
การวิเคราะหโสตทัศนูปกรณกับการใชหองประชุมอาคารปจจุบันและอาคารใหม
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

*นายนิคม หลาอินเชื้อ

บทนํา
 งานบริการโสตทัศนปูกรณ สาํนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีภารกิจในการใหบริการแก
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ทีม่าใชบรกิารหอง
ประชุมของสํานักบริการวิชาการ โดยมีการใหบริการอยู 
2 ดาน ไดแก 1. ดานการผลิตสื่อ มีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
บันทึกภาพนิ่ ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัดตอวีดี โอ 
งานจัดเก็บขอมูลภาพกิจกรรมลงซีดี ตกแตงภาพสําหรับ
ทําทําเนียบรุน ใหกับโครงการจัดฝกอบรม สัมมนาตางๆ 
จัดทําสคริปตสําหรับจัดทําวีดีทัศน ตัดสติ๊กเกอรทําปาย
ประชาสัมพันธและปายงานประชุมสัมมนาในหองประชุม
และ 2. ดานการใหบรกิารโสตทศันูปกรณ มกีารปฏบิตังิาน
ดังนี้ ควบคุมดูแลการใชอุปกรณโสตในหองประชุม ดูแล
และติดตั้งเครื่องขยายเสียง ดูแลและควบคุมการใชพรอม
ตดิตัง้อปุกรณโสตฯ อาทิ เชน เคร่ืองฉาย LCD Projectors, 
เครือ่งคอมพวิเตอรเคร่ืองเลน DVD, เครือ่งฉายภาพทบึแสง 
ฯลฯ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักบริการ
วชิาการ มโีครงการกอสรางอาคารใหม มมีลูคาการกอสราง 

88 ลานบาท ซึง่ประกอบไปดวย หองประชมุขนาด 600 ทีน่ัง่ 
จํานวน 1 หอง ซึ่งสามารถแบงเปนหองขนาด 300 ที่นั่ง 
จํานวน 2 หอง นอกจากน้ัน มีหองประชุมขนาด 250 ที่นั่ง 
จํานวน 1 หอง หองประชุมขนาด 150 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

หองประชุมขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง และมีหองพัก
จํานวนทั้งหมด 79 หอง
 ในอนาคตสํานกับริการวิชาการ จะมีจาํนวนหอง
ประชุมเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหเกิดคําถามวาตองเพ่ิมจํานวน
โสตทัศนูปกรณ ที่มีอยูในปจจุบันใหมีความเหมาะสม 

กับการใชหองประชุมหรือไม ซึ่งมีความจุจํานวนผูเขา
ประชมุทีแ่ตกตางกนั ประสทิธภิาพของโสตทัศนูปกรณทีใ่ช

ก็จะแตกตางกันไป จึงจําเปนที่ตองทําการวิเคราะหการใช
อุปกรณโสตฯ กับการใชหองประชุมในอาคารปจจุบัน
ของสาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหมและวเิคราะห
หาแนวทางในการใชอปุกรณโสตกบัหองประชมุอาคารใหม
สํานักบริการวิชาการ เพื่อการเตรียมวางแผน รองรับการ
ขยายตัวของสํานักบริการวิชาการในอนาคต

วัตถุประสงคของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาการใชโสตทัศนูปกรณกับการใช
หองประชุมในอาคารปจจุบันของสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการใชโสต
ทัศนูปกรณกับหองประชุมอาคารใหมของสํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประโยชนของการวิเคราะห
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณ
โสตฯกับการใชหองประชุมในอาคารปจจุบันของสํานัก
บริการวิชาการ และไดแนวทางการใชโสตทัศนูปกรณ
กับหองประชุมอาคารใหมของสํานักบริการวิชาการและ 

เพื่อการเตรียมวางแผน รองรับการขยายตัวการใหบริการ
หองประชุมของสํานักบริการวิชาการในอนาคตตอไป 

ขอบเขตการศึกษา
 1)  เพ่ือวเิคราะหการใชโสตทัศนูปกรณ กบัการ

ใชหองประชุมในอาคารปจจุบันของสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  1.1 บริบทการบริการวิชาการของสํานัก

บริการวิชาการและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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  1.2  สภาพ อดีต ปจจุบันของจํานวนและ
ประเภทผูที่มาใชบริการหองประชุมของสํานักบริการ
วชิาการ มผีูใชประเภทใดบาง ความถ่ีในการใช และอายุงาน
ของโสตทัศนูปกรณที่ใชและจะใช
  1.3  คาดการณและแนวโนมในการใชโสต
ทัศนูปกรณในป พ.ศ. 2557 เพื่อใหสอดคลองกับความ
คาดหวังทางการตลาดบริการและกลุมเปาหมายทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 2) เพื่ อ วิ เ ค ร าะห ห าแนวทาง ในการ ใช
โสตทศันปูกรณกบัหองประชมุอาคารใหมของสาํนกับริการ
วิชาการ 

  2.1 การกําหนดเกณฑของโสตทัศนูปกรณ
ทัง้เชิงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เชิงธุรกิจ เชิงความ
คุมทนุ รวมท้ังการบํารงุดแูลรักษาในดานประเภท คณุภาพ 
จํานวนโสตทัศนูปกรณที่มีความสัมพันธกับจํานวนหอง
ประชุม ความถ่ีในการใชและนโยบายของสํานักบริการ
วิชาการ
  2.2  การใชโสตทัศนูปกรณและการบํารุง

รักษา
  2.3  ขอเสนอแนะ เ ชิงปฏิบัติการและ
เชิงนโยบาย

การดําเนินการวิเคราะหโสตทัศนูปกรณการใช
หองประชุม
 การดําเนินการวิเคราะหโสตทัศนูปกรณกับการ

ใชหองประชุมอาคารปจจุบันและอาคารใหมสํานักบริการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ครัง้นี ้ดาํเนนิการดงัตอไปนี้
 1. เลอืกผูเชีย่วชาญดานโสตทัศนศกึษา เฉพาะ
เจาะจงผูรูผูเลน(Purposive Sampling ) จํานวน 18 คน 
เปนผูใหความคิดเห็นในการใชเทคนิคเดลฟาย

 2.  ในรอบที ่1 สรางคําถามปลายเปด ใน 10 ดาน 
ใหผูเชี่ยวชาญใหความเห็น คือ
  2.1  คณุสมบัตขิองโสตทศันปูกรณประเภท
เคร่ืองเสียง ที่เหมาะสมกับหองประชุมในปจจุบัน
  2.2  โสตทัศนูปกรณประเภทเคร่ืองฉาย

ที่มีความเหมาะสมสําหรับหองประชุมในปจจุบัน

  2.3  โสตทศันปูกรณอืน่ใดอกีบาง ทีเ่หมาะสม

ตอความตองการและจาํเปนของผูใชหองประชมุในปจจบุนั
  2.4.  ผูควบคุมดูแลการใชโสตทัศนูปกรณ
สําหรับใชหองประชุมควรมีความรูความสามารถ
  2.5.  ปจจบุนัผูนาํเสนอหรอืวทิยากรทีบ่รรยาย

นิยมใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
  2.6  สิ่งที่ตองคํานึงถึงการในการใหบริการ
ดานโสตทัศนูปกรณกับการใชหองประชุม
  2.7  งานบริการโสตทัศนูปกรณ ในสถาบัน
การศึกษา และองคกรที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ควรจะครอบคลุมองคประกอบและลักษณะของงาน
  2.8  งานบริการโสตทัศนูปกรณ ควรมีการ

วางแผนและแนวดําเนินการใหเหมาะสมดานโสตทัศนปูกรณ
  2.9  ความจุของหองประชุมและลักษณะ

การประชุมอยางไร ทีค่วรมีเจาหนาทีโ่สตทัศนปูกรณควบคุม
ดูแลโสตทัศนูปกรณและการใหบริการ
  2.10 งานบริการโสตทัศนูปกรณ ควรมีงาน
บริการดานอื่น ๆ 
 3. นําขอคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญ มาสราง
แบบสอบถามปลายปดทั้ง 10 ดาน 
  3.1 คณุสมบตัขิองโสตทัศนปูกรณประเภท
เคร่ืองเสียง ที่เหมาะสมกับหองประชุมในปจจุบัน จํานวน 
15 ขอ
  3.2  โสตทัศนูปกรณประเภทเคร่ืองฉายที่มี
ความเหมาะสมสาํหรบัหองประชมุในปจจบุนั จาํนวน 5 ขอ

