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บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ใน
ระบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (2) ศึกษาผลการ
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากบุคลากรในหน่วยงาน
ท่ีเก่ียว ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 300 ตวัอยา่ง วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัดา้นเพศ  
อาย ุ และประเภทหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบประชุมไฮบริด (Hybrid) ท่ีจดั
ข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  (2) ปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษา  และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบประชุมไฮบริด (Hybrid) ท่ีจดั
ข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (3) ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึง
ความง่าย  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านทศันคติต่อการใช้งาน  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม ท่ีจดัข้ึน
โดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
ค าส าคัญ : ประชุมแบบไฮบริด ส่ือประชุมออนไลน์ และออนไซต์ 
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ABSTRACT 

 

This research aims (1) to study Factors affecting the decision to choose a meeting format In the 

hybrid meeting system organized by the Institute of Professional Qualifications. (2) To study decision 

results choosing a meeting format as hybrid system which is organized by TPQI. This research is a 

quantitative research, which collects the data with the questionnaires from 300 participants related both 

government agencies and private sector who attend TPQI’s meetings. The data are analyzed by descriptive 

statistics such as; frequency, percentage, mean, and standard deviation and by inferential statistics analyzing 

the test for differences of independent samples. The results find out that (1) Gender, age, and type of 

organizations are the factors effecting the decisions to choose the hybrid system meetings, which have been 

held by TPQI. The statistical significance is not different at 0.05 level. (2) Education and different position 

are the factors effecting the decisions to choose the hybrid system meetings, which have been held by TPQI. 

The statistical significance is different at 0.05 level. (3) The ease of participation, attitude of use, and 

perception in benefit are the factors effecting the decisions to choose the meeting formats, which have been 

held by TPQI. The statistical significance is not different at 0.05 level. 

 

Keywords : Hybrid meeting, Online and On-site meeting applications. 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid  Meeting) เป็นการประชุมท่ีไม่ต้องเข้าในสถานท่ีจริง  เน่ืองด้วย
สามารถเขา้ประชุมจากท่ีไหนก็ได้  พบว่าคนจ านวนมากมีประสบการณ์โดยตรงจากยุควิกฤตโควิด  ซ่ึง
พิสูจน์แลว้วา่การประชุมหรือการท างาน  สามารถเดินหนา้ต่อไปไดด้ว้ยการท างานจากท่ีบา้นโดยไม่ตอ้งเขา้
ส านกังาน  ท าให้พนกังานจะไดรั้บอิสระในการท างานมากกวา่การท างานรูปแบบเดิม  ตวัอยา่งเช่น  การเขา้
ส านกังาน 2 วนัต่อสัปดาห์ และอีก 3 วนัสามารถท างานจากท่ีบา้นได ้ หรือมีการก าหนดวนัท่ีเขา้ส านกังาน
เพื่อมาเขา้ร่วมประชุม  อีกทั้งวนัท่ีพนักงานสามารถเลือกท างานท่ีไหนก็ได้  หากงานท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถท าไดเ้องเพียงคนเดียว  การท่ีจะเขา้ส านกังานโดยจะเน้นงานท่ีตอ้งปฏิบติังานกบัผูร่้วมงาน หรือ



เพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงรูปแบบการประชุมและท างานแบบไฮบริดเป็นท่ีนิยมความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งใน
องคก์รภาครัฐและองคก์รชั้นน าของโลก  นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารหลายบริษทัให้การสนบัสนุนการประชุม
และท างานแบบไฮบริด  

เน่ืองดว้ยประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้านประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีการใชง้านกนั อยา่งรวดเร็ว
และแพร่หลายในหลากหลายบริษทั  เช่น  การติดต่อประสานงานขา้มประเทศ  การเรียน  การสอน  การ
สัมมนาเพื่อให้ความรู้  ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัเพื่อประโยชน์  อย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยผูร่้วมประชุมไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั (ราชกิจจาณุเบกษา, 2563)  

วตัถุประสงค์งานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุม
แบบไฮบริด (Hybrid) ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ 

2. เพื่อศึกษาผลการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid) ท่ีจดั
ข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ 

สมมติฐานงานวจัิย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกรูปแบบการประชุมในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพท่ี
แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมในระบบการ
ประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมใน

ระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใชท้ฤษฎีของ ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือก
จากกิจกรรม    ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่และไดน้ าทฤษฎีมาปรับใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัในคร้ังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเภทหน่วยงาน และ
ต าแหน่งงาน 

ตัวแปรต้น ปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงความ
ง่าย ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 



ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึน
โดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก ดงัน้ี การประชุมแบบออนไซต ์ (Onsite Meeting) และ
การประชุมแบบออนไลน์  (Online Meeting) 

ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียว ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 1,071 คน : ขอ้มูลจากส านัก
ขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2565 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 14 ถ.
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยัในคร้ังน้ี ด าเนินการศึกษาการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ใน
ระบบการประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ เร่ิมท าการวจิยัในช่วง
เดือนกนัยายน 2565 ถึง มกราคม 2566 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจมีความส าคญั และเป็นวิธีท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายส าหรับองค์กร การตดัสินใจมีความส าคญัในแง่ของหน้าท่ีการบริหารและการจดัการเกือบทุก
ขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พนิดา ตนัศิริ และจุฑาทิพย ์เดชยางกูร (2563) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส่ือประชุมแบบ
ออนไลนข์องกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบวา่ 1) ลกัษณะส่วนบุคคลและการใชง้านท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้ส่ือประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ไดแ้ก่  จ  านวน
คร้ังท่ีใช้ต่อวนัดา้นการรับรู้ความตอ้งการภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ดว้ยส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.57  2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับนวตักรรมทางเทคโนโลยีและการเลือกใช้ส่ือประชุม
แบบออนไลน์ของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมมีระดบัปานกลาง (r = .702) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านการรับรู้ถึงประโยชน์ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์
กบกัารเลือกใช้ส่ือประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) หมายถึง การประชุมหรือกิจกรรมท่ีโฮสต์ในสถานท่ี
จริงซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนเขา้ร่วมจากผูช้มและอีกส่วนหน่ึงเขา้ร่วมจากระยะไกล โดยเป็นเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานการจดังานทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเช่ือมการประชุมจาก
หลาย ๆ ท่ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมาร่วมประชุมท่ีเดียวกนั และยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองส่วนยงัสามารถ
ติดต่อส่ือสารและมีส่วนร่วมในการประชุมไดเ้สมือนอยูใ่นห้องเดียวกนัอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 



บงัอร เบ็ญจาธิกุล (2564) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ไฮบริด (Hybrid) การท างานแบบผสมผสาน: มาตรฐานใหม่
ส าหรับการท างานในอนาคต” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อไฮบริด (Hybrid) การท างานแบบ
ผสมผสาน ประกอบดว้ยการจดัระเบียบในการท างาน สถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม เทคโนโลยี/เคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั สุขภาพจิตในการท างาน การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมปฏิบติังาน แรงจูงใจในการท างาน การเพิ่ม
ผลงานและขีดความสามารถ และในส่วน ปัญหาและอุปสรรคของไฮบริด (Hybrid) ในการท างานแบบ
ผสมผสาน พบว่า (1) การท างานแบบผสมผสานไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงานบางต าแหน่ง (2) ปัญหาการ
สร้างความสมดุลใหชี้วิตและการท างาน (Work  Life  Balance)  (3) ปัญหาเร่ืองเทคโนโลย ีอุปกรณ์ และการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (4) ปัญหาสุขภาพจิตในการท างาน (5) ปัญหาวฒันธรรมองค์การท่ี
เปล่ียนแปลงเพราะการท างานต่างสถานท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบ
ไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียว ทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วม
ประชุมกบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 1,071 คน (ขอ้มูลจากส านกัขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ สถาบนัคุณวฒิุ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. ประเภทหน่วยงาน 
5. ต าแหน่งงาน 
 

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ 

1. ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย 

2. ดา้นการมีส่วนร่วม 

3. ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน 

4. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน ์

 
 

การตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ใน

ระบบการประชุมแบบไฮบริด  ทีจ่ดัขึน้โดย

สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ 

 



วิชาชีพเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2565) โดยใชสู้ตรก าหนดตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรของ Taro 
Yamane ไดก้  าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีผุว้ิจยัได้ท าการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) ในการเก็บแบบสอบถามจากผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมกบัสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ จนครบตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 300 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั ผลการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(n) เท่ากบั 291.23 เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีอาจเกิดข้ึน จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็น 300 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก
รูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้สถิติ
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวเิคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารวเิคราะห์ One-Way 

ANOVA (T-Test) และ One-Way ANOVA (F-Test) 
  

ผลการวจัิย 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
จากผลการวิจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ  านวน  

156  คน  คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ  52  ส่วนเพศหญิง  จ  านวน  144  คน  คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ  48 
อยูใ่นกลุ่มอาย ุ ระหวา่ง  31 – 40 ปี  จ  านวน  152 คน   คิดเป็นร้อยละ  50.67  รองลงมาอายรุะหวา่ง 

21 - 30 ปี  จ  านวน  107  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.67  อายุระหวา่ง  41 - 50 ปี  จ  านวน  36  คน คิดเป็นร้อยละ 
12 และอายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  จ  านวน  174 คน คิดเป็นร้อยละ  58  รองลงมา
ระดบัการศึกษา  ปริญญาโท  จ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.67  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  จ านวน 24 
คน  คิดเป็นร้อยละ  8  และระดบัการศึกษาอนุปริญญา  จ  านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.33 

