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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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 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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บทท ี1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เทคโนโลยกีารสือสารในปัจจุบนัมีการพฒันารูปแบบและคุณสมบติัพิเศษขึนมาเพือช่วยให้
มนุษยมี์การศึกษาหาความรู้ซึงมีอยู่ไม่จาํกดั จนมีการพฒันาวิธีการเรียนรู้ทีเรียกวา่ การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม วีดิโอ ระบบดาวเทียม อินเทอร์เน็ตเพือให้ผูเ้รียน
สามารถไดเ้รียนรู้ในสิงทีตอ้งการ และอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนในการเรียนไดทุ้กทีทุกเวลา ซึง
สาํหรับในการวจิยัครังนีถือวา่เป็นเทคโนโลยีใหม่ทีองคก์ารนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการฝึกอบรม
บุคคลากรเพือใช้เป็นองค์ความรู้ให้พนกังานมีความรู้ตรงกบัหน้าทีความรับผิดชอบ ตรงกบัธุรกิจ
และความตอ้งการขององค์การ ซึงเป็นการเรียนทีพนกังานรับผิดชอบการเรียนไดด้ว้ยตนเองและ
สามารถประเมินผลหรือวดัคุณภาพได้โดยผูบ้ริหารขององค์การ  (ฝ่ายการพนักงาน บมจ .
ธนาคารกรุงไทย ) 

 ในการพฒันาบุคลากรขององคก์รโดยการนาํเอาเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์ นนัถือ
ได้ว่ามีความสะดวก สามารถจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที 
เพียงแต่อาศยัการเชือมต่อกบัเครือข่ายเท่านนั สามารถนาํเสนอเนือหาสาระและระบบการจดัการที
เป็นเลิศ ทนัสมยั น่าสนใจ ทาํให้ชวนติดตามมากกว่าระบบการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถ
จดัการบทเรียนตงัแต่เริมบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนไดค้รบสมบูรณ์ นอกจากนนัแลว้ ยงัเป็น
การประหยดัค่าใชจ่้ายองค์กรสามารถโดยประหยดัค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนกังาน โดยเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดม้าก นิตยสาร Training ระบุวา่ สามารถประหยดัไดถึ้ง 50-70%  เป็นที
ทราบกันแล้วว่าทรัพยากรทีสําคญัในองค์กรนันก็คือ “คน” ซึงจะเป็นผูข้บัเคลือนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนันอกจากจะแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีกนัอย่างมาก
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แลว้ แต่ทีสําคญักว่าคือการมีบุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญในอาชีพ นบัเป็นปัจจยัทีสําคญัใน
การสร้างความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจ ดงันนัการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรืองทีมีความสําคญั
อยา่งมากขององคก์ร และผูบ้ริหารทุกระดบัทีตอ้งเอาใจใส่ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถให้แก่
บุคลากร เพือเป็นกาํลงัสําคญัให้แก่องค์กรในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมนัคง และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2544 : 45) 

สําหรับธนาคาร ได้นําเครืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ หรือ
ความสามารถในการปฏิบติังานทีเรียกวา่ “Competency - Based Management” (CBM) มาใชเ้พือ
เพิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจดัการ ตงัแต่ปี 2547 โดยไดใ้ชใ้นการบริหารงาน
บุคคลดา้นต่าง ๆ มาระยะหนึงแลว้ เช่น การสรรหาคดัเลือก การพฒันาพนกังาน การวางแผนอาชีพ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพฯ และสําหรับการเลือน
ตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหน้า ธนาคารไดน้าํมาใช้ในการพิจารณาเลือนตาํแหน่งพนักงาน
สาขา และตาํแหน่งงานด้านบริหารในบางตาํแหน่งแลว้ เพือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารเป็นมาตรฐานเดียวกันทัวทังองค์กร ธนาคารจึงนําหลักการ “Competency Base 

Management” มาใชใ้นการพิจารณาเลือนตาํแหน่งพนกังานตามเส้นทางความกา้วหนา้ ปี 2550 เป็น
ตน้ไป ในทุกหน่วยงานของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ (ฝ่ายการพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
,2555) 

การศึกษาครังนี จะมีส่วนช่วยใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

กบัการเลือนตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และผล
การศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้แบบออนไลน์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดย
จดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พนกังาน และองคก์รต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือนตาํแหน่ง
พนกังาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาครังนีไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งันี 

ขอบเขตด้านเนือหา ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพทางระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ประสบการณ์การทาํงานในองค์กร โดยทาํการศึกษาเกียวกับ
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอเน็ตของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทงัหมด 29 ขอ้ ซึงเป็นการวดั
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นเจตคติต่อหลกัเกณฑ์การเลือนตาํแหน่งพนกังาน
ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้แก่ ด้านการสอบข้อเขียน และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ พนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบดว้ย พนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโสบริการลูกคา้ 532 
คน และพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุสธุรกิจและการตลาด จาํนวน 83 คน โดยผูศึ้กษาใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบโควตา และไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane 1967 : 

86) กาํหนดใหมี้ความคลาดเคลือนเท่ากบั 0.05  ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีมีจาํนวน 243 
คน 

ขอบเขตด้านตัวแปรทใีช้ในการศึกษา ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย ตวัแปร
อิสระได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ปัจจยัดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์และตวัแปรตามไดแ้ก่ เจตคติต่อการเลือนตาํแหน่ง
พนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ขอบเขตด้านพืนที  พืนทีทีใช้ในการศึกษาครังนี  คือ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีสาขาทงัสิน 219 สาขา (ขอ้มูล ณ วนัที 11 มกราคม 2553)  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 
2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
       (Independent variable)     (Dependent variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล                                       
1. เพศ                                                        
2. อาย ุ                                                       
3. สถานภาพสมรส                                   
4. ระดบัการศึกษา                                     
5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั                            
6. ประสบการณ์การทาํงานในองคก์ร 

ปัจจยัด้านทักษะและประสบการณ์การ
ใช้อนิเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์   
1. ประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต          
2. ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
3. พืนฐานการใชค้อมพิวเตอร์                   
4. ความถีในการเขา้ใชง้าน                      
5. ระยะเวลาทีเขา้ใชง้าน                            
6. ช่วงเวลาในการเขา้ใชง้าน                      

ปัจจยัทีมผีลต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

ของพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร                                    

 

การเลอืนตาํแหน่งพนักงาน
ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.
ธนาคารกรุง ไทย 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

เชิงวชิาการ 

เพือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัการเลือนตาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ระบบ การเรียนรู้แบบออนไลน์ ของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน อนัจะส่งผล
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพนกังาน และองคก์รต่อไป 

นิยามคําศัพท์ 

 ทกัษะและประสบการณ์การการใช้อนิเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ หมายถึง ความ
เชียวชาญในการใชอิ้นเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยงิการศึกษาหาความรู้ผา่นสือออนไลน์ทีหน่วยงาน 
หรือองคก์รจดัไวเ้ผยแพร่ให้พนกังานศึกษาหาความรู้ 

 การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ หมายถึง การทีหน่วยงานหรือองคก์รจดั
รวบรวมองคค์วามรู้ทีจาํเป็นต่อบุคคลากร ไวใ้นรูปแบบสือความรู้ออนไลน์ ใหบุ้คคลากรเขา้ศึกษา
หาความรู้ไดต้ลอดเวลาผา่นเครือข่ายอินทราเน็ต หรือ อินเทอร์เน็ต 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

การศึกษาเรือง  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือน
ตาํแหน่งพนกังาน กรณีศึกษาเจา้หน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาครังนี ดงันี 

1. การฝึกอบรมแบบ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

1.1 ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์                                                                                
1.2 พฒันาการของ การเรียนรู้แบบออนไลน์                                                                                    
1.3 ประเภทของ การเรียนรู้แบบออนไลน์                                                                             
1.4 องคป์ระกอบของ การเรียนรู้แบบออนไลน์                                                                      
1.5 ประโยชน์ของ การเรียนรู้แบบออนไลน์                                                                         
1.6 การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัการพฒันาบุคลากร                                                                         
1.7 แนวโนม้ของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ในประเทศไทย 

2. แนวคิดเกียวกบัการเลือนตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหนา้ของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

3. แนวคิดเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

4. ประวติัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

5.งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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1. การฝึกอบรมแบบ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

1.1 ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ นนัไดมี้ผูใ้ห้คาํจาํกดัความและอธิบายไวแ้ตกต่าง
กนัดงันี 

 เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2544) ให้ความหมายของ e-Learning วา่ หมายถึงการเรียนรู้บน
ฐานเทคโนโลยีซึงครอบคลุมวิธีการเรียนรู้จากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
(computer-based learning) การเรียนรู้บนเวบ็ (web-based learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual 

classroom) และความร่วมมือกนัผา่นระบบดิจิตลั (digital vollaboration) เป็นตน้ ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต การถ่ายทอด
ผา่นดาวเทียม ผา่นแถบบนัทึกเสียง และวดิีทศัน์ โทรทศัน์ทีสามารถโตต้อบกนัได ้และซีดีรอม 

 ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2542 : 4) ไดก้ล่าวถึงคาวมหมายการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน ดงันี คือ คาํวา่ e-Learning โดยทวัๆไปจะครอบคลุมความหมายที
กวา้งมาก กล่าวคือจะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึงใช้การถ่ายทอดเนือหาผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต 
หรือทางสัญญาณโทรทศัน์ หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได ้ซึงเนือหาสารสนเทศอาจอยูใ่นรูปแบบการ
เรียนทีเราคุน้คยกนัมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเวบ็ การเรียนออนไลน์ 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยูใ่นลกัษณะทียงัไม่ค่อยเป็นทีแพร่หลายนกั เช่น การ
เรียนจากวดิีทศัน์ตามอธยาศยั (video on-demand) เป็นตน้ 

 บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2544 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า e-learning ว่า ความหมายจะ
แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  แต่มีส่วนเหมือนกันคือการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสือสารเป็นเครืองมือทีสําคัญของการเรียนรู้ และเนืองจาก
คอมพิวเตอร์และเครืองมือทีใชใ้นการสือสารเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นทีมาของ electronic-

Learning หรือเรียกสันๆวา่ e-learning 
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 พิพฒัน์ ดวงคาํสวสัดิ (2546 : 9) กล่าววา่ e-learning เป็นระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ผา่น
ทางสืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วดิีโอ ซีดี ซีดีรอม ดีวีดี ระบบดาวเทียม intranet และ 
internet รวมทงัการจดัการดา้นขอ้มูล ดา้นองคค์วามรู้และดา้นประสิทธิผล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้
โดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที โดยมีระบบการจดัการเขา้มาช่วยให้การเรียนรู้แบบทางไกลสมบูณ์
ยงิขึน  

 ศุภชยั สุขะนินทร์ (อา้งถึงใน ชิตพล ศรีธีระวิโรจน์,2547 : 27-28) กล่าววา่ e-learning มา
จากคาํวา่ electronic-Learning เป็นการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และยงัหมายถึง computer learning 

คือการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นการเรียนรู้ทางใหม่โดยใชค้อมพิวเตอร์ ซึงอาจเป็นการเรียน
ในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์  ซีดีรอม  สัญญาณดาวเทียม แลน อิน เตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต หรือแมแ้ต่ลกัษณะของเอก็ซ์ทราเน็ตและสัญญาณโทรทศัน์ก็ได ้นอกจากนีลกัษณะของ 
e-Learning ยงัเป็นลษัณะการเรียนแบบออนไลน์อีกดว้ย คาํวา่ออนไลน์ หมายถึงลกัษณะของขอ้มูล
ทีเป็นขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่นสภาพทีพร้อมทีจะใชง้านตลอดเวลาจึงทาํให้
การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นการเรียนทีสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ (interactive technology) และดว้ยความเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทาํให้เนือหาขอ้มูล
ต่าง ๆ สามารถทีจะนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีทีเป็นลกัษณะมลัติมีเดียหรือลกัษณะของการแสดง
ขอ้มูลเป็นรูปแบบภาพ กราฟ เสียง และภาพเคลือนไหวได ้

 สยาม ลิขิตเลิศ (2545 : 96) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-Learning 

วา่เป็นการศึกษาและเรียนรู้ผ่านระบบเครืองมือทีเป็นสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น ซีดีรอม เวบ็ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต เป็นการเรียนรู้ทีเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ผู ้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนือหาบทเรียนซึง
ประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ เสียง วีดิทศัน์ และมลัติมีเดียอืน ๆ จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทีผูเ้รียน ผูส้อน และเพือนร่วมชันเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนในชนัเรียนปกติ โดยอาศยัเครืองมือการ
ติดต่อสือสารทีทนัสมยั เช่น chat e-mail web board จึงเป็นการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุ้กเวลา 
และทุกสถานที 
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 อดิศกัดิ ปานด่วน (2548 : 81) ไดใ้ห้ความหมายของ e-Learning วา่หมายถึงการเรียนโดย
การถ่ายทอดเนือหาผา้นทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น วีดิทศัน์ ซีดีรอม คอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทศัน์ สัญญาณดาวเทียม ซึงเนือหาจะจดัทาํ
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนบนเวบ็ การเรียนออนไลน์ เป็นตน้ โดย
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหลง้ขอ้มูลทีออกแบบไวต้ามความสะดวกของตน 

 จากความหมายและคาํจาํกัดความทีได้รวบรวมมาทังหมดสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม วีดิโอ ระบบดาวเทียม อินเทอร์เน็ตเพือให้ผูเ้รียน
สามารถไดเ้รียนรู้ในสิงทีตอ้งการ และอาํนวยความสะดวกใหผ้เูรียนในการเรียนไดทุ้กทีทุกเวลา ซึง
สําหรับในการวิจยัครังนีถืวา่เป็นเทคโนโลยีใหม่ทีองคก์ารนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการฝึกอบรม
บุคคลากรเพือใช้เป็นองค์ความรู้ให้พนกังานมีความรู้ตรงกบัหน้าทีความรับผิดชอบ ตรงกบัธุรกิจ
และความตอ้งการขององค์การ ซึงเป็นการเรียนทีพนกังานรับผิดชอบการเรียนไดด้ว้ยตนเองและ
สามารถประเมินผลหรือวดัคุณภาพไดโ้ดยผูบ้ริหารขององคก์าร 

1.2 พฒันาการของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 พฒันาการของ การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นผลจากวิวฒันาการของเทคโนโลยีทีถูกนาํเขา้
มาช่วยในการเรียนการสอน ซึงสามารถแบ่งพฒันาการไดเ้ป็นยุคต่าง ๆ ดงันี (กระทรวงศึกษาธิการ
,ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา, 2546 : 39-41) 

1.2.1 ยคุแรกการสอนผา่นทางสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท ระบบแต่ละระบบ
จะแยกออกจากกนั เช่น การเรียนผา่นวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ หรือคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว 
ถา้ตอ้งการใชสื้อหลายประเภทจะทาํใหไ้ม่สะดวกในการบริหารจดัการ 

1.2.2 ยุคทีสองการพฒันาการทางเทคโนโลยีทาํให้สามารถทีจะนาํภาพ เสียง และ
ภาพเคลือนไหวต่าง ๆ มาจดัแสดงในคอมพิวเตอร์เครืองเดียวได ้ซึง การเรียนรู้แบบออนไลน์ในยุค
นีเรียกวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  1.2.3 ยุคทีสามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพฒันาอย่างรวดเร็วทงัดา้นรูปลกัษณ์
และขนาดทีเล็กลง แต่มีศกัยภาพสูงขึน โปรแกรมต่าง ๆ ทีช่วยสร้างบทเรียน CAI ก็ไดรั้บการพฒันา
ให้มีศกัยภาพมากขึนดว้ย มลัติมีเดียกลายเป็นองคป์ระกอบหลกัของ CAI และเทคโนโลยีเครือข่าย
ทาํให้มีการนาํคอมพิวเตอร์มาเชือมโยงเป็นเครือข่าย และเกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทีครู
และนกัเรียนสามารถสือสารกนัผา่นเครือข่ายไดง่้ายและตลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถเรียนร่วมกนัและ
เรียกดูเนือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย(CAI on the web) การสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ตนี เรียกวา่ WBI หรือ online learning 

  1.2.4 ยุคปัจจุบนั สารสนเทศและเทคโนโลยีการสือสาร มีความสมบูรณ์ค่อนขา้ง
สูงมาก การเรียนการสอนไม่ไดเ้พียงแต่นาํเอาเนือหามารวมอยูใ่นระบบเดียวกนัแต่ยงัสามารถทีจะ
จดัสิงทีเรียกวา่ online learning โดยดึงเอาเนือหาใหม่ ๆ มาสู่เครืองทีใช้บริการอยู่ไดท้นัทีโดยไม่
จาํเป็นจะตอ้งอยูใ่นสถานทีใดทีหนึงเท่านนั 

 สรุปได้ว่า การนาํ การเรียนรู้แบบออนไลน์เขา้มาใช้ขยายรูปแบบการเรียนการสอนจาก
แบบเก่าซึงใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือในการเรียน การสอน และการฝึกอบรม มาสู่วิธีการ
กระจายความรู้ให้เขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล ซึงเป็นศุนยร์วมของการประเทืองปัญญาจะเป็นส่วนเสริม
การเรียนการสอนสมยัใหม่ ให้ใช้เวลาน้อย เรียนรู้ไดเ้ร็ว มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ 
ร่วมกนั รวมถึงการแบ่งปันและแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกนัดว้ย เพือช่วยพฒันาองค์กรให้
มศักัยภาพในการแข่งขนัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ ในปัจจุบนัการฝึกอบรมโดยใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์ไดเ้ขา้มา
แทนทีสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวและมีบทบาทต่อการเรียนรู้ในสังคมมากขึน ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาหรือการเรียนนอกระบบ ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ทาํให้องคก์ร
ต่าง ๆ หนัมาให้ควม่สนใจในการนาํ การเรียนรู้แบบออนไลน์เขา้มาพฒันาบุคคลากรให้ทนัต่อการ
เปลียนแปลงในยคุอิเล็กทรอนิกส์มากขึน 
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1.3 ประเภทของการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

