หรอืนโยบายของหอ้งสมดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาดา เนตรภกัด ี
(2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการประเมนิคุณภาพบรกิารของหอ้งสมดุศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช  พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการบรกิารดา้นการให้
ความมั �นใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารมากที�สุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประไพพรรณ จารุทว ี(2542: 42)  
ไดศ้กึษาเทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรกิารของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในกลุ่มอาเซยีน พบว่า มี
โครงการพฒันาเทคโนโลยเีพื�อการบรกิารสารสนเทศ ในรปูแบบของหอ้งสมดุแบบเสมอืนมากขึ�น 
นอกจากนี�เมื�อศกึษาสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยเป็นรายดา้น มผีลการศกึษา ดงันี�  
    1.1 การวเิคราะหป์ระสบการณ์ลกูคา้ ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
วจิยัไทยส่วนใหญ่มรีะบบการบนัทกึและจดัทาํขอ้มลูพื�นฐานของผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลูที�ถูกตอ้งและเป็น
ปจัจบุนั เช่น ชื�อ ที�อยู ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล หอ้งสมดุมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้
หลงัจากรบับรกิาร และหอ้งสมดุ  มกีารตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศในเรื�องความทนัสมยั/ความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้สภาพของทรพัยากรอยา่งสมํ�าเสมอ ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัใหค้วามสําคญักบัผูใ้ช ้นบัตั �งแต่ขอ้มลูพื�นฐานของผูใ้ช ้ใหค้วามสาํคญั
กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูใ้ชด้ว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
ชมดิต ์(Schmidt. 2006: 120) ที�มศีกึษากลยทุธก์ารตลาดของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัควนีสแสนด ์
พบว่า การแบ่งกลุ่มผูใ้ช ้ศกึษาความตอ้งการสารสนเทศ และความพงึพอใจ และผลดงักล่าวนํามา  
สู่การเปลี�ยนแปลงและปรบัปรงุใหม้บีรกิารใหม่ๆ  ของหอ้งสมดุที�ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้ 
  1.2 การกําหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่มกีารตกแต่งสภาพแวดลอ้มที�จงูใจในการเขา้ใชบ้รกิาร เช่น      
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ความสวยงาม ความสะอาด และแสงสว่างพอเพยีง หอ้งสมดุมบีรเิวณกวา้งขวางรองรบัจาํนวนผูใ้ช ้
และหอ้งสมดุจดับรกิารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหมอ่ยา่งรวดเรว็และเพยีงพอ ทั �งนี�อาจเป็น
เพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยตอ้งการนําเสนอคุณค่าใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารจากสิ�งที�ผูใ้ชส้มัผสั 
ดว้ยการปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ ส่งเสรมิใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึทรพัยากรที�
หอ้งสมดุมใีหบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล กจิไพศาลรตันา (2552: บทคดัยอ่) ที�ศกึษา 
ภาพลกัษณ์ของหอ้งสมดุยคุใหม ่การประยกุตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาดเพื�อการบรหิารคุณภาพในหอ้งสมดุ
คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า ปจัจยัสําคญัที�สุด 3 ประการที�ทาํใหผู้เ้ขา้ใชห้อ้งสมุด
ไดแ้ก่ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมดุ เจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร และสิ�งพมิพห์ลากหลายตรงกบั
ความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โรวล์ี�ย ์(Rowley. 1994: 8-12) ที�ศกึษาประสบการณ์
ลกูคา้ของหอ้งสมุด พบว่าผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุไมเ่พยีงตอ้งการเอกสารหรอืสารสนเทศที�หอ้งสมดุให้
เท่านั �น ยงัตอ้งการ การเดนิทาง การพกัผ่อนและการนนัทนาการ วฒันธรรม การศกึษา พื�นที�และ 
การปฏสิมัพนัธท์างสงัคม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิโคลส ์(Nichols.  1995) ที�ทาํการวจิยัแนว
ทางการจดัการการวางแผนและการตลาดของหอ้งสมดุ พบว่าการวางแผนใหห้อ้งสมดุประสบ
ความสาํเรจ็ได ้บรรณารกัษ์จะตอ้งใหค้วามสําคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุและ
ภาพรวมของหอ้งสมุด การดแูลทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุเริ�มดว้ยการใหค้วามสาํคญั
กบัองคป์ระกอบทั �งภายนอกและภายใน องคป์ระกอบภายนอกดว้ย 
  1.3 การออกแบบประสบการณ์ที�มต่ีอจดุเด่นหอ้งสมดุ ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทยส่วนใหญ่มทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรปูแบบสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งนี�อาจเป็นผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหีลายประเภท และแต่ละประเภทมคีวาม
ตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศแตกต่างกนั เช่น อาจารย ์มคีวามตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศ
เพื�อใชใ้นการเรยีนการสอน การผลติผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทนา 
วงศห์าญ (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชท้รพัยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในการผลติ
ผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ พบว่า อาจารยเ์ขา้ใช้
บรกิารสาํนกัวทิยบรกิารเพื�อผลติเอกสารประกอบการสอน โดยใชท้รพัยากร หนังสอืตําราภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาอาจารยส์อน และฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย  
  1.4 การออกแบบจดุตดิต่อกบัลกูคา้ ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย
ส่วนใหญ่มกีารพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารดว้ยตนเอง ทั �งนี�อาจเป็น
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและผูใ้ชม้คีวามตอ้งการใชส้ารสนเทศอยา่ง
สะดวกสบายมากขึ�น หอ้งสมดุจงึตอ้งพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เพื�อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึบรกิารและ
ทรพัยากรสารสนเทศไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุฬารนิ เฉยศริ ิ (2553: บทคดัยอ่)  ได้
ศกึษาความพงึพอใจ ปญัหาและอุปสรรคของการใชฐ้านขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบั
เตม็ของสํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยับูรพา พบว่า ผูใ้ชส้่วนใหญ่มกีารกลบัมาใชฐ้านขอ้มลูและมคีวาม
ตอ้งการรปูแบบที�เป็นดจิทิลั  มคีวามพงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบฉบบั
เตม็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พงึพอใจมากที�สุด ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูมี
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เนื�อหาที�เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนและการทํางาน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ทั �งปี
ปจัจบุนัและปียอ้นหลงัได ้ 
  1.5 การสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
ไทยส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูที�งา่ยและมคีวามรวดเรว็ใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ โดยการนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยัและระบบเครอืขา่ยที�มี
ประสทิธภิาพมาใชใ้นหอ้งสมดุ ทั �งนี�อาจเป็นเพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยนําแนวคดิองคก์ร
สมยัใหม ่โดยใชก้ลยุทธก์ารตลาดมาผสมผสานกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และปรบัเปลี�ยนการบรกิาร
สารสนเทศเป็นเชงิรกุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาษณิ ีปานน้อย (2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการ
บรกิารสารสนเทศเชงิรกุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั พบว่า สภาพการบรกิารเชงิรกุของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัที�มกีารปฏบิตัมิากที�สุดในดา้นผลติภณัฑ ์มกีารดําเนินการจดัทาํเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสใ์หส้ามารถอ่านและดาวน์โหลดได ้และมฐีานขอ้มลูที�พฒันาขึ�นโดยหอ้งสมดุ 
 
 2 การเปรียบเทียบสภาพดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทยจาํแนกตามตวัแปรการกาํหนดนโยบายการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้า และงบประมาณด้านการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผู้ใช้  
  2.1 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทยจาํแนกตามการกาํหนดนโยบายการ
บริหารประสบการณ์ลกูค้า 
    ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มกีารกําหนดนโยบายการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ต่างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งขอ้คน้พบ
ดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัในขอ้ที� 1 ทั �งนี�อาจเป็นเพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยั
ไทยมแีนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้แฝงอยูใ่นดาํเนินการของหอ้งสมดุ เน้นการบรกิารเชงิ
รกุ ซึ�งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุที�แสดงว่าหอ้งสมดุยงัไม่มกีารกําหนดนโยบาย 
แต่หอ้งสมดุมกีารดําเนินงานในรปูของกจิกรรมต่างๆ และสอดคลอ้งงานวจิยัของ ภาสนีิ ปานน้อย 
(2553: บทคดัยอ่) ซึ�งศกึษาการบรกิารสารสนเทศเชงิรกุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัมกีารระบุการบรกิารสารสนเทศเชงิรกุไวใ้นกลยทุธ ์พนัธกจิ หรอืนโยบาย 
  2.2 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทยจาํแนกตามงบประมาณด้านการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผู้ใช้ 
   ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มงีบประมาณดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชต่้างกนัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .05 โดยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยที�มงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดมีแีนวโน้มการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้สงูว่าหอ้งสมดุที�ไมม่งีบประมาณ ซึ�งผลการวจิยั
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ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที� 2 ทั �งนี�อาจเป็นเพราะการจดักจิกรรมเพื�อส่งเสรมิความ
อนัสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชจ้ะความสาํเรจ็ตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธเ์พื�อใหก้ารดําเนินงานมี
ประสทิธภิาพ ซึ�งงบประมาณมสี่วนสาํคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์แยงคาํ (2553:  
บทคดัยอ่) ศกึษาการใชส้ื�อของผูป้ฏบิตังิานเพื�อการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
พบว่า ปญัหาดา้นงบประมาณมอุีปสรรคในการปฏบิตังิานหอ้งสมดุ  
 
 3. แนวทางการบริหารประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
  จากการศกึษาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
โดยสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย จาํนวน 5 คน ทาํใหเ้หน็แนวทางการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย ควรประกอบดว้ย 
  3.1 ดา้นบุคลากร (ผูใ้หบ้รกิาร)  
   ผลการวจิยัพบว่าหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 
นบัตั �งแต่กระบวนการรบัสมคัร โดยการกําหนดภาระงานของผูท้ี�ปฏบิตัหิน้าที�ในการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชใ้หช้ดัเจน มกีารฝึกอบรมบุคลากรเพื�อสรา้งประสบการณ์ลูกคา้โดยการ
จดัทําแผนพฒันาบุคลากร รวมทั �งจดัส่งบุคลากรอบรมทั �งภายในและภายนอกหน่วยงาน สรา้งการ
มอบสิ�งจงูใจและรางวลัแก่ผูใ้หบ้รกิาร มแีนวทางการวดัและประเมนิผลผูใ้หบ้รกิารโดยใชเ้กณฑ์
ประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม ใชต้วัชี�วดัผลการปฏบิตังิาน (Key Performance Indicators: 
KPI) และกล่องรบัความคดิเหน็ และสรา้งบุคลากรใหม้สี่วนรว่มในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ โดย
การใชก้ารประชุมเพื�อรบัฟงัปญัหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั ทั �งนี�อาจเป็นเพราะบุคลากรมสี่วน
สาํคญัในการที�จะช่วยผลกัดนัและพฒันาองคก์รไปสู่ความสาํเรจ็นั �นได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ราหแ์มน (Rahman.  2006: 203-221) ไดศ้กึษาการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของธนาคารใน
อนิเดยี เพื�อประเมนิลกูคา้ปจัจุบนัของธนาคารเกี�ยวกบัความจงรกัภกัดแีละประสบการณ์  และเพื�อ
ประเมนิความจงรกัภกัดขีองพนกังานรุ่นปจัจุบนั พบว่าลูกคา้มกีารแนะนําใหธ้นาคารสรา้งตวัแทน
ขององคก์ร (Brand Ambassador) เพื�อสรา้งความน่าเชื�อถอืของธนาคาร และธนาคารมกีารประเมนิ
ความจงรกัภกัดขีองพนกังานธนาคารอยูใ่นระดบั และธนาคารมคีวามพยายามที�จะรกัษาความระดบั
ความพงึพอใจของพนกังานเพื�อใหเ้ป็นประสบการณ์ที�น่าจดจาํกบัลกูคา้  

 3.2  ดา้นการจดัการ  
  ผลจาการวจิยั พบว่าหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรมกีารจดัการหอ้งสมดุ 

