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ระบบ e-Learning เป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองคก์ารนาํมาใชใ้นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้

ของบุคลากรในองค์การ เน่ืองจากเป็นระบบท่ีสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดส้ะดวกและรวดเร็ว การนาํ

ระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การในการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีหลายองคก์ารใหค้วามสาํคญั การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัจจยัสําคญัท่ีส่งเสริมความสําเร็จในการใชร้ะบบ e-Learning มาสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ 

การพฒันาบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน สําหรับบุคลากรของ 

ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลจากตวัอยา่งขนาด 633 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีอิทธิพลต่อการ 

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และปัจจยัดา้นการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร พบว่า 

คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้และตอ้งการพฒันาตนเอง มีผลต่อการเรียนรู้

และการพฒันาบุคลากร รวมทั้งคุณลกัษณะของระบบ e-Learning ประกอบดว้ยความเสถียรและ 

สมบูรณ์ของระบบ e-Learning  เน้ือหา หลักสูตร  ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ  

e-Learning และการบริหารจดัการระบบ e-Learning มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และ

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร พบว่า เม่ือผูเ้รียนหรือ

บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และตอ้งการพฒันาตนเอง และระบบ e-Learning ท่ีสามารถเป็น 

เคร่ืองมือในการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากรในการเรียนรู้และฝึกอบรมจะ



(3) 

ส่งผลใหผู้เ้รียนหรือบุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการวางแผนและ

ปรับปรุงแนวทางในการทาํงาน จนทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนหรือบุคลากร

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานได ้
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Many organizations bring e-Learning systems to use as a tool in their training and human 

development department. It is getting more popular because it is easy to access to get knowledge 

all the time and also it provides a rich content, which can develop the employees' skill efficiently. 

Therefore, the effective use of e-Learning was the key that many organizations concern. In this 

study, factors of e-Learning systems which affect to personal’s learning and development were 

extracted. High Level of personal’s learning and development effects on personal’s satisfaction of 

bankers working in commercial banks in Bangkok Area. The target group of this study was 

employees in commercial banks, which use e-Learning located in Bangkok. The sample size was 

633 respondents. Questionnaire was used for collecting data.  

The results showed that learners or employees and e-Learning systems have influence on 

learning and growth. And learning and growth have influence on job satisfaction. There was 

statistical significance at the 0.05 level.  

The results of this study show that self-learning and intention to develop themself affect 

the level of learning and development of any employee. In addition, the important characteristics 

of e-Learning systems that affect on personal’s learning and development are stability and 

completeners, contents, communication channel between lectures and learners, and e-Learning 

management systems. Both learner’s characteristics and e-Learning systems’ characteristics, 

which leads to increase employee’s learning and development level, also will lead to improve job 

satisfaction. This knowledge about learners’ characteristics and e-Learning’s characteristics will 

be used in many companies to improve the efficiency to work of the employees. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่ 

หลาย เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของคนในยุคปัจจุบนั (Chen and Lin, 2007; Chai, Zhao and Zhu, 2007) อีกทั้งระบบ e-Learning 

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้และทกัษะใหม่ ๆ และส่งเสริมให้สามารถจดัการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียนไดใ้น

วงกวา้งมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา เน่ืองจากผูเ้รียนจะไม่มี

ขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา การเดินทางและสถานท่ี (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2542; ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง, 2545) ระบบ e-Learning ถูกนาํเขา้มาใชท้ั้งภาคธุรกิจ

และเอกชน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่ีตอ้งการพฒันาบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ ทกัษะและ

ความสามารถ  โดยนาํมาใชใ้นการฝึกอบรมและการพฒันาองคค์วามรู้  e-Learning จึงถือเป็นเคร่ือง 

มือท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม (Hilgarth, 2011; Yunus and 

Salim, 2013) 

ถึงแมว้า่ระบบ e-Learning จะเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีหลายองคก์ารเลือกนาํมาใช ้ เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ (Yunus and Salim, 2013)  แต่การนาํระบบ  

e-Learning เขา้มาใชใ้นองคก์าร อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรไดเ้ท่าท่ี 

ควร (Friedman, 1990 อา้งถึงใน In, 2007) จนส่งผลใหบุ้คลากรไม่เกิดการเรียนรู้หรือเพิ่มพนูทกัษะ

ในการทาํงานเท่าใดนกั รวมทั้งทาํใหบุ้คลากรเกิดความไม่พอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของบุคลากรได ้

 เม่ือองค์การนาํระบบ e-Learning มาใช้สําหรับการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์การ ส่ิง

หน่ึงท่ีองคก์ารต่างใหค้วามสาํคญั คือ การนาํระบบ e-Learning มาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

มูลค่าการลงทุนท่ีสูงประกอบกบัความตอ้งการพฒันาบุคลากรในองคก์าร เพื่อให้เห็นผลลพัธ์ท่ีเกิด 

ข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning หลายองค์การใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
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บุคลากรมาเป็นหลักในการวดัผล ซ่ึงจากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผ่านมา ข้อมูลท่ีได้จะเป็นการ

สะทอ้นภาพรวมของศกัยภาพบุคลากรท่ีไดรั้บการประเมินผล แต่ไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นผลลพัธ์ท่ีได้

จากการนาํระบบ e-Learning มาใชก้บับุคลากรในองคก์ารต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน หรือแมแ้ต่

การประเมินผลหลงัการใชร้ะบบ e-Learning ก็ไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของบุคลากรเท่าใดนกั ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการนาํระบบ e-Learning มาใชว้า่ส่ง 

ผลให้เกิดการพฒันาบุคลากรในองค์การอย่างแทจ้ริงจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะนาํมาใช้ในการ 

ศึกษา  

 ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดมี้การพฒันาทั้งในรูปแบบของการให้บริการท่ีทนัสมยั

และการขยายสาขาท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยการหาวิธีการ

และแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ การลงทุน

ทางด้านเทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีธนาคารพาณิชยเ์ล็งเห็นถึงความสําคญั (ปี 2544 มีการลงทุนด้าน

เทคโนโลยไีม่ต ํ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท) เพื่อนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพิ่มศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ

และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด ความกา้วหน้าและการพฒันาอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีท่ีธนาคารนาํมาลงทุน ทาํให้ธนาคารจะตอ้งมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทางธนาคารนาํมาลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่

ขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาในการฝึกอบรม ธนาคารจึงไดล้งทุนส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา

ระบบ e-Learning ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาบุคลากร (สันติชัย อินทรอ่อน, 2550; 

Karaaslan, 2013)  

การลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีท่ีค่อนขา้งสูงทั้งเพื่อการดาํเนินธุรกิจและเพื่อการฝึกอบรม

บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะการใช้เงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูงในการพัฒนาระบบ 

e-Learning อยา่งต่อเน่ืองของธนาคารพาณิชย ์ทาํให้บุคลากรธนาคารพาณิชยท่ี์ไดผ้า่นการใชร้ะบบ

e-Learning ในการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมของธนาคารพาณิชย ์เป็นประชากรท่ีน่าสนใจนาํมาใชใ้น

การศึกษาน้ี 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

เน่ืองจากมีงานวิจยัศึกษาปัจจยัเก่ียวกบั e-Learning หลายช้ิน โดยมีวตัถุประสงค์ในการ 

ศึกษาแตกต่างกนั และไดปั้จจยัท่ีทาํใหเ้กิดการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั  งานวิจยัช้ินน้ี

จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัสําคญัท่ีส่งเสริมความสําเร็จในการใชร้ะบบ e-Learning มาสนบั 
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สนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สาํหรับบุคลากรของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

ขอบเขตการศึกษาน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจยัเก่ียวกบัระบบ e-Learning ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร โดยจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร โดย

ศึกษาจากบุคลากรธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีได้ผ่านการใช้งานระบบ e-Learning 

โดยครอบคลุมทุกกลุ่มการเรียนรู้ 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

สามารถนาํความรู้ท่ีคน้พบมาปรับปรุงแนวทางในการนาํระบบ e-Learning มาใช้ในการ

พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานในองคก์าร 

 



 

 

บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ 

 

ในบทน้ี ผูว้จิยัทาํการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํ

ความรู้และแนวทางต่างๆมาใชป้ระกอบการศึกษาในคร้ังน้ี  โดยสรุปสาระประเด็นสําคญัเป็นหวัขอ้

ดงัน้ี 

2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ e-Learning 

2.2 การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

2.3 ความพึงพอใจในการทาํงาน 

2.4 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 

2.5 นิยามเชิงปฏิบติัการ 

 

2.1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบ e-Learning 

 

2.1.1  นิยามของระบบ e-Learning 

ระบบ e-Learning เป็นระบบการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เน่ือง 

จากมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการเปิด

ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่และขยายโอกาสทางการศึกษา (Yeh and  Lin, 2012)  

ระบบ e-Learning เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กบัอินเทอร์เน็ต โดยอินเทอร์เน็ตช่วย

ให้มีการส่งมอบหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนรู้ไปยงัผูเ้รียน และระบบ e-Learning มุ่งเน้นเพื่อ

บรรลุผลของการศึกษาและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสําคญั (I-Ying Chang and Wan-

Yu Chang, 2012) 

ระบบ e-Learning เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสําหรับทุกคน เน่ืองจากระบบ 

e-Learning เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกจาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  โครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตร

