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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนชาตท่ีมีตอการใช

เทคโนโลยี e-learning ใน ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดาน

การสอบวัดผลการเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานธนชาตที่มีตอการใช

เทคโนโลยี e-learning ใน ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดาน

การสอบวัดผลการเรียน ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน วิธีการวิจัยท่ีใชเปนแบบวิจัยเชิงสํารวจ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เปนพนักงานธนาคารธนชาต สาขาของ HUB รัชดาภิเษก จํานวน 

210 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ t-test, F-test 

และการทดสอบความแตกตางรายคูใชวิธีของ LSD 

 ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ มากกวา 40 ป มีสถานภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงงานเจาหนาท่ีบริการลูกคา อายุงาน มากกวา 10 ป และ

รายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท สวนระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี e-

learning โดยรวม ดานระบบบริหารการเรียน ดานการสอบวัดผลการเรียน ดานเนื้อหา และดาน

การติดตอส่ือสาร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ

แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของพนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี            

e-learning ภาพรวม ดานเนื้อหา ดานการติดตอส่ือสาร อายุแตกตางกัน ในภาพรวม ดานเนื้อหา 

ดานระบบบริหารการเรียน ดานการสอบวัดผลการเรียน สถานภาพแตกตางกัน ในดานเนื้อหา 

ระดับการศึกษาแตกตางกัน ในภาพรวม ดานการติดตอส่ือสาร ตําแหนงงานแตกตางกัน ใน

ภาพรวม ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร ดานการสอบวัดผลการ

เรียน และอายุงานแตกตางกัน ในดานเนื้อหา ดานการสอบวัดผลการเรียน นอกจากนั้นพบวาไม

แตกตางกัน 

 

 

                                                            
*
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาการคนควาเฉพาะบุคคล 
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1.  บทนํา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได รับการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีพลวัตสูง ความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่ง

ในความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการเตรียมคนเพ่ือใหพรอมกับความเจริญท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต  

 เนื่องจาก e-learning เปนการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถจัดการ

เรียนรูใหกับผูเรียนท่ีมีถ่ินฐานกระจัดกระจายตามจุดตางๆท่ัวโลกโดยไมมีขอจากัด e-learning  

จึงเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล  

 ธนาคารธนชาตไดมองเห็นความสําคัญจึงไดเพ่ิมศักยภาพชองทางการอบรมผานส่ือ 

e-learning ใหพนักงานไดเขาถึงการอบรม ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการทํางาน

ไดงายข้ึน มีการใชวีดีทัศนเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร และมีการทดสอบความเขาใจเปนประจําทุก

ป โดยมีจุดมุงหมายอันสําคัญในการใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง จากความสําคัญของดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความ

คิดเห็นในการใชเทคโนโลยี e-learning ของพนักงานธนาคารธนชาตโดยมุงศึกษาความคิดเห็น

ของพนักงานธนชาตที่มีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ใน ดานการเรียนรู ดานเนื้อหา ดาน

ระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน และการใช

เทคโนโลยี e-learning ท้ัง 4 ดาน โดยเปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคล ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลท่ีได

จากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการจัดการพัฒนา และปรับปรุง และพัฒนา การจัดทํา  

e-learning ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานใชของพนักงานธนาคารธนชาตมากย่ิงข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning 

ในการฝกอบรมความรูและสมรรถนะในการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดาน

การติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี  

e-learning ใน ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบ

วัดผลการเรียน ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 

 

3.  สมมติฐานการวิจัย 

พนักงานธนาคารธนชาต ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีระดับความคิดเห็นของ

พนักงาน ธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ในดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน 

ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน ท่ีแตกตางกัน 
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4.  ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ความคิดเห็นในการใชเทคโนโลยี e-learning ของ

พนักงานธนาคารธนชาตประกอบไปดวย ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการ

ติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน 

 2. ขอบเขตดานประชากรที่ทําการศึกษา คือ พนักงานธนาคารธนชาต สาขาของ 

HUB รัชดาภิเษก จํานวน 55 แหง  

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในชวง

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2557 

 

5.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1.  เพ่ือนําขอมูลดานการใชเทคโนโลยี e-learning ไปปรับปรุง และพัฒนา การจัดทํา  

e-learning ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการใชงานของพนักงานธนาคารธนชาต 

