
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 

 

ความต้องการ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความต้องการความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการกรมบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะของข้าราชการ 
และพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคที่เปิดรับการฝึกอบรมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ความต้องการ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านการประชุม
ทางไกล และความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ความพึงพอใจกับข้าราชการ และพนักงานราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 

การศึกษาครั้งนี้  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การเก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional studies or Prevalence studies) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ท าการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 15 
กรกฎาคม 2556 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น ข้าราชการ และพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในส่วนภูมิภาค จ านวน 320 คน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง  25-35 ปี อยู่ใน
อายุราชการต่ ากว่า 6 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นข้าราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการ
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ตรวจสอบบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เนื่องจากข้าราชการและพนักงานราชการ กรมบัญชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มักจะเป็นผู้หญิงที่เพ่ิงเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการได้ไม่
นาน หรือเป็นข้าราชการใหม่ ส่วนใหญ่จึงอายุไม่ค่อยมากกว่า 35 ปี และมีอายุราชการไม่นานนัก ซึ่ง
กลุ่มนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นท างานในหน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องพยายามศึกษาใฝ่หาความรู้เสมอ เพ่ือที่จะได้
พัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในต าแหน่งหรือวิชาชีพของตนให้มากยิ่งขึ้น ที่จะช่วย
ส่งเสริมในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งได้ง่าย โดยเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

2. ความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลในแต่ละช่วงของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า จะให้ความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบทางไกลในระยะเวลา 1 วันต่อ
หลักสูตร เลือกเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลภายในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 
(ไตรมาสที่ 1) และเลือกที่จะเข้ารับการฝึกอบรม  2 หลักสูตรต่อปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลมาก
ที่สุด และส่วนใหญ่จะให้ความสนใจอยากจะเข้าฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลในวิชา
มาตรฐานการบัญชี/การสอบบัญชี ปรับปรุง/ออกใหม่มากที่สุด  

3. ความพึงพอใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยด้านสภาพของการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด และในการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลโดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก 

4. จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ หน่วยงานที่
สังกัดแตกต่างกันจะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลเรื่องระยะเวลาที่
ต้องการฝึกอบรมต่อหลักสูตร(วัน)แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ประเภท
ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล เรื่องของช่วงเวลาในการฝึกอบรม(ไตรมาส)แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศและต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลด้านความถ่ีในการฝึกอบรมจ านวนครั้ง(ต่อปี)แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
ประเภทต าแหน่งงานและต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลด้านการจัดการเนื้อหาวิชาแตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเภท
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้าน
วิทยากรและด้านเทคนิคแตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเภทต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านสภาพการสื่อสาร
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แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเภทต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่าง
กัน จะมีการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลแตกต่างกัน  
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปี พ.ศ. 2545 – 2549  “e-Government” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในช่วงเวลานั้น โดยประมวลภาพจากแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 -2549 กับกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 หรือ IT 2010 เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 5 

ปี โดยมีเป้าหมาย ปี 2545 – 2547 ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน (Back Office) ระดับกรมต้อง

เสร็จสิ้น และหลังปี 2547 ระบบบริการประชาชน (Front Office) ควรเชื่อมโยงเครือข่ายและ

ให้บริการประชาชนได้ หลายหน่วยงานได้ปรับระบบบริการที่ดีขึ้น แม้หลายหน่วยงานยังไม่สามารถ

เดินไปตามแผนด้วยปัจจัยที่ยังไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยยุทธศาสตร์นี้ จะเป็น

การช่วยพัฒนาประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่

จะบรรลุผล  

  “e-Government” แปลกันตรงตัวก็คือ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เพราะ “e” ย่อ

มาจาก electronic เป็นการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ มาปฏิรูประบบงานภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชน และการ

ปรับปรุงคุภาพชีวิต ให้เป็นสังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้ รวมถึงการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ e-

Government ยังได้ส่งเสริมและแนะน าเทคโนโลยีมาช่วยในระบบการศึกษา  เช่น สามารถพัฒนา

บทเรียนลงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า “e-Learning” หรือการศึกษาผ่าน

ระบบการสอนทางไกล ที่เรียกว่า “Video Conference” 

ระยะที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 

 