สามารถปรับเปล่ียนให้ทนัสมยัตลอดเวลา  ผูเ้รียนสามารถกาํหนดเวลาการเรียนรู้ไดเ้องโดยไม่มี

ผลกระทบต่อการทาํงาน  อีกทั้งระบบ e-Learning ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ไดด้ว้ย
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ตนเองและไดรั้บประโยชน์จากการวางแผนการเรียนรู้ ทาํให้ผลการทาํงานของผูเ้รียนดีข้ึน (Dali 

and Yongmei, 2008) 

ระบบ e-Learning เป็นการเรียนในลักษณะของการถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพเคล่ือนไหว เสียง ผ่านสัญญาณโทรทศัน์หรือแมก้ระทัง่

ระบบเครือข่ายอย่างอินเทอร์เน็ต ซ่ึงนบัว่าเป็นรูปแบบการเรียนท่ีมีความหมายครอบคลุมสําหรับ

การเรียนเกือบทั้งหมดท่ีมีการนาํเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้ไปเก่ียวขอ้ง (โสภาค 

เจริญสุข, 2550) 

 

2.1.2  ปัจจัยเกีย่วกบัระบบ e-Learning  

จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัระบบ e-Learning พบวา่มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัระบบ 

e-Learning ไวห้ลายประเด็น (Sun, Zhang and Zhang, 2011; I-Ying Chang and Wan-Yu Chang, 

2012; Alhomod and Shafi, 2013; Teo, 2014)  ซ่ึงสามารถสรุปผลจากการศึกษาเก่ียวกบัระบบ 

e-Learning ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนหรือผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบ e-Learning  

 ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นหลกั ผูเ้รียนจะตอ้งให้

ความสนใจและใส่ใจท่ีจะเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง  แนวความคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็น

เหมือนแนวทางหลกัท่ีใช้ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ท่ีตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็น

สาํคญั ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้สาํหรับบุคคลท่ีมีความตั้งใจ วิเคราะห์ความตอ้งการท่ี

จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง หาแหล่งการเรียนรู้ คดัเลือกและกาํหนดวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และประ 

เมินผลการเรียนของตน โดยมีเป้าหมายไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนเอง (Knowles, 1975; 

Tough, 1979; Griffin, 1983)  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะท่ีสําคญัของผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนได้ด้วย

ตนเอง สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยระบบ e-Learning มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ี

สนใจคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผูเ้รียน ไดท้าํวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อวดัระดบัความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง  เคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุด คือ เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองของ Guglielmino ท่ีออกแบบมาเพื่อวดั เจตคติ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีเป็นองค ์

ประกอบของความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีการนาํไปใชอ้ยา่ง

กวา้งขวาง (ฉลวย ม่วงพรวน, 2553) โดยทฤษฎีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed 

Learning Readiness Scale: SLDRS) ของ Guglielmino แบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 

(Guglielmino, 1977) 
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 (1) เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) ไดแ้ก่ 

ความสนใจในการเรียน ความภูมิใจเม่ือเรียนสําเร็จ ความพอใจในความริเร่ิมของตน ชอบศึกษา

คน้ควา้จากห้องสมุด ความคาดหวงัในบทเรียน และมีความพยายามในการทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ี

ยาก ๆ 

 (2) การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self-Concept 

as an Effective Learner) ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะเรียนเม่ือตอ้งการจะเรียน ความสามารถแบ่งเวลา

ใหก้บัการเรียน การมีวนิยั 

 (3) การมีความคิดริ เ ร่ิมและมีอิสระในการเ รียนรู้  (Initiative and 

Independence in Learning) ไดแ้ก่ ชอบแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการพฒันา

แผนการทาํงานของตนเอง มีความคิดริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ ไม่มีปัญหาในการทาํความเขา้ใจจากการ

อ่านและสามารถทาํงานดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (4) กา รย อมรับใ นส่ิง ท่ี เ กิ ด ข้ึ นจา กก า รเ รียน รู้ข องตนเอง  ( Informed 

Acceptance of Responsibility for One’s Own Learning) ไดแ้ก่ การยอมรับตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีความ

ฉลาดพอควร ความเตม็ใจเรียนในส่ิงท่ียากหากเป็นเร่ืองท่ีสนใจ และมีความเช่ือมัน่ในวธีิการเรียน 

 (5) ความรักในการเรียน (Love of Learning) ไดแ้ก่ ความช่ืนชมบุคคลท่ีศึกษา

คน้ควา้อยู่เสมอ มีความตอ้งการท่ีจะเรียนและปรารถนาให้มีเวลามากกว่าน้ี มีความสนุกสนานใน

การคน้ควา้และมีความกระหายในการเรียนรู้ 

 (6) ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ไดแ้ก่ มีความคิดท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ 

สามารถหาแนวทางในการเรียนส่ิงใหม่ ๆ ไดห้ลายทาง 

 (7) การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงเร่ืองในอนาคต คิดว่าปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและรู้ดีว่า

ตนเองตอ้งการเรียนอะไรเพิ่มเติม 

 (8) ความสามารถในการใช้ทักษะในการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา 

(Ability to Use Basic Study Skills and Problem Solving Skills) ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการ

ใชท้กัษะการเรียนรู้แกปั้ญหา และคิดวา่การแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 

 ความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ถือเป็นคุณลักษณะท่ีสําคญัของผูเ้รียนด้วย

ระบบ e-Learning เพราะเปรียบเสมือนความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning) ของ

ผูเ้รียนท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้(Conner, 2012)  นอกจากน้ีผลงานวิจยัท่ีผา่นมาพบ ปัจจยัดา้น

ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้ใชร้ะบบ e-Learning ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  สรุปปัจจยัของผูเ้รียนหรือผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบ e-Learning ท่ีเก่ียวกบัระบบ e-Learning 

 

นักวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Learning จดัประเภท 

Teo (2014) การรับรู้ประโยชนท่ี์จะไดรั้บ (Perceived Usefulness) ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 ความพึงพอใจหลกัสูตร (Course Satisfaction) ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

Cortés and 

Barbera (2013) 

ความสามารถส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ออนไลน์ การมีแนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 แรงจูงใจ เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

 พ้ืนฐานความรู้ ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 ความคาดหวงัในบทเรียน เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

Corner (2012) ความคิดริเร่ิม (Initiative) การมีความคิดริเร่ิมและมี

อิสระในการเรียนรู้/ความคิด

สร้างสรรค ์

 การควบคุม (Control) ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 แรงจูงใจ (Motivation) เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

 การรับรู้ความสามารถ (Self-efficacy) ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

   

นักวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Learning จดัประเภท 

Sun et al. (2011) การรับรู้ประโยชนท่ี์จะไดรั้บ (Perceived Usefulness) ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 ความคาดหวงั (Effort Expectancy) เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

Lei and Zhenguo 

(2010) 

การปรับตวั (Adaptability ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 การเปล่ียนแปลงบทบาท (Changing Role) ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 การบริหารจดัการเวลา (Time Management) การมีแนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 การบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

Chen and Lin 

(2007) 

ความตอ้งการในการเรียนรู้ ความรักในการเรียน/การ

มองอนาคตในแง่ดี 

Hiemstra (2006) ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล  ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา 

 ความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน (Knowledge and Skill  Increase) 

 

ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 ความอยากรู้ ความสนุกและความต่ืนเตน้  ความรักในการเรียน 

 

 จากทฤษฎีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ Guglielmino กับปัจจยัของ

ผูเ้รียนท่ีพบในงานวิจยัของนกัวิจยัแต่ละท่าน (จากตารางท่ี 2.1) พบว่าปัจจยัของนกัวิจยัท่ีผ่านมา

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันา ประกอบดว้ย ความสามารถในการใช้

ทักษะในการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผู ้เรียนท่ีมี
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ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของตนเอง ความรักในการเรียน และการมอง

อนาคตในแง่ดี ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบของทฤษฎีความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของ Guglielmino 

 สําหรับการศึกษาน้ี มุ่งเน้นศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองของ Guglielmino เพราะเป็นปัจจยัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผูเ้รียนท่ีเข้าใช้ระบบ  

e-Learning ท่ีผูเ้รียนตอ้งให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงจะทาํให้การเรียนรู้นั้นประสบ

ความสําเร็จและในการศึกษาน้ี จึงให้คาํนิยามของผูเ้รียนหรือบุคลากร คือ ผูท่ี้ผ่านการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning และเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ตอ้งการพฒันาตนเอง และเน่ืองจากผูเ้รียน

ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และตอ้งการพฒันาตนเอง ดงันั้นความพร้อมจะวดัจากทศันคติของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และการพฒันาตนเองวดัจากความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองของผูเ้รียนท่ีเขา้ใชร้ะบบ e-Learning โดยทศันคติ หมายถึง แนวคิดเห็น ซ่ึงเป็นคาํสมาสท่ีมา

จากคาํว่า“ทศันะ+คติ” ซ่ึง “ทศันะ แปลว่า “ความเห็น” กบัคาํวา่ “คติ” ซ่ึงแปลวา่ “แบบอยา่งหรือ

แนวทาง”เม่ือแปลรวมกนัจึงมีความหมายว่า ความรู้สึกท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยต่อเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 2) ระบบ e-Learning เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีนาํมาใช้ในการเรียนรู้หรือฝึก 

อบรมภายในองคก์าร ผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต จากการศึกษางานวิจยัพบว่า มีปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 

