
ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอเิลก็ทรอนิกส์ :  
กรณศึีกษา ส านักงานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

วภิา  แสงศิริ 
 

บทคดัย่อ 

 การค้นคว้า อิสระ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา ส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ถึง ปัจจัย ท่ี มี ผล ต่อความพึ งพอใจในการใช้ง านระบบจองห้องประ ชุม อิ เล็ กทรอนิก ส์ 
ของบุคลากรในส านักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์ระดับความ 
พึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส านักงานใหญ่ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และน าเสนอแนวทางแก่ผูบ้ริหารได้พิจารณาวางแผน ปรับปรุง
องค์ประกอบการท างานหรือส่งเสริมปัจจัยการท างานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบและบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประชากรทั้งหมดใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไปใน
ส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 4 สายงาน รวม 23 ฝ่าย มีจ านวน 154 คน 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้การทดสอบ (One - Way ANOVA) กบัประชากร
ทั้งหมดท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีผลการทดสอบมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเปรียบเทียบดว้ยสถิติ 
LSD  
  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไปส่วนใหญ่อยูใ่นสาย
งานอ านวยการ จ านวน 88 คน มีอายุการท างาน (ประสบการณ์การท างาน) 5 - 10 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิ เล็กทรอนิกส์ เป็นเวลานาน   
6 เดือน - 1 ปี  มีความถ่ีในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉล่ียต่อสัปดาห์  
1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีกระบวนการใช้งานของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจองห้อง
ประชุม 
 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็ก - 
ทรอนิกส์ ของบุคลากรในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีล าดับดังน้ี การใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์   ด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการใช้งานของระบบจองห้อง



ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการฝึกอบรมการใช้งานของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และ ด้าน
ทรัพยากรของระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35, 4.24, 4.06 แล 3.89 ตามล าดบั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The independent study on “Factor Affecting Satisfaction of Airports of Thailand 

Public Company Limited in Using E-meeting System : Case Study of The Head Office of 

Airports of Thailand Public Company Limited.” Aimed to study factors affected to 

satisfaction in using electronic filing system of public health personnel, analyze satisfaction 

levels in using this system and present guidelines to executives for making and improve 

human resources development plans in the organization. 

 Total population is used in research. The General Staff Chief Executive Officer of 

Airport Authority of Thailand Limited, all 4 lines and 23 parties with 154 people of tool use 

survey data collection. Statistics based on data analysis including frequency percentage of the 

average one-way analysis of variance to test (One - Way ANOVA) with a total population of 

more than 2 groups for data analysis with LSD statistics are applied in this study. 

 One-way analysis of variance to test (One - Way ANOVA) with a total population of 

more than 2 if the test found the difference to difference is a partner with the Scheffe method 

for data analysis program for analyzing finished.  Statistics   General  found that people who 

are executive officers of major general. A Division  Director of the 88 years of work. 

(Experience) 5 - 10 year education degree. Experience in the use of electronic systems  for 

booking meeting rooms for 6 months - 1 year. Frequency of use of electronic meeting room 

reservation system on average 1 per week - 2 times a week. And implementation process of 

electronic meeting room reservation system. Book a meeting room.  

 Analysis of levels of satisfaction in the use of electronic meeting room reservation 

system. Of people in the headquarters of Airports of Thailand Limited. Most overall 

satisfaction level in more. Sequence follows. Using  electronic meeting room reservation 

system. Efficient  use of the electronic meeting room bookings. Training use of electronic 

meeting room reservation system. And resources of the electronic meeting room reservation 

system. The average 4.35, 4.24, 4.06 and 3.89 respectively.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เน่ืองจากการท างานในทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ล้วนแล้วแต่ต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษา 