   3.3  โสตทศันปูกรณอืน่ใดอกีบาง ทีเ่หมาะสม

ตอความตองการและจาํเปนของผูใชหองประชมุในปจจบุนั 
จํานวน 17 ขอ
  3.4 ผูควบคุมดูแลการใชโสตทัศนูปกรณ
สําหรับใชหองประชุมควรมีความรูความสามารถ จํานวน 

10 ขอ
  3.5 ปจจุบันผูนํา เสนอหรือวิทยากรที่
บรรยายนิยมใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 11 ขอ

  3.6 สิ่งที่ตองคํานึงถึงการในการใหบริการ
ดานโสตทัศนูปกรณกับการใชหองประชุม จํานวน 14 ขอ 
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  3.7  งานบริการโสตทัศนูปกรณ ในสถาบัน
การศกึษา และองคกรทีใ่หบรกิารทางวิชาการแกสงัคมควร
จะครอบคลุมองคประกอบและลักษณะของงานจํานวน 
18 ขอ
  3.8 งานบริการโสตทัศนูปกรณ ควรมี

การวางแผนและแนวดาํเนินการใหเหมาะสมดานโสตทศันปูกรณ
จํานวน 11 ขอ
  3.9  ความจุของหองประชุมและลักษณะ
การประชุมอยางไร ที่ควรมีเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ
ควบคมุดแูลโสตทัศนปูกรณและการใหบรกิาร จาํนวน 3 ขอ 
  3.10 งานบริการโสตทัศนปูกรณ ควรมีงาน
บริการดานอื่น ๆ จํานวน 6 ขอ
 4. นําแบบสอบถามปลายปดตามขอ 3 ไปให
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็น อีกครั้งหนึ่งเปนรอบท่ี 2
 5.  นําแบบสอบถามปลายปดไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ตอบอีกครั้งวาจะตอบตามกลุมมาก หรือไมหรือจะยังคงให
ความเห็นเดิม ใหระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย 
เปนรอบที่ 3
 6.  นําขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 18 คน 
มาหาคาความเหมาะสม มีคาความเหมาะสมคือ 9.5
แสดงวามีความเหมาะสมอยางยิ่ง 
 7.  คํานวณหาคาความสอดคลองโดยวิธี
หาคาเปนรอยละ ของความเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลใน 10 ประเด็นสําคัญ

พบวาประเด็นทีห่นึง่ คณุสมบัตขิองโสตทศันปูกรณประเภท
เครือ่งเสยีงผูเชีย่วชาญสวนใหญมคีวามคดิเหน็สอดคลองกนั
มากทีส่ดุเนือ่งจาก ประสบการณของผูเชีย่วชาญทีม่คีวามรู

และประสบการณในการปฏิบัติงานในดานโสตทัศนูปกรณ
ประเภทเครื่องเสียงมักจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันคอนขาง
มาก ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎกีารเรยีนรูโดยการคนพบ (Dis-
covery Learning) ของ เจอรโรม บรูเนอร กลาววา การ
เรียนรู โดยการคนพบไดนาน เพราะเกิดจากเรียนรู

จากประสบการณตรงของตนเอง (ณัฐกร สงคราม, 2537)

 ประเด็นทีส่อง โสตทัศนปูกรณประเภทเคร่ืองฉาย
ทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบัหองประชมุในปจจบุนัผูเชีย่วชาญ
สวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอง
กบันกัการศึกษาทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสารดานการ
ศึกษา (กิดานันท มลิทอง, 2548) ทรัพยากรการเรียนรู 
(Learning resources) เปนส่ือทีส่ามารถนํามาใชประกอบ
หรืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน อุปกรณโสต
ประเภทเครื่องฉาย ดังนั้นอุปกรณโสตประเภทเครื่องฉาย
จึงมีความสําคัญในการใชกับหองประชุมในปจจุบัน ทั้งนี้ 
อุปกรณโสตบางชนิดจะมีประโยชนการใชที่ลดนอยลงตาม
ยุคสมัย อยางเชน เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ Overhead 
projector จากการสอบถามผู เชี่ยวชาญสวนใหญมี

ความเหน็ท่ีตรงกนัวาปจจบุนัภาพขามศีรษะ มคีวามตองการ
ใชที่ลดลง 
 ประเด็นที่สาม โสตทัศนูปกรณอื่นใดอีกบาง 
ทีเ่หมาะสมตอความตองการและจาํเปนของผูใชหองประชุม
ในปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นของโสตทัศนูปกรณ
ที่ใชในปจจุบันเน่ืองจากโสตทัศนูปกรณตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดผลักดันใหสื่อ

