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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อระบบการประชุมทางไกลผา่นวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากการสุ่มตวัอย่างขา้ราชการ 
พนกังาน และลกูจา้งประจ าของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ  านวน 
300 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูล               
มาท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)             
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ One Way ANOVA (F – test)               
เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 จากผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี         
มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานะภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง มากกว่า 30,000 บาท/เดือน มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 25 ปี การวิเคราะห์ขอ้มลู
การใชง้านระบบการประชุมทางไกลผา่นวีดีโอคอนเฟอเรนซ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีช่วงเวลาในการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในช่วงเวลา              
08.00 – 10.00 น. มีความถ่ีในการใชง้านจ านวน 1 คร้ัง/สปัดาห์ โดยการใชง้านแต่ละคร้ังส่วนใหญ่
จะใชง้านเป็นเวาลา 1 – 2 ชม./คร้ัง และหน่วยงานท่ีมีการขอใชง้านมากท่ีสุด คือ ส านักบริหารกลาง 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนความพึงพอใจต่อระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ             
วีดีโอคอนเฟอรเรนซ ์โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ในด้านการประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมและการขอใช้ห้องประชุม
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ทางไกล,ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบการประชุมทางไกล (เทคนิค) ,      
ดา้นความคมชัดของภาพและเสียง,ด้านเวลาในการประชุม และด้านผลสัมฤทธ์ิในการประชุม      
ส่วนการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ           
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีต่อระบบการประชุมทางไกล                    
ผา่นวีดีโอคอนเฟอเรนซ ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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 This study aimed to examine Satisfaction Department officials of Industrial Promotion 
with the    Conferencing System via Video Conference. From a sampling of government officials 
and employees of the Department of Industrial Promotion, both in Bangkok and upcountry 300 
people using questionnaires to collect information and data were analyzed using descriptive 
statistics. Freq (Frequency) the percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation 
(Standard deviation) and statistical One Way ANOVA (F - test) to test the hypothesis. 
 The study found that the majority of respondents were female, 40 years older. Bachelor 
degree level of education. Marital status. The average monthly income of over 30,000 baht / 
month, a period of operation over 25 years. The data analysis of using the conferencing system 
via video conference found that the majority of respondents had a moment in the use of 
videoconferencing via video conference at 08:00 am. - 10.00 am. Frequency of use 1 time / week. 
By the time most active for 1-2 hr. / session and departments are requested to use the most is the 
Central Office of the Department of Industrial Promotion. The satisfaction of the conferencing 
system via video conference. Overall, the level of very satisfied. 
 The hypothesis testing found that demographic characteristics of different by gender, age, 
education and the duration of the operation are affect satisfaction with the Department officials of 
Industrial Promotion with the conferencing system via video conference. The difference was 
statistically significant at the 0.05 level in the coordination meeting invitation and request 
conference halls, tools and equipment and staff of conferencing system. (Technical), the clarity of 
picture and sound, the time for the meeting and the achievement of the meeting. In most of the 
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using the conferencing system via video conference of different impact on satisfaction with the 
Department officials of Industrial Promotion conferencing system via video conference. Overall, 
not different 
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