 2.  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับ ใชเปนแนวทางในการจัดการพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยี 

e-learning แกพนักงานธนาคารธนชาต 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี e-learning ของพนักงานธนาคารธนชาต โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาต 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน และรายไดตอเดือน เปน

คําถามมีลักษณะปลายปด (Closed Ended Question) มีคําตอบใหเลือกและใหผูตอบเลือกเพียง

คําตอบเดียว รวมจํานวนท้ังส้ิน 7 ขอ  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี e-learning 

ในดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน 

โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะแบบมาตรสวน (Rating Scale) โดยใชมาตรไลเกร์ิต (Likert 

Scale) 5 ระดับ กําหนเกณฑการใหคะแนนแตละระดับความเห็น ดังนี้ 

 คา 5 หมายถึง มีระดับความความคิดเห็น มากท่ีสุด 

 คา 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 

 คา 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

 คา 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น นอย 

 คา 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 

 

72



7.  ผลการศึกษาวิจัย 

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 152 คน คิด

เปนรอยละ 72.4 มีอายุ มากกวา 40 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.4 มีสถานภาพโสด 

จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 64.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 166 คน คิดเปนรอย

ละ 79.0 มีตําแหนงงานเจาหนาท่ีบริการลูกคา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 27.1 มีอายุงาน 

มากกวา 10 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 43.3 และมีรายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 

บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 30.0  

 2.  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี e-learning 

  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับการใชเทคโนโลยี e-learning โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานระบบบริหารการเรียน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดานการสอบวัดผลการเรียน 

ดานเนื้อหา และดานการติดตอส่ือสาร ซึ่ง 5 ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งในแตละดานมี

รายละเอียดดังนี้ 

  ดานเนื้อหา โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

เนื้อหามีความเช่ือมโยงกับงาน จึงเปนประโยชนท้ังตอทานและธนาคาร มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมา ความรูท่ีไดจากหลักสูตรชวยใหทานไดขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตองานท่ีทํา 

หลักสูตรมีความทันสมัย สามารถปรับปรุงใหทันกับสถานการณได หลักสูตรมีสวนท่ีใหคนหวา

เพ่ิมเติมไดงายและเปนระบบ และโครงสรางเนื้อหาจัดเรียงไวอยางนาสนใจและเขาใจงาย ซึ่ง 5 

ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ดานระบบบริหารการเรียน โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายขอ พบวา ระบบ e-learning ใชงานงายไมยาก มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา การเช่ือมตอเขา

ระบบ e-learning มีความรวดเร็ว ส่ือท่ีใชสามารถแสดงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ความขัดของของ

ระบบ e-learning มีนอย และการเช่ือมตออินเตอรเน็ตไมหลุดจากระบบ e-learning ขณะใชงาน 

ซึ่ง 5 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ดานการติดตอส่ือสาร โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ธนาคารแจงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ e-learning จูงใจใหทานเขารวม

โครงการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ธนาคารไดประชาสัมพันธใหพนักงานเห็นความสําคัญของ

โครงการ e-learning การท่ีเพ่ือนรวมงานเขารวมโครงการ e-learning จูงใจใหทานเขารวม

โครงการดวยเชนกัน ธนาคารมีการรณรงคสงเสริมใหพนักงานเขารวมโครงการ e-learning ท่ี

นาสนใจ และหนวยงานมีการยกยองชมเชยผูท่ีเขารวมโครงการ e-learning ท่ีเหมาะสม ซึ่ง 5 ขอ

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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  ดานการสอบวัดผลการเรียน โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายขอ พบวา ในการทดสอบมีผลตอบกลับทันที ชวยใหผูเรียนรูคะแนนเรียนของตนเอง มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา มีการสอบวัดผลเปนระยะๆตลอดเวลาเรียน ขอสอบท่ีสอบวัดผล

ครอบคลุมเนื้อหาที่สอน ขอสอบท่ีสอบมีความยากงายในระดับท่ีเหมาะสม และการสงเสริม

ปฏิสัมพันธทางบวกโดยชื่นชมใหผูเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่ง 5 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 

8.  อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ความคิดเห็นของพนักงานธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ใน ดานการ

เรียนรู ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการ

เรียน จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช

เทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานระบบบริหารการเรียน ดานการสอบวัดผลการเรียน ดาน