การเรียนรู้แบบออนไลน์ สามารถจดัทาํไดห้ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัทาํบทเรียนที
เป็นเนือหา รูปภาพ หรือเสียง และสามารถนาํสิงเหล่านีมารวมกนัได ้เพือให้เกิดความน่าสนใจใน
การเรียน การเรียนรู้แบบออนไลน์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี (กุลฤดี ดาํรงผาติ, 2544 

: 131) 

  1.3.1 การเรียนแบบสองทาง (synchronous) เป็นบทเรียนทีผูเ้รียนและผูส้อนอยูใ่น
เวลาเดียวกนั เป็นการเรียนแบบ real time มีผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เช่น ห้องเรียนทีมีผูส้อนอยูแ่ลว้ แต่
นาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเสริมการสอน ขอ้ดีของวิธีนี คือ ไดบ้รรยากาศสดใชก้บักรณีผูส้อน
มีผูต้อ้งการเรียนดว้ยเป็นจาํนวนมาก และสามารถประเมินผูเ้รียนไดง่้าย เหมาะกบัการประชุมทีตอ้ง
มีการโตต้อบ และแบนดว์ธิตาํเพราะเป็นการส่งแบบ multicast แมมี้ขอ้ดีหลายประการ วิธีเรียนแบบ 
real time อาจมีขอ้เสียบา้งเพราะผูเ้รียนไม่สามารถกาํหนดเวลาในการเรียนเองได ้ตอ้งเรียนตามเวลา
ทีกาํหนดกับคนกลุ่มใหญ่ หากถ่ายทอดในเวลาไม่เหมาะสม ไม่มีผูใ้ดว่างเรียน จะเป็นการเสีย
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนเป็นไปไดโ้ดยยากหากเป็น
การเรียนระยะไกล เพราะกวา่ขอ้มูลคาํถามจะไปถึงผูส้อน อาจจะหมดเวลาสอนแลว้ก็ได ้

  1.3.2 การเรียนแบบทางเดียว (asynchronous) ผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดอ้ยู่ในเวลา
เดียวกนั ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบ real time และเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนตอ้งเรียนด้วย
ตนเองจากทีใดก็ไดที้มีอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเขา้ไปยงัโฮมเพจ็เพือเรียน ทาํแบบฝึกหดัและสอบ 
มีหอ้งสนทนากบัเพือนร่วมชนั มีเวบ็บอร์ดและอีเมลลใ์หถ้ามและตอบคาํถามกบัผูส้อน ขอ้ดีของวิธี
นี คือ ผูเ้รียนเรียนไดต้ามใจชอบ จากทีไหน เวลาใด ตอ้งการเรียนอะไรหรือให้ใครเรียนดว้ยก็ได ้
สามารถถามไดจ้ากห้องสนทนาหรือเวบ็บอร์ด มีขอ้ดีทีสามารถเขา้ไปอ่านคาํถามทีมีผูอื้นถามมา
ก่อนแล้ว เป็นการไล่เรียงความคิดจากความเข้าใจน้อยไปมาก และทาํให้ต่อยอดความคิดได ้
นอกจากนีราคายงัถูกกวา่ การเรียนแบบสองทาง ส่วนขอ้เสียของวิธีนี คือ ไม่ไดบ้รรยากาศสด การ
ถามผา่นหอ้งสนทนา หรือเวบ็บอร์ดอาจไม่ไดรั้บการตอบกลบั เป็น unique stream มีผูเ้รียน 100 คน 
ก็ตอ้งเปิด 100 stream ไม่มีการ broadcast เพราะไม่สามารถกาํหนดเวลาทีผูเ้รียนจะเขา้มาเรียนได ้
หากเตรียมการไวไ้ม่พร้อมอาจทาํใหร้ะบบล่มได ้
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สรุปการเรียนแบบ การเรียนรู้แบบออนไลน์ทงัทีเป็นแบบการเรียนแบบสองทาง และการ
เรียนแบบทางเดียว มีความแตกต่างกนัในเรืองของเวลาเรียน เป็นบทเรียนทีผูเ้รียนและผูส้อนอยูใ่น
เวลาเดียวกนัหรือเวลาทีแตกต่างกนั ซึงทาํใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดไ้ม่เท่ากนั 

1.4 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

การเรียนรูแบบออนไลน์ ตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกัทีสําคญั 4 ส่วน โดยแต่ละ
ส่วนจะตอ้งไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดี เพราะเมือนาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ระบบทงัหมด
จะตอ้งทาํงานประสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั คือ 

1.4.1 เนือหาของบทเรียน เนือหาถือว่าเป็นสิงทีสําคญัทีสุดสําหรับการเรียนสอน
หรือการฝึกอบรมโดยทวัไป ซึง การเรียนรู้แบบออนไลน์ก็เช่นกนั จะตอ้งให้ความสําคญัในหวัขอ้นี
เป็นอย่างยิง อย่างไรก็ตามเนืองจาก การเรียนรู้แบบออนไลน์นันถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบใหม่
สําหรับการศึกษาเรียนรู้ในประเทศไทย ดงันนั เนือหาของการเรียนแบบนีทีพฒันาเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงมีอยู่น้อยมาก ทาํให้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในการฝึกอบรม เพิมพูนความรู้ พฒันา
ศกัยภาพทงัของบุคคล โดยส่วนตวัและของหน่วยงานต่าง ๆ 

1.4.2 ระบบบริหารการเรียน เนืองจากการเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนที
สนบัสนุนให้ผูเ้รียน ไดศึ้กษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ระบบบริหารการเรียนทีทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลาง
กําหนดลําดับของเนือหาในบทเรียน นําส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผู ้เรียน 
ประเมินผลความสาํเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนบัสนุนการใหบ้ริการทงัหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือวา่
เป็นองค์ประกอบของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ทีสําคญัมาก เราเรียนระบบนีว่าระบบบริหารการ
เรียน  

ซึง e-LMS จะทาํหน้าทีตงัแต่ผูเ้รียนเริมเขา้มาเรียน โดยจดัเตรียมหลกัสูตรบทเรียน
ทงัหมดเอาไวพ้ร้อมทีจะให้ผูเ้รียน ได้เขา้มาเรียน เมือผูเ้รียนได้เริมตน้บทเรียนแลว้ระบบจะเริม
ทาํงานโดยส่งบทเรียนตามคาํขอของผูเ้รียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อืน ๆ) ไปแสดงที web browser ของผูเ้รียน จากนนัระบบก็จะติดตามและ
บนัทึกความกา้วหนา้ รวมทงัสร้างรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเ้รียนในทุกหน่วยการเรียน
อยา่งละเอียดจนกระทงัจบหลกัสูตร 
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1.4.2.1 การติดต่อสือสาร การเรียนทางไกลโดยทวัไปแลว้มกัจะเป็นการเรียน
ดว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชนัเรียนปกติ ซึงผูเ้รียนจะเรียนจากสือการเรียนการสอนประเภท สิงพิมพ ์
วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ และสืออ่าน ๆ การเรียนแบบออนไลน์ ก็เล่นกนัถือวา่เป็นการเรียน
ทางไกลแบบหนึง แต่สิงสาํคญัทีทาํให ้การเรียนรู้แบบออนไลน์มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจาก
การเรียนทางไกลทวั ๆ ไป ก็คือการนาํรูปแบบการติดต่อสือสารแบบ 2 ทางมาใชป้ระกอบในการ
เรียนเพือเพิมความสนใจ ความตืนตวัของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนให้มากยิงขึน เช่น ในระหวา่งเรียน
ถา้มีคาํถาม ซึงเป็นการทดสอบยอ่ยในบทเรียน เมือคาํถามปรากฏขึนมา ผูเ้รียนก็จะตอ้งเลือกคาํตอบ
และส่งคาํตอบกลบัมายงัระบบในทนัที เหตุการณ์ดงักล่าวจะทาํให้ผูเ้รียนรักษาระดบัความสนใจใน
การเรียนไดเ้ป็นระยะเวลามากขึน นอกจากนีวตัถุประสงค์สําคญัอีกประการของการติดต่อแบบ 2 
ทางก็คือ ใชเ้ป็นเครืองมือทีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดติ้ดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลียนความ
คิดเห็นระหวา่งตวัผูเ้รียนกบัผูส้อน และระหวา่งผูเ้รียนกบัเพือนร่วมชนัเรียนคนอืน ๆ โดยเครืองมือ
ทีใชใ้นการติดต่อ สือสาร อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี 

1.4.2.1.1 ประเภท real – time ไดแ้ก่ chat (message, voice), white 

board/text slide, real-time annotations, interactive poll, conferencing และอืน ๆ 

1.4.2.1.2 ประเภท non real – time ไดแ้ก่ web-board, e-Mail 
1.4.2.2 การสอบ/วดัผลการเรียน โดยทวัไปแลว้การเรียนไม่วา่จะเป็นการเรียนใน

ระดบัใด หรือเรียนวิธีใดก็ย่อมตอ้งมีการสอบหรือการวดัผลการเรียนเป็นส่วนหนึงอยู่เสมอ การ
สอบหรือการวดัผล การเรียนจึงเป็นส่วนประกอบสําคญัทีจะทาํให้การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการ
เรียนทีสมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชาจาํเป็นตอ้งวดัระดบัความรู้ก่อนเขา้เรียน เพือให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก
เรียนในบทเรียนหรือหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัเขามากทีสุด ซึงจะทาํให้การเรียนทีจะเกิดขึนเป็นการ
เรียนทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เมือเขา้สู่บทเรียนในแต่ละหลกัสูตรก็จะมีการสอบย่อยทา้ยบท และ
การสอบใหญ่ก่อนทีจะจบหลกัสูตร ระบบบริหารการเรียนจะเรียกขอ้สอบทีจะใช้มาจากระบบ
บริหารคลงัขอ้สอบ (test bank system) ซึงเป็นส่วนย่อยทีรวมอยู่ในระบบบริหารการเรียน (e-

Learning Management System – e-LMS) 
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1.5 ประโยชน์ของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
1.5.1 ดา้นการพฒันาบุคลากร การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นวิธีการทีไดรั้บการ

ยอมรับวา่สามารถพฒันากาํลงัคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เนืองจากมีประโยชน์ ดงันี (มนตช์ยั เทียน
ทอง, 2546 : 50 – 52) 

1.5.1.1 ความสะดวก (convenient) สามารถจดัการเรียนการสอนให้กบั
ผูเ้รียนไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที เพียงแต่อาศยัการเชือมต่อกบัเครือข่ายเท่านนั 

1.5.1.2 ความสัมพนัธ์กับปัจจุบัน (relevant) สามารถปรับเปลียนการ
เรียนการสอนให้มีเนือหาตามสถานการณ์ปัจจุบนัได ้โดยเฉพาะการฝึกอบรมทีตอ้งการความรู้ใหม่ 
ๆ 

1.5.1.3 ความรวดเร็วทนัการ (immediate) ผูเ้รียนสามารถใช ้mouse เพือ
ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนไดท้นัทีโดยไม่มีเงือนไข 

1.5.1.4 ความเป็นเลิศของระบบ (excellent) สามารถนาํเสนอเนือหาสาระ
และระบบการจดัการทีเป็นเลิศ ทนัสมยั น่าสนใจ ทาํใหช้วนติดตามมากกวา่ระบบการเรียนการสอน
แบบปกติ สามารถจดัการบทเรียนตงัแต่เริมบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนไดค้รบสมบูรณ์ 

1.5.1.5 การมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) นอกจากมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน
และยบังสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนทีอยู่ต่างสถานทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพือร่วมกนัสร้าง
องคค์วามรู้ในลกัษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (collaborative learning system) ทาํให้การเรียน
การสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะคลา้ยการเรียนในหอ้งเรียนปกติมากขึน 

1.5.1.6 ความเป็นสหวิชาการ  ( interdisciplinary)  เ ป็นการเ รียน รู้ที
เกียวขอ้งกนัหลายวิชา หรือเรียกวา่ สหวิชาการ ซึงมีความหลากหลายมากกวา่การเรียนการสอนใน
ระบบปกติเนืองจากไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการสอนเหมือนชนัเรียนปกติ 

1.5.2 ด้านธุรกิจ การนาํ e-Learning มาใช้ในด้านธุรกิจจะได้ประโยชน์ ดงันี 
(Henderson, 2003 : 6) 

1.5.2.1 ประหยดัค่าใชจ่้าย (cost savings) องคก์รสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก นิตยสาร Training ระบุว่า 
สามารถประหยดัไดถึ้ง 50-70% เลยทีเดียว 
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1.5.2.2 คุณภาพการเรียน (learning quality) ผูเ้รียนไดรั้บความสะดวกในเรือง
เวลาเรียน และสามารถเรียนไดม้ากเท่าทีผูเ้รียนพอใจตามเวลาทีผูเ้รียนกาํหนด ซึงทาํให้ผลการเรียน
มีประสิทธิภาพมากขึน ต่างจากการเรียนในชนัเรียนตามเวลาทีกาํหนด 

1.5.2.3 การฝึกอบรมทาํไดใ้นเวลารวดเร็ว (rapid training roll-out) ช่วยลด
ระยะเวลาในการฝึกอบรมซึงต่างจากแบบเดิมทีตอ้งใช้เวลานานหากตอ้งการให้ทาํการอบรมได้
ทวัถึง ซึงจะไม่ทนัต่อโลกธุรกิจ 

1.5.2.4 เป็นตน้แบบให้กบัความรู้ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (coping with 

shortened knowledge lifecycles) แต่เดิมพนกังานจะใชท้กัษะและความรู้เดิมนนัเป็นเวลานาน ซึง
ต่างจากปัจจุบันทีเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทําให้ความรู้และทักษะถูก
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในหน่วยงานธุรกิจทีมีเทคโนโลยีทีทันสมัย ดังนันหลักสูตรแต่ละ
หลกัสูตรตอ้งถูกปรับเปลียนอยูเ่สมอเพือใหท้นัต่อการเขา้ถึง 

1.6 e-Learning กบัการพฒันาบุคลากร 

การจดัการความรู้ (knowledge management) เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบั e-Learning โดยมี
จุดมุ่งหมายในเรืองการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศทีจดัเป็นสินทรัพยข์ององคก์ร ให้กบัผูใ้ช้
ซึงเป็นผูที้มีทกัษะในการทาํงานเหล่านนั เปรียบไดค้ลา้ยกบัเป็นห้องสมุดเสมือน (virtual library) 
ซึงมีความแตกต่างจากห้องสมุดทัวไปทีจัดเก็บสารสนเทศเพือให้ผู ้ใช้ค้นหาตามทีต้องการ 
จุดประสงคส์าํคญัของการจดัการความรู้ไม่ไดอ้ยูที่เอกสารทีมีอยูห่รือจากฐานขอ้มูลขององคก์ร แต่
เป็นสิงซึงเป็นหัวใจสําคญัของการเรียนรู้ นนัคือ การเรียนรู้จะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือมีการแลกเปลียน
ความคิดเห็น ดังนัน  สิงทีเกิดจากการพูดคุยกันของพนักงาน การแลกเปลียนความเห็นกัน 
เช่นเดียวกบั ฐานความรู้ทีจดัเก็บไวแ้ละนาํออกมาใช้ไดโ้ดยใช้คาํสําคญัในการสืบคน้ ผูพ้ฒันา e-

Learning  จะตอ้งหาทางจดัเก็บและจดัการกบัเนือหาของบทเรียนเพือนาํเสนอให้กบัผูเ้รียนโดยใช้
แหล่งความรู้ทีมีการจดัเก็บไวแ้ลว้ เปรียบเสมือนกบัการเป็นนกัเดินป่าทีตอ้งการไปให้ถึงยอดเขา 
หากเรามีประสบการณ์ในการเดินป่า เราจะทราบถึงสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการเดินป่า เช่น เส้นทางต่าง ๆ 
สภาพภูมิอากาศหรือแมแ้ต่ความแตกต่างของสภาพร่างกายขณะเดินป่า หรือกาํลงัปีนเขา แต่ถา้เรา
ไม่เคยเดินป่า เราก็จาํเป็นตอ้งมีคนนาํทางในการเดินทางครังแรกของเรา การจดัการความรูเป็น
เครืองนาํทางให้เราเป็นผูเ้ดินป่าทีมีประสบการณ์ และ e-Learning  เปรียบเสมือนเป็นเครืองมือ 
(instruction) ช่วยผูที้ไม่เคยเดินป่าใหส้ามารถเดินป่าได ้(Henderson, 2003 : 24) 
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e-Learning  เป็นการจดัการหลกัสูตรเนือหาวิชาและการจดัการเรียนชนิด WBI ทีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัเนือหาบทเรียนและผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ตลอดจนมีการ
สร้างสภาวะแวดลอ้มให้กบัผูเ้รียนและผูส้อนให้เขา้ถึงฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิดโดยการใช้เวบ็เป็น
สือกลาง ทงันีผูเ้รียนตอ้งเป็น ผูค้วบคุมตนเองใน e-Learning  ผูส้อนสามารถใชใ้นการทาํบทเรียน
เป็นสือประสม (multimedia) ติดตามการเรียนของผูเ้รียน สร้างขอ้สอบ คลงัขอ้สอบ ประเมินผล
ของผู ้เ รียน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง  ผู ้เรียนสามารถใช้ติดต่อตังแต่เริมสมัครเรียน 
ลงทะเบียนเรียน ติดตามขอ้มูลการเรียนทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย (assignment) ส่งผูส้อน และติดต่อ
กบัผูส้อน ตลอดจนผูเ้รียนอืน ๆ ดว้ยช่องทางการสือสารต่าง ๆ เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
(พรรณดาว รัตชะถาวร, 2545 : 24) 