โสตทศันูปกรณมปีระสิทธภิาพตอการส่ือสาร หรือกลาวไดวา
เราเรยีนรูไดเรว็ขึน้จากการใชสือ่โสตทัศนปูกรณ ซึง่สอดคลองกบั

แนวคิดของนักการศึกษา (สุรพล เกียนวัฒนา) ที่กลาวถึง
บทบาทของสื่อโสตทัศนูปกรณหรือสื่อการสอน ชวยเพิ่ม
คุณคาของการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู 
 ประเดน็ทีส่ี ่ผูควบคมุดแูลการใชโสตทศันปูกรณ

สาํหรับใชหองประชมุควรมคีวามรูความสามารถ ผูเชีย่วชาญ

ไดใหความเห็นสําหรับผูทีจ่ะตองปฏิบตังิานโสตทัศนูปกรณ
สวนใหญจะมีความคิดเห็นในดานความรูความสามารถอื่น
ทีเ่กีย่วของกับการปฏิบตังิานควบคุมดแูลการใชโสตทศันปูกรณ
สาํหรบัการใหบรกิารหองประชมุ ซึง่สอดคลองกบัความเหน็

ของ (นคิม หลาอนิเชือ้, 2553) ไดเขยีนไวในคูมอืการปฏบิตั ิ
ของงานบรกิารโสตทศันปูกรณ เกีย่วกบับทบาทหนาทีค่วาม
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ สํานักบริการ

วชิาการ ทีจ่าํเปนจะตองใชความรูความสามารถดงักลาวมา
ใชในการปฏบิตังิานทางดานควบคมุดแูลการใชโสตทศันปูกรณ
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 ประเด็นที่หา ปจจุบันผูนําเสนอหรือวิทยากรที่
บรรยายนิยมใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเชี่ยวชาญได
ใหความเห็นของความสําคญัในการเลือกใชโปรแกรมตาง ๆ  
หรือที่เรียกวา ซอฟตแวร การเลือกใชโปรแกรมใหมี
ประสิทธิผลก็ตอเมื่อผูใชเลือกตรงกับความตองการและ
ความสนใจของผูเรยีน และชวยสนับสนุนในการเรียนรูไดด ี
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
NECTEC, 2551) กลาวถึงการพิจารณาเลือกใชโปรแกรม 
หรอืซอฟตแวร ทีม่คีณุภาพและเหมาะสม ควรเปนซอฟแวร 
มีแหลงสนับสนุนชวยเหลือแกผูสอน/วิทยากร ผูเรียน/
ผูอบรมใชเรียนรูรวมกันได สงเสริมประสิทธิภาพการสอน/
การบรรยายและการเรียนรู
 ประเด็นที่หก สิ่งท่ีตองคํานึงถึงการในการให
บรกิารดานโสตทศันปูกรณกบัการใชหองประชมุ เพือ่ใหเกดิ
ประสิทธิภาพในการใชหองประชุมและเอื้อประโยชน
กบัผูใชบรกิารหองประชมุใหไดรบัการบรกิารทีส่ะดวกและ
สามารถใชไดอยางตอเนือ่ง โดยผูเช่ียวชาญสวนใหญมคีวาม
คิดเห็นในประเด็นนี้อยูในเกณฑที่มากที่สุดเปนสวนใหญ 
ซึง่สอดคลองกับผลการวิเคราะหงาน ของ (อดุม ตนัตราสืบ, 
2546)  หนวยโสตทัศนศึกษา  คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการวิเคราะหงาน
เพื่อมุงใหเปนหนวยงานท่ีชวยใหการสนับสนุนการเรียน
การสอน ในดานการใหบรกิารโสตทศันปูกรณ ดแูล ควบคุม 

แนะนําวิธีการใชตลอดจนใหการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
ทกุชนดิใหอยูในสภาพดี จนสามารถใหบรกิารไดอยางตอเนือ่ง 
เ พ่ือใหระบบการเรียนการสอนไดรับความสะดวก
มบีรรยากาศของการเรยีนไปในทางทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด

 ประเด็นที่ เ จ็ด งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
ในสถาบันการศึกษา และองคกรท่ีใหบรกิารทางวิชาการแก
สังคมควรจะครอบคลุมองคประกอบและลักษณะของงาน 

โดยผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันมาก
ถึงมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ (ผล ยาวิชัย, 2553) กลาวถึง

การใชสือ่โสตทศันปูกรณ ประกอบการนาํเสนอรายงานสมัมนา

นบัวามคีวามสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ลาํพงัการจะส่ือสาร
ไปยงัผูรบัดวยคาํพดู หรอืเขยีน ผูรบัสารอาจจะใชเวลาแปล
ความในการสรางความเขาใจในเนื้อหาที่นําเสนอ สื่อและ
โสตทศันปูกรณ มสีวนอาํนวยความสะดวก ลดความยุงยาก
กอประโยชนดานการส่ือสารไปยังผูรับอยางมีคุณภาพ
 ประเด็นที่แกปด งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
ควรมีการวางแผนและแนวดําเนินการใหเหมาะสมดาน
โสตทศันปูกรณ โดยผูเชีย่วชาญสวนใหญมคีวามเหน็มากทีส่ดุ 
ในประเด็นดานการวางแผนซ่ึงผูปฏิบัติงานจะตองมีการ
วางแผนวเิคราะหระบบของการทาํงานในอนาคตเพือ่ใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับ 

(ณฐักร สงคราม, 2554) กลาวถงึ แนวทางในการทาํงานอยาง
มปีระสทิธภิาพ โดยการกาํหนดแผนการดาํเนนิงานทีแ่สดง
ใหเหน็เปนรปูธรรม ซึง่นิยมทาํในลกัษณะตารางหรอืผังภาพ
แสดงขั้นตอนการทํางานที่แบงออกเปนชวงเวลาเพื่อให

ทกุคนเขาใจไดตรงกัน และควรมีการแสดงใหทมีงานทราบวา 

ณ ขณะนั้นการปฏิบัติงานอยูในชวงเวลาใดของแผนการ
ทํางาน เปนไปตามเวลาหรือชากวาแผนงานท่ีกําหนด 
 ประเด็นที่ เกา ความจุของหองประชุมและ
ลักษณะการประชุมอยางไร ที่ควรมี เจาหนาที่ โสต
ทัศนูปกรณควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณและการใหบริการ
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในการใหความ

สาํคญักบัเจาหนาทีโ่สตทศันปูกรณควบคมุดแูลหองประชุม
ขณะท่ีมีการใชอยู ซึ่งสอดคลองกับ (ผล ยาวิชัย, 2553) 
กลาวถึงเจาหนาที่ฝายเคร่ืองเสียงจะตองอยูประจําหอง
เพื่ออํานวยความสะดวกภายในหองสัมมนา หากมีขอ
ขัดของจะไดดําเนินการแกไขไดทนัที
 ประเด็นที่สิบ งานบริการโสตทัศนูปกรณ ควรมี
งานบริการดานอ่ืนๆ เพื่อชวยในการเรียนรูนอกเหนือจาก
โสตทัศนูปกรณแลว ยังมีดานอ่ืนๆ ที่สามารถชวยใหเกิด

ประสทิธภิาพในการเรียนรู ดงัที ่(กดิานันท มลิทอง, 2548) 
ไดอางถึง โดนัลด พี. อีล ี(Donald P. Ely) (Ely, 1972:36-
43) ไดจาํแนกสือ่การเรยีนรูทีม่อียูทัว่ไปแลวนาํมาประยกุต
ใชในการเรียนการสอน/การอบรม (by utilization) ไดแก 
คน (people) หรือผูที่อํานวยความสะดวกดานตางๆ 

เพือ่ใหเกดิการเรียนรู วสัดุ (materials) วสัดุทีเ่ปนทรัพยากร
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ในการใชประชุมที่ไดรับการออกแบบมาเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการอบรมสัมมนา สถานท่ี (settings) ที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใชในการอบรมสัมมนาโดยรวม เครื่องมือ
และอุปกรณ (tools and equipment) เพื่อทรัพยากร
ทางการเรยีนรูเพ่ือชวยในการผลติหรอืรวมใชกบัทรพัยากร
อื่นๆ และกิจกรรม (activities) ที่เปนลักษณะของเทคนิค
พิเศษหรือวิธีการพิเศษเพื่อการเรียนรู เชน เกม สัมมนา
การจดัทศันศกึษา ฯลฯ กจิกรรมเหลานัน้มักมีวตัถปุระสงค
เฉพาะที่ตั้งขึ้น