  

ตารางที ่2.2  สรุปปัจจยัของระบบ e-Learning ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning 

 

นักวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Learning 

Teo (2014) คุณภาพของผูส้อน (Tutor Quality) 

 การออกแบบระบบในการส่งเน้ือหาบทเรียน (Course Delivery) 

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 

Yeh and Lin (2012) หลกัสูตร (Curriculum) 

 การเรียนการสอน (Instruction) 

 การติดต่อส่ือสาร (Interaction) 

 ระบบ (System) 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ)  

  

นักวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Learning 

Lei and Zhenguo (2010) การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 

 วธีิการเรียนการสอน (Teaching methods) 

 การประเมินการเรียนการสอน (Teaching evaluation) 

 ระบบการจดัการเรียนการสอน (Teaching Management Systems) 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟทแ์วร์ (Software) 

Chen and Lin (2007) การเช่ือมโยงผูเ้รียน (Learner Interface) 

 สงัคมการเรียนรู้ (Learning Community) 

 เน้ือหา (Content) 

 

 จากตารางท่ี 2.2 พบว่าปัจจยัเก่ียวกบัระบบ e-Learning ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning จะเก่ียวกับเน้ือหาหลักสูตรในการเรียนรู้ การติดต่อส่ือสารภายในระบบ 

e-Learning และการบริหารจดัการระบบ e-Learning  

 ดงันั้นในการศึกษาน้ี จึงให้คาํนิยามของระบบ e-Learning คือ ระบบการให้บริการ

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ท่ีมีความเสถียรและสมบูรณ์ของระบบ 

e-Learning เน้ือหาหลกัสูตร ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และการบริหารจดัการระบบ e-Learning ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

3) องคก์าร  

 ถึงแมอ้งคก์ารจะจดัระบบงาน กาํหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายไวดี้เพียงใดก็ตาม 

หากบุคคลในองคก์ารขาดความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถหรือความชาํนาญไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน และมีทศันคติท่ีไม่ดีแลว้ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จขององค์การ (ฐีระ ประวาล

พฤกษ,์ 2538)  การนาํระบบ e-Learning เขา้มาใช้ในการเรียนรู้หรือฝึกอบรมในองค์การ เพื่อช่วย

ปรับปรุงให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) จาํเป็นตอ้งได้รับการ

สนบัสนุนจากองคก์าร 

 ปัจจยัดา้นองคก์าร ถือเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้การนาํระบบ 

e-Learning เขา้มาใชใ้นองคก์ารประสบความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร โดยองคก์ารจะ

สนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning รวมทั้งสนบัสนุนและส่ง 

เสริมระบบ e-Learning ทั้งในเร่ืองของคุณภาพของเน้ือหาหลักสูตร ความพร้อมของเคร่ืองมือ 
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อุปกรณ์และเครือข่ายของผู ้เรียนให้มีความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 

นอกจากน้ีการกาํหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาระบบ e-Learning ให้มี

ประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้(ผกาสิน พูนพิพฒัน์, ภทัรชยั ลลิตโรจน์วงศ ์

และพิชยั สดภิบาล, 2546; กมลพร สอนศรี, 2551; Cortés and Barbera, 2013; Lei and Zhenguo, 

2010)  

 จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผ่านมาพบ ปัจจยัขององค์การท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ย

ระบบe-Learning ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  สรุปปัจจยัขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning 

 

นักวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Learning 

Cortés and Barbera (2013) การสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 การสนบัสนุนการออกแบบเน้ือหา หลกัสูตร รูปแบบการเรียนรู้ 

Alhomod and Shafi (2013) ความมุ่งมัน่ขององคก์าร (Organization Commitment) 

 การสนบัสนุนการจดัการ (Management Support) 

 การสนบัสนุนดา้นเทคนิค (Technical Support) 

Lei and Zhenguo (2010) กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Rules and Regulations) 

ทรัพยากร (Resources) 

การเป็นผูน้าํ (Leadership Approach) 

 การสนบัสนุนขององคก์าร (Support) 

Sela and Sivan (2009) การสนบัสนุนการจดัการ (Management Support) 

Le Blanc and Wands (2001) โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลย ีและ การสนบัสนุนการจดัการระบบ  

e-Learning 

 

 ความสําเร็จของระบบ e-Learning เกิดจากความมุ่งมัน่ขององคก์ารท่ีจะสร้างระบบ 

e-Learning รวมทั้งความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองของผูเ้รียน การสนับสนุนของ

องคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงใน

การสนบัสนุนบุคลากร การบริหารจดัการให้บุคลากรไดเ้รียนรู้และสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดการ

ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนุนผูเ้รียน รวมทั้งการสนบัสนุนดา้นเทคนิคเพื่อ

ช่วยให้ระบบ e-Learning สามารถพฒันาในทุกดา้นและช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Sela 

and Sivan, 2009; Cortés and Barbera, 2013; Alhomod and Shafi, 2013) และการนาํระบบ 

e-Learning เขา้มาใชภ้ายในองคก์ารเพื่อให้บุคลากรภายในองคก์ารไดเ้รียนรู้ ถือเป็นการสนบัสนุน
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ใหบุ้คลากรนาํระบบ e-Learning ไปใชใ้นการเรียนรู้และสนบัสนุนการพฒันาระบบ e-Learning  อยู่

แลว้ จึงไม่นาํปัจจยัดา้นองคก์ารมาใชใ้นการศึกษา อีกทั้งผลงานวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ผลการวิเคราะห์

ท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ e-Learning มุ่งเนน้ปัจจยัดา้นผูเ้รียนและระบบ e-Learning  ดงันั้นในการ 

ศึกษาน้ี จึงนาํเฉพาะปัจจยัดา้นผูเ้รียนและระบบ e-Learning มาใชใ้นการศึกษา  

 นอกจากน้ีจากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบ e-Learning พบว่า มีนกัวิจยั

หลายท่านไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ 

ทั้งในส่วนของผูเ้รียนและระบบ e-Learning (In, 2007; Halachev, 2010; Zhu and Xin, 2010; 

Topno, 2012; Yeh and Lin, 2012) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองค์การท่ีไดมี้การพฒันาหรือนาํระบบ  

e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การ องค์การจะมีการพฒันาหรือทดสอบผลของการนําระบบ  

e-Learning เขา้มาใชท้ั้งผลของการเขา้ใชร้ะบบ e-Learning ท่ีมาจากผูเ้รียนและการประเมินผลการ

ทาํงานของระบบ e-Learning ดงันั้นจึงศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

2.2 การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

2.2.1  นิยามของการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

คาํนิยามของการเรียนรู้  

 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรา

เคยมีปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งปริมาณการเปล่ียนความรู้ของผูเ้รียน  

(สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541) 

 คาํนิยามของการพฒันาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ 

ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงานดีข้ึน ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพดี

ยิง่ข้ึน (กุลธน ธนาพงศธร, 2540) 

 การพฒันาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มความถนดั ทกัษะ และความสามารถเฉพาะอยา่งใน

การทาํงานและจะตอ้งกระทาํเป็นการต่อเน่ืองอย่างไม่มีวนัจบส้ิน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุง

คุณภาพของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี (พนสั หนันาคินทร์, 2542) 

 การพฒันาทรัพยากรบุคคล หมายถึง การพฒันาการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม และองคก์าร ตั้ง 

แต่เร่ิมปฏิบติังานและต่อเน่ืองตลอดช่วงชีวิตการเป็นสมาชิกขององคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

สมาชิกมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ (วรารัตน์ เขียวไพรี, 2551) 
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 คาํนิยามของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ี

ไดเ้รียนมาแลว้ ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่าง

ร่วมกนั (Good, 1973) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการ

เรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรม หรือ

จากการสอน (ประภสัสร วงษศ์รี, 2541) 

สรุปวา่การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนความรู้ของผูเ้รียน  การพฒันาบุคลากร คือ การส่งเสริมให้

บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทํางานเพิ่มข้ึน และปรับปรุงผู ้ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลของความรู้หรือทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้  สําหรับ

การศึกษาน้ีให้ค ํานิยามของการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ 

ความสามารถของผูเ้รียนหรือบุคลากร ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้หรือฝึกอบรมดว้ยระบบ e-Learning 

โดยวดัจากความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีไดน้าํระบบ e-Learning มาใชใ้นการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม

กบัการเพิ่มความรู้ ทกัษะ และความสามารถของผูเ้รียน 

 

2.2.2 การวดัหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

 การศึกษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning ท่ีผ่านมา พบผลงานวิจยัท่ีศึกษาการสร้างเคร่ืองมือ 

สาํหรับการประเมินผลการเรียนรู้และการนาํเคร่ืองมือมาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ของผูเ้รียนและระบบ e-Learning (In, 2007; Halachev, 2010; 

Zhu and Xin, 2010; Topno, 2012) Kirkpatrick Model ถูกพฒันาโดย Donald Kirkpatrick  เป็น

รูปแบบการวดัผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการประเมินผล (Athari and Zairi, 2002; Bates, 2004; Topno, 2012)  

 Kirkpatrick Model (Kirkpatrick, 1976) เป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 

ระดบั ประกอบดว้ย 1) การประเมินปฏิกิริยาของผูเ้ขา้รับการเรียนรู้ (Reaction Evaluation) 2) การ

เรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 3) พฤติกรรม (Behavior) เป็น

การประเมินการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใช ้และ 4) ผลลพัธ์ท่ีได ้(Result) เป็นการประเมินผลลพัธ์ท่ีผู ้

เรียนไดรั้บจากการเขา้ไปเรียนรู้  

 นอกจาก Kirkpatrick แลว้แนวคิดเร่ืองการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชว้ดัผูเ้รียนหรือ

บุคลากรท่ีเขา้ใช้ระบบ e-Learning ท่ีน่าสนใจอีกแนวคิดหน่ึงคือ การประเมินประสิทธิภาพของ 

Kaplan และ Norton (1996) โดยทั้งสองไดพ้ฒันา Balanced Scorecard (BSC) ข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็น
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เคร่ืองมือในการประเมินองคก์าร (Halachev, 2010) และเป็นรูปแบบการวดัประสิทธิภาพการทาํงาน

ท่ีไดรั้บการยอมรับและมีผูน้าํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง (Kazi, Radosav, Nikolic and Chotaliya, 2011)

โดยมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น 1 ใน 4 มิติของ

Balanced Scorecard (BSC) ท่ีมีความสําคญักบับุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแรงจูงใจของ

บุคลากร ความพร้อมของบุคลากร และการเพิ่มความรู้ของบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีของบุคลากร (Halachev, 2010; Zhu and Xin, 2010) และเป็นมุมมอง

ท่ีสอดคลอ้งกบัการนาํมาใชใ้นการศึกษาน้ี เน่ืองจากมุมมองดา้นน้ีเป็นมุมมองท่ีเนน้ให้ความสําคญั

กบับุคลากรเป็นหลกั และสามารถแสดงให้เห็นผลของการพฒันาตนเองจากการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบ e-Learning ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะ 

ความรู้และความสามารถของผูเ้รียน รวมทั้งส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

(Halachev, 2010) 

 

2.3 ความพงึพอใจในการทาํงาน 

 

2.3.1 นิยามของความพงึพอใจในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถมองเห็นได ้แต่

สามารถคาดคะเนได้จากพฤติกรรมของคนในองค์การ หากผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในการ

ทาํงานจะทาํให้ประสบความสําเร็จในการทาํงานได้ดีกว่าผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจในการทาํงาน 

(สาโรช เนติธรรมกุล, 2540) 

Teck-Hong and Waheed (2011) กล่าวว่าความพึงพอใจในการทาํงาน คือ ความรู้สึกทาง

อารมณ์ท่ีมาพร้อมกบัการกระทาํหรือความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ในขณะท่ีแรงจูงใจเป็นส่ิง

กระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรม ส่วนความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นไปไดข้องความพึงพอใจกบังาน

ของคนทาํงาน 

Greenberg and Baron (2000) กล่าวถึงขอ้ควรปฏิบติัเพื่อส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจใน

งานไวว้า่  สนุกสนานกบัการทาํงาน (Make Jobs Fun) จ่ายค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม (Pay People Fairly) 

มอบงานให้ตรงกบัความสนใจของพนกังาน (Match The People to Job That Are Congruent with 

Their Interests) และหลีกเล่ียงงานท่ีจาํเจซํ้ าซากและน่าเบ่ือหน่าย (Avoid Boring, Repetitive Jobs)

การปฏิบติัตามคาํกล่าวน้ีจะช่วยให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงข้ึน เม่ือบุคคลนั้นไดท้าํงานในส่ิงท่ี

ตอ้งการและงานนั้นมีโอกาสประสบความสาํเร็จ 
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2.3.2 ปัจจัยเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่อการ

ปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงอาจจะไดรั้บมาจากผลของการสนบัสนุนในการทาํงานหรืองานท่ีไดรั้บ

มอบหมายประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยเฉพาะผลสําเร็จของการทาํงานท่ีถือ

เป็นการแสดงผลของการทาํงานของบุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งบุคลากรให้ความสําคญักบัการ

ทาํงานท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาความรู้และทกัษะของตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Karaaslan, 2013) การท่ี

องคก์ารสนบัสนุนให้บุคลากรไดเ้รียนรู้หรือฝึกอบรม จะช่วยส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

ของบุคลากรไดด้งัผลงานวิจยัของ Sahinidis and Bouris (2008) กล่าวถึงบุคลากรเม่ือรับรู้ไดถึ้ง

ประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพต่อการทาํงาน จะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความมุ่งมัน่และ

มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทาํงานมากข้ึน  จากการศึกษาผลงานวิจยัและทฤษฎีท่ีผ่านมา 

พบวา่ทฤษฎีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับ

ในการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ ซ่ึงก็คือ ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Two Factors Theory) ซ่ึง

มีนกัวิจยัหลายท่านนาํไปใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ (Teck-Hong and Waheed, 2011) โดย 

เฉพาะในการศึกษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning ดงัคาํกล่าวของ Nichols (2004) ว่า “การนาํทฤษฎี

ดงักล่าวมาใชก้บัระบบ e-Learning อาจจะช่วยวางเป้าหมายการลงทุนและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้

อยา่งมีประสิทธิภาพได”้ 

ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Two Factors Theory) เป็นการศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการทาํงาน โดยเฉพาะปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ  การศึกษาของเฮอร์ส

เบอร์ก กระทาํโดยการเก็บขอ้มูลจากนกับญัชีและวิศวกร จาํนวน 200 คน ในเขตเมืองพิสเบอร์ก 

(Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pensylvania) โดยแนวทางการสัมภาษณ์นั้นไดใ้ห้ผูถู้กสัมภาษณ์

บรรยายถึงความรู้สึกดีหรือไม่ดีและความพอใจและไม่พอใจ รวมทั้งแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเม่ือ

รวบรวมและวิเคราะห์แลว้ไดค้น้พบวา่มีปัจจยัอยู ่2 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีมีต่องาน ความ

พอใจในงานและแรงจูงใจในงาน ดงัน้ี (สุพานี สฤษฎว์านิช, 2552) 

1) ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอใจโดยตรงไดแ้ก่ 

ปัจจยัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง (Intrinsic to The Job) ไดแ้ก่ 

(1) การยอมรับนบัถือ (Recognition)  

(2) ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement)  

(3) ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

(4) โอกาสกา้วหนา้ข้ึน (Advancement) 

(5) เน้ืองาน (Work Itself) 
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2) ปัจจยับาํรุงรักษาหรือปัจจยัสุขอนามยั (Maintenance หรือ Hygiene Factors) 

เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็น

ปัจจยัภายนอกต่องาน (Extrinsic to The Job) ไดแ้ก่ 

(1) กฎระเบียบ นโยบายบริษทั (Company Policy and Administration) 

(2) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Working Conditions) 

(3) ค่าจา้งและค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ (Salary and Compensation) 

(4) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation) 

(5) ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (Job Security) 

สําหรับปัจจยับาํรุงรักษาหรือปัจจยัสุขอนามยั (Maintenance หรือ Hygiene Factors) แมว้า่

จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้นําผูเ้รียนไปสู่ความพึงพอใจได ้

ผูเ้รียนทาํได้เพียงหลีกเล่ียงความรู้สึกท่ีไม่ดีในท่ีทาํงานเท่านั้น แต่สําหรับปัจจยัจูงใจ (Motivator 

Factor) เป็นปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจไดจ้ริง (Teck-Hong and Waheed, 

2011) และความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) เป็นปัจจยัจูงใจท่ีมีอนัดบัสูงสุด ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ (Winer and Schiff, 1980) ดงันั้นการศึกษาน้ีเลือกเฉพาะปัจจยัจูงใจ (Motivator 

Factor) โดยเฉพาะประเด็นของความสาํเร็จในการทาํงาน เน่ืองจากความสําเร็จในการทาํงานมุ่งเนน้

ถึงแรงจูงใจหรือทัศนคติของบุคลากรท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ 

e-Learning เป็นสําคญั ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความพึงพอใจจากแรงจูงใจ

ในการเรียน (I-Ying Chang and Wan-Yu Chang, 2012)  

 สาํหรับการศึกษาน้ี ใหค้าํนิยามของความพึงพอใจในการทาํงาน คือ ทศันคติหรือความรู้สึก

พอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการทาํงาน รวมทั้งเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่ง

หมายท่ีตั้งเอาไว ้

 

2.4 กรอบแนวคดิและสมมติฐานการวจิัย 

 

จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผ่านมา พบการศึกษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning จากนักวิจยั

หลายท่านท่ีมีการนาํเสนอมุมมอง ปัจจยัและผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจยัท่ีถูกนกัวิจยัต่าง

นาํมาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning และนาํมาเสนอผลการศึกษาอยูเ่สมอ คือ ปัจจยัดา้น

ผูเ้รียน และระบบ e-Learning (Chen and Lin, 2007; Lei and Zhenguo, 2010; Teo, 2014) 

ปัจจยัด้านผูเ้รียนหรือบุคลากร เป็นปัจจยัท่ีนักวิจยันาํมาใช้ในการศึกษาเก่ียวกับระบบ 

e-Learning ในเร่ืองต่าง ๆ และแสดงผลการศึกษาออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัวตัถุ 
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ประสงค์ของการศึกษา โดยผลการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ผูเ้รียนหรือบุคลากรเม่ือไดรั้บการเรียนรู้

หรือฝึกอบรมผา่นระบบ e-Learning แลว้จะส่งผลให้ผูเ้รียนหรือบุคลากร เกิดการเรียนรู้ได ้ผูเ้รียน