การนาํ e-Learning เขา้มาใชใ้นการพฒันาบุคลากรเป็นการขยายรูปแบบการเรียนการสอน
จากแบบเก่ามาสู่วิธีการกระจายความรู้ให้พนกังานเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล ซึงเป็นศูนยร์วมของการ
ประเทืองปัญญาและเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอน สามารถช่วยพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพใน
การแข่งขนัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต (Web Based Training – WBT) คือ การเรียนรู้ทางเวบ็ เป็นสิงที
ช่วยในการฝึกอบรมทีองคก์รสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ไดท้งัหมด สามารถทีจะเติมเต็มช่องวา่ง (gap) 
ดา้นทกัษะและความรู้หรือเป็นเสมือนผูส่้งสารพร้อมกบัลดค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรมไปในตวั 
สามารถปรับปรุงผลตอบแทนในการลงทุนและส่งมอบการฝึกอบรมแบบทนัเวลา (just-in-time 

training) (วรพจน์ พรหมสัตย, 2545 : 45) 

การเรียนการสอนเป็นการบริการอย่างหนึง วิธีการปัจจุบนัได้ใช้ประดยชน์จากเครือข่าย 
การสนองตอบการเรียนรู้จึงตอ้งเอืออาํนวยให้ผูเ้รยนไดใ้ช้ประโยชน์ หรือ แสวงหาปัจจยัแห่งการ
เรียนรู้ไดค้รบถว้น การเรียนผา่นเครือข่ายเขา้สู่ทรัพยากรต่าง ๆ ตอ้งกระทาํไดจ้ากหน้าจอของผูใ้ช ้
ตงัแต่การเขา้สู่ชนัเรียน การหยบิหนงัสือ การนาํเอาเอกสารคาํสอน รูปภาพทีนาํเสนอไปทบทวนได ้
การทาํแบบทดสอบ ประเมินผล ตลอดจนแสวงหาเอกสารเพิมเติม ก็สามารถกระทาํไดจ้ากหนา้จอ
ของผูเ้รียนเช่นกนั  e-Learning จึงเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการเรียนรู้ การสร้างทรัพยากรบุคคลทีมี
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ความรู้ความสามารถซึงเป็นเรืองสําคญัยิงของการพฒันาประเทศในปัจจุบนั (ยีน ภู่วรวรรณ และ
สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2546 : 52) 

การฝึกอบรมในชันเรียนผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ไปนังเรียนในชันเรียน ไม่ว่าจะมีความพร้อม
หรือไม่ ส่วนการฝึกอบรมแบบ e-Learning ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนดว้ยตนเอง และในแบบทีตนเองถนดั 
สามารถเรียนหรือหยุดไดต้ามตอ้งการพร้อมทงัสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลอืน ๆ ทีมีอยูม่ากมายใน
อินเทอร์เน็ต รวมทงัแลกเปลียนความรู้กบัเพือนร่วมชนั การเรียนแบบ e-Learning สามารถติดต่อ
กบัผูส้อนไดเ้ป็นการส่วนตวั และผูส้อนสามารถตอบกลบัมาได้รวดเร็วเช่นกนัหรืออาจติดต่อใน
เวลาเดียวกนัก็ได ้

ดงันัน เพือให้ทนัต่อความเปลียนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกิจ องค์กรจึงนาํการเรียน
แบบ e-Learning มาใช้ในการพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมเพือให้บุคลากรมีความพร้อมทนั
เสลาพร้อมกบัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และมีแนวโนม้ทีจะนาํมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ การ
สร้างทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ความสามารถมากยงิขึน 

1.7 แนวโนม้ของ e-Learning ในประเทศไทย 

ในอนาคตอนัใกล้การเรียนแบบ e-Learning ในเมืองไทยจะต้องมีมากขึน เนืองจากเป็น
วธีิการเรียนรู้ทีมีประโยชน์ในระยะยาวและไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ เพราะขอ้ไดเ้ปรียบของ 
e-Learning คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กที ทุกเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
ใชง้านง่าย การปรับเปลียนเนือหาทาํไดไ้ม่ยากสามารถกระจายความรู้ไดร้วดเร็ว และช่วยแกปั้ญหา
การขาดแคลนผูส้อน 

สําหรับประเทศไทยทียงัเป็นอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอนแบบนี คือ ค่านิยมและ
ความมีวินัยของผูเ้รียน ในความรู้สึกของคนไทยยงัตอ้งการให้มีอาจารยเ์ป็นผูส้อนเพราะจะไม่
คุน้เคยกบัการเรียนดว้ยตนเอง ตอ้งมีอาจารยเ์ป็นผูห้ยิบยืนขอ้มูลได ้รวมทงัเรืองความมีวินยัในการ
เรียนทีต้องปลูกฝังและใช้เวลาอีกระยะหนึง จึงจะทาํให้การเรียนแบบนีประสบผลสําเร็จได ้
นอกจากนีการสอนของอาจารยก์็เป็นจุดหนึงทีตอ้งใส่ใจในยุคปฏิรูปการศึกษาอาจารยจ์าํเป็นตอ้ง
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ปฏิรูปการสอนดว้ย ตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนให้มากขึน มีการเตรียมเนือหาการสอน ใช้วิธีการสอนที
น่าสนใจและเขา้ใจง่าย 

การเรียน e-Learning จะเป็นการเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ไดผ้ลมากยิงขึน แต่
คงไม่สามารถให้เรียนแบบ e-Learning ทงั 100% เพราะการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แมจ้ะมี
ขอ้ดีมากมาย แต่มีขอ้จาํกดัหลายอย่าง การเรียนในห้องเรียนแมจ้ะมีขอ้ด้อย แต่ก็มีขอ้ดีหลายขอ้ 
ทางออกทีดีคือน่าจะเลือกใช้ประโยชน์จาก e-Learning เพือเติมช่องว่างของการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนและกระตุน้การเรียนรู้ รูปแบบใหม่ในยคุขอ้มูลข่าวสารทีมีเด็กเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพมากขึน 

2.  แนวคิดเกียวกับการเลือนตําแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน บมจ .
ธนาคารกรุงไทย 

 2.1 หลกัการและเหตุผลในการนาํ Competency - Based Management มาใชใ้นการบริหาร
บุคคล  

 เป็นทีทราบกนัแล้วว่าทรัพยากรทีสําคญัในองค์กรนันก็คือ “คน” ซึงจะเป็นผูข้บัเคลือน
องคก์รไปสู่เป้าหมาย ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนันอกจากจะแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีกนั
อยา่งมากแลว้ แต่ทีสําคญักวา่คือการมีบุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญในอาชีพ นบัเป็นปัจจยัที
สําคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจ ดงันันการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรืองทีมี
ความสําคัญอย่างมากขององค์กร และผูบ้ริหารทุกระดับทีต้องเอาใจใส่ต่อการพฒันาความรู้ 
ความสามารถให้แก่บุคลากร เพือเป็นกาํลงัสําคญัให้แก่องค์กรในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมนัคง 
และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สําหรับธนาคาร ได้นําเครืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ หรือ
ความสามารถในการปฏิบติังานทีเรียกวา่ “Competency - Based Management” (CBM) มาใชเ้พือ
เพิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจดัการ ตงัแต่ปี 2547 โดยไดใ้ชใ้นการบริหารงาน
บุคคลดา้นต่าง ๆ มาระยะหนึงแลว้ เช่น การสรรหาคดัเลือก การพฒันาพนกังาน การวางแผนอาชีพ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพฯ และสําหรับการเลือน
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ตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหน้า ธนาคารไดน้าํมาใช้ในการพิจารณาเลือนตาํแหน่งพนักงาน
สาขา และตาํแหน่งงานด้านบริหารในบางตาํแหน่งแลว้ เพือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารเป็นมาตรฐานเดียวกันทัวทังองค์กร ธนาคารจึงนําหลักการ “Competency Base 

Management” มาใชใ้นการพิจารณาเลือนตาํแหน่งพนกังานตามเส้นทางความกา้วหนา้ ปี 2550 เป็น
ตน้ไป ในทุกหน่วยงานของธนาคารอยา่งเตม็รูปแบบ 

 2.2 ประโยชน์จากการนาํ “Competency Base Management” มาใชใ้นการเลือนตาํแหน่ง
ตามเส้นทางความกา้วหนา้ 

  2.2.1 ต่อธนาคาร  

   2.2.1.1 สร้างความเขม้แข็งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดทวัทงัองค์กร 
โดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัใหค้วามสาํคญั และมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลในดา้นต่าง ๆ 

 2.2.1.2 พฒันาแนวทางในการพิจารณาความก้าวหน้าของพนักงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทวัทงัองคก์ร 

 2.2.1.3 ธนาคารมีทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการ
แข่งขนั และการดาํเนินธุรกิจ 

2.2.2 ต่อพนกังาน 

 2.2.2.1 พนกังานมีความชดัเจนในเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 2.2.2.2 พนกังานมีทกัษะ ความรู้ และความเชียวชาญในการปฏิบติังานมากขึน และ
ส่งผลต่อการมีทศันคติทีดีต่อการปฏิบติังานในธนาคาร 

 2.2.2.3 พนกังานสามารถวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพตามความรู้ ความสามารถ
ของตนเองได ้
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 2.3 การเลือนตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหนา้ของพนกังาน 

  2.3.1 ลกัษณะการเลือนตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหน้าของพนกังาน แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ ดงันี 

   2.3.1.1 การเลือนตาํแหน่งเพือปฏิบติังานในตาํแหน่งงานดา้นบริหารทีมีอตัราและ
องคก์รรองรับ 

 2.3.1.2 การเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ 

2.3.2 คุณสมบติัเบืองตน้ ในการพิจารณาเลือนตามเส้นทางความกา้วหนา้ทงั 2 ลกัษณะ
ขา้งตน้ คุณสมบติัเบืองตน้ ไดแ้ก่ 

 2.3.2.1 อายงุานในตาํแหน่งงานปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 2.3.2.2 ประเมินผลการปฏิบติังาน ยอ้นหลงั 2 ปี เฉลีย ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

 2.3.2.3 วนัลามาสาย ยอ้นหลัง 2 ปี โดยแต่ละปี จาํนวนวนัลากิน และลาป่วย ไม่
เกิน 15 วนั เวน้แต่ เป็นการลาเนืองจากเจ็บป่วยต่อเนือง หรือเขา้รับการผ่าตดัอนัเนืองมาจากการ
เจบ็ป่วย หรือ ประสบอุบติัเหตุ ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน 

 2.3.2.4 ประวติัทางวินยั ตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งถูกลงโทษทางวินยั หากพน้จากการถูก
ลงโทษทางวินัยแล้ว จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ดงันี พนัจากการภาคทณัฑ์ พน้จากการถูกลงโทษตดั
เงินเดือนเป็นเวลา 2 ปี และ พน้จากการถูกลงโทษระงบัการขึนเงินเดือน หรือลดเงินเดือนเป็นเวลา 3 
ปี โดยการลงโทษทางวนิยัทุกกรณีใหน้บัตงัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดการถูกลงโทษ 

 2.4 การเลือนตาํแหน่งเพือปฏิบติังานในตาํแหน่งงานด้านบริหารทีมีอตัราและองค์กร
รองรับ 

 การเลือนตาํแหน่งเพือปฏิบัติงานในตาํแหน่งงานด้านบริหารทีมีอตัราและองค์กร
รองรับ หมายถึงการเลือนตาํแหน่งไปปฏิบติังานในตาํแหน่งงานทีมีหนา้ทีความรับผิดชอบดา้นการ
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บริหารงาน ทีได้ถูกกาํหนดไวใ้นโครงสร้างองค์กร และมีการกาํหนดจาํนวนอตัราพนักงานทีจะ
ปฏิบติังานไวใ้นตาํแหน่งงานนนั ๆ อยา่งชดัเจน โดยจดัแบ่งพนกังานออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี 

  2.4.1 กลุ่มหวัหนา้งาน ไดแ้ก่ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการฝ่ายและผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการศูนย ์
หวัหนา้ส่วน ผูบ้ริหารงาน รองผูจ้ดัการบริการลูกคา้ รองผูจ้ดัการธุรกิจและการตลาด 

   2.4.1.1 หน่วยงานสาํนกังานใหญ่ 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

หวัหนา้ส่วนหรือเทียบเท่า 
เจา้หนา้ทีอาวโุส 

หัวหน้าส่วน  ผู ้บริหารงานหรือ
ผูจ้ดัการศูนย ์

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารงาน 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
หวัหนา้ส่วน ผูบ้ริหารงาน 

หัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่า ในงานด้านสินเชือซึง
องค์กรไม่มีตาํแหน่งงานหัวหน้าส่วน ผูบ้ริหารงาน 
รองรับ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย และผูบ้ริหาร 

 

   2.4.1.2 หน่วยงานสาขา 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

ผูช่้วยผูจ้ดัการบริการลูกคา้ 
เจา้หนา้ทีอาวโุส 

รองผูจ้ดัการบริการลูกคา้ หรือ รอง
ผูจ้ดัการธุรกิจและการตลาด 
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กระบวนการในการพิจารณา : กลุ่มหวัหนา้งาน 

 1. เมือมีตาํแหน่งว่าง หน่วยงานภายในสายงานเสนอรายชือพนกังานทีมีคุณสมบติัตาม
ตาํแหน่งงานทีวา่ง และผ่านการประเมินทกัษะ ความรู้ (Self learning) ตามตาํแหน่งงานทีธนาคาร
กาํหนดมายงัสายงาน สาํหรับตาํแหน่งผูจ้ดัการศูนย ์อาจจะใชว้ธีิการประกาศรับสมคัร 

 2. สายงานทีมีตาํแหน่งงานว่าง ตรวจสอบผลการประเมินทกัษะ ความรู้ (Self learning) 
ของพนกังานทีหน่วยงานเสนอชือ ตามทีฝ่ายพฒันาพนกังานจดัส่งให ้

 3. คณะอนุกรรมการพนักงานของสายงานประเมินทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Management Competency) แลว้สรุปผลการคดัเลือกโดยเรียงลาํดบัเสนอไม่เกิน 3 คน ส่งฝ่ายการ
พนกังาน 

 4. ฝ่ายการพนักงานเสนอรายชือ และขอ้มูลทีเกียวขอ้ง ของผูที้ได้รับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการพนกังานของสายงานต่อคณะกรรมการพนกังานเพือพิจารณา 

 5. กรรมการผูจ้ดัการอนุมติั 

  2.4.2 กลุ่มหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการฝ่าย ผู ้บริหารฝ่าย 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารสาํนกั ผูจ้ดัการสํานกังานเขต ผูจ้ดัการสํานกังานธุรกิจ ผูจ้ดัการสํานกังาน
กลนักรองสินเชือธุรกิจ ผูจ้ดัการสาํนกังาน.. (อืน ๆ) ผูจ้ดัการสาขา 
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   2.4.2.1 หน่วยงานสาํนกังานใหญ่ 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า 
หวัหนา้ส่วนหรือเทียบเท่า 

ผูจ้ดัการสาํนกังานธุรกิจ หรือ 

ผู ้จ ัดการสํ านัก งานกลันกรอง
สินเชือธุรกิจ หรือ 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน อืน ๆ 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย และผูบ้ริหาร 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า ในงานดา้นสินเชือ
ซึงองคก์รไม่มีตาํแหน่งงานรองผูอ้าํนวยการฝ่าย และ
ผูบ้ริหารรองรับ 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย หรือ 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารสาํนกั 

 

   2.4.2.2 หน่วยงานสาขา 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

รองผูจ้ดัการบริการลูกคา้ 
รองผูจ้ดัการธุรกิจและการตลาด 

รองผูจ้ดัการบริการลูกคา้ ผูบ้ริหารสาขายอ่ย 

หัวหน้าส่วน หรือผูจ้ดัการศูนยห์รือเทียบเท่า ทีผ่าน
การทดสอบในงานดา้นบริการลูกคา้ (OTCM/CSM) 
หรือ สินเชือธุรกิจ (SBA/BMM) ครบถว้น 

พนักงานทีเคยดาํรงตาํแหน่งในระดบัหัวหน้าแผนก
ของสาขา 

ผูจ้ดัการสาขา 

ผูจ้ดัการสาขา 
ผูที้เคยดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขามาก่อน 

ผูจ้ดัการสาํนกังานเขต 
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กระบวนการในการพิจารณา : กลุ่มหวัหนา้หน่วยงาน 

 1. เมือมีอตัราวา่งธนาคารดาํเนินการประกาศรับสมคัร 

 2. ธนาคารดาํเนินการประเมินความรู้ในงาน (Technical Competency) ความรู้ดา้นการ
บริหาร 

 3. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทีธนาคารแต่งตงั 

 4. กรรมการผูจ้ดัการอนุมติั 

เกณฑต์ดัสินผลการพิจารณาคดัเลือก : กลุ่มหวัหนา้หน่วยงาน 

 1. มีคุณสมบติัเบืองตน้ตามคุณสมบติัตาํแหน่งงานทีธนาคารกาํหนด  
 2. ผา่นการประเมินความรู้ในงาน ความรู้ดา้นการบริหาร และผลการทดสอบทางจิตวทิยา 
(Psychometric Test) ตามเกณฑที์ธนาคารกาํหนด 