สรุป
 การวิเคราะหโสตทัศนูปกรณกับการใชหอง
ประชมุอาคารปจจบุนัและอาคารใหมสาํนกับรกิารวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใช
โสตทัศนปูกรณกบัการใชหองประชมุในอาคารปจจบุนั และ
อาคารใหม ของสาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
โดยวธิกีารขอความรวมมือจากผูเชีย่วชาญจาํนวน 18 ทาน 
เพือ่ใหแตละทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ดาํเนินการ
จาํนวน 3 รอบ ซึง่รอบแรกเปนคาํถามปลายเปด รอบทีส่อง
เปนการวเิคราะหความเหน็จากแบบสอบ ถามปลายปดเพือ่
หาคาความเหมาะสมและคาความสอดคลอง ผลปรากฏวา
ความคดิเหน็ของผูเชีย่วชาญมคีดิคดิเหน็ยงัไมสอดคลองกนั 
รอบท่ีสามผลปรากฏวาความเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
โสตทัศนูปกรณ มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอง
มากที่สุด 
 ผลการวิเคราะหพบวา ขอท่ี 1 คณุสมบัตขิองโสต

ทศันปูกรณประเภทเคร่ืองเสียง ทีเ่หมาะสมกับหองประชุม
ในปจจุบัน ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานโสตทัศนูปกรณ 
มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองมากท่ีสุด ขอที่ 2 
โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉายที่มีความเหมาะสม

สําหรับหองประชุมในปจจุบัน ความเห็นของผูเช่ียวชาญ
ดานโสตทัศนปูกรณ มคีวามเหมาะสมและมคีวามสอดคลอง
มากที่สุด ขอที่ 3 โสตทัศนูปกรณอื่นใดอีกบาง ที่เหมาะสม

ตอความตองการและจาํเปนของผูใชหองประชมุในปจจบุนั 
ความเห็นของผูเชีย่วชาญดานโสตทศันูปกรณ มคีวามเหมาะสม

และมีความสอดคลองมากที่สุด ขอท่ี 4 ผูควบคุมดูแล
การใชโสตทัศนูปกรณสําหรับการใชหองประชุมควรมี

ความรูความสามารถ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
โสตทัศนูปกรณ มคีวามเหมาะสมและมีความสอดคลองมาก
ทีส่ดุ ขอที ่5 ปจจบุนัผูนาํเสนอหรือวทิยากรท่ีบรรยายนิยม
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ความเห็นของผูเช่ียวชาญดาน
โสตทัศนูปกรณ มคีวามเหมาะสมและมีความสอดคลองมาก
ที่สุด ขอที่ 6 สิ่งที่ตองคํานึงถึงการในการใหบริการดาน

โสตทศันปูกรณกบัการใชหองประชมุ ความเหน็ของผูเชีย่วชาญ
ดานโสตทัศนปูกรณ มคีวามเหมาะสมและมคีวามสอดคลอง
มากทีส่ดุ ขอที ่7 งานบรกิารโสตทัศนปูกรณ ในสถาบนัการ
ศึกษา และองคกรท่ีใหบริการทางวิชาการแกสังคมควรจะ
ครอบคลมุองคประกอบและลกัษณะของงาน ความเหน็ของ
ผูเชี่ยวชาญดานโสตทัศนูปกรณ มีความเหมาะสมและ

มคีวามสอดคลองมากทีส่ดุ ขอที ่8 งานบรกิารโสตทศันปูกรณ 
ควรมกีารวางแผนและแนวดาํเนนิการใหเหมาะสมดานโสต
ทัศนูปกรณ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานโสตทัศนูปกรณ 
มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองมากท่ีสุด ขอที่ 9 
ความจุของหองประชุมและลักษณะการประชุมอยางไร 

ทีค่วรมีเจาหนาทีโ่สตทัศนปูกรณควบคุมดแูลโสตทัศนปูกรณ
และการใหบริการ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานโสต
ทัศนูปกรณ มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองมาก
ทีส่ดุ ขอที ่10 งานบรกิารโสตทศันปูกรณ ควรมงีานบรกิาร
ดานอื่น ๆ ความเห็นของผูเช่ียวชาญดานโสตทัศนูปกรณ 
มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การวิเคราะหโสตทัศนูปกรณกับการใชหอง
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อันมีคาใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและตรวจสอบ
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