2 แนวทาง คอื 1) การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ทรพัยากร
สารสนเทศ กจิกรรมและการใหบ้รกิาร และสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมดุ 2) การสรา้งประสบการณ์จาก
ความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งนี�อาจเป็นเพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัมกีารนําแนวคดิองคก์ร
สมยัใหมม่าใชใ้นพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  
ที�มคีาดหวงักบัหอ้งสมดุมากขึ�น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โรวล์ี�ย ์(Rowley. 1994: 8-12) ทาํการ
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สาํรวจประสบการณ์ลกูคา้ทั �งหมดของหอ้งสมุดผ่านช่องทางการเขา้ถงึบรกิาร พบว่าผูใ้ชบ้รกิาร
หอ้งสมดุไมเ่พยีงตอ้งการเอกสารหรอืสารสนเทศที�หอ้งสมดุใหเ้ท่านั �น ยงัตอ้งการการพกัผ่อนและ
การนนัทนาการ วฒันธรรม การศกึษา พื�นที�และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม สอคดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นิโคลส ์(Nichols.  1995) ทาํการวจิยัแนวทางการจดัการการวางแผนและการตลาดของ
หอ้งสมดุ พบว่า การวางแผนใหห้อ้งสมดุประสบความสําเรจ็ได ้บรรณารกัษ์จะตอ้งใหค้วามสาํคญัใน
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุและภาพรวมของหอ้งสมดุ การดแูลทางดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งสมดุเริ�มดว้ยการใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทั �งภายนอกและภายใน องคป์ระกอบ
ภายนอก คอื การนําขอ้มลูของหอ้งสมดุมาวเิคราะหเ์พื�อใหเ้หน็ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีเพื�อนํามาเป็น
แนวทางในการปรบัปรงุดา้นการใหบ้รกิาร ส่วนองคป์ระกอบภายใน คอื การปรบัปรุงและการจดัหา
หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร รายงานผลการดาํเนินงาน สื�อสิ�งพมิพ ์ใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กรวกิา รอดปาน (2550: บทคดัยอ่)  ศกึษาเรื�อง การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้เพื�อ
การประชาสมัพนัธข์องกลุ่มธุรกจิรา้นหนงัสอื พบว่า การบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของกลุ่มธุรกจิ
หนงัสอืมแีนวทางในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 2 แนวทาง คอื แนวทางการสรา้งประสบการณ์ทาง
กายภาพ และแนวทางการสรา้งประสบการณ์ทางความรูส้กึ โดยผ่านพนกังาน สื�อสิ�งพมิพ ์และทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
  3.3  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ผลการวจิยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรนําเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้น
กระบวนการทาํงานในดา้นการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ การตดิต่อสื�อสารกบัผูใ้ช ้เช่น ไปรษณยี์
อเิลก็ทรอนิกส ์SMS สื�อสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ ทั �งนี�เพราะผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสนใจกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ�น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัยารตัน์ เควยีเซ่น (2556: 1) ศกึษาเรื�อง ปจัจยัที�
ส่งผลต่อความตอ้งการใชบ้รกิารหอ้งสมุดบนมอืถอืของนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา พบว่านกัศกึษา
ส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เคลื�อนที�ในระดบัพื�นฐาน มอุีปกรณ์เคลื�อนที�มากกว่า 1 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์เคลื�อนที�สามารถเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้ซึ�งเทคโนโลยดีงักล่าวช่วยให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ เช่น บรกิารสบืคน้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ และบรกิารสบืคน้รายการบรรณานุกรมออนไลน์ นอกจากนี�เทคโนโลยยีงัมสี่วน
สาํคญัที�ช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึบรกิารและกจิกรรมต่างๆ ของหอ้งสมดุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจยี (Xia. 2009: Abstract) ซึ�งศกึษาเกี�ยวกบัการทําการตลาดของบรกิาร
หอ้งสมดุผ่านทางกลุ่มกลุ่มของเฟซบุค โดยทดสอบกบัมหาวทิยาลยั 2 แห่ง พบว่า กลุ่มทางเฟซบุค
ที�ประสบความสาํเรจ็นั �นเกดิขึ�นไดจ้ากการที�บรรณารกัษ์ตั �งหวัขอ้ทั �วไป ซึ�งทาํใหเ้กดิการอภปิรายผล
หรอืแสดงความคดิเหน็ที�มชีวีติชวีา และมกีารแจง้บรกิารใหมข่องหอ้งสมดุ กจิกรรมต่างๆ รวมถงึ
รายชื�อหนงัสอืใหม ่ทั �งนี�กลุ่มเป้าหมายในเฟซบุคของหอ้งสมดุนอกจากนกัศกึษาแลว้ ยงัรวมถงึ
อาจารยแ์ละพนกังานของมหาวทิยาลยัดว้ย เพื�อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการทาํวจิยั  
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 3.4  ดา้นผูบ้รหิาร  
  ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยควรมธีรรมาภบิาล 

ซึ�งเป็นแนวทางการบรหิารจดัการที�ด ีสาํหรบัการปกครอง การบรหิาร การจดัการการควบคุมดแูล 
กจิการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม ทั �งนี�เพราะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยเป็นองคก์รที�มี
รปูแบบการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์การดําเนินงานของหอ้งสมดุจะบรรลุไดต้ามวตัถุประสงคท์ี�วาง
ไว ้ผูบ้รหิารจงึมสี่วนสาํคญั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการประกนัคุณภาพของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
มกีารกําหนดตวับ่งชี�ภาวะผูนํ้าของสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัสถาบนัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั      
ธรรมาภบิาล นอกจากนี�การที�ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการสนบัสนุนภารกจิต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งนี�เพราะผูบ้รหิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจิยัไทย มบีทบาท
ในการเป็นผูนํ้ากําหนดทศิทางและเป้าหมาย การดําเนินงานขององคก์รหอ้งสมดุทั �งในระยะสั �นและ
ระยะยาว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉินและหลนิ (Chen; & Lin.  2008: 36-49) ไดศ้กึษาการ
เรยีนรูข้ององคก์รในขั �นตอนการประเมนิผล การศกึษาเชงิคุณภาพ เพื�อศกึษาลกัษณะความสมัพนัธ์
การเรยีนรูข้ององคก์รที�เกดิจากการประเมนิผลการดําเนินงานหอ้งสมดุโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 
พบว่าหอ้งสมดุประสบความสาํเรจ็จากการพจิารณาในระดบัที�เหมาะสม แต่มปีญัหาอุปสรรคภายใน 
ปญัหาเชงิโครงสรา้งที�ผูนํ้าควรสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนั ส่งเสรมิบรรยากาศของการเรยีนรูใ้หเ้ปิดกวา้ง 
ส่งเสรมิบุคลากรในการพฒันาบทบาทของตนเองใหม้คีวามหมายภายในองคก์รและไดร้บัการยอมรบั
มากขึ�น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลไปใช้  
  1. ขอ้เสนอแนะสําหรบัผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 
   1.1 ผูบ้รหิารหอ้งสมดุควรกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ใหช้ดัเจน เพื�อเป็นแนวทางการดําเนินงานสาํหรบัหอ้งสมดุ 
   1.2 ผูบ้รหิารควรตั �งคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานการ
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ เพื�อรวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงานและใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน
ต่อไป 
   1.3 ผูบ้รหิารหอ้งสมดุควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรหอ้งสมุดรว่มกนัมกีารประชุม
ระดมความคดิเหน็ของบุคลากรภายในหอ้งสมดุเพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัในการดาํเนินงาน
บรหิารประสบการณ์ลกูคา้ 
   1.4 ผูบ้รหิารหอ้งสมดุควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมหรอืศกึษาดงูานเกี�ยวกบัการบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ เพื�อใหบุ้คลากรหอ้งสมดุเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันางานงานบรหิารใหคุ้ณภาพ
ยิ�งขึ�น 
 