 3. ไดรั้บคะแนนผลการสัมภาษณ์ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

หมายเหตุ : 

 1. ผูที้ผ่านการคดัเลือกตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา ตอ้งเขา้รับการอบรมตามทีธนาคารกาํหนด 
ก่อนปฏิบติังานในตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา 
 2. ผูผ้่านการคดัเลือกตาํแหน่งผูจ้ดัการสํานักงานเขต ผูจ้ดัการสํานักงานธุรกิจ ผูจ้ดัการ
สํานกังานกลนักรอง สินเชือธุรกิจ ธนาคารจะขึนบญัชีสํารองไวส้ําหรับดาํรงตาํแหน่งทีว่าง เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีประกาศผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5 การเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ 

  การเลือนตาํแหน่งตามความสามารถเป็นการเลือนตาํแหน่งให้กับพนักงานทีมีการ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในงานอยู่เสมอ และได้ทุ่มเทกาํลังกาย กาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่ธนาคาร ซึงก่อใหเ้กิดผลงานสูงสุด ทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพา โดยจดัแบ่งเป็น 
2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัพนกังาน และระดบัหวัหนา้หน่วยงาน  

  ทงันี เพือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาขององคก์รงาน การเลือน
ตาํแหน่งตามความสามารถของพนักงานในหน่วยงาน จะสามารถเลือนได ้1 ระดบัจากตาํแหน่ง
ปัจจุบนั โดยสูงสุดไม่เกินกวา่ตาํแหน่งตามองคก์รทีสังกดั ดงันี 
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- พนักงานทีเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาของหัวหน้า ในระดับองค์กร งาน สาขา ศูนย ์
เลือนไดสู้งสุดในระดบัหวัหนา้ส่วน 

- พนกังานทีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหัวหนา้ ในระดงัองค์กร สํานกังาน เลือนได้
สูงสุดในระดบัรองผูอ้าํนวยการฝ่าย 

- พนกังานทีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหวัหน้า ในระดงัองค์กร ฝ่าย สํานกั เลือนได้
สูงสุดในระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  สําหรับพนกังานในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางดา้นรักษาพยาบาล ทีมีใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือใบประกอบโรคศิลป์ หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพทางการแพทย ์ทีจะเลือนตาํแหน่ง
ตามความสามารถในสายวชิาชีพ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนกังาน 

   การเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัพนกังาน 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

เจา้หนา้ทีปฏิบติัการ เจา้หนา้ที 

เจา้หนา้ที เจา้หนา้ทีอาวโุส 
เจา้หนา้ทีอาวโุส หวัหนา้ส่วน 
หวัหนา้ส่วน 

หวัหนา้ส่วน ผูบ้ริหารงาน 
รองผูอ้าํนวยการฝ่าย 

หวัหนา้ส่วน ผูบ้ริหารงาน รองผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารงาน 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัพนกังาน ประกอบดว้ย 3 
ส่วนสาํคญั ดงันี 

 ส่วนที 1 ดา้นความรู้ ความสามารถตาม Core, Technical และ Management Competency 

 ส่วนที 2 ดา้นความพร้อม และความทุ่มเทในการปฏิบติังาน 

 ส่วนที 3 ดา้นทศันคติต่อองคก์ร ต่องานทีรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการปฏิบติังาน และ
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

กระบวนการเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัพนกังาน 

 ผูที้ผา่นการประเมินทกัษะ ความรู้ (Self – Learning) ครบทุกหวัขอ้ และไม่อยูร่ะหวา่งถูก
ลงโทษทางวนิยัหรือหากพน้จากการถูกลงโทษทางวนิยั ตามเกณฑที์ธนาคารกาํหนด ธนาคารจะ
ดาํเนินการ ดงันี 
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  1. สายงานทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ประมวลผลคะแนน ส่วนที 1 ส่วนที 2 และ ส่วนที 
3      

 2. คดัรายชือผูที้มีผลคะแนนรวม ส่วนที 1 และส่วนที 2 ตงัแต่ 80% ขึนไป ส่งใหแ้ต่ละสาย
งาน 

 3. คณะอนุกรรมการพนกังานของแต่ละสายงาน ประเมินส่วนที 3 เฉพาะขอ้ 3.1 

 4. สรุปผลคะแนนทงั 3 ส่วน เสนอคณะกรรมการพนกังาน 

 5. กรรมการผูจ้ดัการอนุมติั 

 

   การเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัหวัหนา้หน่วยงาน 

 

ตําแหน่งปัจจุบัน เลอืนเป็น 

ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการสาขาอาวโุส 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย และผูบ้ริหาร 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย (งานดา้นสินเชือ) 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย1 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน ผู้ อ ํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย  ผู้ บ ริ ห า ร
สาํนกังาน 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารสาํนกังานเขต ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหาร
สํานักงานเขต (สามารถเลือนใน
ระดับผู ้อ ํานวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้ บ ริ ห า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต ไ ด ้
เนืองจากโครงสร้างตาํแหน่งงาน
ของสายงานเครือข่ายไม่มีอตัราใน
ระดับผูอ้ ํานวยการฝ่าย ผูบ้ริหาร
ฝ่าย รองรับ) 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารสาํนกั ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหาร
สาํนกั 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหาร
ฝ่าย 
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัหวัหนา้หน่วยงานประกอบดว้ย 2 
ส่วนสาํคญั ดงันี 

 ส่วนที 1 ดา้นความพร้อม และความทุ่มเทในการปฏิบติังาน 

 ส่วนที 2 ดา้นทศันคติต่อองคก์รต่องานทีรับผิดชอบ และความผกูพนัต่อองคก์ร 
     

กระบวนการเลือนตาํแหน่งตามความสามารถ : ระดบัหวัหนา้หน่วยงาน 

 1. ผูบ้งัคบับญัชาเสนอชือพนกังานทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนด 

 2. สายงานทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ประมวลผลคะแนน ผูที้ไดรั้บเสนอชือจากขอ้มูลทีมี
อยูใ่นระบบคือ ส่วนที 1 ส่วนที 2  
 3. คณะอนุกรรมการพนกังานของแต่ละสายงาน ประเมินผล ส่วนที 2  
 4. สรุปผลคะแนนทงั 2 ส่วน เสนอคณะกรรมการทีธนาคารแต่งตงั 

 5. กรรมการผูจ้ดัการ อนุมติั 
 ทงันี การพิจารณาเพือเลือนตาํแหน่งตามความเส้นทางความกา้วหนา้ ธนาคารจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อธนาคารเป็นสาํคญั     
 
3. แนวคิดเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตวัแปรหลกัทีสาํคญัคือประชากรในการศึกษาซึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซึงนกัการตลาดไดค้าดการณ์ไวว้า่กลุ่มตวัอยา่งเหล่านีมีแนวโนม้ทีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต 
การสาํรวจถึงความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งทีแตกต่างกนัออกไป สามารถทาํใหท้ราบไดว้า่กลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการหรือมีการตอบสนองต่อสินคา้และบริการแตกต่างกนัหรือไม่ 
คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองในสินคา้และบริการ
อยา่งไร โดยการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคสาํหรับการทาํการวจิยัครังนีจะใช้
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เขา้มาเป็นตวัแปรตน้ในการทาํการวจิยั 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ ครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเป็นเกณฑ์ทีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีสําคญัและสถิติทีวดัได้ ของประชากรทีช่วยกาํหนด



28 

 

ตลาดเป้าหมายได้ลักษณะดังกล่าวมี ความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะเกียวพันกับอุปสงค ์
(Demand) ในตวัสินคา้ทงัหลาย การเปลียนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีให้เห็นถึงการเกิดขึนของ
ตลาดใหม่ และตลาดอืนก็จะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีสําคญัมี
ดงันี (George E.Belch and Michael A.Belch 2005 : 35) 

3.1 อายุ (Age) บุคคลทีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการทีแตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชนั ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะ
สนใจสินคา้ทีเกียวกบัการรักษาสุขภาพ ซึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มตามพฤติกรรมทีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดด้งันี 

3.1.1 กลุ่มวยักลางคนจนถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุคือผูที้มีอายุตงัแต่ 45 ปีขึนไป โดยกลุ่มนี
ในปัจจุบนัจะมีพฤติกรรมในการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการจากยุคทีผ่านมา กล่าวคือจะมี
อาํนาจในการตดัสินใจในการบริโภคมากกว่าเมือก่อนเนืองจากมีรายได้ และมีการวางแผนการ
ลงทุนทีดี มีความทนัสมยัและรับฟังข่าวสารข้อมูลอยู่สมาํเสมอ กลุ่มวยักลางคนและผูสู้งอายุมี
แนวโนม้ทีจะตดัสินใจซือสินคา้และบริการจากประสบการณ์และมีความเชือมนัในตนเองมากกว่า
การเชือข้อมูลภายนอก เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และส่วนใหญ่อิทธิพลของคนใน
ครอบครัวจะมีผลต่อการตดัสินใจซือของคน กลุ่มนีตาํกว่าคือกลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอายุมี
แนวโนม้จะตดัสินใจซือสินคา้ทีรู้จกัและตรายีห้อทีคุน้เคยมากกวา่การจะยอมรับสิงใหม่ นอกจากนี
ยงัพบวา่กลุ่มนีมีความอ่อนไหวในเรืองราคานอ้ย โดยยนิดีจ่ายแพงขึนสาํหรับสินคา้หรือบริการทีดี 

3.1.2 กลุ่มหนุ่มสาวจนถึงวยักลางคน คือ ผูที้มีอายุระหวา่ง 20 – 45 ปี คนกลุ่มนีมี
เหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน ไม่ค่อยยึดติดกับตราสินค้าทีหรูหรือมีราคาแพง โดยมี
พฤติกรรมทีน่าสนใจคือ เลือกตามยีห้อของตนเอง คนกลุ่มนีมองสินคา้ตรายีห้อทีถูกลงกวา่ยีห้อหรู
ทีนิยมใชใ้นกลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะอาํนาจซือไม่เพียงพอ แต่สิงทีกลุ่มนีแสดงออกมา
ไม่ไดอ้ยู่ในลกัษณะทีมีปมด้อย แต่พยายามสร้างแนวโน้มของกลุ่มตนเองว่าตรายีห้อทีเลือกเป็น
ตวัแทนของความทนัสมยั และสร้างความรู้สึกเชิงลบกบัตรายีห้อหรู ๆ ว่าเป็นเรืองไร้สาระของคน
รวย 

3.1.3 กลุ่มวยัรุ่น คือผูที้มีอายรุะหวา่ง 13 – 22 ปี คนกลุ่มนีค่อนขา้งมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจซือสูง และใชเ้วลาในการตดัสินใจซือสัน ไม่ค่อยรอบคอบในการซือ เพราะรายไดท้งัหมด
ส่วนใหญ่มาจากผูป้กครอง วยัรุ่นมักมีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อกันและกันในการสร้างค่านิยมและรูปแบบแนวคิดใหม่ เช่น การแต่งตัว สถานที
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ท่องเทียว รวมถึงทงัชนิดและตราสินคา้ของสินคา้ทีซือ โดยดาราวยัรุ่นทีชืนชอบทงัดาราไทยและ
ดาราต่างประเทศลว้นมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ 

3.2 เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีมีความสําคญัในเรืองของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ
เพศทีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในเรืองการเลือกสินคา้ทีบริโภคต่าง ๆ 
กนั โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรืองของการได้รับการเลียงดู การปลูกฝังนิสัยมาตงัแต่ในวยัเด็ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึงมีวฒันธรรมในการเลียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงทีแตกต่างกนัอยา่งมาก 
โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเลียงให้มีความกล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพือจะได้เป็น
หวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเลียงดูในลกัษณะทีให้สงบเสงียมและเป็นผูต้ามหรือ
เป็นภรรยาทีดี ทาํใหมี้พฤติกรรมทีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น จากทีกล่าวมาจึง
อาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มทีจะเป็นผูต้ ัดสินใจซือสินค้าและบริการของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะสินคา้ทีเป็นเครืองใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสูง ถึงแมว้่าใน
ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงในดา้นสังคมวฒันธรรมไปบา้ง แต่ก็ยงัคงมีความแตกต่างในพฤติกรรม
การซือของเพศหญิงและเพศชายอยูไ่ม่นอ้ย 

3.3 สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย ซึงในอดีตถึงปัจจุบนั
เป็นเป้าหมายทีสําคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคญัมาก
ยงิขึนในส่วนทีเกียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซือ
ทีแตกต่างกัน เช่น ผูที้หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย จะเลือกแต่งกายด้วยเสือผา้ทีหรูหรา ทนัสมยั มี
เอกลกัษณ์สวยงามเหนือระดบั 

3.4 การศึกษา (Education) ผูที้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูที้มีการศึกษาตาํ เนืองจากผูที้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพทีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูที้มี
การศึกษาตาํ จึงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคสินคา้ทีมีคุณภาพมากกวา่ 

3.5 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ
สินคา้และบริการทีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซือสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ
และสินคา้ทีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานทีทาํงานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซือ
สินคา้เพือเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซือสินคา้ทีจาํเป็น นกัธุรกิจก็จะซือสินคา้เพือสร้าง
ภาพพจน์ให้กับตนเอง เป็นตน้ นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษทัเป็นที
ตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือทีจะจดัเตรียมสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
เหล่านีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.6 รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการทีเขาตัดสินใจซือ สถานภาพเหล่านี
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ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซือ และทศันคติเกียวกบัการจ่ายเงิน ดงันนั นกัการ
ตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เนืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจการซือ คนทีมี
รายไดต้าํจะมุ่งซือสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนทีมีรายไดสู้ง
จะมุ่งซือสินคา้ทีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนน้ทีภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้นัน ถือได้ว่าเป็นตวัแปรหนึงทีสําคญัทีสุดทีนิยม
นาํมาใชใ้นการวดัส่วนแบ่งตลาดและเมือนาํมาเชือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคแลว้นนั จะสามารถทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึน และทาํ
ใหก้ารกาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน และมีประสิทธิผลมากยงิขึน 

4. ประวตัิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

จากการ ศึกษาข้อมูลธนาคารจาก เว็บไซต์ของ  บมจ .ธนาคารก รุงไทย  พบว่ า 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั  เริมเปิดดาํเนินการครังแรก เมือวนัที 14 มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการ
ของธนาคารเกษตร จาํกดั และธนาคารมณฑล จาํกดั ซึงเป็นธนาคารพาณิชยที์มีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้ชือใหม่ว่า "ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั" ใชชื้อภาษาองักฤษวา่"KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช ้สัญลกัษณ์ "นกวายุภกัษ์" ซึง
เป็นเครืองหมายของกระทรวงการคลงั เป็นสัญลกัษณ์ประจาํของธนาคารจนถึงปัจจุบนั  

ในระยะแรกของการก่อตงั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ได้ใช้สถานทีสํานักงานใหญ่ของ
ธนาคารเกษตร จาํกดั ซึงตงัอยู่ทีถนนเยาวราช เป็นทีทาํการสํานกังานใหญ่ มีสาขารวม 81 แห่ง 
จาํนวนพนกังาน 1,247 คน ยอดสินทรัพยร์วม 4,582.10 ลา้นบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ลา้น
บาท และทุนจดทะเบียน 105 ลา้นบาท วตัถุประสงค์ของการรวมธนาคารทงัสอง เพือให้เป็น
ธนาคารของรัฐทีมีฐานะทางการเงินทีมนัคง สามารถคุ้มครองผูฝ้ากเงินและบริการลูกค้าได้
กวา้งขวางขึน ตลอดจนสามารถอาํนวยประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดม้ากขึนดว้ย 

ผลการดาํเนินงานของธนาคารไดข้ยายตวัเติบโตขึนมาเป็นลาํดบั ทาํให้อาคารสํานกังาน
ใหญ่เดิมคบัแคบลงจนเกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตวัในการปฏิบติังาน ธนาคารจึงไดย้า้ยทีทาํ
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การสาํนกังานใหญ่ มาตงัอยู ่ณ อาคารเลขที 35 ถนนสุขุมวิท เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2525 และได้
ใชเ้ป็นทีทาํการสาํนกังานใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั 

วนัที 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินของธนาคารสยาม 
จาํกดั มาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลงั เนืองจากการดาํเนินธุรกิจของธนาคารสยามมี
ปัญหาหลายดา้นทีไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาอนัสัน ทาํใหเ้ป็นภาระทีรัฐบาลจะตอ้งจดัการให้
ความช่วยเหลือ ซึงไม่ทราบวา่จะสินสุดเมือใด และหลงัจากการรวมกบัธนาคารสยามแลว้ ทาํให้
ธนาคารกรุงไทยมีสินทรัพยม์ากเป็นอนัดบัสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบายการเงิน
การคลงัของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น "ธนาคารนาํ" (Lead Bank) ได ้

ปี 2531 ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งเดียวทีมีสาขาและเครือง ATM อยูค่รบทวั
ทุกจงัหวดัของประเทศ และยงัมีแผนงานขยายสาขาเพิมขึนอีก โดยเนน้การเปิดสาขา ในเขตรอบ
นอกทีความเจริญกาํลงัขยายตวัออกไป และในปีเดียวกนันีธนาคารไดน้าํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงนบัเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งแรก โดยมีการซือ–ขายหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปี 2532 และปี 2533 มีการเปิดตวับตัรเครดิตกรุงไทย นอกจากนียงัเป็น
สถาบันแห่งแรกในประเทศทีนําระบบเครือข่ายสือสารข้อมูล  (K–NET) มาใช้  ปี 
2534  ธนาคารกรุงไทยไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นบริษทัดีเด่นประจาํปี 2534 