เทคโนโลยี ได้ด าเนินการฝึกอบรมในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การประชุมประจ าปี การเสวนาในวาระ

ต่างๆการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางล่าสุดที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ 

การฝึกอบรมผ่านระบบผ่านการประชุมทางไกล โดยน านโยบาย “e-Government”  มาปรับใช้ 

การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลเป็นการต่อยอดจากการประชุมทางไกล 

ระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส านักฯ/ ศูนย์ในส่วนกลาง กับหัวหน้าส านักงานในส่วนภูมิภาค ของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์  ตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลกร และให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาสมรรถนะ

ด้านการจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือน าไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้ส าหรับ

การอบรมและการประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ แบบออนไลน์ สามารถประชุมทางไกล หรือฝึกอบรม

ทางไกล แบบโต้ตอบได้ทันที เป็นการขยายขอบเขตการประชุม / ฝึกอบรม ไปยังจุดต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับ Intranet หรือ Internet ซึ่งด าเนินการมาเป็นระยะๆ โดย

ท าการเช่าสัญญาณผ่านเครือข่ายระบบการประชุมทางไกล ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) หรือ CAT Conference ในการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียง ระหว่างหน่วยงานของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถด าเนินการประชุมทางไกล ได้จากทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 77 จังหวัด  

โดยในการฝึกอบรมมักมีการประเมินผลการฝึกอบรม แต่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ยังไม่ได้มีการด าเนินการท าแบบสอบถามอย่างเป็นรูปธรรม หรือลงลึกในรายละเอียด ทั้งในส่วนของ 

ความต้องการ  ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

(Video Conference) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ผ่านการสื่อสารช่องทางใหม่  

  ดังนั้น ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรม

ผ่านระบบการประชุมทางไกล ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสอบบัญชี

เรื่องใด ระยะเวลาที่ต้องการฝึกอบรม ช่วงที่ต้องการฝึกอบรม จ านวนหลักสูตรที่ต้องฝึกอบรม เป็น

อย่างไร ความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีมีต่อการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล มี

ความพึงพอใจอย่างไรต่อคุณสมบัติด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านการจัดการเนื้อหา ด้านวิทยากรด้านเทคนิค 

ด้านสภาพของการสื่อสารเป็นเช่นไร รวมถึงต้องการศึกษาว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจจาก    

การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล หรือไม่อย่างไร  
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  ผู้ศึกษามีความประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีได้จากการจัดท ารายงานโครงการเฉพาะ

บุคคลในครั้งนี้ เสนอแก่ผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดท าเป็น

รายงานสรุปผลการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในวาระต่อไป เพ่ือเป็น

แนวทางในด าเนินการวางแผน การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในแผนการฝึกอบรม

ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จะได้รับการ

ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ ความพึงพอและ

การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผา่นระบบการประชุมทางไกล  ของข้าราชการและพนักงานราชการกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการ และพนักงานราชการกรม 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกลของข้าราชการ 

และพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลของ 

ข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 

4. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลของ 

ข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 

      5.    เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความต้องการ 

ในการฝึกอบรม ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ของข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคที่เปิดรับ 

วิธีการวิจัย 

        การศึกษาโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง ความต้องการ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิง
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ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การ
เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมลู 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากที่สุด จ านวน 278 คน (86.9%) มีช่วงอายุ 25-35 ปี มากที่สุด คือ มีจ านวน 168 คน 
(52.5%) รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 36-45 ปี มีจ านวน 82 คน (25.6%) อายุราชการต่ ากว่า 6 ปีมาก
ที่สุด มีจ านวน 122 คน (38.1%) รองลงมา ได้แก่ อายุราชการ 6 -10 ปี มีจ านวน 81 คน (25.3%) 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คือ มีจ านวน 268 คน (83.8%) รองลงมาคือ ปริญญาโท มี
จ านวน 48 คน (15.0%) เป็นข้าราชการมากที่สุด คือ มีจ านวน 190 คน (59.4%) และรองลงมาเป็น
พนักงานราชการ จ านวน 130 คน (40.6%) ต าแหน่งที่มีมากท่ีสุด คือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี คือ
มีจ านวน 123 คน (38.4%) รองลงมาได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ มีจ านวน 106 คน 
(33.1%) ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานที่สังกัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 มากที่สุด คือ มีจ านวน 
39 คน  (12.2%) รองลงมาได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 และ 6 คือ มีจ านวนเท่ากัน หน่วย
ละ 35 คน (10.9%) 

2. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลต่อ
หลักสูตรในระยะเวลา 1 วันต่อหลักสูตรมากที่สุด คือมีจ านวน 108 คน (33.8%) รองลงมาคือ 2 วัน
ต่อหลักสูตร และ 3 วันต่อหลักสูตร มีจ านวนเท่ากัน คือ 98 คน (30.6%) และมีความต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม (ไตรมาสที่ 1) มากที่สุด 
คือ มีจ านวน 152 คน ( 47.5%) รองลงมาคือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (ไตรมาสที่ 4) มี
จ านวน 115 คน (35.9%) และต้องการฝึกอบรม 2 หลักสูตรต่อปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลมาก
ที่สุด คือมีจ านวน 139 คน (43.4%) รองลงมาได้แก่ 3 หลักสูตรต่อปี มีจ านวน 80 คน (25.0%) และ
ให้ความสนใจอยากจะเข้าฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลในวิชามาตรฐานการบัญชี/การสอบ
บัญชี ปรับปรุง/ออกใหม่มากที่สุด จ านวน 168 คน และรองลงมา ให้ความสนใจในวิชาเทคนิคการ
ตรวจบัญชี จ านวน 165 คน ตามล าดับ 

3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ในด้านสภาพการสื่อสารมากที่สุด มี
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ค่าเฉลี่ย 3.96 เกณฑ์ความรู้สึกอยู่ในระดับพอใจมาก  รองลงมาพึงพอใจในด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 
3.93 เกณฑ์ความรู้สึกอยู่ในระดับพอใจมาก  พึงพอใจในด้านการจัดการเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ย 3.87 
เกณฑ์ความรู้สึกอยู่ในระดับพอใจมาก  และน้อยที่สุดคือ พึงพอใจในด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ย 3.71 
เกณฑ์ความรู้สึกอยู่ในระดับพอใจมาก 

4. กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบประชุม
ทางไกลโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การที่สามารถลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.33 และรองลงมาได้แก่ การ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากท่ีต่างๆ เพ่ือมาฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.32 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “ความต้องการความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการ
ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการกรมบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค” ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบสมมติฐานหลักไว้ 3 ข้อ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 
           1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ในส่วนภูมิภาคที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล
แตกต่างกัน 
                      1.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลเรื่องระยะเวลาที่ต้องการฝึกอบรมต่อหลักสูตร(วัน)แตกต่างกัน  
 - เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลเรื่องระยะเวลาที่ต้องการ
ฝึกอบรมต่อหลักสูตร(วัน) ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 
 - หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลเรื่องระยะเวลาที่ต้องการฝึกอบรมต่อหลักสูตร(วัน)แตกต่างกันจึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการศึกษา 
                 1.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลเรื่องของช่วงเวลาในการฝึกอบรม(ไตรมาส)แตกต่างกัน  
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                            - เพศ อายุราชการ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการ
ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลเรื่องของช่วงเวลาในการฝึกอบรม(ไตรมาส)ไม่แตกต่างกันจึง
เป็นการ ปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

    - อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะ
มีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลเรื่องของช่วงเวลาในการฝึกอบรม 
(ไตรมาส)แตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการศึกษา 
                  1.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้านความถี่ในการฝึกอบรมจ านวนครั้ง(ต่อปี  )แตกต่างกัน  
                            - อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่
สังกัดแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านความถี่ในการ
ฝึกอบรมจ านวนครั้ง(ต่อปี) ไม่แตกต่างกันจึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

  - เพศ และต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้านความถี่ในการฝึกอบรมจ านวนครั้ง(ต่อปี)แตกต่างกันจึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการศึกษา 

         2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ในส่วนภูมิภาคที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล
แตกต่างกัน 

  2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านการจัดการเนื้อหาวิชาแตกต่างกัน  

        - เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะมี
ความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านการจัดการเนื้อหาวิชาไม่แตกต่าง
กัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

   - ประเภทต าแหน่งงาน และต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการ
ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านการจัดการเนื้อหาวิชาแตกต่างกันจึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการศึกษา 