หรือบุคลากร จะตอ้งมีทศันคติไปในทางท่ีดีต่อระบบ e-Learning ในเร่ืองของหลกัสูตรการเรียน ท่ี

จะช่วยเพิ่มทกัษะของผูเ้รียนจนสามารถเพิ่มความสามารถในการทาํงานได ้(Davis, 1989; Johnson, 

Hornik and Salas, 2008) และทศันคติของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning และการรับรู้

ถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และความสําเร็จของระบบ e-Learning (Yeh 

and Lin, 2012; Alhomod and Shafi, 2013) นอกจากน้ีความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะเป็น

ส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ (Hiemstra, 2006) 

ปัจจยัดา้นระบบ e-Learning เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพราะ

เป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการสนบัสนุนผูเ้รียนหรือบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันา และ

ดว้ยคุณสมบติัของระบบ e-Learning ท่ีทาํให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มี

ความยืดหยุ่นในการเรียน จะส่งผลให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการเรียนและช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได ้(Lin and Tsai, 2007; Johnson et al., 2008) เน้ือหาหลกัสูตร 

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนหรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ในขณะเขา้ใช้ระบบ  

e-Learning การบริหารจดัการระบบ e-Learning การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค และการจดัการให้

ผูเ้รียนเขา้ถึงระบบ e-Learning ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  เป็นปัจจยัดา้นระบบ e-Learning ท่ีมีผลต่อประสิทธิ 

ภาพและความสําเร็จของระบบ e-Learning นอกจากน้ีผูเ้รียนหรือบุคลากรต่างมีความเห็นวา่ระบบ 

e-Learning ท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทาํให้ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการทาํงานเพิ่มข้ึน (Chen and Lin, 2007; Wang, Ran, Liao and Yang, 2010; 

Johnson et al., 2008; Alhomod and Shafi, 2013; Yunus and Salim, 2013; Karaaslan, 2013) 

นอกจากน้ีประเด็นของการประเมินผลการเรียนรู้กบัการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning เป็น

ประเด็นการศีกษาท่ีมีนกัวจิยันาํมาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล

การศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ความรู้สึกหรือทศันคติของผูเ้รียนต่อระบบ e-Learning เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ความสําเร็จของระบบ e-Learning (Chen and Lin, 2007; Lu and Chiou, 2010; I-Ying Change and 

Wan-Yu Change, 2012; Cortés and Barbera, 2013) อีกทั้งความรู้สึกหรือทศันคติของผูเ้รียนหรือ

บุคลากรท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพฒันาผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning จะช่วยเพิ่มความ 

สามารถในการทาํงาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการนาํระบบ e-Learning เขา้มาใช้ในการ

เรียนรู้ จะส่งผลให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดความมุ่งมัน่และความพึงพอใจในการทาํงานมากข้ึนดว้ย

(Sahinidis and Bouris, 2008; Karaaslan, 2013) เม่ือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จะส่ง 
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ผลให้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีดี ซ่ึงผลจากการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งดีของบุคลากร จะส่ง 

ผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อองคก์ารมากข้ึน (Teck-Hong and Waheed, 2011) ถือเป็นความ 

สาํเร็จท่ีองคก์ารจะไดรั้บจากผลของความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรในองคก์าร 

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีผ่านมา สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจยัและ

สมมติฐานการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

โดยมีสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

H1: ผูเ้รียนหรือบุคลากร มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

H2: ระบบ e-Learning  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

H3: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

2.5 นิยามเชิงปฏบัิติการ 

  

สาํหรับการศึกษาน้ี ไดใ้หนิ้ยามเชิงปฏิบติัการไวด้งัน้ี 

1) ระบบ e-Learning คือ ระบบการให้บริการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ 

เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยมีลกัษณะท่ีประกอบดว้ย ความเสถียรและสมบูรณ์ของระบบ e-Learning  

เน้ือหาหลกัสูตร  ช่องทางการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning และการบริหารจดัการระบบ 

e-Learning ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากรธนาคารพาณิชย ์

2) ผูเ้รียนหรือบุคลากร คือ ผูท่ี้ผา่นการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ของธนาคาร

พาณิชย ์โดยผูเ้รียนหรือบุคลากรจะมีลกัษณะของผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ตอ้งการพฒันาตนเอง 

H1 

H2 

H3 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

ระบบ e-Learning 

การเรียนรู้และ 

การพฒันาบุคลากร 

 

ความพึงพอใจใน

การทาํงาน 
 

(ความสาํเร็จใน 

การทาํงาน) 
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โดยความพร้อมจะวดัจากทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และการพฒันาตนเองวดั

จากความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีเขา้ใชร้ะบบ e-Learning 

3) ธนาคารพาณิชย ์ คือ ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะบียนในประเทศไทย ไม่รวม

ธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ย และธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลูกของธนาคารต่างประเทศ (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2555) 

4) บุคลากรธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บุคลากรท่ีทาํงานอยู่ในธนาคารไทย

พาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ท่ีประจาํอยู่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและมี

ตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัพนกังานปฏิบติัการ ถึงระดบัผูจ้ดัการสาขา 

5) การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร คือ การพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ

ของผูเ้รียนหรือบุคลากร ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้หรือฝึกอบรมดว้ยระบบ e-Learning โดยเป็นการวดั

จากความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีไดน้าํระบบ e-Learning มาใชใ้นการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมกบัการ

เพิ่มความรู้ ทกัษะ และความสามารถของผูเ้รียน 

6) ความพึงพอใจในการทาํงาน คือ ทศันคติหรือความรู้สึกพอใจของบุคลากรท่ีมี

ต่อการทาํงาน รวมทั้งเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรท่ีไดรั้บผลสําเร็จในการทาํงานตามความ

มุ่งหมายท่ีตั้งเอาไว ้



 

 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

ในบทน้ีจะนาํเสนอเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมด

เก่ียวกบัการกาํหนดวธีิการวจิยัของการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 

3.1.1  ประชากร 

การศึกษาคร้ังน้ีสนใจบุคลากรท่ีทาํงานในธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงบุคลากรมี 2 ระดบั คือ ระดบั

ปฏิบติัการ และระดับบริหาร ท่ีผ่านการใช้ระบบ e-Learning และประจาํอยู่สาขาในกรุงเทพ 

มหานคร เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์หลายธนาคาร ซ่ึงมีการใช้ระบบ e-Learning แตกต่างกนั ใน

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกธนาคารท่ีมีการใช้ระบบ e-Learning อย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลานาน

พอสมควร รวมทั้งครบทุกฟังก์ชัน่ ดงันั้นธนาคารพาณิชยท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ธนาคารไทย

พาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย (ธนาคารกรุงไทย, 2555ก; ธนาคารกสิกรไทย, 

2555ก; ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2555ก)  ดงันั้นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีทาํงานใน

ธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงไทย ซ่ึงไม่สามารถทราบจาํนวน

ประชากรท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีได ้เน่ืองจากขอ้มูลประชากรท่ีพบเป็นจาํนวนประชากรรวมทั้ง

ธนาคาร โดยไม่ไดแ้ยกวา่เป็นบุคลากรท่ีทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนเท่าไหร่  จึงทาํให้ไม่

ทราบจาํนวนประชากรในการศึกษาท่ีแน่ชดั 
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3.1.2  ขนาดตัวอย่าง 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรในการศึกษาท่ีแน่ชดั จึงคาํนวณหาขนาดตวัอย่างตาม

หลกัสถิติ (Cochran, 1997) โดยมีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

n  =             P(1-P)Z2
 

                         d2 

   

  เม่ือ n = ขนาดประชากร 

         P = สัดส่วนประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม โดยกาํหนดใหเ้ท่ากบั 50% หรือ 0.5 

         Z = ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด  หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  โดยกาํหนด 

   ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%)  

          d = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้โดยกาํหนดไว ้

   เท่ากบั 0.05  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

  ดงันั้น  n  =     0.5(1-0.5)(1.96)2           =  384  ตวัอยา่ง 

       (0.05)2 

 

3.1.3  การสุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากประชากรท่ีสนใจในการศึกษาน้ีประจาํอยู่ในสาขาธนาคารทัว่กรุงเทพมหานคร 

(50 เขต) และสาขาธนาคารท่ีกระจายตวัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมีจาํนวนมาก จึงทาํการสุ่มเลือกเขต

กรุงเทพมหานคร โดยนาํมาคาํนวณสัดส่วนและทาํการสุ่มเลือกตามสัดส่วนท่ีไดค้าํนวณไว ้ดัง

แสดงในตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1  ตารางแสดงจาํนวนเขต 

 

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนเขต คิดเป็น (%) จํานวนเขตตัวอย่าง (ปัดเศษ) 

กรุงเทพชั้นใน 21 42.00 9 

กรุงเทพชั้นกลาง 18 36.00 6 

กรุงเทพชั้นนอก 11 22.00 2 

รวมจํานวนเขตกรุงเทพมหานคร 50 100.00 17 
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 หลงัจากนั้น ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (Random Sampling) โดยการจบัฉลากช่ือเขต 

ทาํใหไ้ดม้า 17 เขต ดงัน้ี 1) เขตปทุมวนั 2) เขตดุสิต 3) เขตบางซ่ือ 4) เขตราชเทวี 5) เขตห้วยขวาง 