ช่วงปี 2535 – 2538 เรียกไดว้า่เป็นยุคพฒันาสู่โลกาภิวตัน์ มีการปรับปรุงพฒันาโครงสร้าง
ขององคก์รทีเรียกวา่ Reengineering มีความเติบโตในทุกๆ ดา้น อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ทงัทางดา้นเงินฝากและเงินให้สินเชือ ดว้ยกลยุทธ์ดา้นการตลาดนโยบาย Top 15 ทาํให้เขา้ถึงลูกคา้
รายใหญ่ 15 รายของแต่ละจงัหวดั นอกจากนียงัมีการใชน้โยบายการติดตามหนี การพฒันาบุคลากร 

ตลอดจนการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปลียนระบบคอมพิวเตอร์ Online P-6000 

เป็น P-9000 เพือเพิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ซึงความเติบโตในทุกๆ ดา้นเป็นผลให้ทีประชุม
คณะรัฐมนตรีเมือวนัที 26 กนัยายน 2538 อนุมติัให้ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที 1 แห่ง
แรกของประเทศไทย ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2538 เป็นตน้ไป 

ปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตาํขึนภายในประเทศ และไดส่้งผลกระทบให้สถาบนัการเงิน
จาํนวนมาก ตอ้งถูกสังปิดกิจการ ทางการไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเนือง และเมือวนัที 14 

สิงหาคม 2541 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั นายธารินทร์ นิมมานเหมินท ์ไดป้ระกาศมาตรการ
ฟืนฟูระบบสถาบนัการ เงิน โดยให้ธนาคารกรุงไทยรับโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินทีดีของธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยก์าร และรับโอนสิน ทรัพย ์หนีสิน สาขาและพนักงานของธนาคารมหานคร 
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พร้อมให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ลา้นบาท เป็น 219,850 ลา้นบาท เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหก้องทุนเพือการฟืนฟูระบบ สถาบนัการ เงิน เพือรองรับการควบโอนกิจการในครัง
นี 

  ปี 2544-2546 ฐานะการเงินของธนาคารมีความแข็งแกร่งมากขึน ภายหลงัการโอน
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไปยงับริษทับริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จาํกดั มีการปรับโครงสร้างขององคก์ร
ครังใหญ่ เพือเอือต่อการสร้างและขยายขนาดของสินทรัพย ์การสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเนือง และลด
ตน้ทุนการดาํเนินงาน พร้อมกนันนั ได้มีการกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือเสริมสร้างฐานะของ
ความเป็นธนาคารพาณิชยช์นันาํของประเทศ โดยเนน้ระบบควบคุมการบริหารความเสียงทุกดา้น
อยา่งต่อเนือง นอกจากนีธนาคารยงัไดเ้ป็นกลไกสําคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจไทยให้ฟืนตวัอยา่ง
รวดเร็ว โดยเป็นแกนนาํในการปล่อยสินเชือเขา้สู่ระบบ มีการให้สินเชือแก่องคก์รภายใตก้ารดูแล
ของรัฐ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ควบคู่ไปกบัการให้บริการแก่ลูกคา้
ทวัไป และมีการเปิดใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้พิเศษ ไดแ้ก่ธนาคารชุมชนและธนาคารอิสลาม 

ปี 2548 ธนาคารกา้วสู่การเป็น The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อยา่งเต็มตวั 
มีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใช้บริการของธนาคารไดจ้าก
ทุกที ทุกช่องทาง และทุกเวลาตลอด 24 ชวัโมง โดยไม่มีวนัหยุด ได้มีปรับเปลียนภาพลกัษณ์
ช่องทางต่างๆ ในการบริการให้สดใส ทนัสมยั เพือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ และ
เพิมเครือข่ายและขยายช่องทางในการให้บริการกบัลูกคา้กระจายไปตามแหล่งชุมชน นอกจากนีใน
ปี 2548 ไดอ้อกบริการและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น โครงการ KTB Exporter Club บริการโอนเงินด่วน 
KTB Speed Cash Transfer บริการเงินฝากระยะยาว 48 เดือน 

ในปี 2549 ธนาคารยงัคงให้ความสําคญักบัการเพิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเนืองและ
ยงัยืนภายใตว้ิสัยทศัน์ทีมุ่งสู่การเป็น The Convenience Bank และเพือให้เกิดความสมบูรณ์และ
ชดัเจน ธนาคารไดป้รับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัแผนแม่บททางการเงินและการบริหารจดัการตาม
แนวทาง Basel IIและการเป็น Processing Bank ซึงนาํเสนอการชาํระเงินควบคู่ไปกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการธุรกรรมทางการเงินทีหลากหลาย  ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมาย ดว้ยบริการทีสะดวก รวดเร็ว และทนัสมยัในทุกทีทุกเวลา 
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5. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

บุญเรือง เนียมหอม (2540) ได้ศึกษาเกียวกับการพฒันาระบบการเรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั รวมทงัประเมินระบบการเรียนการสอนทีผูว้ิจยัพฒันาขึน ผลจากการวิจยั
สรุปไดด้งันี (1) สภาพการจดัการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบนั พบว่า เน้นกิจกรรมและ
บริการทางอินเทอร์เน็ต ผูส้อนเป็นผู ้ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของผูเ้รียน และเตรียม
ความพร้อมทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนทางอินเทอร์เน็ตมีการใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และ
เวิลด์ไวด์เวบ็ในการเรียนการสอนมากทีสุด มีการเรียนแบบความร่วมมือ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใน
เวบ็ไซด์ประกอบดว้ย หน้าโฮมเพจ็ ประกาศข่าว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เว็บเพ็จทรัพยากรสนับสนุน (2) ระบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 13 ขนัตอน ได้แก่ การ
กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนรายวชิา การวเิคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบเนือหารายวิชา 
การกาํหนดวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมสิงแวดลอ้มการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต การกาํหนดคุณสมบติัผูส้อน การเตรียมความพร้อมผูส้อน การดาํเนินการเรียนการ
สอนด้วยกิจกรรมบริการทางอินเทอร์เน็ต การสร้างเสริมทกัษะ การจดักิจกรรมสนับสนุน การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลการเรียนและการประเมินผลการสอน (3) จากการ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน พบว่าอาจารยส่์วนใหญ่เห็นวา่ระบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม ทุกองคป์ระกอบมีความจาํเป็น สามารถนาํระบบไปใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ
การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตได ้ปัญหาการนาํไปใชง้านจริงคือ ความล่าชา้ในการรับขอ้มูลจาก
แหล่งทรัพยากรภายนอกและระบบการสือสารทางอินเทอร์เน็ต 

จารุวรรณ กลาํสนอง (2542) ศึกษาความเหมาะสมและประโยชน์ของชุดการเรียนด้วย
ตนเองสําหรับหลกัสูตรการฝึกอบรมทางไกลของสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูผ้่านการฝึกอบรมทางไกลของศูนย์
ฝึกอบรมทางไกล สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย เกียวกบัชุดการเรียนด้วยตนเอง 5 
หลักสูตร คือ หลักสูตรกลยุทธ์การวิเคราะห์และแก้ปัญหาหลกัสูตรทกัษะในการปรับปรุงงาน 
หลกัสูตรการจดัระเบียบสถานทีทาํงานด้วยกิจกรรม 5 ส หลกัสูตรการพฒันาหัวหน้างาน และ
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หลักสูตรการพฒันาผูบ้ริหาร ในด้านความเหมาะสมและประโยชน์ของเนือหาต่อการนําไปใช้
ปฏิบติังานในหนา้ทีตามภูมิหลงัของผูผ้า่นการฝึกอบรมทีแตกต่างกนั คือ วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการทาํงาน คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ ช่วงเวลาทีใชใ้นการฝึกอบรม และ
ปริมาณการอ่านชุดการเรียนดว้ยตนเอง ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ผูผ้่านการฝึกอบรมทางไกล 
ของศูนยฝึ์กอบรมทางไกล สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย ทงั 5 หลกัสูตร ตงัแต่ พ.ศ. 
2534 – 2539 รวม 1,872 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 322 คน ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผูผ้า่นการฝึกอบรม
ทางไกลทงั 5 หลกัสูตร เห็นวา่ ชุดการเรียนดว้ยตนเองโดยรวมและรายดา้น มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากทงั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค์ เนือหา ภาษา กิจกรรมในการเรียน การประเมินผล 
และรูปแบบการนาํเสนอความรู้ สําหรับประโยชน์ของเนือหาในชุดการเรียนการสอนดว้ยตนเอง มี
ความเห็นว่าอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประโยชน์ของการนาํเนือหาในชุดการเรียนการสอนดว้ยตนเอง
ไปใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ทีเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู ้
ผ่านการฝึกอบรมทางไกลทีมีภูมิหลงัต่างกนั พบว่า ผูผ้่านการฝึกอบรมทางไกลทีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกียวกับชุดการเรียนด้วยตนเองในด้านความเหมาะสมของชุดการเรียน 
ประโยชน์ของเนือหาและการนําไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าทีต่างกัน  ส่วนผู ้ทีมีตําแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการทาํงาน คะแนนทีไดรั้บจากการทาํแบบทดสอบ ช่วงเวลาทีใชก้ารฝึกอบรมและ
ปริมาณการอ่านชุดการเรียนดว้ยตนเองต่างกนั มีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนไม่ต่างกนั 

ศิริอร พงษ์สมบูรณ์ (2545) ศึกษาเรือง การใช้ e-Learning เพือการพฒันาบุคลากร ของ
ผูบ้ริหารเขตโทรศพัท์ภูมิภาค บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพือ (1) 
ศึกษาการใช้ e-Learning ในด้านคุณสมบติัและเนือหาวิชา สาขากฎหมาย การตลาด การบริหาร 
ความรู้ดา้นช่าง และความรู้ทวัไป เพือพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารเขตโทรศพัทภู์มิภาค บริษทั ทศท 
คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ฝึกอบรมแบบ e-Learning เพือพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารเขตโทรศพัท์ภูมิภาค บริษทั ทศท คอร์
ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ประชากรทีใชคื้อ ผูบ้ริหารเขตโทรศพัทภ์ูมิภาค จาํนวน 72 คน เครืองมือ
ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติทีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิธีการเชฟเฟ่ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี (1) 
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 50 – 55 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการใช้
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อินทราเน็ต โดยมีระยะเวลาในการใช ้1 – 2 ปี ส่วนใหญ่ใชใ้นทีทาํงาน โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ ที
ใชคื้อ Internet Explorer โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ใชเ้พือดูคาํสังต่าง ๆ ของฝ่ายพฒันาทรัพยากร
บุคคล มีความถีในการเขา้ใช ้1 – 2 ครังต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการเขา้ใชน้อ้ยกวา่ 1 ชวัโมงต่อครัง 
ผูบ้ริหารฯ และบุคลากรภายใตส้ังกดัมีความพร้อมในการฝึกอบรมแบบ e-Learning ในระดบัมาก
และปานกลาง และไม่มีประสบการณ์ในการเรียนแบบ e-Learning มาก่อนอยูใ่นระดบัมากทีสุด (2) 
เนือหาวชิาทีตอ้งการระดบัมากทีสุด คือ วชิากลยทุธ์การตลาดเพือรักษาลูกคา้ วิชาเทคนิคการทาํงาน
เป็นทีม ส่วนวิชาทีตอ้งการในระดบัมาก คือ วิชากฎหมายธุรกิจ วิชาภาษาองักฤษเบืองตน้ วิชา
เทคโนโลยสีมยัใหม่ สําหรับบุคคลทวัไป วิชาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภยั และวิชาอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน (3) คุณสมบติัของการฝึกอบรมแบบ e-Learning พบวา่ การ
มีระบบติดต่อระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน มีความตอ้งการในระดบัมากทีสุด ส่วนปัญหาและอุปสรรค
ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกอบรมแบบ e-Learning พบว่าบุคลากรมีปัญหาดา้นการใช้
ภาษาองักฤษ เครืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพตาํ และการเขา้ใชอิ้นทราเน็ตมีปัญหาเนืองจากการ
สือสารมีความเร็วตาํ 

รังสรรค ์สุกนัทา (2546) ศึกษาการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมผา่นเวบ็แบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสําหรับบุคลากรขององค์กรธุรกิจ และเพือทดลองใช้และ
ประเมินรูปแบบทีไดพ้ฒันาขึน ผลการวิจยั สรุปไดว้่า (1) การศึกษาสภาพการจดัการการฝึกอบรม
ผา่นเวบ็ พบวา่รูปแบบการเรียนรู้ทีใชม้ากทีสุด คือ การเรียนรู้ทีมีวิทยากรเป็นผูส้อน และการเรียนรู้
ดว้ยการนาํตนเอง องค์กรธุรกิจใช้อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต เพือการทาํงานในองค์กร การติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร การฝึกอบรมทกัษะ และการเรียนรู้อิสระตามความสนใจ ตามลาํดบั (2) การออกแบบ
และพฒันาโครงการฝึกอบรมผา่นเวบ็โดยรวมมีคุณภาพในระดบัมาก และแนะนาํให้ปรับปรุงเรืองสี 
ตวัอกัษร และกิจกรรมเชิงโตต้อบ (3) การทดลองใชโ้ครงการฝึกอบรมผา่นเวบ็ พบวา่ กลุ่มทดลองที
มีความสามารถระดบักลางและระดบัตาํมีผลสัมฤทธิ พฤติกรรมการเรียนส่วนใหญ่ และมีความพึง
พอใจดา้นการมีส่วนร่วมในขนัการออกแบบและขนัการพฒันา สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 05 (4) การวิเคราะห์ปัจจยัและปัญหาจากการทดลองใชโ้ครงการฝึกอบรมผา่นเวบ็ 
พบวา่ ปัจจยัสําคญัไดแ้ก่ ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและสนใจการฝึกอบรม ระบบของการฝึกอบรมผา่นเวบ็
ได้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมทุกขนัตอน และวิทยาการสนับสนุนและสร้าง
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แรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียน สาํหรับปัญหาสาํคญั ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีขอ้จาํกดัเรืองเวลาและปัญหาเฉพาะบุคคล 
ผูส้อนตอบสนองกลับช้า และระบบของเว็บไซต์ขัดข้องทางเทคนิคบางช่วง (5) รูปแบบการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีส่วนร่วมทีพฒันาขึน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของการ
ฝึกอบรมผา่นเวบ็ 12 องคป์ระกอบและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกระบวนการฝึกอบรมผ่านเวบ็
ทงั 3 ขนั ไดแ้ก่ ขนัการออกแบบ ขนัการพฒันา และขนัการนาํไปใชแ้ละประเมินผล 

กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา (2547) ศึกษารูปแบบของ e-Learning 
ทีเหมาะสมกบัการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบ e-Learning ทีกลุ่มผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ช้บริการการศึกษานอกโรงเรียนคิดวา่เหมาะสมกบัมากทีสุดคือ ศึกษาจากบทเรียนเนือหาจบใน
ตวัเอง ลงทะเบียนเรียนไม่เสียค่าใชจ่้าย มีการออกใบรับรองความรู้หรือวุฒิบตัร ให้ผูเ้รียนสามารถ
ติดต่อผูใ้ห้บริการบทเรียนและไดรั้บคาํตอบทนัที ส่วนกลุ่มผูเ้ชียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ e-

Learning ทีเหมาะสมกบัการศึกษานอกโรงเรียนควรมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ควรกาํหนดตายตวั 
รูปแบบทีเหมาะสมจึงขึนอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย เนือหาวิชา และวตัถุประสงค์ของการนําไปใช้
ประโยชน์เป็นสําคญั ส่วนเนือหา e-Learning ทีกลุ่มผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ การศึกษานอก
โรงเรียนต้องการมากทีสุด คือ เนือหาด้านเกษตรกรรม รองลงมาคือ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และดา้นเศรษฐกิจ ในกลุ่มผูเ้ชียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เนือหาทีเหมาะสมทาํ
เป็นบทเรียน e-Learning ทาํได้ทุกเนือหา ทุกวิชา หลกัสําคญัคือเนือหาต้องสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

จิตติมา จิตบรรเทา (2547) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (e-Learning) มาใช้ในการปฏิบติังานของพนกังานในองค์การทีมีการนาํการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (e-Learning) มาใช้ในการปฏิบติังาน ผลการวิจยั สรุปได้ว่า พนักงานทีปฏิบติังานใน
องคก์าร ทีมีการนาํการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใชใ้นการปฏิบติังาน (1) มีเจตคติเกียวกบัการเรียนรู้
แบบออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง (2) มีการรับรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยู่ในระดบั
ปานกลาง (3) มีพฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง (4) ขอ้มูล
ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ เจตคติ และการรับรู้ มี
ผลต่อการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 (5) เจตคติและการ
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รับรู้การเรียนรู้แบบออนไลน์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางงสถิติทีระดบั .01 และ (6) เจตคติและการรับรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ สามารถร่วมกนัทาํนายระดบัพฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดร้้อยละ 54.5 โดยทีตวัแปรการรับรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ สามารถทาํนาย
ระดบัพฟติกรรมการยอมรับไดดี้ทีสุด 