หารือ หรือการวางแผนงาน  การด าเนินการของธุรกิจหรือกิจการภายในองค์กรทั้งนั้น ซ่ึงตอ้งใช้สถานท่ี
ส าหรับประชุม ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองบนัทึกเสียง โน๊ตบุค อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ เพื่อรับรองและอ านวยความสะดวกให้แก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จากหลาย ๆ หน่วยงาน ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การจดัเตรียมหอ้งประชุมและโสตทศันูปกรณ์โดยการโทรไปแจง้กบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบใหบ้นัทึกวนั เวลา สถานท่ี และโสตทศันูปกรณ์ท่ีจะใชล้งในสมุดเพื่อจอง ซ่ึงบางคร้ัง
เกิดขอ้ผิดพลาด เจ้าหน้าท่ีงานยุ่งลืมลงบนัทึกในสมุด เจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ ต้องรอเจา้หน้าท่ี มีการลงบนัทึก
ซ ้ าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ประชุมเกินเวลาท่ีก าหนด ท าให้ผูม้าประชุมคณะต่าง ๆ ตอ้งมานั่งรอ
ประชุม ซ่ึงการใช้สมุดลงบนัทึกการจองห้องประชุมในแต่ละคร้ัง เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
ตรวจสอบ แกไ้ขหรือยกเลิก เพราะมีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเพียงกลุ่มเดียวท่ีลงบนัทึกการจองห้องประชุม ส่งผลให้
เกิดความล่าชา้ในการจองหอ้งประชุม จึงยากต่อการใชง้าน 
 ปัจจุบนัจึงไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานมากข้ึน 
โดยส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ไดก้ าหนดให้มีห้องประชุมทั้งหมด  8 
ห้อง ไดแ้ก่ ห้องคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 จ  านวน 30 คน, ห้อง ทอท. (Auditorium) ชั้น 3 จ  านวน 300 คน, 
ห้อง ทอท. 1 ชั้น 6 จ  านวน 100 คน, ห้อง ทอท. 2 ชั้น 6 จ  านวน 10 คน, ห้อง ทอท. 3 ชั้น 6 จ  านวน 6 คน, 
หอ้ง ทอท. 4 ชั้น 2 จ  านวน 15 คน, หอ้ง ทอท. 5 ชั้น 2 จ  านวน 25 คน,  หอ้งจดัเล้ียง ชั้น 7 จ  านวน 20 คน เพื่อ
รับรองการประชุมต่าง ๆ ของ ทอท. จึงไดมี้การพฒันาระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตวั สะดวก และ
รวดเร็ว โดยส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มีภารกิจคือ การประกอบและส่งเสริม
กิจการท่าอากาศยานรวมทั้งด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบัการประกอบกิจการท่าอากาศยาน
ไดแ้ก่ กิจการตั้งสนามบิน หรือท่ีข้ึน - ลงชัว่คราวของอากาศยาน การจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ  การให้บริการช่างอากาศ การบริการต่าง ๆ เก่ียวกบัอากาศยานสินคา้ พสัดุภณัฑ์ ผูโ้ดยสารและ
ลูกจา้งของผูป้ระกอบธุรกิจในการเดินอากาศรวมถึงการให้บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเก่ียวกบั 
หรือต่อเน่ืองกบักิจการดงักล่าว เห็นถึงความส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน จึงเป็นท่ีมาของการจดัท าระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยคณะผูพ้ฒันาระบบจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการตรวจสอบ การจอง การแก้ไข การยกเลิก ห้องประชุม 
โดยทัว่ไประบบดงักล่าวสามารถท าให้การปฏิบติังานดา้นระบบการจองห้องประชุมมีความคล่องตวั คือ 
ท างานบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนงานไหนภายในองค์กร ก็สามารถ
ปฏิบติัการได ้มีการก าหนดสิทธ์ิของการเขา้ใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์แยกตามหน่วยงาน



และกลุ่มงาน เพื่อสร้างความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และสามารถตรวจสอบวนั เวลา สถานท่ี และห้อง
ประชุมวา่มีผูจ้องหรือไม่  
  เ ม่ือระบบจองห้องประชุมอิ เล็กทรอนิกส์  ได้ถูกจัดท า เส ร็จ เ รียบร้อยแล้ว  บุคลากร  
ท่ีท  าหน้า ท่ี เ ป็น เจ้าหน้า ท่ีห รือผู ้มี สิท ธ์ิ ในการจองห้องประ ชุมภายในส านักงานใหญ่  บ ริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ตอ้งด าเนินงานผ่านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์น้ี และเม่ือ
ด าเนินงานผา่นระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการทางดา้นโสตทศันูปกรณ์  เคร่ืองด่ืม และ
อาหารวา่ง ไม่พร้อมใหบ้ริการ จึงตอ้งมีการปฏิบติังานแบบเดิมคู่ขนานไปดว้ย 
 ดังนั้ น ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงมีความส าคัญ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือ  
ผูมี้สิทธ์ิ ภายในส านักงานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จะได้น าไปเป็นขอ้มูลให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทางดา้นการพฒันาระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ภายในส านกังานใหญ่ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ปรับปรุงระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็ก -ทรอนิกส์
ของบุคลากรในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2.  เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 3.  เพื่อน าเสนอแนวทางแก่ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาวางแผน ปรับปรุงองค์ประกอบการท างานหรือ
ส่งเสริมปัจจยัการท างานต่าง ๆ เพื่อพฒันาระบบและบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
 1.  เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็ก - 
ทรอนิกส์ของบุคลากรในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2.  เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูบ้ริหารได้พิจารณาวางแผน ปรับปรุงองค์ประกอบการท างานหรือ
ส่งเสริมปัจจยัการท างานต่าง ๆ เพื่อพฒันาระบบและบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 