   2.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านวิทยากรแตกต่างกัน  

       - เพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมี
การใช้ประโยชน์ด้านความต้องการช่วยตัดสินใจไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 
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       - ประเภทต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้านวิทยากรแตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการศึกษา 

   2.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านเทคนิคแตกต่างกัน  

       - เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด
แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านเทคนิคไม่แตกต่าง
กัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

       - ประเภทต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้านเทคนิคแตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการศึกษา 

   2.4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านสภาพการสื่อสาร  

      - เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด
แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านสภาพการสื่อสาร
ไม่แตกต่างกันจึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

     - ประเภทต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้านสภาพการสื่อสารแตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการศึกษา 
 

 
3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ในส่วนภูมิภาค จะมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่ได้รับในการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลแตกต่างกัน 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์ที่ ได้รับจากการ
ฝึกอบรมทั่วไปแตกต่างกัน  

- เพศ อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมทั่วไปไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

- ประเภทต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน และหน่วยที่สังกัดแตกต่างกัน จะมีการใช้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมทั่วไปแตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการศึกษา 

3.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลแตกต่างกัน 
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- เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “ความต้องการความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
ผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการกรมบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค” ผู้ศึกษาได้มีขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีความพึงพอใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้านเทคนิคน้อยที่สุด

เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ ดังนั้น  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ควรมีการ

ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาเทคนิคของการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลให้มีคุณภาพทั้งในส่วน

ของสื่อสัญญาณภาพและเสียง ที่ควรมีความคมชัด ความต่อเนื่องของสัญญาณภาพ และภาพและเสียง

ไม่มีอาการกระตุก 

2. การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรด าเนินการจัดการฝึกอบรมผ่านระบบการสอนทางไกลหลักสูตร

เกี่ยวกับการสอบบัญชีในหลักสูตรต่างๆ ตามล าดับความต้องการของข้าราชการและพนักงานราชการ

ที่ได้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมอย่างแท้จริง 

3. การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรด าเนินการจัดการฝึกอบรมผ่านระบบการสอนทางไกล ตามความ

ต้องการการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกล ตามระยะเวลา ช่วงเวลา และจ านวนหลักสูตรตาม

ความต้องการในแต่ละภูมิภาค แยกเป็น 10 เขตตามรูปแบบการบริหารงานของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ในส่วนภูมิภาค เพ่ือจะได้ตอบสนองและสอดคล้องกับการท างานของส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ในแต่ละภูมิภาค ที่มีภาระงาน รูปแบบการท างานแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ 

ประเภทของสหกรณ์และจ านวนสหกรณ์ที่ต้องดูแล  

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง ควรใส่ใจกับ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคอ่ืนๆให้มากขึ้น ในเรื่องการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล เพราะ
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ข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงานตามภูมิภาคบางครั้งก็การเดินทางไม่สะดวกหากจะต้อง

ไปฝึกอบรมร่วมกันที่ส่วนกลาง เพราะห่วงความปลอดภัยของตนเอง และภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 

หากต้องลางานไปฝึกอบรม ก็อาจจะท าให้งานที่ท าอยู่เกิดความล่าช้าได้  ดังนั้น ถ้าหน่วยงานในส่วน

ภูมิภาคใด ต้องการหรือร้องขอที่อยากจะขอเข้ารับการฝึกอบรมในจ านวนมาก ก็ควรจัดล าดับให้

หน่วยงานนั้นๆได้รับการฝึกอบรมก่อน ซึ่งก็อาจจะสอบถามหน่วยงานในภูมิภาคอ่ืนๆพร้อมกันไปด้วย 

ถ้ามีความต้องการที่เหมือนๆกัน ก็อาจจะจัดขึ้นพร้อมกันหลายๆที่ได้ จะช่วยให้ทุกคนได้รับการ

ฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลได้อย่างเต็มที่มากข้ึน 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดท าแบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) ทุกครั้งที่มีการจัดฝึกอบรมลักษณะดังกล่าว เพ่ือเป็นการประเมินผลภายหลังจากที่ได้

น าผลการศึกษาจากการจัดท ารายงานเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ ไปด าเนินการปรับปรุงการฝึกอบรมผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference) เพ่ือสนองตอบต่อความพึงพอใจและการใช้

ประโยชน์ของข้าราชและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างแท้จริง 

 