93 
 

  2. ขอ้เสนอแนะสําหรบับุคลากรหอ้งสมุด 
   2.1 บุคลากรหอ้งสมดุควรแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัภายในหอ้งสมดุและภายใน
กลุ่มหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทยในดา้นการดําเนินงานการบรหิารประสบการณ์ลูกคา้ 
   2.2 บุคลากรหอ้งสมดุควรจดัสรรเวลาเพื�อเรยีนรูก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
อยา่งจรงิจงั  
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั 4งต่อไป 
  1. ศกึษาความคดิเหน็หรอืทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารที�มต่ีอการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
  2. ศกึษาการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้กบัหอ้งสมดุประเภทอื�นๆ เช่น หอ้งสมดุ
ประชาชน หอ้งสมดุเฉพาะ หอ้งสมดุโรงเรยีน เป็นตน้ 
  3. ศกึษาตวัแบบการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
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แบบสอบถาม 
เรื�อง การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 

 
คาํชี(แจง 
     แบบสอบถามชดุนี�มจีุดมุง่หมายเพื�อศกึษาสภาพการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย ซึ�งประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 1 ตอน ดงันี� 
     ตอนที� 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มลูหอ้งสมดุ 
     ตอนที� 2 สภาพทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัวจิยัไทย 
     ตอนที� 3 สภาพการดาํเนนิงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
วจิยัไทย 
 
คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
     การบริหารประสบการณ์  หมายถงึ การสรา้งประสบการณ์เชงิบวกทกุครั �งในการตดิต่อกบัลกูคา้ 
ตั �งแต่ครั �งแรกที�เขา้มาใชบ้รกิาร ไมว่่าลกูคา้จะตดิต่อหอ้งสมุดผา่นชอ่งทางใดกต็าม 
     ลูกค้า หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทกุประเภท 
     กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า หมายถงึ กลยทุธก์ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
ประกอบดว้ย 5 ขั �นตอน ไดแ้ก ่
         1. การวิเคราะหโ์ลกประสบการณ์ของลูกค้า หมายถงึ การวเิคราะหส์ถานการณ์โดยรวม และ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนปญัหาที�ผูใ้ชบ้รกิารประสบ ตั �งแต่กอ่นการรบับรกิาร ระหว่างการรบั
บรกิาร และหลงัการรบับรกิาร  
         2. การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า หมายถงึ การสื�อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารเพื�อตอกยํ�า
จุดยนืหรอืจดุเด่นของหอ้งสมดุ และการนําเสนอคณุคา่ใหก้บัลกูคา้เพื�อนําไปสูก่ารสรา้งประสบการณ์ที�ด ี
         3. การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจุดเด่นห้องสมดุ หมายถงึ การนําขอ้มลูที�ไดจ้ากการวเิคราะห์
โลกประสบการณ์ของลกูคา้ และการกาํหนดโครงสรา้งประสบการณ์ลูกคา้นํามาประมวลผลเพื�อออกแบบ
ประสบการณ์ที�มต่ีอหอ้งสมดุทั �งดา้นกายภาพของจุดเดน่หอ้งสมดุและความรูส้กึ  
          4. การออกแบบจดุติดต่อกบัลูกค้า หมายถงึ การออกแบบจุดที�ผูใ้ชบ้รกิารมกีารแลกเปลี�ยนขอ้มลู
และการบรกิารระหวา่งหอ้งสมดุกบัผูใ้ชใ้นทกุขณะการตดิต่อทั �งทางตรง ทางออ้ม และผา่นทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์
         5. การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง หมายถงึ การปรบัปรงุและพฒันาแผนการสรา้ง
ประสบการณ์ลกูคา้อยูต่ลอดเวลาเพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์เชงิบวกที�ผูใ้ชบ้รกิารมต่ีอหอ้งสมดุ 
      จดุเด่นของห้องสมดุ หมายถงึ สิ�งที�หอ้งสมดุตอ้งการใหผู้ใ้ชรู้ส้กึถงึ เชน่ ชื�อหอ้งสมดุ ชื�อบรกิาร 
ทรพัยากรสารสนเทศ สญัลกัษณ์ รวมไปถงึคณุภาพการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
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ตอนที� 1 สภาพภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมลูห้องสมดุ 
คาํชี(แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในชอ่ง � หน้าขอ้ความที�ตรงกบัขอ้มลูสว่นตวัของทา่น 
1.  สถาบนัที�ทา่นปฏบิตังิาน มหาวทิยาลยั/สถาบนั…………………………………………. 
2.  ตาํแหน่ง � ผูบ้รหิาร   � บรรณารกัษ ์
3.  หอ้งสมดุมกีารกาํหนดนโยบายการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หรอืไม่ 
  �  มกีารกาํหนดโนบาย      �  ไมม่กีารกาํหนดนโยบาย 
4.  หอ้งสมดุมงีบประมาณดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
  �  ม ี     �  ไมม่ ี 
 

