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This research had a purpose for studying the relationship between the use of e-
Learning and get the promotion : Case study of Senior Officials of Krung Thai Bank PLC in 
Bangkok.The questionnaire was the research tool used to collect the data from 243 senior 
bank officers of Krung Thai Bank Plc. The statistics for data analysis included the frequency, 
percentage, mean ,standard deviation and The hypothesis test was based on Chi-square 
statistics.  

The findings were most senior officials were female whose ages were in the range of 
41-50 years old, married, bachelor degree graduated, in the position of customer service 
senior bank officers with the working experience over 6 years. Most of them have engaged 
the experience in using the Internet more than 4 years. They have also had the experience in 
the on-line e-Learning as well as the fundamental computer literate at the good level. They 
have rarely used the e-Learning. They usually spent 1-2 hours/each time for the e-Learning 
after the working hours. They had the high level of attitude toward learning through e-
Learning. If considering each aspect, the senior officials put the most ranking weight on 
attitude toward the convenience from studying or extra learning from the e-Learning system, 
and self-development from learning through e-Learning and the senior officials paid the 
highest level of attention on the evaluation results.In hypothesis testing it was found that the 
relationship between the use of e-Learning and get the promotion were demographic , skill 
and experience in using the internet except frequency in learning from the e-Learning system 
and attitude toward learning through e-Learning at α = 0.05   
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การค้นควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการได้รับความช่วยเหลือและความ
อนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
พร้อมด้วยกรรมการคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงษ์ และ รองศาสตราจารย์
ประสพชยั พสุนนท ์ทีให้ความรู้ คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อย่างยิง ตลอดจนช่วยตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆเพือความสมบูรณ์ของงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็น
อยา่งสูง 
 อยา่งไรก็ตามขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีไดส้ละเวลาเพือให้ขอ้มูลอยา่งดียิง รวมทงั
พีๆเพือนๆนกัศึกษาหลกัสูตรการประกอบการทุกท่านทีให้คาํปรึกษา ให้ความเอือเฟือในทุกๆดา้น
ตลอดเวลาทีเรียนและการทาํวจิยัในครังนี 
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พีน้อง ซึงเป็นบุคคลทีเขา้ใจและคอยดูแล ให้
กาํลังใจตลอดมา รวมถึงผูมี้พระคุณอีกหลายท่านทีผูว้ิจ ัยมิได้กล่าวไว่ในทีนีทีช่วยให้การจัด
ทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จไดใ้นทีสุด 
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