ท างานอยูใ่นหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 160  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.33  ซ่ึงมีจ  านวนมากกวา่หน่วยงาน
ภาคเอกชน  ท่ีมีจ  านวน  140 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.67 



ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีท างานในหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี  จ  านวน   90  คน 
คิดเป็นร้อยละ  56.25  รองลงมาต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63  ต  าแหน่ง
ผูอ้  านวยการส านกั จ านวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.75  รองผูอ้  านวยการ จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 และ
ผูอ้  านวยการ  จ านวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.38 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีท างานในหน่วยงานภาคเอกชน   ส่วนใหญ่อยูใ่นต ำแหนง่พนกังาน จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.86 รองลงมาต าแหน่งหวัหนา้งาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ต  าแหน่งผูจ้ดัการ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 ต  าแหน่งรองผูจ้ดัการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 ต  าแหน่ง
ผูจ้ดัการอาวุโสกบัต าแหน่งรองประธาน มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 เท่ากนั และต าแหน่งประธาน 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นการเลือกเขา้ร่วมการประชุมแบบออนไลน์  จ  านวน  190  คน    
คิดเป็นร้อยละ  63.33  มีจ  านวนมากกวา่เขา้ร่วมการประชุมแบบออนไซต ์ท่ีมีจ  านวน  110  คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.67  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
สมมุติฐาน  1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ
แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นเพศ  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมุติฐานที่  1.2  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นอายุ  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานที่  1.3  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นระดบัการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานที่  1.4  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นประเภทหน่วยงาน  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ไมแ่ตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานที ่ 1.5  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นต าแหน่งงานภาครัฐ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ไมแ่ตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 



 สมมุติฐานที่  1.6  ลกัษณะประชากรศาสตร์  ดา้นต าแหน่งงานภาคเอกชน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานที่  2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมในระบบการประชุมแบบ
ไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมใน
รูปแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

สมมุติฐาน  1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมในระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ
แตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านเพศ  อายุ  และประเภทหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั  มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
รูปแบบประชุมไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหน (2559)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ ธัญญารัตน์ โพธ์ิแกว้ธีรกุล (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัในการสั่งซ้ืออาหารในยุค  New  Normal  และKim (2016)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ส่วน
ขยายของรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีในเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันใน
แทบ็เล็ตของโรงแรม 

ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา  และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
รูปแบบประชุมไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สามารถ  สิทธิมณี (2562) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นทางช่องทาง Online : กรณีศึกษาจงัหวดัน่าน และกรุงเทพมหานคร จุฑารัตน์  เกียรติรัศมี (2558)  
เ ร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกรรณิการ์  ชยัอ านาจ  และกฤษฎา  มูฮมัหมดั (2563)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น  Shopee  ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 



สมมุติฐานที่  2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุม  ในระบบการประชุมแบบ
ไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมใน
ระบบการประชุมแบบไฮบริด ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพแตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่าย ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่างกนั  
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา ตนัศิริ และจุฑาทิพย ์เดชยางกูร์ (2020)  
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชส่ื้อประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคล้องกบัแนวคิดของ  พิสิฐ ศุกรียพงศ์ (2546) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การจดักิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ จะสามารถ
กระตุน้ใหป้ระชาชน ในทอ้งถ่ินมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้งาน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่างกนั  
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธญัรดา ธนสารโสภณ และพีรภาว ์ทวสุีข (2561)  
ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ ความตั้ งใจในการช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟน ของ 
Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประชุมท่ีแตกต่างกัน  
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในรูปแบบการประชุม  ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัคุณวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรสิน มีลาภ และคณะจดัท า (2018) เร่ือง ความ
ตั้งใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่าย  ควรเพิ่มคู่มือหรือรูปแบบวิธีการใชง้านเขา้ประชุมแบบออนไลน์ใหง่้าย

ข้ึน เช่น คู่มือสอนการเขา้ระบบและการใชฟั้งกช์ัน่ต่าง ๆท่ีอยูใ่นแอพพลิเคชัน่   
2. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยวิธีการ

ขยายช่วงเวลาการแสดงความคิดเห็นใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใชง้าน  จากปัญหาท่ีพบคืออุปกรณ์ของผูใ้ชง้านบางท่านมีปัญหา เช่น ไมคไ์ม่

สามารถใชง้านได ้ดงันั้นท าให้ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งยกมือถามและพิมพค์  าถามในการส่ือสารผา่นช่องแชท
หรือช่องแสดงความคิดเห็น 



4. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) ช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
บนัทึกผลการประชุม  แต่อายุการเก็บผลการบนัทึกจากแอพพลิเคชัน่จ  ากดัวนัในการ  Download  ท าให้
เม่ือการประชุมเสร็จส้ินตอ้งท าการ Download ทนัที 
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