6) เขคคลองเตย 7) เขตบางกอกนอ้ย 8) เขตดินแดง 9) เขตวฒันา 10) เขตบางเขน 11) เขตบางกะปิ 

12) เขตลาดพร้าว 13) เขตบางพลดั 14) เขตบางแค 15) เขตคนันายาว 16) เขตดอนเมือง และ 17) 

เขตหลกัส่ี 

หลงัจากนั้นทาํการหาจาํนวนสาขาของธนาคารทั้ง 3 ธนาคารท่ีตั้งอยูใ่น 17 เขตท่ีไดเ้ลือกไว ้

พบวา่ ธนาคารไทยพาณิชยมี์จาํนวน 168 สาขา ธนาคารกสิกรไทยมีจาํนวน 127  สาขา และธนาคาร 

กรุงไทยมีจาํนวน 136 สาขา รวมทั้งส้ิน 431 สาขา (ธนาคารกรุงไทย, 2555ข; ธนาคารกสิกรไทย, 

2555ข; ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2555ข) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าน้ีนาํมาใชค้าํนวณสัดส่วนและทาํการสุ่มเลือก

ตามสัดส่วนท่ีไดค้าํนวณไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่3.2  ตารางแสดงจาํนวนสาขาตามสัดส่วน 

 

ธนาคาร จาํนวนสาขา สัดส่วน(%) จาํนวนสาขาตวัอย่าง 

ไทยพาณิชย ์ 168 38.98 82 

กสิกรไทย 127 29.47 65 

กรุงไทย 136 31.55 64 

รวมจาํนวนสาขา 431 100.00 211 

  

หลงัจากท่ีไดจ้าํนวนสาขาตวัอยา่งของแต่ละธนาคาร จึงไดท้าํการแจกแจงจาํนวนสาขาของ

แต่ละธนาคารในเขตท่ีได้เลือกมา ผลจากการกาํหนดจาํนวนสาขาของธนาคารในแต่ละเขตท่ีได้

เลือกไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3 

 

ตารางที ่3.3  ตารางแสดงจาํนวนสาขาธนาคาร จาํแนกตามเขต 

 

เขต 
จาํนวนสาขาธนาคาร (ทั้งหมด) 

จาํนวนสาขาตวัอย่าง 

ตามสัดส่วน 

ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย 

ปทุมวนั 21 16 12 10 8 6 

ดุสิต 10 2 7 5 1 3 

บางซ่ือ 7 8 6 3 4 3 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 

       

เขต 
จาํนวนสาขาธนาคาร (ทั้งหมด) 

จาํนวนสาขาตวัอย่าง 

ตามสัดส่วน 

ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย 

ราชเทว ี 15 11 14 7 6 7 

หว้ยขวาง 9 7 5 4 4 2 

คลองเตย 15 13 14 7 7 7 

บางกอกนอ้ย 9 8 7 4 4 3 

ดินแดง 8 9 8 4 5 4 

วฒันา 10 12 9 5 6 4 

บางเขน 7 7 7 3 4 3 

บางกะปิ 19 13 13 9 7 6 

ลาดพร้าว 8 5 5 4 3 2 

บางพลดั 5 5 4 2 3 2 

บางแค 7 3 5 3 2 2 

คนันายาว 5 2 5 2 1 2 

ดอนเมือง 5 2 5 2 1 2 

หลกัส่ี 8 4 10 4 2 5 

รวม 168 127 136 82 65 64 

 

 เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.3 จะเห็นไดว้า่จาํนวนสาขาท่ีจะใชเ้ก็บตวัอยา่งจะเท่ากบั 211 สาขา 

คิดเป็น 50% ของจาํนวนสาขาทั้ง 3 ธนาคาร จาก 17 เขตท่ีไดเ้ลือก และเม่ือนาํจาํนวนขนาดตวัอยา่ง

ท่ีไดจ้ากการคาํนวณขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง มาคาํนวณเทียบกบัจาํนวนสาขาธนาคารท่ี

สุ่มได ้(211 สาขา) จะพบวา่ จาํนวนตวัอยา่งท่ีเก็บในแต่ละสาขาเท่ากบั 2 คน ซ่ีงจะทาํให้เก็บขอ้มูล

บุคลากรระดบับริหาร 1 คน และระดบัปฏิบติัการ 1 คน แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่เป็นตวั 

แทนของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ จึงเพิ่มจาํนวนตวัอยา่งเป็นสาขาละ 3 คน โดยเป็นระดบัผูบ้ริหาร 

1 คน และระดบัปฏิบติัการ 1 คน ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวน 633 คน 

 การเก็บขอ้มูลตามท่ีไดว้างแผนไว ้ทาํดว้ยวิธีส่งแบบสอบถามไปทางจดหมายและเดินทาง

ไปเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามดว้ยตนเอง จากการเก็บขอ้มูลในรอบแรกดว้ยการส่งแบบบสอบถาม

ออกไป 633 ชุด พบว่า ขอ้มูลจากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์และสัดส่วนของผูบ้ริหารและบุคลากร

ไม่สอดคลอ้งตามท่ีกาํหนดไว ้ จึงทาํการส่งแบบสอบถามออกไปเพิ่มเติมเป็นคร้ังท่ี 2 อีกจาํนวน 39 
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ชุด เพื่อให้ไดส้ัดส่วนของผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนด ดงันั้น จาํนวน

แบบสอบถามท่ีส่งออกไปเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 672 ชุด และไดรั้บ

ตอบกลบัมาและสมบูรณ์ทั้งส้ิน 633 ชุดคิดเป็น 94.20% ซ่ึงถือเป็นอตัราการตอบกลบัท่ียอมรับได ้

(Hager, Wilson, Pollak and Rooney, 2003) 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึง

ดดัแปลงแบบสอบถามมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นบุคลากรของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์บุคลากรของธนาคารกสิกรไทย และบุคลากรของธนาคารกรุงไทย (แสดงใน

ภาคผนวก ก) 

สาํหรับแบบสอบถามของงานวจิยั แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ในส่วนน้ีจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวนขอ้

คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายุงาน) และ

สถานท่ีปฏิบติังาน 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนหรือบุคลากร  

 เป็นแบบวดัผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning ซ่ึงขอ้

คาํถามในส่วนน้ีได้ดดัแปลงมาจากแบบสอบถามของงานวิจยั 2 เร่ือง คือ 1) Is The Internet 

Changing Self-Directed  Learning? Rural Users Provide Some Answer ของ  Hiemstra (2006) และ 

2) The Relationship Between Self-Directed Learning and Information Literacy among Adult 

Learner in High Education ของ Conner (2012) ซ่ึงผลงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพร้อมและ

ทศันคติต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning และไดน้าํทฤษฎีของ Guglielmino ซ่ึงเป็นทฤษฎีการวดั

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 8 มิติ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบท

ท่ีสอง มาใช้ในการศึกษาและพฒันาแบบสอบถามสําหรับใช้ในการศึกษา สอดคลอ้งกบัการวดัผู ้

เรียนหรือบุคลากรในการศึกษาน้ี โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีจะเป็นการวดัความพร้อมในการเรียน 

รู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 11 ขอ้ 

โดยแบ่งเป็นมิติท่ี 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ คือ ขอ้ท่ี 1  มิติท่ี 2 การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ขอ้ท่ี 3, 10  มิติท่ี 3 การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้คือ 
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ขอ้ท่ี 6  มิติท่ี 4 การยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของตนเอง คือ ขอ้ท่ี 2  มิติท่ี 5 ความรักใน

การเรียน คือ ขอ้ท่ี 5, 8  มิติท่ี 6 ความคิดสร้างสรรค ์คือ ขอ้ท่ี 11  มิติท่ี 7 การมองอนาคตในแง่ดี คือ 

ขอ้ท่ี 9  มิติท่ี 8 ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา คือ ขอ้ท่ี 4, 7 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ e-Learning   

 เป็นการวดัระบบ e-Learning ซ่ึงขอ้คาํถามในส่วนน้ีไดด้ดัแปลงมาจากแบบสอบ 

ถามงานวิจยัของ Chen and Lin (2007) เร่ือง Integrating Kano's Model into e-Learning Satisfaction 

ซ่ึงผลงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบ e-Learning กบัความพึงพอใจในการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีไดใ้ชท้ฤษฎี Herzberg ซ่ึงเป็น

ทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํมาใชว้ดัความพึงพอใจ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งใน

บทท่ีสอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ี โดยแบบสอบถามน้ีไดว้ดัระบบ e-Learning ออกเป็น 4 เร่ือง 

คือ 1) ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning ขอ้คาํถามท่ี 1-4  2) การติดต่อส่ือสาร

ภายในระบบ e-Learning ขอ้คาํถามท่ี 5-8  3) เน้ือหา หลกัสูตร ขอ้คาํถามท่ี 9-12 และ 4) การบริหาร

จดัการของระบบ e-Learning ขอ้คาํถามท่ี 13-15 รวมจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 15 ขอ้  

4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร  

 เป็นการวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ซ่ึงขอ้คาํถามในส่วนน้ี

ไดด้ดัแปลงมาจากแบบสอบถามงานวิจยัของ Zhu and Xin (2010) ซ่ึงไดศึ้กษาการประเมินผลจาก

การนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชแ้ละพฒันาแบบสอบถามมาจากทฤษฎี Balanced Scorecard ท่ีเป็น

ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับในการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยนาํมิติดา้นการเรียนรู้และการ