ตอนที� 2  สภาพทั �วไปเกี�ยวกบัการบริหารประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 
วิจยัไทย 
คาํชี(แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ในชอ่ง � หน้าขอ้ความที�ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิเกี�ยวกบัหอ้งสมดุ
ของทา่น 
1. หอ้งสมดุกาํหนดวสิยัทศัน์เกี�ยวกบัการบรกิารที�มุง่เน้นสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสาํคญั 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
A. หอ้งสมดุกาํหนดแผนกลยทุธ ์ดา้นการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชเ้ป็น ที�รบัรูแ้ละเขา้ใจ
รว่มกนัทั �วทั �งองคก์ร 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
3. หอ้งสมดุมกีารวางแผนการปฏบิตังิาน ดา้นการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
  � ม ี    � ไมม่ ี 
4. หอ้งสมดุมคีณะกรรมการที�ทาํหน้าที�ปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ ตดิตาม และประเมนิการสรา้งและรกัษา
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
  � ม ี    � ไมม่ ี 
5. ผูบ้รหิารมกีารสื�อสารกบับคุลากรใหเ้ขา้ใจวสิยัทศัน์และวตัถุประสงคข์องการสรา้งและรกัษา
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้
  � ม ี    � ไมม่ ี 
6. หอ้งสมดุมกีารสื�อสารกบัผูใ้ชใ้นเรื�องการปฏบิตังิานที�สนองต่อนโยบายการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
7. หอ้งสมดุมกีระบวนการคดัเลอืกพนกังานที�เขา้มาทาํงาน โดยเลอืกบุคคลที�มใีจรกัในการใหบ้รกิาร 
(Service Mind) 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
8. หอ้งสมดุมกีารพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มคณุภาพการใหบ้รกิาร 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
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9.  หอ้งสมดุมกีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัเขา้มาปรบัปรงุการใหบ้รกิาร และการบรกิาร    
ที�เกี�ยวเนื�อง 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
10. หอ้งสมดุมนีโยบายใหบ้รกิารหอ้งสมดุแบบเบด็เสรจ็ (One stop service) 
  � ม ี    � ไมม่ ี 
 

ตอนที� 3  สภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุ
มหาวิทยาลยัวิจยัไทย 
 คาํชี�แจง หอ้งสมดุที�ท่านปฏบิตังิานอยูม่สีภาพการดาํเนินงานตามกระบวนการบรหิารประสบการณ์
ลกูคา้อยา่งไร โปรดทําเครื�องหมาย � ในช่องดา้นขวาที�ตรงกบัการดําเนินงานที�หน่วยงานท่านได้
ปฏบิตัจิรงิ 
 

กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

1. การวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า 
1.1) หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและจดัทาํขอ้มลูพื�นฐานของ
ผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลูที�ถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนั เชน่ ชื�อ ที�อยู ่หรอื
เบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล  

     

1.2) หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและขอ้มลูการใชบ้รกิาร
สารสนเทศสาํหรบันักวจิยัไดถู้กตอ้งและเป็นปจัจุบนั ไดแ้ก ่
บรกิารเลอืกเผยแพรส่ารสนเทศเฉพาะบุคคล บรกิารส่ง
ขา่วสารทนัสมยั บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ที�มี
เป้าหมายเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการวจิยั บรกิารยมืคนื
ทรพัยากรสารสนเทศ เป็นตน้  

     

1.3) หอ้งสมดุมรีะบบการบนัทกึและขอ้มลูการใชบ้รกิารให้
คาํปรกึษาดา้นการวจิยัไดถู้กตอ้งและเป็นปจัจุบนั ไดแ้ก ่
บรกิารใหค้าํแนะนําการทาํวจิยั บรกิารโปรแกรมจดัการ 
การอา้งองิ บรกิารการชว่ยเหลอืนักวจิยัในการทบทวน
วรรณกรรม บรกิารขอ้มลูแหล่งทนุวจิยัภายนอกมหาวทิยาลยั 
เป็นตน้  

     

1.4) หอ้งสมดุมกีารดแูลประวตัแิละความรูเ้กี�ยวกบัผูใ้ช ้
ตลอดจนวดัผลและตดิตามผูใ้ช ้
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

1.5) หอ้งสมดุมกีารแบ่งกลุ่มผูใ้ช ้เพื�อใหบ้รกิารสารสนเทศ
ตามกลุ่ม 

     

1.6) หอ้งสมดุมซีอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมที�ชว่ยสนบัสนุน
ผูป้ฏบิตังิาน เพื�อดาํเนนิกจิกรรมการใหบ้รกิารกบัผูท้ี�คาดว่าจะ
เป็นผูใ้ช ้เชน่ การจดัสง่ขอ้มลูพเิศษใหก้บัผูใ้ชค้าดหวงั เป็นตน้ 

     

Y.Z) หอ้งสมดุมกีารศกึษาและวเิคราะหก์ลุ่มผูใ้ชค้าดหวงัเพื�อ
วางแผนการใหบ้รกิารสารสนเทศอยา่งต่อเนื�อง 

     

Y.8) หอ้งสมดุมกีารศกึษารปูแบบการใชส้ารสนเทศของผูใ้ช ้      
1.9) หอ้งสมดุมกีระบวนสอบถามความตอ้งการสารสนเทศ
ของผูใ้ช ้กอ่นการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทั �งที�เป็นดจิทิลั
และสิ�งพมิพ ์

     

1.10) หอ้งสมดุมกีารตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศในเรื�อง
ความทนัสมยั/ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้
สภาพของทรพัยากรอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

1.11) หอ้งสมดุมกีระบวนการสอบถามความตอ้งการบรกิาร
ของผูใ้ช ้เพื�อทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่ง
สมํ�าเสมอ 

     

1.12) หอ้งสมดุมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชท้ี�เป็นนกัวจิยัต่อ
การบรกิารสนบัสนุนการวจิยั แต่ละประเภทของหอ้งสมดุ
อยา่งสมํ�าเสมอ 

     

1.13) หอ้งสมดุมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชต่้อแหล่ง
สารสนเทศที�มใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

1.14) หอ้งสมดุมกีารศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชท้ี�เป็นนกัวจิยัต่อ
องคก์ารอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

1.15) หอ้งสมดุมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลงั 
จากรบับรกิาร 

     

1.16) หอ้งสมดุมกีารประเมนิความพงึพอใจชอ่งทาง      
การตดิต่อใชบ้รกิารและประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุทกุชอ่งทาง 

     