 



ขอบเขตของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : ส านกังานใหญ่บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ประชากรท่ีศึกษา คือ 
บุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป แบ่งออกเป็น 4 สายงาน คือ สายงานอ านวยการ  
สายงานแผนงานและการเงิน  สายงานพฒันาท่าอากาศยาน และสายงานวศิวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงมีจ านวนบุคลากรอยูใ่นฝ่ายต่าง ๆ 

สมมติฐานของการวจิัย 
1.  ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบจองห้องประชุม

อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 
2.  กระบวนการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความ 

พึงพอใจในการใชง้านระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคดิ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรตาม 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบจอง
ห้องประชุมอเิลก็ทรอนิกส์ 

1.  ดา้นทรัพยากรของระบบจอง 
     หอ้งประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  ดา้นการใชง้านของระบบจอง 
     หอ้งประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.  ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 
     ของระบบจองหอ้งประชุม 
     อิเลก็ทรอนิกส์ 

4.  ดา้นการฝึกอบรมการใชง้าน 
     ของระบบจองหอ้งประชุม     
     อิเลก็ทรอนิกส์ 

                         ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ฝ่ายท่ีใชง้านระบบจองหอ้งประชุม 
     อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 23 ฝ่าย 
2.  อายกุารท างาน (ประสบการณ์การท างาน) 
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  ประสบการณ์ในการใชง้านระบบจอง 
     หอ้งประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ 
5.  ความถ่ีในการใชง้านระบบจองหอ้งประชุม  
     อิเลก็ทรอนิกส์ก่ีคร้ังต่อสปัดาห์ 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

           กระบวนการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อเิลก็ทรอนกิส์   
1.  วธีิจองหอ้งประชุม 
2.  ขั้นตอนในการจองหอ้งประชุม 
3.  วธีิตรวจสอบหอ้งวา่ง 
4.  หวัขอ้ท่ีใชต้รวจสอบหอ้งประชุม 
5.  การแกไ้ขรายละเอียดท่ีจอง 
6.  วธีิยกเลิกหอ้งประชุม 
7.  ปัญหาในการยกเลิกหอ้งประชุม 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีไดท้  าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไปในส านกังานใหญ่ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) แบ่งเป็น 4 สายงาน คือ สายงานอ านวยการ  สายงานแผนงานและ
การเงิน  สายงานพฒันาท่าอากาศยาน  และสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ ซ่ึงทั้ง 4 
สายงาน แยกออกเป็นฝ่ายได้ 23 ฝ่าย มีบุคลากรท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี โดยใช้ระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบติังาน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีเป็นผูใ้ชง้านระบบจอง
ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ฝ่ายท่ีใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 23 ฝ่าย 
แบ่งเป็น 4 สายงาน คือ สายงานแผนงานและการเงิน  สายงานพฒันาท่าอากาศยาน  และสายงานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  อายุการท างาน (ประสบการณ์การท างาน)  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การใชง้านระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ความถ่ีในการใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ก่ี
คร้ังต่อสัปดาห์ จะมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมีตวัเลือก 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์กระบวนการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของประชากร 
ไดแ้ก่ วิธีจองห้องประชุม ขั้นตอนในการจองห้องประชุม วิธีตรวจสอบห้องวา่ง หวัขอ้ท่ีใชต้รวจสอบห้อง
ประชุม การแกไ้ขรายละเอียดท่ีจอง วิธียกเลิกห้องประชุม ปัญหาในการยกเลิกห้องประชุม จะมีลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมีตวัเลือก 
 ส่วนท่ี  3 การวิ เคราะห์ความพึงพอใจท่ีมี ต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็ก  - 
ทรอนิกส์ของประชากร ได้แก่  ด้านทรัพยากรของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการ 
ใช้งานของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ และดา้นการฝึกอบรมการใชง้านของระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค าตอบแบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบตามหลักของ Likert 
method  ดงัน้ี  
 

