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โดย แอนดี้ พรีสตเนอร (Andy Priestner)
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและวิจัยประสบการณของผูใชงาน (UX) สหราชอาณาจักร
UX คืออะไร และทำไม
UX ยอมาจากคำวา “User Experience” (ประสบการณของผูใชงาน) เปนเทรนดใหญที่เกิดขึ้นกับ
หองสมุดนับตั้งแตมีอินเทอรเน็ต และหองสมุดทั่วโลกกำลังใชแนวทางนี้ในการทำความเขาใจผูใชงานใหมากขึ้น
เพื่อจะนำไปเปนขอมูลสำหรับการสรางประสบการณหรือริเริ่มบริการที่แตกตางจากเดิม ใหตอบสนองความ
ตองการและพฤติกรรมของผูใชอยางแทจริง ไมใชมาจากการคิดคาดการณเอาเองของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ที่ผานมา การดำเนินงานของหองสมุดสวนใหญเปนไปตามความสะดวกของเจาหนาที่มากกวาจะทำไป
เพื่อผูใชงาน หองสมุดไมไดคุยกับผูใชบริการมากพอหรือคนควาวาพวกเขามีพฤติกรรมและความตองการ
อยางไร หากมีการทำวิจัย ก็มักเปนเพียงการสำรวจ การสนทนากลุม และเก็บขอมูลทางสถิติผูใชงานหองสมุด
ซึ่งผิวเผินเกินไปและยังไมไดคำตอบวาสิ่งที่ผูใชบริการอยากไดจริงๆ นั้นคืออะไร
ดังที่ นักมานุษยวิทยา มารกาเร็ต มี้ด (Margaret Mead) กลาววา “สิ่งที่ผูคนพูด สิ่งที่ผูคนทำ และสิ่ง
ที่ผูคนพูดวาเขาทำนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง”
สวนเฮนรี่ ฟอรด (Henry Ford) ผูสรางรถยนตโมเดลที กลาววา “(ในยุคที่ยังไมมีรถยนต) หากผมถาม
เขาวาตองการพาหนะแบบใด พวกเขาคงตอบวาอยากไดมาที่วิ่งเร็วกวาเดิม” เมื่อผูคนถูกถามวาพวกเขา
ตองการอะไร เขามักจะบอกสิ่งที่ดีกวาของเดิมเล็กนอย ดังนั้นถาหองสมุดถามผูคนวาอยากไดอะไร พวกเขา
มักจะตอบวา ตองการหนังสือเพิ่มขึ้น หรือตองการใหหองสมุดขยายเวลาเปดใหนานขึ้น การวิจัยหองสมุด
จำเปนตองลงลึกกวานั้น ซึ่ง UX สามารถใหคำตอบได
5 เทคนิควิจัย UX
เทคนิควิจัย UX มีความสรางสรรค สามารถใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความตองการและพฤติกรรมของ
ผูใชงาน รวมทั้งความรูสึกนึกคิดที่ซับซอน ตัวอยางเชน
1. แผนที่พฤติกรรม เปนการบันทึกการเคลื่อนไหวของผูใชงานในพื้นที่ทางกายภาพผานการสังเกต
ซ้ำๆ เพื่อระบุเสนทางโปรด (desire lines)
วิธีนี้จะทำใหหองสมุดทราบวา ผูใชงานเดินไปทางไหน เห็นอะไรบาง ใชอะไรบาง บางครั้งอาจมี
อุปสรรคระหวางทาง บางครั้งอาจมีสิ่งที่ใชงานไดไมดี หองสมุดอาจจะอยากใหผูใชงานเขาถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ไดเร็วขึ้น หรืออยากใหพวกเขาเดินชาลงเพื่อหยุดมองอะไรบางอยาง ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวในการออกแบบแผนผัง เฟอรนิเจอรและอุปกรณอื่นๆ
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กรณี ศ ึ ก ษาการออกแบบห อ งสมุ ด ใหม ข องมหาวิ ท ยาลั ย วู ล ฟ แฮมป ต ั น (University of
Wolverhampton) ประเทศอังกฤษ พบวา หองไอทีที่อนุญาตใหใชเสียงดังได อยูใกลกับโซนเงียบสำหรับอาน
หนังสือ ทั้งๆ ที่ 2 พื้นที่นี้ไมควรอยูดวยกัน นำไปสูทางออกในการยายตำแหนงหอง สรางทางเขาออกคนละ
ทาง และเปลี่ยนแปลงปายบอกทิศทาง
2. การตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา โดยใชแวนตาพิเศษตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อทำความ
เขาใจวาผูใชงานหองสมุดมองอะไร หรือพวกเขามองขามอะไร
กรณีศึกษาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) มีขอคนพบจากการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตาวาผูใชงานมักไมดูปายบอกหมวด ทำใหพวกเขาหาหนังสือที่ตองการไมคอย
เจอ สิ่งหองสมุดทำเพื่อแกปญหาก็คือปรับปรุงปายบอกหมวดหนังสือใหชัดเจนขึ้น ปรับปรุงผังใหม จัดวางและ
เรียงหมวดหนังสือใหเขาใจงายขึ้น
3. การทดสอบการใชงานผลิ ต ภัณ ฑ คือการสั งเกตและบัน ทึ กวิธี ที ่ “ผูใช” ใชงานเว็บ ไซต ห รื อ
แพลตฟอรมดิจิทัล เพื่อใหคนพบปญหาที่ตองแกไขในเรื่องการจัดวางองคประกอบ เสนทางการใชงานเว็บไซต
หรือแคตตาล็อก และเพื่อดูวาการเขาใชงานทำไดยากงายแคไหน
กรณีศึกษาของหองสมุดแหงรัฐเซาทออสเตรเลีย (State Library of South Australia) เมืองแอดิเลด
(Adelaide) มีการทดสอบการใชงานเว็บไซตประวัติครอบครัว ซึ่งผลพบวานักประวัติศาสตรใชงานเว็บไซตไม
เปน พวกเขาสับสน และหลงทางบอยมาก สิ่งหองสมุดทำเพื่อแกปญหาก็คือเปลี่ยนภาษาใหเขาใจงายขึ้น และ
จัดวางเลยเอาตบางสวนในเว็บไซตใหม
4. เกมสรางแบบจำลอง คือการใหผูใชงานไดสรางแบบจำลองที่แสดงถึงประสบการณการใชบริการ
หองสมุด เชน การใชตัวตอเลโก ดินน้ำมัน หรือวัสดุอื่นๆ ขอดีของวิธีนี้คือชวยสำรวจความรูสึกนึกคิด ของ
ผูใชงานที่มีตอประสบการณที่ไดรับ ดวยวิธีที่สรางสรรคและเปดกวาง ผูคนไดแสดงออกทางความคิ ดและ
อารมณความรูสึก
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมในประเทศสวีเดน ไดนำตัวตอเลโกมาใชในการบอกเลาสิ่งที่
ผูคนคิดวายังขาดไปในมหาวิทยาลัย สิ่งที่ทุกคนสรางออกมาคือพื้นที่พบปะเล็กๆ ที่สามารถมานัดเจอกัน กินดื่ม
ดวยกัน และพวกเขายังเพิ่มดอกไมและตนไมลงไปจำนวนมาก แสดงใหเห็นวาสองอยางนี้มีนอยเกินไปใน
มหาวิทยาลัย
5. จดหมายรักและบอกเลิก คือการขอใหผูใชงานเขียนจดหมายถึงหองสมุดเสมือนวาหองสมุดเปนคน
รักหรือเปนคนที่พวกเขากำลังจะบอกเลิก เพื่อสำรวจอารมณและความรูสึกตางๆ ที่ถูกซอนอยู
กรณีศึกษาของประเทศสิงคโปร จดหมายเหลานี้ชวยสะทอนปญหาหนังสือถูกจัดเก็บไวผิดที่ หรือไม
ตรงกับการใชงานและความสนใจ และผูคนไมรูวาหองสมุดมีเทคโนโลยีใหใช หองสมุดจึงตัดสินใจทำการตลาด
โปรโมตบริการตางๆ ใหมากขึ้น
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ตอยอดการวิจัย UX ดวย 4D
การนำขอมูลวิจัยไปตอยอด ไมใชการติดปายเพิ่ม ตั้งคณะกรรมการ หรือการเขียนรายงาน แตเปนการ
เปลี่ยนไอเดียใหกลายเปนตนแบบเพื่อทดสอบกับผูใชงาน เชน ปรับผังใหม หรือสรางสรรคบริการใหม
ในชวงเริ่มตนหองสมุดจำเปนตองคิดแบบขยาย (divergent) คือคิดเยอะๆ เปดรับไอเดีย เพื่อมองหา
ความเปนไปไดแบบตางๆ จนเมื่อกระบวนการมีความกาวหนา เริ่มหยิบบางไอเดียมาทำ จะเกิด การคิดแบบ
บรรจบ (convergent) วิธีคิดทั้ง 2 แบบจะเกิดขึ้นสลับกันไปมาระหวางปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เรียกวาวา “แบบจำลองเพชรคู” (double diamond model) ซึ่งมีรายละเอียดยอย 4 ขั้นตอน
1. คนพบ (Discover) เปนขั้นตอนทำวิจัย เพื่อคนหาวาพวกเขาคิดและทำอะไร
2. กำหนด (Deﬁne) เปนการระบุวาอะไรคือประเด็นหลัก อะไรคือปญหา โดยคัดแยกขอมูลทั้งหมด
ทำใหเห็นภาพชัดเจน แลวพิจารณา
3. พัฒนา (Develop) คือตอนที่คุณระดมไอเดียตาง ๆ เพื่อตอบโจทยตามขอมูลที่คุณไดคัดแยกไว
รวมไปถึงหาไอเดียสำหรับตนแบบ
4. นำเสนอ (Deliver) ตนแบบที่ประสบความสำเร็จ
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