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บทคัดยอ 

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการหองโสตทัศนวสัด ุสํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ ปญหาในการใชบริการ และความตองการในการใชบริการหอง

บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ โดยใชรูปแบบการสนทนากลุมเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ ปญหาในการใชบริการและ

ความตองการใชบริการ ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ช้ันปท่ี 3 และสวน

ใหญเปนเพศชาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความบันเทิง เวลาที่เขาใชบริการไมแนนอน และตองการใหหองสมุดจัดใหมี

บริการท่ีหลากหลายรูปแบบ และทันสมัย พรอมทั้งมีเครื่องสําหรับเลนอินเทอรเน็ตและหองท่ีสามารถใชบริการแบบ

กลุมได พรอมทั้งหองบริการมีความสะอาด เปนระเบียบ มีความปลอดภัย 

 

คําสําคัญ: โสตทัศนวสัด,ุ พฤติกรรม,  การใชบริการ 

 

ABSTRACT 

A study of the behavior of using the audiovisual room service office of Academic 

Resources Ubon Ratchathani University aimed at study service usage behavior problems in using 

the service and the need for using the audiovisual media service room using a group discussion 

model to study service usage behavior problems in using the service and the need for the service 

the results of the survey found that The service user is a student faculty of liberal arts, 3rd year and 

most of them are male.  for entertainment purposes the time to use the services and is modern, 

with a device for playing the internet and a room that can be used group service room is clean, 

tidy and safe. 
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บทนํา 

สํานักวิทยบริการ เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เปนหองสมุดเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหนาที่จัดหา รวบรวมทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตาง ๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ สิ่งไมตีพิมพ และจัดบริการตาง ๆ ใหกับคณาจารย นักศึกษา บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปไดใชบริการในการศึกษา คนควาหาขอมูล ความรูตามที่ตนตองการ โดยมี

บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดเปนผูใหบริการ การบริการถือเปนหัวใจของหองสมุด บรรณารักษจะตอง

จัดบริการใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ เพราะหากหองสมุดจัดบริการของหองสมุดไมดี หองสมุดนั้นจะ

กลายเปนเพียงหองเก็บหนังสือไปในทันท ี

ในปจจุบันบริการสารสนเทศจากสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงสารสนเทศจาก

เครือขายอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาเจริญกาวหนาตลอดเวลาและไดรับความนิยมอยางสูงจากอาจารย นักวิจัย 

นักศึกษา นักวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ จากคุณสมบัติดังกลาว หองสมุดและศูนยสารสนเทศชั้นนําท่ัวโลกได

ใหบริการสารสนเทศจากสื่อเหลานี้แกผูใชบริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูลตลอดจนสงเสริม

ในการศึกษาในการศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยใหแกผูใชบริการ 

งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดใหบริการสื่อ

โสตทัศนวสัดุไวที่ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ มีระเบียบกําหนดใหใชเฉพาะผูที่เปนสมาชิกหองสมุด บริการเครื่องดูดีวีดี 

ทั้งประเภทวิชาการและประเภทบันเทิง โดยไดมีการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทั้งยังไดจัดหา

สื่อโสตทัศนวัสดุใหม ๆ มาใหบริการ โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประจําคอยใหคําแนะนําในการใชบริการ และหยิบสื่อ

โสตทัศนวสัดุใหผูใชบรกิารโดยใหใชภายในหองบริการเทานั้น  

ดังนั้น เพ่ือใหการใหบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุสามารถดําเนินภารกิจไดสําเร็จลุลวง

จําเปนตองทราบความตองการของผูใชบริการ โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเปนกลุมผูใชหลักของหองบริการสื่อ

โสตทัศนวสัดุ จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ของผูใชบริการหองบริการสือ่

โสตทัศนวัสดุ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. ศึกษาความตองการใชบริการของผูใชบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

3. ศึกษาปญหาการใชบริการของผูใชบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

  



ประโยชนท่ีไดรับ  

1. ทําใหทราบพฤติกรรม ความตองการ ปญหาและขอเสนอแนะการใชบริการหองบริการสื่อ

โสตทัศนวสัดุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. นําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการใหบริการหอง

บริการสื่อโสตทัศนวัสดุใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองและสนองตอบความตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ใชกระบวนการสนทนากลุมและการสัมภาษณรายคนโดยเจาหนาท่ีผูใหบริการ

หองโสตทัศนวัสด ุเปนรูปแบบในการสํารวจ โดยใชเวลาจัดสนทนากลุมครั้ง 1 – 1.30 ชั่วโมง สวนการสัมภาษณใช

เวลาคนละ 30 นาที โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการขอความรวมมือจากผูมาใชบริการ เพ่ือศึกษาขอมูลในประเด็น 

ปจจัย ปญหา ความตองการ ในการเพ่ิมคุณภาพโสตทัศนวัสดุ และแนวทางการใหบริการหองโสตทัศนวัสดุ       

  

ผลการดําเนินการและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการหองโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พบวาพบวาผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาปริญญาตรีมี

มากกวานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการใชบริการสื่อโสตทัศนวัสดุตองใชภายในหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

เทานั้น จึงทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะมีเวลาวางมากกวาผูใชบริการกลุมอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ สุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์ (2553, บทคัดยอ) ที่สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 พบวา ผูใชบริการหองสมุดสวนใหญมีสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญา

ตรี จํานวนมากที่สุด ดานสภาพการใชมีทั้งผูใชและไมใชบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ผูท่ีไมใชมีสาเหตุหลักคือ ตองการ

เพียงสถานท่ีสําหรับการสนทนากันซึ่งในหองบริการสื่โสตทัศนมีโซฟาที่สามารถนั่งและนอนได เปนสัดสวน สวนผูที่

ใชบริการสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อความบันเทิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตา พิทักษ (2544,  

น. 64) ที่ศีกษาการใชบริการสื่อโสตทัศนในฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ พบวา วัตถุประสงคของการมาใชบริการสวนใหญเพื่อความบันเทิงและตองการพักผอนหลังจาก

การคร่ําเครงอานตําราตาง ๆ ในหองสมุด และเวลาที่เขาใชบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวานักศึกษาจะเสร็จจากเวลา

เรียนชวงไหน นักศึกษาชอบใชบริการแบบกลุมมากกวาแบบเดี่ยวทั้งนี้อาจเปนเพราะการชมหลายๆ คน จะได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน ผูใชบริการมวีิธีการคนหาสื่อโสตทัศนที่ตองการ ดวยการเปดจากบัญชีที่

ทางหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุจัดทําไว หรือขอคําแนะนําจากผูใหบริการ   

ดานความคาดหวังผูใชบริการคาดหวังใหหองบริการโสตทัศนวัสดุมีความสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีความปลอดภัย ผูใหบริการสามารถแนะนํา แกไขปญหา และเปนกันเองกับผูใชบริการในการใหบริการ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร ทิวะสิงห และคนอื่นๆ (2553, น. 11) ที่มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบริการโสตทัศน

ศึกษาของหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2552 โดยพบวา ปจจัยใน

การเพ่ิมคุณภาพบริการโสตทัศนศึกษาผูใหบริการตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีตอการบริการ มีความรู

ความสามารถในการใหบริการและการมีมาตรฐานในการใหบริการ รวมถึงมีเจาหนาที่ในการใหบริการอยูตลอดเวลา 

เปนสิ่งสําคัญตอคุณภาพการบริการ  



ดานปญหาในการใชบริการพบวา สื่อโสตทัศนวัสดุที่ใหบริการไมทันสมัย อยูในสภาพเกา จํานวน

ที่นั่งสําหรับผูเขาใชบริการไมเพียงพอ  

ดานความตองการ ผูใชบริการมีความตองการบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ มีเครื่องสําหรับเลน

อินเทอรเน็ต ตองจัดสถานที่ใหเหมาะสม สวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัฒนา จัด

วานิล (2554, น. 61) ท่ีศีกษาความพึงพอใจในการใชบริการสื่อโสตทัศนของผูใชบริการในสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบวา มุมสื่อโสตทัศนมีหูฟง เกาอ้ี พรอมใชงาน บริเวณใหบริการมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงาม เปนสัดสวนเหมาะในการใหบริการและมีหองบริการที่สามารถใชบริการแบบกลุมได 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไดดําเนินการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความตองการ ตลอดจนปญหาของผูใชบริการหองสื่อ

โสตทัศนวัสดุ ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ชั้นปที่ 3 จํานวน 15 คน คิด

เปนรอยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 1 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30 คณะบริหารศาสตรช้ันป 2 จํานวน 

3 คน คิดเปนรอยละ 10 และคณะรัฐศาสตร ชั้นปที่ 3 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 เปนเพศชาย จํานวน 19 คน 

เปนเพศหญิง จํานวน 11 คน ในดานสภาพการใช มีท้ังผูใชและไมใชบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ผูที่ไมใชมีสาเหตุหลักคอื 

ตองการเพียงสถานที่สําหรับการสนทนากันพรอมท้ังติวหนังสือใหกัน ซึ่งในหองบริการสือ่โสตทัศนมีโซฟาท่ีสามารถ

นั่งและนอนไดเปนสัดสวน ผูท่ีใชบริการสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือความบันเทิง เวลาท่ีเขาใชบริการไม

แนนอน วิธีการคนหาสื่อโสตทัศนที่ตองการ คือ เปดจากบัญชีที่ทางหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุจัดทําไว หรือขอ

คําแนะนําจากผูใหบริการ ดานปญหาในการใชบริการพบวา สื่อโสตทัศนวัสดุท่ีใหบริการไมทันสมัย อยูในสภาพเกา 

จํานวนที่นั่งสําหรับผูเขาใชบริการไมเพียงพอ ดานความตองการผูใชบริการมีความตองการบริการที่หลากหลาย

รูปแบบ มีเครื่องสําหรับเลนอินเทอรเน็ต ตองจัดสถานที่ใหเหมาะสม สวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจและมีหองบริการ

ที่สามารถใชบริการแบบกลุมได ดานความคาดหวังผูใชบริการคาดหวังใหผูใหบริการสามารถแนะนํา แกไขปญหา

ตลอดจนเปนกันเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการตอหองบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีดังน้ี 

1. ควรมีการประชาสัมพันธหองบริการสื่อโสตทัศนวสัดุใหมากขึ้น เชน จัดทํารายการหนังใหมที่

นํามาใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือแจงใหผูใชบริการไดทราบ  

2. ควรจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุใหหลากหลายประเภทและใหเพียงพอตอความตองการ 

3. ควรใหผูใชบริการมีสวนรวมในการเสนอแนะสื่อโสตทัศนวสัด ุ

4. ควรมีหองฉายภาพยนตรขนาดความจุ 5 – 7 คน 

5. คับแคบเกินไป ควรจัดใหเปนสัดสวนมากขึ้น 

6. ควรปดใหบริการพรอมกับหองสมุด 



การนําไปใชประโยชน 

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งนี้ทําใหทราบถึงความตองการและปญหาในการเขาใชบริการหองโสตทัศนวัสดุของผูใชบริการอันจะนําไปใชใน

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหองบริการโสตทัศนวัสดุใหเหมาะสมและทันยุคทันสมัยตอไป  
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