1.17) หอ้งสมดุมกีารสอบถามปญัหาและอปุสรรคการเขา้ใช้
บรกิารแต่ละประเภท 
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการขั �นตอนนี� 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
2.การกาํหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า 
2.1) หอ้งสมดุกาํหนดมาตรฐานของจุดใหบ้รกิารและควบคมุ 
ทกุจุดของการตดิต่อสื�อสารกบัผูใ้ช ้

     

2.2) หอ้งสมดุจดัสรรเวลาและทรพัยากรต่างๆ เพื�อสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสง่มอบคุณคา่แกผู่ใ้ชใ้หไ้ดร้บัความสะดวก 
รวดเรว็ เสรจ็ตามความตอ้งการ 

     

2.3) มกีารจดักระบวนการใหบ้รกิารแต่ละประเภท โดยแสดงใน
รปูของการไหลของงาน (Work flow) เพื�อประกอบการดาํเนินการ
ใชบ้รกิารของผูใ้ช ้

     

2.4) การใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารทุกครั �ง มุ่งเน้นการใหบ้รกิารที�
เสรจ็ทนัตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ 

     

2.5) หอ้งสมดุจดับรกิารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่
อยา่งรวดเรว็และเพยีงพอ 

     

2.6) หอ้งสมดุมจีุดบรกิารใหใ้ชเ้สยีง และงดใชเ้สยีง      
2.7) หอ้งสมดุมกีารจดัสถานที�ของหอ้งสมดุใหเ้ป็นสดัสว่น          
มคีวามเป็นระเบยีบ 

     

2.8) มกีารตกแต่งสภาพแวดลอ้มที�จงูใจในการเขา้ใชบ้รกิาร 
เชน่ ความสวยงาม ความสะอาด และแสงสว่างพอเพยีง 

     

2.9) หอ้งสมดุมบีรเิวณกวา้งขวางรองรบัจาํนวนผูใ้ช ้      
2.10) หอ้งสมดุมแีผนผงัที�ตั �ง และป้ายชี�บอกตาํแหน่งของ 
บรกิารหอ้งสมดุอยา่งชดัเจน 

     

2.11) อากาศภายในหอ้งสมดุมอีณุหภมูเิหมาะสม      
2.12) หอ้งสมดุมรีะบบการจดัการกลิ�นรบกวน เชน่ อาหาร 
หอ้งนํ�า เป็นตน้ 

     

2.13) มหีอ้งศกึษาคน้ควา้เฉพาะนกัวจิยัไวใ้หบ้รกิาร      
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

2.14) หอ้งสมดุจดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ โต๊ะ เกา้อี� และ
คอมพวิเตอรท์ี�เพยีงพอต่อการใชง้านของนกัวจิยั 

     

2.15) หอ้งสมดุมบีรกิารใหอ้บรม/ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการวจิยั  
ที�น่าสนใจแกผู่ใ้ช ้

     

ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการขั �นตอนนี� 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………… 
3. การออกแบบประสบการณ์ที�มีต่อจดุเด่นห้องสมดุ 
3.1) หอ้งสมดุกาํหนดนโยบายการจดัการสารสนเทศเพื�อ  
การวจิยัอยา่งชดัเจน 

     

3.2) หอ้งสมดุพฒันากลยทุธใ์นการพฒันาทรพัยากร
สารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการวจิยั 

     

3.3) หอ้งสมดุตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศในเรื�องความ
ทนัสมยั/ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้สภาพ    
ของทรพัยากรอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

3.4) มทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรปูแบบสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

     

3.5) มกีารมอบหมายภาระงานและกาํหนดหน้าที�ความ
รบัผดิชอบ ตลอดจนการวดัผล และใหร้างวลัแกบุ่คลากรดา้น 
การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ช ้

     

3.6) มกีารจดัอบรมผูใ้หบ้รกิารใหม้ใีจรกับรกิาร      
3.7) มกีารปรบัทศันคตขิองผูใ้หบ้รกิารใหเ้ขา้ใจถงึ
ความสาํคญัของการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ช ้และ
ปลกูฝงัใหผู้ใ้หบ้รกิารรบัรู ้

     

3.8) มกีระบวนการสรา้งความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบั
องคก์ร 

     

3.9) มวีฒันธรรมการทาํงานที�สง่เสรมิความเป็นเลศิใน      
การใหบ้รกิาร 

     

3.10) มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศ
โดยมุง่ความคุม้คา่ของการจดัหาทรพัยากร 
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

3.11) มกีารออกแบบสญัลกัษณ์ ตราสญัลกัษณ์ ที�บ่งบอกถงึ
หอ้งสมดุ 

     

3.12) มกีารออกแบบเครื�องแต่งกายของบุคลากรเพื�อแสดงถงึ
เอกลกัษณ์ของหอ้งสมดุ 

     

3.13) หอ้งสมดุมกีารจดักจิกรรม หรอืสื�อประชาสมัพนัธ ์      
ที�แสดงถงึเอกลกัษณ์ของหอ้งสมดุ เชน่ สปีระจาํมหาวทิยาลยั 
คา่นิยมของหอ้งสมดุ เป็นตน้ 

     

3.14) มกีารออกแบบเวบ็ไซตห์อ้งสมดุที�มขีอ้มลูครบถว้น เชน่ 
ขอ้มลูองคก์ร บรกิาร สิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อใหผู้ใ้ชไ้ด ้
หาขอ้มลูเพื�อชว่ยในการตดัสนิใจ 

     

3.15) ใหค้วามสาํคญักบัการนําเสนอขา่วสาร ขอ้มลู
ทรพัยากรสารสนเทศ โดยใชช้อ่งทางที�หลากหลาย รวมถงึ
การใหค้วามสาํคญักบัการสื�อสารแบบสองทางมาใชเ้พื�อ
พฒันาบรกิารสารสนเทศ 

     

3.16) หอ้งสมดุมเีครื�องมอืใหบ้รกิารเพื�อใชต้ดิต่อสื�อสารกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็เพจสว่นบุคคล 
หอ้งสนทนา การบรกิารตามคาํขอ การชว่ยเหลอืเมื�อผูใ้ชม้ี
ปญัหา คอลเซน็เตอร ์เป็นตน้ 

     

3.17) หอ้งสมดุมชีอ่งทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน เพื�อพฒันา    
การใหบ้รกิารสารสนเทศ 

     

   
  ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการขั �นตอนนี� 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………… 
4. การออกแบบจดุติดต่อกบัลูกค้า 
4.1) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การใหบ้รกิาร และใหค้วามสาํคญัเรื�องการใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้ง
เชื�อถอืได ้