ชิตพล ศรีธีระวโิรจน์ (2547) ศึกษาขนัตอนการพฒันาบทเรียนสําหรับการฝึกอบรมแบบ e-

learning แก่พนกังานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบวา่ มี 4 ขนัตอนทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ขนัตอน
การวางแผน ซึงมีขนัตอนดังนี กาํหนดหลักสูตร เนือหาและผูเ้รียนกําหนดวตัถุประสงค์ และ
กาํหนดกิจกรรม    (2) ขนัตอนการออกแบบบทเรียน ซึงมีขนัตอนดงันี แบ่งเนือหาแยกเป็น module 
จากเนือหาง่ายไปสู่เนือหายาก กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในแต่ละ module กาํหนดกิจกรรม
เสริมในการวดัความรู้ กาํหนดสือทีใชใ้นกิจกรรม กาํหนดโครงร่างบทเรียนและบทบรรยายส่งให้
เจา้ของหลกัสูตรตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหา (3) ขนัตอนการสร้างบทเรียน มีขนัตอนดงันี 
ผูอ้อกแบบบทเรียนอภิปรายแนวคิดให้กบัทีมผูส้ร้างบทเรียน ออกแบบกราฟิกและสือผสม จดัทาํ 
script เพือใส่เนือหาลงในแต่ละหนา้จอ ระบุรายละเอียดของการใชสื้อในแต่ละหนา้จอ นาํ script ที
สมบูรณ์ส่งให้ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและเจา้ของหลกัสูตรตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา สร้าง
เป็นบทเรียนของจริง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผสมผสานมัลติมีเดียต่าง ๆ (4) ขันตอนการ
ประเมินผล ซึงมีขนัตอน ดงันี ทดลองเรียนโดยเจา้ของหลกัสูตร ทดลองเรียนโดยบุคคลอืนซึงเป็น
ผูรู้้ในเนือหาของบทเรียน ทดลองเรียน โดยกลุ่มผูเ้รียนทีไม่เคยเรียนมาก่อนและรับฟังข้อมูล
ยอ้นกลบัอยา่งต่อเนือง 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัการเลือนตาํแหน่ง
พนกังาน กรณีศึกษาเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในครังนีเป็น
การศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) ทีมีรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม 

3. วธีิการสร้างเครืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรได้แก่ พนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบดว้ย 
พนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโสบริการลูกคา้ 532 คน และพนกังานตาํแหน่งเจาหน้าทีอาวุโส
ธุรกิจและการตลาด จาํนวน 83 คน โดยผูศึ้กษาใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา และไดก้าํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane 1967 : 86) กาํหนดให้มีความคลาดเคลือน
เท่ากบั 0.05   
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ตาราง 1 แสดงจาํนวนประชากรแบ่งตามตาํแหน่งงาน (ขอ้มูล ณ วนัที 11 มกราคม 2553) 

ตําแหน่งงาน ประชากร 

เจา้หนา้ทีอาวุโสบริการลูกคา้ 

เจา้หนา้ทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด 

532 

83 

รวม 615 

 

โดยมีสูตรแสดงการคาํนวณดงันี 

    n =                  N 

                                                                          1+ Ne2 

  เมือ   n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

           N  =  ประชากรทงัหมดทีศึกษา ( 615) 
           e  =  ความคลาดเคลือนของการสุ่ม   

  แทนค่าในสูตร 

           n  =                  615 

                 1 + 615(0.05)2 

   =        242.36  243 

 กาํหนดใหเ้มือมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 615 คน ใหใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 243 ชุด โดย
สามารถแบ่งตวัอยา่งตามตาํแหน่งไดด้งัต่อไปนี 

ตารางที 2  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามตาํแหน่งงาน 

ตาํแหน่งงาน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

เจา้หนา้ทีอาวุโสบริการลูกคา้ 

เจา้หนา้ทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด 

532 

83 

211 

32 

รวม 615 243 
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การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย      

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากพนกังาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 243 ตวัอยา่ง  ซึง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5  ตอน ดงันี 

 ตอนที  1  ข้อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงเป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
หรือปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ตําแหน่งงานปัจจุบัน 
ประสบการณ์การทาํงานในองคก์ร ซึงเป็นคาํถามปลายปิดโดยมีคาํตอบใหเ้ลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบ
สามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

 ตอนที  2  ปัจจัยด้านทักษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ได้แก่ ประสบการณ์เกียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ต ประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ความถีในการเขา้ใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์
ระยะเวลาการเขา้ใช้งานการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อครัง ช่วงเวลาในการเขา้ใช้งานซึงเป็นคาํถาม
ปลายปิดโดยมีคาํตอบให้เลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั รวม
ทงัหมด 6 ขอ้ 

ตอนที  3  ปัจจัยทางด้านเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ของ
พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ .ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว มี
ขอ้คาํถามทงัหมด 29 ข้อ ซึงเป็นคาํถามเชิงบวกในข้อที 1-15 กาํหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตวัเลือก
ดงัต่อไปนี 

มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 2 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 



41 

 

และคาํถามเชิงลบในขอ้ 16 -29  กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปนี 

มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 4 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

เกณฑก์ารประเมินค่าคะแนนทีไดจ้ากการวดัขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนนี เป็นการวดัขอ้มูล
ประเภทระดบัช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวา้งของอนัตรภาคชนัคือ 

สูตรอนัตรภาคชนั = ค่าพิสัย 

                  จาํนวนชนั  

 ค่าพิสัย   = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด 

 อนัตรภาคชนั  = 5 – 1 = 0.8 

        5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งันี 

  คะแนนเฉลียเฉลีย       การแปลความหมาย 

     1.00 – 1.80   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุด 

     1.81 – 2.60   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ย 

     2.61 – 3.40   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

     3.41 – 4.20   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก 

     4.21 – 5.00   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด 
 

ตอนที 4 ปัจจัยด้านเจตคติต่อหลักเกณฑ์การเลือนตําแหน่งพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) 

โดยใหเ้ลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 19 ขอ้ ซึงเป็นคาํถามเชิงบวกยกเวน้ขอ้ 7 , 8 
, 10 , 15 , 16 และขอ้ 19  กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปนี 
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มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 2 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 

และคาํถามเชิงลบในขอ้ 7 , 8 , 10 , 15 , 16 และขอ้ 19 กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปนี 

มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 4 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

เกณฑก์ารประเมินค่าคะแนนทีไดจ้ากการวดัขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนนี เป็นการวดัขอ้มูล
ประเภทระดบัช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวา้งของอนัตรภาคชนัคือ 

สูตรอนัตรภาคชนั = ค่าพิสัย 

                 จาํนวนชนั  

 ค่าพิสัย   = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด 

 อนัตรภาคชนั  = 5 – 1 = 0.8 

        5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งันี 

  คะแนนเฉลียเฉลีย       การแปลความหมาย 

     1.00 – 1.80   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุด 

     1.81 – 2.60   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ย 

     2.61 – 3.40   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

     3.41 – 4.20   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก 

     4.21 – 5.00   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด 
 

ตอนที 5 ปัญหาและข้อเสนอเพิมเติมต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือนตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามวตัถุประสงคข์อง
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การวิจัยเป็นคาํถามมีระดับการวดัข้อมูลประเภทต่างๆ ซึงเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended 

Response Question) จาํนวน 2 ขอ้  

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 1.นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิไดต้รวจสอบก่อนเพือ
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัคุณลกัษณะหรือตวัแปรทีตอ้งการวดัค่า สอดคลอ้งตาม
เป้าหมายของวตัถุประสงคที์ตอ้งการศึกษาหรือไม่ แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข 

 2. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรทีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย 
เพือตรวจสอบการใชค้าํถาม และความสามารถในการใช ้จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าหาค่าความเชือมนั
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (บุญธรรม กิจประดาบบริสุทธิ 
2547: 266-267) ซึงค่าความเชือมนัของแบบสอบถามควรมีค่าไม่ตาํกวา่ 0.75 และนาํแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างให้ครบตามทีกาํหนดไว  ้ ซึงผลการ
วิเคราะห์ทาํให้ไดค้วามเชือมนัรวม เท่ากบั 0.867 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือถือเพียง
พอทีจะนาํไปปฏิบติัจริง   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุดต่อ 1คน ซึง
มีจาํนวนทงัหมด 243 ชุด โดยผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามกระจายไปตามสัดส่วนทีไดค้าํนวณไว ้โดย
ทาํการเก็บขอ้มูลกบัพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุสบริการลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
211 คน และเจา้หน้าทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด จาํนวน 32 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามทุกคน
สามารถตอบคาํถามไดค้รบทุกคาํถามเมือเก็บรวบรวมเสร็จผูว้จิยัจะทาํการตรวจสอบความครบถว้น
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 

 การวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยดําเนินการตามขันตอน  ดังนี  นํา
แบบสอบถามทีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาํไปวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS มีขอ้มูลดงันี 
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 1. วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคล  ดว้ยการใชก้ารแจกแจงความถี และค่าร้อยละ         
2. วิเคราะห์ปัจจยัด้านทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ ดว้ยการใชก้ารแจกแจงความถี และค่าร้อยละ         
3. วเิคราะห์ปัจจยัทางดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่นแบบออนไลน์ของพนกังานตาํแหน่ง

เจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

4. ปัจจยัดา้นเจตคติต่อหลกัเกณฑ์การเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโส 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดว้ยการใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi – square test) เพือทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีนยัสาํคญัที 0.05 

 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ตงัแต่เดือน ธนัวาคม 2553 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2554 โดยมีช่วงระยะเวลาดงันี 

 ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

ศึกษาความเป็นมาและ
ความสาํคญัของปัญหา 

 

 

 

 

    

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัที
เกียวขอ้ง 

  

 

 

 

   

จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล       

วเิคราะห์ขอ้มูล       

สรุปผลงานวจิยั       

นาํเสนอผลงานวจิยั       

ภาพที  2  แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือนตาํแหน่ง
พนักงาน กรณีศึกษาเจา้หน้าทีอาวุโส บมจ .ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัได้
นาํเสนอผลการวเิคราะห์เป็นขนัตอนต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี 

1. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของเจา้หน้าทีอาวุโส บมจ .ธนาคารกรุงไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้
แบบออนไลน์  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับหลกัการการเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าที

อาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

5. การทดสอบสมมติฐาน 

 

1.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั และ
ประสบการณ์การทาํงานในองค์กร ด้วยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดัง  

ตารางที 3 
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ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละของเจา้หนา้ทีอาวโุส  จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน 

n=243 

ร้อยละ 

 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

  

117 

126 

48.10 

51.90 

2. อาย ุ

   2.1 25 - 30 ปี 

   2.2 31 - 40 ปี 

   2.3 41 - 50 ปี 

   2.4 51 - 60 ปี 

 

37 

77 

108 

24 

 

15.20 

31.70 

44.40 

8.60 

3. สถานภาพ 
   3.1 โสด 
   3.2 สมรส 
   3.3 หมา้ย 

 

61 

170 

12 

 

25.10 

70.00 

4.90 

4. ระดบัการศึกษา 
   4.1 อนุปริญญา / ปวส. 
   4.2 ปริญญาตรี 

   4.3  ปริญญาโท 

 

6 

212 

25 

 

2.50 

87.20 

10.30 

 

5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
   5.1 เจา้หนา้ทีอาวุโสบริการลูกคา้ 
   5.2 เจา้หนา้ทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด 

 

211 

32 

 

86.80 

13.20 

6. ประสบการณ์การทาํงานในองคก์าร 
   6.1 ตาํกวา่ 3 ปี 
   6.2 3 - 6 ปี 
   6.3 มากกวา่ 6 ปี 

 

13 

26 

204 

 

5.30 

10.70 

84.00 
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จากตารางที 3 พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวโุส จาํนวน 243 คน จาํแนกตามปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ทีอาวโุส  พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 126 
คน รองลงมาเป็นเพศชาย มีจาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 และ 48.10 ตามลาํดบั 

 อายุ เจา้หนา้ทีอาวุโส ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี รองลงมามีอาย ุ31 - 40 ปี 25 - 30 
ปี และ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40, 31.70, 15.20 และ 8.60 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ เจา้หนา้ทีอาวุโส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด และ 
หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 70.00, 25.10 และ 4.90 ตามลาํดบั 

 ระดับการศึกษา เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือ 
ปริญญาโท และ อนุปริญญา / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 87.20, 10.30 และ 2.50 ตามลาํดบั 

 ตําแหน่งงาน เจา้หนา้ทีอาวุโส ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ทีอาวุโสบริการลูกคา้ มี
จาํนวน 211 คน รองลงมาเป็นเจา้หนา้ทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.80 และ 13.20 ตามลาํดบั 

 ประสบการณ์การทาํงานในองค์การ เจา้หนา้ทีอาวุโส ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกวา่ 6 ปี 
รองลงมาคือ 3 - 6 ปี และ ตาํกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.00, 10.70 และ 5.30 ตามลาํดบั 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับทักษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ประกอบดว้ยประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต ประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้
แบบออนไลน์ พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ความถีในการเขา้ใจ การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ระยะเวลาทีเขา้ใชง้านต่อครัง และ ช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการเขา้ใจงานดว้ยการแจก
แจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 4  
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ตารางที 4 จาํนวน และร้อยละของเจา้หน้าทีอาวุโส  จาํแนกตามทกัษะและประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์  

ทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  

จาํนวน 

(n = 243) 
ร้อยละ 

1. ประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต  
     1.1 2 - 4 ปี 
     1.2 มากกวา่ 4 ปีขึนไป 

 

11 

232 

 

4.50 

95.50 

2. มีประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์  243 100.00 

3. พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 

     3.1 พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ระดบัดีมาก 

     3.2 พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ระดบัดี 

     3.3 พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ระดบัพอใช ้

 

19 

139 

85 

 

7.80 

57.20 

35.00 

4. ความถีในการเขา้ใชก้ารเรียนรู้แบบออนไลน์ 
     4.1 1 - 2 ครัง/สัปดาห์ 

     4.2 3 - 4 ครัง/สัปดาห์ 

     4.3 นาน ๆ ครัง 

 

51 

10 

182 

 

21.00 

4.10 

74.90 

5. ระยะเวลาทีเขา้ใชง้าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ต่อครัง 

     5.1 นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมงต่อครัง 

     5.2  1 - 2 ชวัโมงต่อครัง 

 

64 

176 

 

26.30 

73.70 

6. ช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการเขา้ใชง้าน การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
     6.1 วา่งก่อนเริมงาน 

     6.2 พกักลางวนั 

     6.3 หลงัเลิกงาน 

     6.4 ไม่แน่นอน 

 

 

10 

11 

127 

95 

 

 

4.10 

4.50 

52.30 

39.1 
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จากตารางที 4 พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
มากกวา่ 4 ปีขึนไป จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 รองลงมามีประสบการณ์ 2 - 4 ปี จาํนวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาํดบั 

 เจา้หน้าทีอาวุโสทงัหมดมีประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ จาํนวน 243 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 เจา้หน้าทีอาวุโส ส่วนใหญ่มีพืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดบัดี 
จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 รองลงมาอยู่ในระดบัพอใช้ จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ อยูใ่นระดบัดีมาก จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 

 เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่เขา้ใช ้การเรียนรู้แบบออนไลน์ นาน ๆ ครัง จาํนวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.90 รองลงมาคือ 1 - 2 ครัง/สัปดาห์ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และมีจาํนวน
นอ้ยทีสุดคือ 3 - 4 ครัง/สัปดาห์ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 

เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเขา้ใชง้าน การเรียนรู้แบบออนไลน์  1 - 2 ชวัโมง/ต่อครัง 
จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง/ต่อครัง จาํนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.30  

 เจา้หน้าทีอาวุโส ส่วนใหญ่ชอบเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ มากทีสุดในช่วงเวลา
หลงัเลิกงาน 127 คน คิดเป็น 52.30 รองลงมาคือ ไม่แน่นอน จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 
และ ช่วงเวลาทีนอ้ยทีสุดคือ ช่วงวา่งก่อนเริมงาน จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัเจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วย
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที 5 
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ตารางท ี5  ค่าเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของเจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 

(n = 243) 
เจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การเรียนรู้ผา่น e-Learning เป็นสิงใหม่น่าสนใจ 3.38 0.647 ปานกลาง 

2. การเรียนรู้ผ่าน e-Learning เป็นเทคโนโลยีทีเหมาะสม
กบัองคก์ร 

3.67 0.608 มาก 

3. การเรียนรู้ผา่น e-Learning ทาํให้องคก์รไดรั้บประโยชน์
มาก 

3.89 0.538 มาก 

4. การเรียนรู้ผ่าน e-Learning ทาํให้ได้รับความรู้เพิมมาก
ขึน 

4.16 0.563 มาก 

5. การเรียนรู้ผ่าน e-Learning ทาํให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
มากขึน 

4.09 0.702 มาก 

 

 

6. ได้รับความสะดวกในการศึกษาหรือเรียนรู้เพิมเติมจาก
ระบบ  e-Learning 

4.21 0.687 มากทีสุด 

7. การเรียนรู้ผา่น  e-Learning ทาํใหพ้ฒันาตวัเองมากขึน 4.21 0.695 มากทีสุด 

8. การเรียนรู้ผ่าน   e-Learning ทําให้เห็นในความมี
วสิัยทศัน์ทีดีของผูบ้ริหารมากขึน 