เนื้อหา และดานการติดตอส่ือสาร ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning 

ใน ดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  2.1  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของ

พนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานเนื้อหา ดานการ

ติดตอส่ือสาร แตกตางกัน แตดานระบบบริหารการเรียน และดานการสอบวัดผลการเรียน ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.2  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของ

พนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานเนื้อหา ดานระบบ

บริหารการเรียน และดานการสอบวัดผลการเรียน แตกตางกัน แตดานการติดตอส่ือสารไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.3  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น

ของพนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ดานเนื้อหา แตกตางกัน แต 

ภาพรวม ดานระบบบริหารการเรียน ดานการสอบวัดผลการเรียน และดานการติดตอส่ือสารไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.4  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความ

คิดเห็นของพนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานการ

ติดตอส่ือสาร แตกตางกัน แตดานเนื้อหา ดานระบบบริหารการเรียน และดานการสอบวัดผลการ

เรียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.5  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับความ

คิดเห็นของพนักงาน ธนาคารธนชาตที่มีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานเนื้อหา 
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ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.6  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น

ของพนักงาน ธนาคารธนชาตท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ดานเนื้อหา ดานการสอบวัดผล

การเรียน แตกตางกัน แตภาพรวม ดานระบบบริหารการเรียน และดานการติดตอส่ือสาร ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  2.7  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความ

คิดเห็นของพนักงาน ธนาคารธนชาตที่มีตอการใชเทคโนโลยี e-learning ภาพรวม ดานเนื้อหา 

ดานระบบบริหารการเรียน ดานการติดตอส่ือสาร และดานการสอบวัดผลการเรียน ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

9.  ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีพบคร้ังนี้ พบวา พนักงานเพศหญิง ท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป การศึกษา

ระดับปริญญาโท ตําแหนงอ่ืนๆ และอายุงานต่ํากวา 2 ป มีความคิดเห็นในการใชเทคโนโลยี  

e-learning มีความคิดเห็นนอยท่ีสุด ดังนั้น องคกรควรจะมีการประชาสัมพันธใหเห็นถึง

ความสําคัญของการใชเทคโนโลยี e-learning โดยการประชาสัมพันธผานบอรดประกาศของแตละ

สาขาหรือประชาสัมพันธผานอีเมลของพนักงานแตละคน เพ่ือใหทราบถึงประโยชนท่ีจะรับ ท้ังใน

ดานของโอกาสในเล่ือนตําแหนง ผลตอบแทนท่ีจะไดรับ และควรจะมีการฝกอบรมพนักงาน

เหลานี้ ใหมีความรูในการใชคอมพิวเตอร เพราะพนักงานบางสวนไมมีความถนัดในการใช

คอมพิวเตอร จึงทําใหเปนปญหาในการใชเทคโนโลยี e-learning ท้ังนี้ธนาคารควรมีการจัดทํา

เนื้อหาใหมีความนาสนใจ โดยการสรางภาพ เอนิเมช่ันประกอบการอธิบายเนื้อหา ซึ่งเปนใน

ลักษณะการเลาเปนเร่ืองราว ซึ่งจะทําใหพนักงานเขาใจเนื้อหาไดรวดเร็วและงายมากย่ิงข้ึน ดาน

ระบบบริหารการเรียน โดยอธิบายการใชงานเปนข้ันตอนอยางระเอียด เพ่ือจะชวยใหพนักงานมี

ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรใหใชงานไดงายย่ิงข้ึน สวน ดานการติดตอส่ือสาร โดยการให

ผูบริหารท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการ e-learning  นําของท่ีระสึกมากแสดงความยินดีกับ

พนักงานท่ีตัดสินใจท่ีเขารวมโครงการ e-learning เพ่ือเปนการสรางความนาสนใจและการสราง

แรงจูงใจใหพนักงานคนอ่ืนๆ สนใจท่ีจะเขารวมโครงการ e-learning มากย่ิงข้ึน และดานการสอบ

วัดผลการเรียน ธนาคารควรมีการมอบของรางวัล แกพนักงานท่ีมีการสอบไดคะแนนสูงสุด 3 

อันดับแรก เพ่ือเปนการแสดงความช่ืนชมและเปนขวัญกําลังใจในการทํางานแกพนักงานตอไป 
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