     

4.2) ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการฝึกอบรมเพิ�มพนูความรูด้า้น       
การทาํวจิยั สถติ ิและการสบืคน้สารสนเทศเพื�อการวจิยักอ่น  
จงึจะสามารถใหบ้รกิารดา้นการวจิยัได ้
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

4.3) ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้าํแนะนําในการเลอืกหวัขอ้     
การวจิยั การวางแผนการวจิยั การปรทิศัน์วรรณกรรม และ
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

     

4.4) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามยดืหยุน่ ความเขา้อกเขา้ใจ และ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ 

     

4.5) ผูใ้หบ้รกิารสามารถตอบคาํถาม และแกไ้ขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได ้

     

4.6) มกีารจดัหน้าบนเวบ็ไซตเ์พื�อใหบ้รกิารสนบัสนุนการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั 

     

4.7) มกีารพฒันาบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใช้
บรกิารดว้ยตนเอง 

     

4.8) มกีารคดัเลอืกและรวบรวมสารสนเทศจากเวบ็ไซตแ์ละ
ฐานขอ้มลูต่างๆ แลว้นําเสนอบนเวบ็ไซตโ์ดยจาํแนกตาม
สาขาวชิา ตามหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาเพื�อเอื�อประโยชน์
ต่อนกัวจิยั 

     

4.9) มกีารใชบ้รกิารสื�อสงัคมออนไลน์ (Social Media)        
ในการนําเสนอขอ้มลูหอ้งสมดุ และสอดแทรกเกรด็ความรู ้
พรอ้มทั �งชอ่งทางแสดงความคดิเหน็เพื�อนํามาปรบัปรงุและ
พฒันาการบรกิาร เชน่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์
(Twitter) 

     

4.10) มกีารนําเสนอทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ  ที�ผูใ้ช้
ตอ้งการอยา่งสมํ�าเสมอผา่นชอ่งทางการใหบ้รกิารและตดิต่อ
กบัผูใ้ชท้ี�หลากหลาย เชน่ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

     

   
  ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการขั �นตอนนี� 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………… 
5. การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง 
5.1) มกีารคน้หาวธิกีารและชอ่งทางการใหบ้รกิารและตดิต่อ 
สื�อสารกบันกัวจิยัที�หลากหลายชอ่งทาง เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
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กระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

ระดบัการดาํเนินงาน 
มาก
ที�สุด 
(6) 

มาก 
(8) 

ปาน
กลาง 

(9) 

น้อย 
(:) 

น้อย
ที�สุด 
(;) 

5.2) มกีารศกึษาและวเิคราะหค์ณุคา่ (Value Added) ที�ผูใ้ช้
ตอ้งการอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

5.3) มกีารคน้หาวธิกีารและชอ่งทางการนําสง่บรกิารที�มี
คณุคา่แกผู่ใ้ชบ้รกิารอยา่งต่อเนื�อง 

     

5.4) นําเสนอทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ ที�นกัวจิยัตอ้งการ
อยา่งสมํ�าเสมอ ผา่นชอ่งทางการใหบ้รกิารและตดิต่อสื�อสาร
กบัผูใ้ชท้ี�หลากหลาย 

     

5.5) มกีารสรา้งกจิกรรมเพื�อรกัษาสมัพนัธอ์นัดกีบันกัวจิยั      
5.6) หอ้งสมดุพยายามหาวธิกีาร เพื�ออาํนวยความสะดวกใน
การใหบ้รกิารแต่ละประเภท เชน่ บรกิารยมืคนื มจีุดบรกิาร 
ยมืคนืหนงัสอืดว้ยตนเอง บรกิารถ่ายสาํเนาเอกสารดว้ย
ตนเอง เป็นตน้ 

     

5.7) มกีารปรบัปรงุระเบยีบการใชบ้รกิารใหง้า่ยขึ�น เพื�อ  
ความสะดวกรวดเรว็ 

     

5.8) ใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู 
ที�งา่ยและมคีวามรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ โดย
การนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยัและระบบเครอืขา่ย  
ที�มปีระสทิธภิาพมาใชใ้นหอ้งสมดุ 

     

5.9) มกีารสง่ผูใ้หบ้รกิารไปเยี�ยมผูใ้ช ้เพื�อนําเสนอ   
ทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ  พรอ้มทั �งการใหข้อ้เสนอแนะ    
อนัเป็นประโยชน์ในการใชบ้รกิารสารสนเทศอยา่งสมํ�าเสมอ 

     

     

ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการขั �นตอนนี� 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

 
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูที�ทา่นไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั �งนี� 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณ์ 

เรื�อง แนวทางการบริหารประสบการณ์ลกูค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย
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แบบสมัภาษณ์ 
เรื�อง แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยัวิจยัไทย 

 
คาํชี(แจง 
     แบบสมัภาษณ์ชดุนี�มจีุดมุง่หมายเพื�อศกึษาแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัวจิยัไทย ซึ�งประกอบดว้ยขอ้คาํถาม A ตอน ดงันี� 
     ตอนที� 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์และหอ้งสมดุ 
     ตอนที� 2 แนวคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั     
วจิยัไทย 
 