พฒันาท่ีเป็น 1 ใน 4 มิติของ Balanced Scorecard มาใชใ้นการดดัแปลงแบบสอบถามให้สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาน้ี โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีมีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ 

5) ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร  

 เป็นการวดัความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ 

e-Learning และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการทาํงาน ซ่ึงขอ้คาํถามในส่วนน้ีไดด้ดัแปลงมา

จากแบบสอบถามงานวิจยัของ Teck-Hong and Waheed (2011) โดยเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบั

ความพึงพอใจในการทาํงาน และพฒันาแบบสอบถามบนพื้นฐานของทฤษฏี Herzberg ซ่ึงถือเป็น

ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับในการนาํมาใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน ดงัท่ีไดก้ล่าวถึง

ในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ีสอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีท่ีมุ่งเนน้ผลของการวดัความพึงพอใจใน

การทาํงานของบุคลากรท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีมี

จาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ 
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สําหรับขอ้คาํถามของแบบทดสอบในส่วนท่ี 2-5  เป็นแบบมาตรการประเมิน (Rating 

Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนตามระดบัความคิดเห็น 

5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4  หมายถึง เห็นดว้ย 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

สําหรับการแปลผลคะแนนเฉล่ียของข้อถามท่ีเก่ียวกับผู ้เ รียนหรือบุคลากร ระบบ 

e-Learning  การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร ใช้

เกณฑด์งัน้ี (Best, 1997) 

ค่าเฉล่ียคะแนน  ระดบัความคิดเห็น 

1.00-1.49  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นในระดบัตํ่าท่ีสุด 

1.50-2.49  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นในระดบัตํ่า 

2.50-3.49  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

3.50-4.49  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 

4.50-5.00  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 

3.2.2 การทดสอบเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามดดัแปลงคาํถามจาก

งานวิจัยและทดสอบความถูกต้องของการดัดแปลงแบบสอบถาม โดยได้รับคําปรึกษาจาก

นกัวชิาการดา้นระบบสารสนเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการดดัแปลง

คาํถาม เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา (Content Validity) 

หลงัจากทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามแลว้ ไดท้าํการทดสอบการใชง้าน

จริงของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล (Pilot Test) กบับุคลากรธนาคารพาณิชย์

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 36 คน เพื่อทดสอบความเขา้ใจและทดสอบความน่าเช่ือถือ (ผลการ

ทดสอบเคร่ืองมือวจิยั แสดงในภาคผนวก ข) 

ผลจากการทดสอบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามไดค้รบสมบูรณ์ แต่มีบาง

ขอ้มูลตอบกลับเก่ียวกับความไม่กระชับของคาํศพัท์บางคาํและบางประโยคของคาํถาม แต่ไม่

กระทบต่อความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม จึงทาํการปรับประโยคบางประโยคเพื่อให้อ่านง่าย
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ข้ึนและยงัคงรักษาใจความเดิมไว ้แบบสอบถามสําหรับการศึกษาน้ีได้ทดสอบความน่าเช่ือถือ

(Reliability Test) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ

คาํนวณ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 

 

ตารางที ่3.4 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เม่ือคาํนวณดว้ยสูตรสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

 ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

 

ด้าน สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของครอนบาค 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 0.919 

ระบบ e-Learning  0.918 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 0.875 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 0.894 

 

จากตารางท่ี 3.4 แสดงผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Test) โดยแบบสอบถาม

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.956 และแต่ละส่วนของแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.8 ซ่ึงถือ

เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ยอมรับได ้กล่าวคือ มีค่าแอลฟาท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มากหรือมากกวา่ 

0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือเป็นค่าท่ีสูง (Nunnally, 1978) และเป็นระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีมากพอท่ีแสดงให้

เห็นถึงความน่าเช่ือถือ (Lu and Chiou, 2010) และเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 

 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขนาดตวัอยา่ง ซ่ึง

จะเก็บขอ้มูลจากขนาดตวัอย่างท่ีสุ่มไดร้วมทั้งหมด 633 ชุด โดยบุคลากรธนาคารพาณิชยใ์นเขต

กรุงเทพมหานครเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการขออนุญาตเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง เร่ิมตน้จากการเขา้พบ

ผูจ้ดัการสาขาเพื่อยื่นจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลออกโดยคณะสถิติประยุกต์ พร้อมทั้งแนะ 

นาํตวัและบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาน้ี เม่ือไดรั้บอนุญาตจะนาํแบบสอบถามไปให้กบัผูต้อบ

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2) ขั้นตอนการส่งแบบสอบถาม เร่ิมตน้จากการติดต่อไปยงัผูจ้ดัการสาขาในกลุ่ม

ตวัอยา่ง เม่ือไดรั้บการตอบรับ ขั้นตอนต่อไปจะทาํการส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งจดหมายขอความ
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อนุเคราะห์ขอ้มูลออกโดยคณะสถิติประยุกต ์หลงัจากท่ีส่งแบบสอบถามไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม

แลว้ ภายหลงั 7 วนั หากยงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบกลบัจะมีการโทรศพัทเ์พื่อสอบถามอีกคร้ัง 

3) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดใชเ้วลาทั้งส้ิน 3 เดือน 

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้โปรแกรม SPSS Version 21 ช่วยในการ

คาํนวณผลทางสถิติ ดงัน้ี 

 

3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมกลุ่มตัวอย่าง โดยตารางการแจกแจงความถ่ี

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบ 

ถาม และวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของตวัแปรทั้งส่ีดา้น โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียง 

เบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพื่อแปลผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัแปรทั้งส่ีดา้น 

 

3.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression) ด้วยวิธี Stepwise เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ

พฒันา และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) ดว้ยวิธี Step 

wise เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร

ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีนาํผลการวิเคราะห์มาใชใ้นการสรุปสมมติฐาน

การวจิยั รวมทั้งตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวจิยัในคร้ังน้ีดว้ย 



 

 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเองและส่งจดหมายไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม ใชร้ะยะ 

เวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 3 เดือน โดยแบบสอบถามท่ีส่งออกไปเพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมีจาํนวนทั้งส้ิน 672 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัจากจาํนวนสาขาธนาคาร

ทั้งหมด 224 สาขา จาํนวนทั้งส้ิน 633 ชุด ตรงตามจาํนวนตวัอยา่งท่ีไดก้าํหนดไว ้คิดเป็น 94.20% 

ซ่ึงถือเป็นอตัราการตอบกลบัท่ียอมรับได ้(Hager et al., 2003) โดยบุคลากรธนาคารพาณิชยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย บุคลากรธนาคารไทยพาณิชย ์จาํนวน 246 คน  บุคลากรธนาคาร 

กรุงไทย จาํนวน 201 คน และบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จาํนวน 186 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1

เป็นผูต้อบกลบัแบบสอบบถาม  

 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามสถานท่ีปฏิบติังาน 

 

สถานทีป่ฏบิัตงิาน จาํนวน ร้อยละ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ 246 38.90 

ธนาคารกรุงไทย 201 31.80 

ธนาคารกสิกรไทย 186 29.40 

รวม 633 100.00 

 

จากจาํนวนผูต้อบกลบัแบบสอบถามของแต่ละธนาคาร  ถือเป็นจาํนวนประชากรท่ีสอด 

คลอ้งกบัการกระจายตวัของสาขาธนาคาร ท่ีจาํนวนธนาคารไทยพาณิชยมี์สาขามากท่ีสุด รองลงมา

คือธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ตามลาํดบั   
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4.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามการศึกษาจาํแนกตามเพศ 

 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง รวม 

 ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 7 1.11 10 1.58 17 2.69 

ปริญญาตรี 209 33.01 349 55.14 558 88.15 

ปริญญาโท 14 2.21 44 6.95 58 9.16 

รวม 230 36.33 403 63.67 633 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2 นาํเสนอขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามการศึกษาจาํแนกตาม

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 230 คน เป็นเพศหญิง 403 คน 

ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69 เป็นเพศชาย 7 คน เป็นเพศหญิง 10 คน  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

558 คน คิดเป็นร้อยละ 88.15 เป็นเพศชาย 209 คน เป็นเพศหญิง 349 คน และจบการศึกษาระดบั

ปริญญาโท 58 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 เป็นเพศชาย 14 คน เป็นเพศหญิง 44 คน 

สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคลอ้งกบัการกระจายตวัของ

เพศหญิงท่ีมีจาํนวนมากกว่าเพศชาย (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) และผูต้อบแบบสอบถามจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามช่วงอายจุาํแนกตามเพศ 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

 ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 25 ปี 15 2.37 62 9.80 77 12.16 

25–35 ปี 97 15.32 246 38.87 343 54.19 

36–45 ปี 53 8.37 53 8.37 106 16.74 

46–55 ปี 49 7.74 32 5.06 81 12.80 

มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 16 2.53 10 1.58 26 4.11 

รวม 230 36.33 403 63.67 633 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 นาํเสนอขอ้มูลอายุของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ มีผูต้อบแบบสอบ 

ถามอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16  โดยแบ่งเป็นเพศชาย 15 คนและเพศ

หญิง 62 คน  มีอายุ 25-35 ปี จาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 97 คนและ

เพศหญิง 246 คน  มีอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 53 คน

และเพศหญิง 53 คน มีอายุ 46-55 ปี จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 49 

คนและเพศหญิง 32 คน และอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 โดย

แบ่งเป็นเพศชาย 16 คนและเพศหญิง 10 คน 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลดา้นประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์