3.49 0.911 มาก 

9. การเรียนรู้ผา่น  e-Learning ทาํใหส้นุกกบังาน 3.14 0.767 ปานกลาง 

10. การเรียนรู้ผ่าน  e-Learning ทาํให้องค์กรมีภาพพจน์ทีดี
ขึน 

3.90 0.696 มาก 

11. การเรียนรู้ผา่น e-Learning ทาํให้งานการพฒันาบุคลากร
ในองคก์รมีมาตรฐานเพิมขึน 

3.98 0.574 มาก 

12. องค์กรสามารถให้ขอ้มูลหรือความรู้ให้กบับุคคลภายใน
องคก์รไดร้วดเร็วขึน เมือเรียนรู้ผา่น  e-Learning 

4.00 0.689 มาก 
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ตารางที 5 (ต่อ) 

เจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

13. ชอบการเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning ขององคก์ร 3.83 .639 มาก 

14. การเรียนรู้ผา่น e-learning เป็นสิงทีทา้ทายความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

3.55 0.538 มาก 

15. การ เ รียน รู้ผ่ าน  e-learning ทํา ให้ รู้ สึกว่ าบ ริษัทให้
ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนกังานในองคก์ร 

3.98 0.649 มาก 

16. มกัจะให้ความร่วมมือในการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-

Learning ขององคก์ร 
4.10 0.728 มาก 

17. e-Learning ส่งผลดีต่อหนา้ทีการงาน 4.03 0.652 มาก 

18. การเรียนรู้ผ่านระบบ  e-Learning ขององค์กรนันไม่
ยุง่ยาก 

3.86 0.721 มาก 

19. ระบบ  e-Learning ขององค์ ก ร ดีพอ ทีจะนํ าม า ใ ช้
ประโยชน์ในการทาํงาน 

3.83 0.706 มาก 

20. มีความจาํเป็นทีบริษทันาํระบบ e-Learning มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

4.00 0.659 มาก 

21. ไม่รู้สึกเครียดเมือต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-

Learning ขององคก์ร 
4.03 0.760 มาก 

22. ระบบ e-Learning ขององคก์รทาํใหเ้รียนรู้บทเรียนไดเ้ร็ว 3.91 0.725 มาก 

23. การเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning  ดีกวา่การฝึกอบรมโดย
วทิยากรในหอ้งเรียน 

3.27 1.029 ปานกลาง 

24. ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้พืนฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็น
อยา่งดีจึงจะใชร้ะบบ e-Learning ได ้

3.16 0.796 ปานกลาง 

25. ใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-

Learning ขององคก์ร 
3.36 0.803 ปานกลาง 
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ตารางที 5 (ต่อ) 

เจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่าน e-learning X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

26. ระบบ e-Learning ขององคก์รมีประสิทธิภาพดีพอ 3.82 0.780 มาก 

27. การเ รียนรู้ผ่าน  e-learning ไม่ เป็นการทําให้องค์กร
สินเปลืองค่าใชจ่้ายมากขึนโดยไม่จาํเป็น 

3.54 0.873 มาก 

28. ไม่รู้สึกเบือหน่ายกบัการทีบริษทันาํระบบ e-Learning มา
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

3.84 0.828 มาก 

29. เป็นความยุติธรรม ถา้องค์กรนาํผลจากการศึกษาเรียนรู้
ผ่านระบบ e-Learning มาเป็นส่วนหนึงของระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.71 1.061 มาก 

รวม 3.79 0.382 มาก 

 

 จากตารางที 5 พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวโุส มีระดบัความคิดเห็นเรืองเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น 
การเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.79) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า 
เจา้หน้าทีอาวุโส มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด 2 ขอ้ มาก 22 ขอ้ และปานกลาง 5 ขอ้ 
โดยมีระดบัความคิดเห็นในขอ้ไดรั้บความสะดวกในการศึกษาหรือเรียนรู้เพิมเติมจากระบบ การ
เรียนรู้แบบออนไลน์ และ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ทาํให้พฒันาตวัเองมากขึน มาก
ทีสุด ( X  = 4.21) มีระดบัความคิดเห็นในขอ้ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ทาํให้ไดรั้บ
ความรู้เพิมมากขึน อยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 4.14) และมีระดบัความคิดเห็นในขอ้ การเรียนรู้
ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ ทาํใหส้นุกกบังานนอ้ยทีสุด ( X  = 3.14) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับหลักการการเลือนตําแหน่งพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัหลกัการการเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโส 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดว้ยค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที 6 
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ตารางที 6 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัของหลักการการเลือน
ตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

(n = 243) 

หลกัการการเลอืนตําแหน่ง X  S.D. ระดับความสําคัญ 

1. การเลือนตาํแหน่งพนักงานโดยการสอบข้อเขียนเป็น
สิงจาํเป็น 

3.72 0.691 มาก 

2. การสอบขอ้เขียนไม่ไดเ้ป็นการสินเปลืองค่าใชจ่้าย 2.99 0.662 ปานกลาง 

3. การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์  ทําให้สอบ
ขอ้เขียนได ้

3.74 .565 มาก 

4. การสอบขอ้เขียนเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจเพือการเลือน
ตาํแหน่ง 

3.98 0.782 มาก 

5. การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ กระตุน้ให้เกิด
ความสนใจศึกษาอย่างต่อเนือง ทาํให้ทาํคะแนนสอบได้
ดี 

3.99 0.774 มาก 

6. เห็นด้วยกบัลักษณะการสอบขอ้เขียน วิธีการสอบและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.95 0.809 มาก 

7. ขอ้สอบทีใชใ้นการสอบมีมาตรฐาน 3.82 0.770 มาก 

8. ในการสอบขอ้เขียนแต่ละครัง มีหลกัเกณฑที์แน่นอน 3.87 0.956 มาก 

9. ขอ้สอบมีความยติุธรรมกบัผูเ้ขา้สอบ 3.50 0.676 มาก 

10. มีความเชือมนัในขอ้สอบทีใชใ้นการประเมิน 3.80 1.013 มาก 

11. การประเมินผลการเลือนตาํแหน่งมีความยุติธรรม เพราะ
มีผูป้ระเมินมากกวา่ 2 ท่าน 

3.53 0.584 มาก 

12. การประเมินผลมีประโยชน์มากทาํให้เกิดการพัฒนา
ตวัเองไปสู่การเลือนตาํแหน่ง 

3.80 0.451 มาก 
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ตารางที 6 (ต่อ) 

หลกัการการเลอืนตําแหน่ง X  S.D. ระดับความสําคัญ 

13. การประเมินผลเป็นการส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้
กา้วหนา้ในการทาํงาน 

3.92 0.751 มาก 

14. ผลการประเมินทาํให้พนกังานมีการปรับปรุงพฤติกรรม
ส่วนตวั 

4.06 1.035 มาก 

15. มีความเชือมนัต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน 3.59 0.888 มาก 

16. ยอมรับการประเมินผลของผูบ้งัคบับญัชา 3.67 0.623 มาก 

17. การประเมินผลเป็นการวดัค่างาน 3.21 0.699 ปานกลาง 

18. การประเมินการปฏิบติังานเป็นสิงจาํเป็น 3.67 0.867 มาก 

19. ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้และความเข้าใจเกียวกับวิธีการ
ประเมินผล 

3.56 0.754 มาก 

รวม 3.70 0.445 มาก 

 

จากตารางที 6 พบว่า เจ้าหน้าทีอาวุโส ให้ความสําคัญต่อการเลือนตาํแหน่งพนักงาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.70) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวุโส ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 17 ขอ้ และ ปานกลาง 2 ขอ้ 
โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองผลการประเมินทาํใหพ้นกังานมีการปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตวัมากทีสุด 
( X  = 4.06) ให้ความสําคญัในเรืองการเรียนรู้ผา่นการเรียนรู้แบบออนไลน์ กระตุน้ให้สนใจศึกษา
อยา่งต่อเนือง ทาํให้ทาํคะแนนสอบไดดี้ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.99) และให้ความสําคญัใน
เรืองการประเมินผลเป็นการวดัค่างานนอ้ยทีสุด ( X  = 3.21) 
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5. การทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานครังนี สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติไคสแควร์ ( 2) ทีระดบั
ความเชือมนั 95% ดงันนัจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมือค่า Sig 

มีค่านอ้ยกวา่ .05 สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้ดงันี 

 5.1  สมมติฐานที 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับการเลือนตาํแหน่ง
พนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ตารางที 7  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัการเลือนตาํแหน่ง
พนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

การเลือนตาํแหน่งพนกังาน 
2 Sig มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย รวม 

1. เพศ      22.100 0.000* 

     ชาย 0 105 7 5 117   

     หญิง 6 85 30 5 126   

2. อาย ุ      102.050 0.000* 

     25 - 30 ปี 6 8 18 5 37   

     31 - 40 ปี 0 71 6 0 77   

     41 - 50 ปี 0 96 7 5 108   

     51 - 60 ปี 0 15 6 0 21   

3. สถานภาพ      44.835 0.000* 

     โสด 0 32 24 5 61   

     สมรส 6 146 13 5 170   

     หมา้ย 0 12 0 0 12   
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ตารางที 7 (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

การเลือนตาํแหน่งพนกังาน 
2 Sig มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย รวม 

4. ระดบัการศึกษา      40.510 0.000* 

     อนุปริญญา/ปวส. 0 0 6 0 6   

     ปริญญาตรี 6 172 24 10 212   

     ปริญญาโท 0 18 7 0 25   

5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั      3.015 0.389 

     เจา้หนา้ทีอาวุโสบริการลูกคา้ 6 162 33 10 211   

     เจา้หนา้ทีอาวุโสธุรกิจและการตลาด 0 28 4 0 32   

6. ประสบการณ์การทาํงานในองคก์าร      113.817 0.000* 

     ตาํกวา่ 3 ปี 0 6 7 0 13   

     3 - 6 ปี 6 4 11 5 26   

     มากกวา่ 6 ปี 0 180 19 5 204   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 จากตารางที  7 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ ประสบการณ์การทาํงานใน
องค์กร  มีความสัมพันธ์กับ  การเลือนตําแหน่งพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย อย่างระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโส 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 5.2  สมมติฐานที 2 ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้
แบบออนไลน์  มีความสัมพนัธ์กบัการเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  
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ตารางที 8 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต
และการเรียนรู้แบบออนไลน์  กบัการเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าทีอาวุโส 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  

การเลือนตาํแหน่งพนกังาน 
2 Sig มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย รวม 

1.    ประสบการณ์เกียวกบัการใช้
อินเทอร์เน็ต  

     64.147 0.000* 

     2 - 4 ปี 0 0 11 0 11   

     มากกวา่ 4 ปีขึนไป 6 190 26 10 232   

2.    พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ 

     74.933 0.000* 

     ดีมาก 6 11 2 0 19   

     ดี 0 115 19 5 139   

     พอใช ้ 0 64 16 5 85   

3.    ความถีในการเขา้ใช ้      10.099 0.121 

     1 - 2 ครัง/สัปดาห์ 0 39 12 0 51   

     3 - 4 ครัง/สัปดาห์ 0 10 0 0 10   

     นาน ๆ ครัง 6 141 25 10 182   

4.    ระยะเวลาทีเขา้ใช ้      34.856 0.000* 

     นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง/ครัง 0 36 23 5 64   

     1 - 2 ชวัโมง/ครัง 6 154 14 5 179   

5.    ช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการ
เขา้ใจงานการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

     25.941 0.002* 

     วา่งก่อนเริมงาน 0 10 0 0 10   

     พกักลางวนั 0 5 6 0 11   

     หลงัเลิกงาน 0 104 18 5 127   

     ไม่แน่นอน 6 71 13 5 95   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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จากตารางที 8 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นทกัษะและ
ประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์เกียวกบัการ
ใช้อินเทอร์เน็ต พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาทีเขา้ใช้งานต่อครัง และ
ช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการเขา้ใช้งานการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั การเลือน
ตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 แต่ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ไดแ้ก่ 
ความถีในการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์  ไม่มีความสัมพนัธ์กับการเลือนตาํแหน่งพนักงาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 5.2  สมมติฐานที 3 ปัจจยัด้านเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ตารางที 9  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้
แบบออนไลน์  กับการเลือนตําแหน่งพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย 

(n = 243) 

ดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น  
การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

การเลือนตาํแหน่งพนกังาน 
2 Sig มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย รวม 

ระดบัความคิดเห็น      332.800 0.000* 

     มากทีสุด 6 6 0 0 12   

     มาก 0 179 16 5 200   

     ปานกลาง 0 5 21 0 26   

     นอ้ย 0 0 0 5 5   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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จากตารางที 9 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติทีมี
ต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือนตาํแหน่ง
พนักงาน  กรณีศึกษาเจ้าหน้าทีอาวุโส  บมจ .ธนาคารกรุงไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช ้การเรียนรู้แบบออนไลน์ กบัการเลือนตาํแหน่ง 
โดยศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคน้ควา้ครังนีศึกษาจากพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จาํนวน 243 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน แบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ประสบการณ์การทาํงานในองค์กร ซึงเป็น
คาํถามปลายปิด โดยมีคาํตอบใหเ้ลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั 

รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต ประสบการณ์เกียวกบัการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ความถีในการเขา้ใช้ การเรียนรู้
แบบออนไลน์ ระยะเวลาการเขา้ใชง้าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อครัง ช่วงเวลาในการเขา้ใชง้าน 
การเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึงเป็นคาํถามปลายปิดโดยมีคาํตอบให้เลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

 ตอนที 3 ปัจจยัทางดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ของพนกังาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้
เลือกคาํตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 29 ขอ้ 

 ตอนที 4 ปัจจยัด้านเจตคติต่อหลกัเกณฑ์การเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคาํตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีขอ้
คาํถามทงัหมด 19 ขอ้ 

 ตอนที 5 ปัญหาและข้อเสนอเพิมเติมต่อการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน เป็นคาํถามมี
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ซึงเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Response Question) 

จาํนวน 2 ขอ้ 

 หลงัจากสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํเสนออาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
และอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) รับขอ้เสนอมาปรับปรุงแลว้จึง
นาํไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน นาํมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชือมนั (Reliability) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
ปรากฏวา่แบบสอบถามทีแจกไปจาํนวน 243 ชุด ไดคื้นมา 243 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเมือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้พบวา่ เป็นแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์สามารถ
นาํมาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวน 243 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทีไดรั้บคืน 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical package for social science personal computer – plus) มี
รายละเอียดดงันี 

1. หาค่าความถีและร้อยละ เพือทราบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และทักษะและ
ประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์  

2. หาค่าเฉลีย เพือทราบระดบัเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์และ 
เจตคติต่อหลกัเกณฑก์ารเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

3. หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือทราบการกระจายของขอ้มูล 
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4. ทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square, 2) เพือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ และปัจจยัดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัเจตคติ
ต่อหลกัเกณฑ์การเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีระดบั
ความเชือมนั 95% สาํหรับผลการวจิยั ผูว้จิยัไดน้าํเสนอตามขนัตอนดงันี 

 

1. สรุปผลการวจัิย 
1.1  เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส มี

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  มีตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีอาวุโสบริการลูกคา้ และ มีประสบการณ์
มากกวา่ 6 ปี  

1.2 เจา้หนา้ทีอาวโุส ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต มากกวา่ 4 ปีขึน
ไป มีประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีพืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
อยู่ในระดับดี เข้าใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์นาน ๆ ครัง ใช้เวลาเข้าใช้งาน การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 1 - 2 ชวัโมง/ต่อครัง และ ชอบเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงเวลาหลงัเลิก
งาน 

1.3 เจา้หนา้ทีอาวโุส มีระดบัความคิดเห็นเรืองเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ เจา้หนา้ทีอาวุโส มีระดบัความ
คิดเห็นในขอ้ไดรั้บความสะดวกในการศึกษาหรือเรียนรู้เพิมเติมจากระบบ การเรียนรู้แบบออนไลน์
และ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ทาํให้พฒันาตวัเองมากขึน มากทีสุด มีระดบัความ
คิดเห็นในขอ้ การเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ทาํให้ไดรั้บความรู้เพิมมากขึน อยูใ่นอนัดบั
รองลงมา และมีระดบัความคิดเห็นในขอ้ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ทาํให้สนุกกบั
งานนอ้ยทีสุด  

1.4 เจ้าหน้าทีอาวุโส ให้ความสําคญัต่อการเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจ้าหน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
เจา้หน้าทีอาวุโส ให้ความสําคญัในเรืองผลการประเมินทาํให้พนกังานมีการปรับปรุงพฤติกรรม
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ส่วนตวัมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ กระตุน้ให้สนใจ
ศึกษาอยา่งต่อเนือง ทาํใหท้าํคะแนนสอบไดดี้ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองการ
ประเมินผลเป็นการวดัค่างานนอ้ยทีสุด  