คาํนิยามศพัท์เฉพาะ 
     การบริหารประสบการณ์  หมายถงึ การสรา้งประสบการณ์เชงิบวกทกุครั �งในการตดิต่อกบัลกูคา้ 
ตั �งแต่ครั �งแรกที�เขา้มาใชบ้รกิาร ไมว่่าผูใ้ชบ้รกิารจะตดิต่อหอ้งสมดุผา่นชอ่งทางใดกต็าม 
     กลยทุธก์ารบริหารประสบการณ์ลูกค้า หมายถงึ กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์เพื�อเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ที�ดใีหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารในทกุจุดตดิต่อบรกิารที�ไดร้บัตั �งแต่เริ�มใชบ้รกิาร ระหวา่งการรบับรกิาร 
และหลงัการรบับรกิาร โดยทาํการศกึษาพฤตกิรรม เพื�อออกแบบสนิคา้/บรกิาร หรอืการสรา้งปฏสิมัพนัธ์
กบัผูใ้ช ้รวมถงึแสวงหาสิ�งใหม่ๆ  ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้       
    จดุติดต่อประสบการณ์ลูกค้า หมายถงึ การแลกเปลี�ยนขา่วสารขอ้มลูและการบรกิารระหว่าง
ผูใ้ชบ้รกิารกบัหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย  
      ;. จดุติดต่อประสบการณ์ทางตรง เป็นจุดตดิต่อประสบการณ์ที�ผูใ้ชบ้รกิารเผชญิหน้ากบัผูใ้หบ้รกิาร
โดยตรง 
      :. จดุติดต่อประสบการณ์ทางอ้อม เป็นจดุตดิต่อประสบการณ์ที�ผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชไ้มไ่ดอ้ยูใ่น
สถานที�เดยีวกนั ซึ�งอาจเป็นการถ่ายทอดความรูส้กึหว่งใย ความวางใจ ที�ผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิารตอ้งการ
มอบใหล้กูคา้ผา่นสื�อบุคคล ไดแ้ก ่คาํยนืยนัรบัรองจากลกูคา้หรอืกลุ่มอา้งองิที�มปีระสบการณ์ทางบวก    
และสื�อที�ไมใ่ชบุ่คคล ไดแ้ก ่สื�อสิ�งพมิพ ์สื�อโทรศพัท ์สื�อกระจายเสยีง 
     9. จดุติดต่อประสบการณ์ผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก ่เวบ็ไซตแ์ละอเีมลท์ี�ใหข้อ้มลูขา่วสาร และ
บรกิารสง่ขอ้ความสั �นผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� (SMS) เป็นตน้  
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ตอนที� 1 ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์และห้องสมดุ 
   1. ขอ้มลูเกี�ยวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  1.1 ชื�อ-นามสกลุ 
  1.2 ตาํแหน่ง 
  1.3 สถานที�สมัภาษณ์……………………………………………………. 
  1.4 วนัที�สมัภาษณ์……………………………….. 
  1.5 เวลาที�ดาํเนินการสมัภาษณ์ จาก…….. ถงึ…………… ใชเ้วลา………..นาท ี   
 
ตอนที� 2 แนวคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมดุมหาวิทยาลยั
วิจยัไทย 
 Y. หอ้งสมดุมกีารกาํหนดนโยบายเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้เชงิบวกหรอืไม ่อยา่งไร  
 2. หอ้งสมดุมกีารกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้
อยา่งไร 
 3. หอ้งสมดุมกีารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้หรอืไม ่และตอ้งการนําเสนอประสบการณ์อะไร
ใหก้บัลกูคา้ หรอืตอ้งการใหล้กูคา้รูส้กึและประทบัใจอะไรต่อหอ้งสมดุ 
 m. หอ้งสมดุมกีารกาํหนดกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุหรอืไม ่อยา่งไร 

 5. หอ้งสมดุมกีลยทุธห์รอืแนวทางการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้อยา่งไร     
  5.1 การสรา้งประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ เชน่ ทรพัยากร 

สารสนเทศ กจิกรรม การใหบ้รกิาร สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
  5.2 การสรา้งประสบการณ์จากความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ ความยนิด ีผอ่นคลาย      
เป็นมติร ความผกูพนั เป็นตน้  
 6. หอ้งสมดุมกีารออกแบบจุดตดิต่อประสบการณ์หรอืไม ่อยา่งไร   
 Z. หอ้งสมดุกาํหนดบุคลากรในการปฏบิตังิาน ดแูลรบัผดิชอบ ตดิตาม และประเมนิการสรา้งและ
รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูใ้ชห้รอืไมอ่ยา่งไร 
 8. หอ้งสมดุมแีนวทางการบรหิารบุคลากรเพื�อสรา้งประสบการณ์อยา่งไร 
  8.1 การคดัเลอืก/รบัสมคัรบุคลากร 
  8.2 การฝึกอบรมเพื�อสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ 
  8.3 การมอบสิ�งจงูใจและรางวลัแกผู่ใ้หบ้รกิาร 
  8.4 การวดัและประเมนิผลผูใ้หบ้รกิาร 
  8.5 แนวทางการสรา้งบุคลากรใหม้สีว่นรว่มในการสรา้งประสบการณ์ลกูคา้  
 9. ทา่นคดิว่าปจัจยัที�จะทาํใหก้ารบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ประสบความสาํเรจ็มอีะไรบา้ง 
 10. ปญัหาและอปุสรรคการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุมอีะไรบา้ง และมวีธิกีาร
แกป้ญัหาอยา่งไร 
 11. แนวทางในการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ของหอ้งสมดุในอนาคต



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื�อผู้ให้ข้อมลูหลกั
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รายชื�อผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 
 
1. นายเจษฎา โมกขกุล              ผูอ้ํานวยการ สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรู ้
              คุณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร 
             มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์    รกัษาการผูอ้ํานวยการ 
                                                                  สาํนกังานวทิยทรพัยากร  
                                                                  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3. นางสาววาทนีิ เขมากโรทยั       ผูช่้วยผูอ้ํานวยการ 
             สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. นางสาววรารกัษ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์       ผูอ้ํานวยการสาํนกัหอสมดุ  
             มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
5. นางศศนิาฎ ศริคิะรนิทร ์        หวัหน้าหอสมดุกลาง  
             หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื�อผู้เชี�ยวชาญ 
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รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
1. อาจารย ์ดร.สมรกัษ์ สหพงษ์ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี 

2. นางนฤมล กจิไพศาลรตันา หวัหน้าบรรณารกัษ์ หอ้งสมุดคณะรฐัศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. นางพมิล เมฆสวสัดิ q  รองผูอ้ํานวยการฝา่ยส่งเสรมิผูใ้ชแ้ละวจิยั  
สาํนกัหอสมดุกลาง  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 
ชื�อ ชื�อสกุล   นางสาวเพญ็พรรณ   จารสุาร 
วนัเดอืนปีเกดิ   21 กรกฎาคม 2525 
สถานที�เกดิ   อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
สถานที�อยู่ปจัจบุนั   100/448 ซ.แจง้วฒันะ10 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง 
    เขตหลกัสี� กรงุเทพฯ 10210 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปจัจุบนั บรรณารกัษ์ 
สถานที�ทํางานปจัจบุนั  สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
    ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2543  มธัยมศกึษาปีที� 6 

จาก โรงเรยีนสะเดา”ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”  
จงัหวดัสงขลา 

 พ.ศ. 2547  ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร)์ 
    จาก มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
    เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 
 พ.ศ. 2557  ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร)์ 
    จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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