  ระดบั  มากท่ีสุด คะแนนเท่ากบั 5 
  ระดบั  มาก คะแนนเท่ากบั 4 
  ระดบั  ปานกลาง คะแนนเท่ากบั 3 
  ระดบั  นอ้ย คะแนนเทา่กบั 2 
  ระดบั  นอ้ยท่ีสุด คะแนนเท่ากบั 1 



 เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวน ระดบัชั้นเท่ากบั 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 ถึง 5)  ค  านวณไดจ้าก
สูตรน้ี   

 =   

 =  
 

 = 0.80 
 ซ่ึงระดบัการให้คะแนนในแต่ละระดบัชั้น ใชเ้ทคนิคในการค านวณช่วงกวา้งของชั้นของขอ้มูลท่ี 
(Continous Variable) โดยสามารถแปลความหมายของระดบัความส าคญัของคะแนนไดด้งัน้ี 
  คะแนน 4.50 แต่ไม่ถึง 5.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน 3.50 แต่ไม่ถึง 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 2.50 แต่ไม่ถึง 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 1.50 แต่ไม่ถึง 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนน 0.50 แต่ไม่ถึง 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ในส านกังานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป
ส่วนใหญ่ เป็นสายงานอ านวยการ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีอายุการท างาน (ประสบการณ์การ
ท างาน)  เป็นเวลานาน 5 - 10 ปี  มีจ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน 
127 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5  มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เวลานาน 6 เดือน - 1 ปี จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีความถ่ีในการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ โ ด ย เ ฉ ล่ี ย ต่ อ สั ป ด า ห์  1  - 2  ค ร้ั ง ต่ อ สั ป ด า ห์  จ  า น ว น  
89 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และมีกระบวนการใชง้านของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจอง
หอ้งประชุม 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรทั้งหมดผูต้อบแบบสอบถาม 

 ดา้นทรัพยากรของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรทั้งหมดผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีล าดบัดงัน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อการใชง้าน คุณภาพ
โสตทศันูปกรณ์ และจ านวนหอ้งประชุม มีค่าเฉล่ีย 4.15, 4.10, 3.82 และ 3.50 ตามล าดบั 

 ด้านการใช้งานของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรทั้ งหมดผู้ตอบแบบ 
สอบถามมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีล าดบัดงัน้ี การตรวจสอบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การ



แกไ้ขรายละเอียดห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิกห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 4.29, 4.27, 4.24 และ 4.17 ตามล าดบั 

 ดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ประชากรทั้งหมดผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีล าดับดังน้ี การลดขั้นตอนและประหยดั 
เวลาในการปฏิบัติงาน การใช้งานง่าย การแก้ข้อผิดพลาดในการใช้งาน  ความถูกต้องของข้อมูล     
การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และความเร็วของระบบเครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 4.67, 4.48, 4.36, 4.28  และ 
4.06  ตามล าดบั 

 ดา้นการฝึกอบรมการใชง้านของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ประชากรทั้งหมดผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก โดยมีล าดบัดงัน้ี หัวขอ้การฝึกอบรมวิทยากรบรรยายและ
สถานท่ีการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรม  สถานท่ีการฝึกอบรม  และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
มีค่าเฉล่ีย 4.09, 4.08, 4.05 และ 3.97 ตามล าดบั 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 สายงานท่ีใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้งานด้านทรัพยากร ด้านการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั 
 อายุการท างาน (ประสบการณ์การท างาน) แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านดา้น
การฝึกอบรมการใชง้านของระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั 

 ประสบการณ์ในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  แตกต่างกนัมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้งานดา้นทรัพยากร ด้านการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั  
 ความถ่ีในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉล่ียต่อสัปดาห์แตกต่างกัน 
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานด้านทรัพยากร และด้านการฝึกอบรมการใช้งานของระบบจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1.  ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ดา้น
ทรัพยากรของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการใช้งานของระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ดา้นการฝึกอบรมการ
ใชง้านของระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารควรเพิ่มเติมจ านวนห้องประชุม
ใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน พร้อมทั้งปรับปรุง และเพิ่มเติมการท างานในระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ใหมี้ประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแต่ละสายงาน  



 2.  จากการพิจารณาผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  ดา้นทรัพยากรของระบบระบบจองหอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่
ดา้นอ่ืน ๆ นั่นหมายถึง ผูบ้ริหารควรปรับปรุงและพฒันาดา้นทรัพยากรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใน
อนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและอ านวยความสะดวกใหก้บัหน่วยงาน  

 

 

 

  
 