1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1.5.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ 
ประสบการณ์การทาํงนในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แต่ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 1.5.2 ปัจจยัด้านทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ได้แก่ ประสบการณ์เกียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต พืนฐานเบืองต้นเกียวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาทีเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อครัง และช่วงเวลาทีชอบมากทีสุด
ในการเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  แต่ปัจจยัดา้นทกัษะ
และประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ไดแ้ก่ 
ความถีในการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่มีความสัมพนัธ์กับการเลือนตาํแหน่งพนักงาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 1.5.3 ปัจจัยด้าน เจตคติที มี ต่อการเ รียน รู้ผ่ าน  การเ รียน รู้แบบออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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2. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือน
ตาํแหน่งพนกังาน กรณีศึกษาเจา้หน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ประเด็นทีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 2.1 เจา้หนา้ทีอาวุโส มีระดบัความคิดเห็นเรืองเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า เจา้หน้าทีอาวุโส มีระดบั
ความคิดเห็นในขอ้ไดรั้บความสะดวกในการศึกษาหรือเรียนรู้เพิมเติมจากระบบ การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ และ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ทาํให้พฒันาตัวเองมากขึน มากทีสุด 
รองลงมา คือ การเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์ทาํให้ได้รับความรู้เพิมมากขึน ซึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติมา จิตบรรเทา (2547) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ มาใชใ้นการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารทีมีการนาํการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ พนกังานทีปฏิบติังานในองคก์าร ทีมีการนาํ
การเรียนรู้แบบออนไลน์มาใชใ้นการปฏิบติังาน (1) มีเจตคติเกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยูใ่น
ระดับปานกลาง (2) มีการรับรู้เกียวกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง (3) มี
พฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเนืองมาจากการเรียนรู้
ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย นนั มีผลต่อการเลือนตาํแหน่งพนกังาน 
จึงทาํใหพ้นกังาน มีเจตคติต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2.2 เจ้าหน้าทีอาวุโส ให้ความสําคญัต่อการเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจ้าหน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
เจา้หน้าทีอาวุโส ให้ความสําคญัในเรืองผลการประเมินทาํให้พนกังานมีการปรับปรุงพฤติกรรม
ส่วนตวัมากทีสุด รองลงมาคือ ให้ความสําคญัในเรืองการเรียนรู้ผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์
กระตุ้นให้สนใจศึกษาอย่างต่อเนือง ทาํให้ทาํคะแนนสอบได้ดี สอดคล้องกบั ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) (2550) ทีไดก้ล่าวถึงการเลือนตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหนาของพนกังาน ว่า 
การนาํ “Competency – Based Management” มาใชใ้นการเลือนตาํแหน่งตามเส้นทางความกา้วหนา้ 
มีประโยชน์ต่อพนกังาน คือ พนกังานมีความชดัเจนในเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ พนกังานมี
ทกัษะ ความรู้ และความเชียวชาญในการปฏิบติังานมากขึน และส่งผลต่อการมีทศันคติทีดีต่อการ
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ปฏิบัติงานในธนาคาร และ  พนักงานสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตามความรู้ 
ความสามารถของตนเองได ้

 2.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  และ 
ประสบการณ์การทาํงานในองค์กร มีความสัมพนัธ์กับ การเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่ง
เจา้หน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือน
ตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาจเนืองมาจาก ไม่วา่พนกังาน
จะดาํรงตาํแหน่งงานในระดบัใด ก็ตอ้งมีไดรั้บการประเมินผลเพือเลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีอาวุโสเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จารุวรรณ กลาํสนอง (2542) ศึกษาความ
เหมาะสมและประโยชน์ของชุดการเรียนด้วยตนเองสําหรับหลกัสูตรการฝึกอบรมทางไกลของ
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผูผ้่านการฝึกอบรม
ทางไกลทีมีภูมิหลงัต่างกนั พบวา่ ผูผ้า่นการฝึกอบรมทางไกลทีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
เกียวกบัชุดการเรียนดว้ยตนเองในดา้นความเหมาะสมของชุดการเรียน ประโยชน์ของเนือหาและ
การนาํไปใชป้ฏิบติังานในหนา้ทีต่างกนั ส่วนผูที้มีตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน คะแนน
ทีไดรั้บจากการทาํแบบทดสอบ ช่วงเวลาทีใช้การฝึกอบรมและปริมาณการอ่านชุดการเรียนด้วย
ตนเองต่างกนั มีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนไม่ต่างกนั 

 2.4 ปัจจยัด้านทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์
ได้แก่ ประสบการณ์เกียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต พืนฐานเบืองต้นเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาทีเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อครัง และช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการเขา้ใช้
งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถีในการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือนตาํแหน่งพนกังานตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

2.5 ปัจจยัดา้นเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั การ
เลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย นันอาจเนืองมาจาก
พนกังานเห็นความสําคญัของการเรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์วา่ มีผลต่อการเลือนตาํแหน่ง
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พนกังานตาํแหน่งอาวโุส บมจ ธนาคารกรุงไทย สอดคลอ้งกบั วรพจน์ พรหมสัตย ์(2545) ทีกล่าววา่ 
การนาํ การเรียนรู้แบบออนไลน์เขา้มาใช้ในการพฒันาบุคลากรเป็นการขยายรูปแบบการเรียนการ
สอนจากแบบเก่ามาสู่วิธีการกระจายความรู้ให้พนกังานเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล ซึงเป็นศูนยร์วมของ
การประเทืองปัญญาและเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอน สามารถช่วยพฒันาองคก์รให้มีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต (Web Based Training – 

WBT) คือ การเรียนรู้ทางเว็บ เป็นสิงทีช่วยในการฝึกอบรมทีองค์กรสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ได้
ทงัหมด สามารถทีจะเติมเต็มช่องว่าง  ดา้นทกัษะและความรู้หรือเป็นเสมือนผูส่้งสารพร้อมกบัลด
ค่าใช้จ่าย ดา้นการฝึกอบรมไปในตวั สามารถปรับปรุงผลตอบแทนในการลงทุนและส่งมอบการ
ฝึกอบรมแบบทนัเวลา และสอดคลอ้งกบั มนตช์ยั เทียนทอง (2546) ทีกล่าวถึง ประโยชน์ของ การ
เรียนรู้แบบออนไลน์ไวว้า่ การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นวิธีการทีไดรั้บการยอมรับวา่สามารถพฒันา
กาํลงัคนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากมีประโยชน์ดงันี (1) ความสะดวก สามารถจดัการเรียน
การสอนใหก้บัผูเ้รียนไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที เพียงแต่อาศยัการเชือมต่อกบัเครือข่ายเท่านนั 
(2) ความสัมพนัธ์กบัปัจจุบนั สามารถปรับเปลียนการเรียนการสอนให้มีเนือหาตามสถานการณ์
ปัจจุบนัได ้โดยเฉพาะการฝึกอบรมทีตอ้งการความรู้ใหม่ ๆ (3) ความรวดเร็วทนัการ ผูเ้รียนสามารถ
ใช้ mouse เพือปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนได้ทนัทีโดยไม่มีเงือนไข (4) ความเป็นเลิศของระบบ 
สามารถนาํเสนอเนือหาสาระและระบบการจดัการทีเป็นเลิศ ทนัสมยั น่าสนใจ ทาํให้ชวนติดตาม
มากกวา่ระบบการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถจดัการบทเรียนตงัแต่เริมบทเรียนจนถึงรายงาน
ผลการเรียนไดค้รบสมบูรณ์ (5) การมีปฏิสัมพนัธ์ นอกจากมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนและยงัสามารถ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนทีอยู่ต่างสถานทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือร่วมกนัสร้างองค์ความรู้ใน
ลกัษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะ
คลา้ยการเรียนในหอ้งเรียนปกติมากขึน และ (6) ความเป็นสหวิชาการ เป็นการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกนั
หลายวิชา หรือเรียกวา่ สหวิชาการ ซึงมีความหลากหลายมากกวา่การเรียนการสอนในระบบปกติ
เนืองจากไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการสอนเหมือนชนัเรียนปกติ 
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3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวิจยั เจา้หนา้ทีอาวุโส มีระดบัความคิดเห็นเรืองเจตคติทีมีต่อการเรียนรู้ผา่น 

การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า เจา้หน้าทีอาวุโสให้ความสําคญักบัการ
เรียนรู้ผา่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ดงันนั องคก์รควรพฒันา การเรียนรู้แบบออนไลน์ให้มากยิงขึน 
เพือประโยชน์ต่อองคก์รและต่อพนกังานต่อไป 

2. เจ้าหน้าทีอาวุโส ให้ความสําคญัต่อการเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจ้าหน้าที
อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย รักความกา้วหน้า กระตือรือร้นต่อการเลือนตาํแหน่ง องค์จึงควรนาํโอกาสนี มา
กระตุน้ใหพ้นกังานพฒันาความรู้ความสามารถของตนใหม้ากขึน 

3. ปัจจยัด้านทกัษะและประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์
ได้แก่ ประสบการณ์เกียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต พืนฐานเบืองต้นเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาทีเขา้ใช้งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อครัง และช่วงเวลาทีชอบมากทีสุดในการเขา้ใช้
งาน การเรียนรู้แบบออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั การเลือนตาํแหน่งพนักงานตาํแหน่งเจา้หน้าที
อาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดงันนั องคก์รควรมีการสนบัสนุน ส่งเสริม ให้พนกังาน มีทกัษะและ
ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ ใหม้ากยงิขึน  

 

4. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัเพิมเติมเกียวกบัทศันคติทีมีต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ รวมถึง ศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ทศันคติทีมีต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับการเลือนตาํแหน่งพนักงาน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัการเลือน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสาขา กบัสํานกังาน
ใหญ่วา่ เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กบัการเลือน
ตาํแหน่ง ของเจา้หน้าทีทุกระดบัของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพือนาํมาเปรียบเทียบกนัวา่ ตาํแหน่ง
ต่างกัน มีความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ การเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเลือนตาํแหน่ง ต่างกัน
หรือไม่ 

4. ควรขยายขอบเขตเครืองมือในการศึกษาให้กว้างยิงขึน  นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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โอกาสนี 
 
 
 
 
 
 
                         นายวชิญะ มีระหนั 
                         คณะวทิยาการจดัการ สาขาการประกอบการ 
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คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
 
1. เพศ     
     ชาย     หญิง 
    
2. อาย ุ     
     25- 30 ปี    41- 50 ปี 
     31 - 40 ปี     51- 60 ปี 
        
 
3. สถานภาพ  
     โสด     สมรส 
     หมา้ย   หยา่ร้าง 
      
     
4. ระดบัการศึกษา         
     อนุปริญญา  /  ปวส.   ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
     เจา้หนา้ทีอาวโุสบริการลูกคา้   
     เจา้หนา้ทีอาวโุสธุรกิจและการตลาด 
     
 
6. ประสบการณ์การทาํงานในองคก์าร 
     ตาํกวา่ 3 ปี    3 – 6 ปี 
     มากกวา่ 6 ปี    
 
 
        
     

ตอนท ี1 ข้อมูลทางทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
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คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
 
7. ประสบการณ์เกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต ( Internet )     
     ไม่มี        นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 2 – 4 ปี      มากกวา่ 4 ปีขึนไป 
 

8.  ประสบการณ์เกียวกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ ( e-Learning ) 
     มี     ไม่มี 
    
9. พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
     ดีมาก     ดี 
     พอใช ้    ไม่ดี 
    
10. ความถีในการเขา้ใช ้e- Learning 

  ทุกวนั        1 – 2 ครังต่อสปัดาห์ 
  3 – 4 ครังต่อสปัดาห์     นาน ๆ ครัง 
  ไม่เคย 

    
11. ระยะเวลาทีท่านเขา้ใชง้าน e-Learning ต่อครัง 
    นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมงต่อครัง  1 -2 ชวัโมงต่อครัง 
    3 – 4 ชวัโมงต่อครัง       มากกวา่ 4 ชวัโมงต่อครัง 
 
12. ช่วงเวลาทีท่านชอบมากทีสุดในการเขา้ใชง้าน e-Learning  

  เวลาวา่งก่อนเริมงาน      ระหวา่งเวลาปฏิบติังาน 
  พกักลางวนั       หลงัเลิกงาน 
  ไม่แน่นอน 

 
    
 
 
 
 
 

ตอนท ี2  ทกัษะและประสบการณ์การใช้อนิเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ ( e-Learning ) 
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 ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนรู้ผา่น e-Learning ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย อยา่งไร 
 ( โปรดทาํเครืองหมาย / หรือเติมคาํในช่องทีกาํหนดให ้) 
 
 
 

ปัจจยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1. เป็นสิงใหม่น่าสนใจสาํหรับท่าน      
2. เป็นเทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัองคก์ร      
3. ทาํใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์มาก      
4. ทาํใหท่้านไดรั้บความรู้เพิมมากขึน      
5. ทาํใหอ้งคก์รของท่านเจริญกา้วหนา้มากขึน      
6. ท่านไดรั้บความสะดวกในการศึกษาหรือเรียนรู้เพิมเติมจากระบบ          
e- Learning 

     

7. ทาํใหท่้านพฒันาตวัเองมากขึน      
8. ทาํใหท่้านเห็นในความมีวสิยัทศัน์ทีดีของผูบ้ริหารมากขึน      
9. ทาํใหท่้านสนุกกบังาน      
10.ทาํใหอ้งคก์รมีภาพพจน์ทีดีขึนสาํหรับท่าน      
11. ทาํใหง้านการพฒันาบุคลากรในองคก์รมีมาตรฐานเพิมขึน      
12. องคก์รสามารถใหข้อ้มูลหรือความรู้ใหก้บับุคคลภายในองคก์รได้
รวดเร็วขึน 

     

13. ท่านชอบการเรียนรู้ผา่นระบบ  e-Learning ขององคก์ร      
14. เป็นสิงทีทา้ทายความสามารถในการเรียนรู้ของท่าน      
15. ทาํใหรู้้สึกวา่บริษทัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถ
กบัพนกังานในองคก์ร 

     

16. ท่านมกัจะหลีกเลียงการศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning ขององคก์ร       
17. ไม่ส่งผลดีต่อหนา้ทีการงานของท่าน      
18. มีความยุง่ยากในการเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning ขององคก์ร      
19. ระบบ e-Learning ขององคก์รไม่ดีพอทีจะนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการ
ทาํงาน 

     

20. ไม่มีความจาํเป็นทีบริษทันาํระบบ e-Learning มาใชใ้นการปฏิบติังาน      
21. รู้สึกเครียดเมือตอ้งเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning ของ
องคก์ร 

     

22. ระบบ e-Learning ขององคก์รทาํใหท่้านเรียนรู้บทเรียนไดช้า้      

  ตอนท ี3 แบบสอบถามเกียวกบัเจตคติทมีีต่อการเรียนรู้ผ่าน e-Learning  
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ปัจจยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

23. ท่านคิดวา่การฝึกอบรมโดยวทิยากรในหอ้งเรียนดีกวา่การเรียนรู้ผา่น
ระบบ e-Learning 

     

24. ตอ้งมีความรู้พืนฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดีจึงจะใชร้ะบบ    
e-Learning ได ้

     

25. ตอ้งเสียเวลาเป็นอยา่งมากในการเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ            
e- Learning ขององคก์ร 

     

26. ท่านคิดวา่ระบบ e- Learning ขององคก์รไม่มีประสิทธิภาพดีพอ      
27. ทาํใหอ้งคก์รสินเปลืองค่าใชจ่้ายมากขึนโดยไม่จาํเป็น      
28. รู้สึกเบือหน่ายกบัการทีบริษทันาํระบบ e- Learning มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

     

29. เป็นความไม่ยติุธรรม ถา้องคก์รนาํผลจากการศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ   
e- Learning มาเป็นส่วนหนึงของระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ปัจจยั 

ระดับความสําคัญ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

ด้านการสอบข้อเขียน      
1. การเลือนตาํแหน่งพนกังานโดยการสอบขอ้เขียนเป็นสิงจาํเป็น      
2. การสอบขอ้เขียนสินเปลืองค่าใชจ่้าย      
3. การเรียนรู้ผา่น e- Learning ทาํใหส้อบขอ้เขียนได ้      
4. การสอบขอ้เขียนเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ เพือการเลือนตาํแหน่ง      
5. การเรียนรู้ผา่น e- Learning กระตุน้ใหท่้านสนใจศึกษาอยา่งต่อเนือง ทาํ
ใหค้ะแนนสอบไดดี้ 

     

6. ท่านเห็นดว้ยกบัลกัษณะการสอบขอ้เขียน วธีิการสอบ และเกณฑก์ารให้
คะแนน 

     

7. ขอ้สอบทีใชใ้นการสอบไม่มีมาตรฐาน      
8. ในการสอบขอ้เขียนแต่ละครัง ไม่มีหลกัเกณฑที์แน่นอน      
9. ขอ้สอบมีความยติุธรรมกบัผูเ้ขา้สอบ      
10.ท่านไม่มีความเชือมนัในขอ้สอบทีใชใ้นการประเมิน      
ด้านการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน      
11. การประเมินผลการเลือนตาํแหน่งมีความยติุธรรม เพราะมีผูป้ระเมิน
มากกวา่ 2 ท่าน 

     

12. การประเมินผลมีประโยชน์มากทาํใหเ้กิดการพฒันาตวัเองไปสู่การ
เลือนตาํแหน่ง 

     

13. การประเมินผลเป็นการส่งเสริมคนดีและคนเก่งใหก้า้วหนา้ในการ
ทาํงาน 

     

14. ผลการประเมินทาํใหพ้นกังานมีการปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตวั      
15. ท่านไม่มีความเชือมนัต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน      
16. ท่านไม่ยอมรับการประเมินผลของผูบ้งัคบับญัชา      
17. ท่านคิดวา่การประเมินผลเป็นการวดัค่างาน      
18. ท่านรู้สึกวา่การประเมินการปฏิบติังานเป็นสิงจาํเป็น      
19. ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัวธีิการ
ประเมินผล

     

 

ตอนท ี4  เจตคติต่อหลกัเกณฑ์การเลอืนตําแหน่งพนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าทอีาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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1. ท่านคิดวา่หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสอบแข่งขนัเพือเลือนตาํแหน่งควรเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัญหาและขอ้เสนอเพิมเติมต่อการใช ้e-Learning กบัการเลือนตาํแหน่ง ของเจา้หนา้ทีอาวโุส บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนท ี5  ปัญหาและข้อเสนอเพมิเติมต่อการใช้ e-Learning กบัการเลอืนตําแหน่ง 
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