ทาํงาน 0-5 ปี มีจาํนวน 310 คน  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 6-10 ปี มีจาํนวน 109 

คน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 11-15 ปี มีจาํนวน 47 คน  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงาน 16-20 ปี มีจาํนวน 59 คน และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

มากกวา่ 20 ปี มีจาํนวน 108 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4  

สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีช่วงอายุ 25-35 ปี และส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์ทาํงาน 0-5 ปี  

 

ตารางที ่4.4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามประสบการณ์ทาํงานจาํแนกตามเพศ 

 

ประสบการณ์ทาํงาน(ปี) ชาย หญิง รวม 

 ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

0-5 ปี 80 12.64 230 36.34 310 48.97 

6-10 ปี 28 4.42 81 12.80 109 17.22 

11-15 ปี 29 4.58 18 2.84 47 7.42 

16-20 ปี 28 4.42 31 4.90 59 9.32 

มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 65 10.27 43 6.79 108 17.06 

รวม 230 36.33 403 63.67 633 100.00 

 

จากข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีนําเสนอข้างต้น พบว่า มีช่วงอายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงอายุและประสบการณ์ทาํงานท่ี

ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงานและตอ้งการความกา้วหนา้ในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัลกัษณะประชากร

ท่ีสนใจในการศึกษา 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นทีม่ต่ีอการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผูเ้รียนหรือบุคลากร ประกอบด้วยคาํถาม

ทั้งหมด 11 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของบุคลากรธนาคารพาณิชยใ์น 

 เขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากร 

 

ด้านผู้เรียนหรือบุคลากร ค่าเฉลีย่1 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ 

คดิเห็น 

1.ท่านชอบเรียนรู้เน้ือหาของระบบ e-Learning ท่ีสนใจเป็นพิเศษ 3.96 .763 มาก 

2.ถา้ผลลพัธ์ในการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ไม่เป็นท่ีพอใจท่าน

จะปรับเปล่ียนการเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 

4.00 .745 มาก 

3.ท่านมีความสามารถรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.91 .758 มาก 

4.ท่านมีความสามารถในการจดัลาํดบัความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.86 .760 มาก 

5.ท่านสนุกกบักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning 3.79 .842 มาก 

6.ระบบ e-Learning ส่งผลใหว้ธีิการเรียนรู้ของท่านเปล่ียนแปลงไป 3.88 .760 มาก 

7.ท่านมีความสามารถท่ีจะควบคุมการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning 

ของตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.78 .779 มาก 

8.ท่านจะกลบัมาทบทวนเน้ือหาในระบบ e-Learning  เสมอ 3.52 .861 มาก 

9.ท่านประสบความสาํเร็จในการจดัลาํดบัความสาํคญักบัเป้าหมาย

การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ของท่านเสมอ 

3.76 .749 มาก 

10.ท่านสามารถจัดเวลาในการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning ของ 

ท่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.79 .824 มาก 

11.ท่านชอบท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากหลกัสูตรในระบบ e-Learning 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของท่าน 

3.85 .781 มาก 

รวม 3.83 .560  มาก 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉล่ียจากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ในภาพรวม ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากร อยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  ผูเ้รียนหรือบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ “ถา้

ผลลพัธ์ในการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ไม่เป็นท่ีพอใจ ท่านจะปรับเปล่ียนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด

การพฒันา” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมาคือ “ท่านชอบเรียนรู้เน้ือหาของระบบ e-Learning ท่ีสน 

ใจเป็นพิเศษ” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ส่วนผูเ้รียนหรือบุคลากรให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุดคือ “ท่านจะ

กลบัมาทบทวนเน้ือหาในระบบ e-Learning เสมอ” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ e-Learning แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง คือ 1) 

ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning 2) การติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning 

3) เน้ือหา หลกัสูตร และ 4) การบริหารจดัการของระบบ e-Learning รวมคาํถามทั้งหมด 15 ขอ้ ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระบบ e-Learning  และระดบัความคิดเห็นของ 

 บุคลากรธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัดา้นระบบ e-Learning 

 

ด้านระบบ e-Learning ค่าเฉลีย่1 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ 

คดิเห็น 

1.ระบบ e-Learning  ขององคก์ารท่านสะดวกและใชง้านง่าย 3.85 .802 มาก 

2.ระบบ e-Learning  ขององคก์ารท่านมีการจดัการเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย 3.83 .795 มาก 

3.การทาํงานของระบบ e-Learning  มีประสิทธิภาพ 3.80 .750 มาก 

4.ระบบ e-Learning   ช่วยใหท่้านสามารถคน้หาเน้ือหาท่ีตอ้งการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึงเน้ือหา 

3.85 .741 มาก 

5.ระบบ e-Learning  ช่วยใหท่้านสามารถนาํคาํถามท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ในบทเรียนไปพดูคุยหรือถกเถียงกบัเพ่ือนร่วมงานได ้

3.85 .752 มาก 

6.ระบบ e-Learning  มีกระดานเสวนา (Web Board) หรือ ชุมชน

เครือข่าย หรือช่องทางในการติดต่อส่ือสารสาํหรับแลกเปล่ียนขอ้มูล

ของการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์ารท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 

3.74 .770 มาก 

7.หากเกิดขอ้สงสยัหรือคาํถามจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  

ท่านสามารถท่ีจะนาํคาํถามหรือขอ้สงสยัในบทเรียนไปพดูคุยหรือ

ถกเถียงกบัผูส้อนไดง่้าย 

3.64 .866 มาก 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)    

    

ด้านระบบ e-Learning ค่าเฉลีย่1 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ 

คดิเห็น 

8.ระบบ e-Learning  ของท่านช่วยใหท่้านสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้า

แบ่งปันใหก้บับุคลากรในองคก์ารไดส้ะดวกและง่ายผา่นกระดาน

เสวนา(Web Board) หรือชุมชนเครือข่าย หรือช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสาร 

3.77 .805 มาก 

9.เน้ือหาในบทเรียนของระบบ e-Learning  มีความทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา 

3.91 .755 มาก 

10.เน้ือหาในระบบ e-Learning  มีความเหมาะสมและตรงกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

3.91 .749 มาก 

11.ระบบ e-Learning  มีการจดัการเน้ือหาในบทเรียนเพียงพอกบั

ความตอ้งการของท่าน 

3.79 .716 มาก 

12.ระบบ e-Learning  ช่วยใหท่้านสามารถเรียนรู้เน้ือหาท่ีท่าน

ตอ้งการได ้

3.89 .692 มาก 

13.ระบบ e-Learning  ช่วยใหท่้านสามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะ

เรียนรู้ได ้

3.91 .689 มาก 

14.ระบบ e-Learning  ช่วยใหท่้านสามารถควบคุมความคืบหนา้ของ

การเรียนรู้ได ้

3.88 .733 มาก 

15.ระบบ e-Learning  มีการบนัทึกความคืบหนา้ของการเรียนรู้และ

ผลคะแนนของท่าน 

3.97 .710 มาก 

รวม   3.84   .543  มาก 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉล่ียจากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ e-Learning อยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ “ระบบ e-Learning มีการบนัทึก

ความคืบหนา้ของการเรียนรู้และผลคะแนนของท่าน” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 

3 หัวขอ้คือ “เน้ือหาในบทเรียนของระบบ e-Learning มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา” “เน้ือหาใน

ระบบ e-Learning มีความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของท่าน” และ “ระบบ e-Learning 

ช่วยใหท้่านสามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ได”้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  ส่วนระบบ e-Learning ท่ี
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ใหค้วามสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ “หากเกิดขอ้สงสัยหรือคาํถามจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ท่าน 

สามารถท่ีจะนาํคาํถามหรือขอ้สงสัยในบทเรียนไปพูดคุยหรือถกเถียงกบัผูส้อนไดง่้าย” ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.64 

จากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning  พบวา่ 

ผูเ้รียนหรือบุคลากรส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

ตนเองผ่านการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cortés and Barbera 

(2013) พบวา่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ผา่นออนไลน์ของผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนให้ความสําคญัท่ีสุด 

และความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

ส่วนระบบ e-Learning จะใหค้วามสําคญักบัการบริหารจดัการระบบ e-Learning  เน้ือหา

หลกัสูตร ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning และช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ภายในระบบ e-Learning ซ่ึงจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือบุคลากร  รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงใน

ความสําเร็จของการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chen and Lin 

(2007) และ Alhomod and Shafi (2013) พบวา่ การบริหารจดัการระบบให้มีความเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีดี  เป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการนาํไปสู่

ความสาํเร็จของระบบ e-Learning  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิห็นทีม่ต่ีอความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากร 

ธนาคารพาณชิย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรประกอบ 

ดว้ยคาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของบุคลากรธนาคารพาณิชยใ์น 

 เขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัดา้นการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ด้านการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ค่าเฉลีย่1 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คดิเห็น 

1. ท่านสามารถจดจาํเน้ือหาในบทเรียนของระบบ e-

Learning  ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.75 .705 มาก 

2. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ทาํใหท่้านสามารถ

พฒันาการทาํงานของท่านไดร้วดเร็วข้ึน 

3.88 .719 มาก 

3. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ทาํใหท่้านมีความรู้

เพ่ิมมากข้ึน 

3.97 .696 มาก 

4. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ทาํใหท่้านสามารถ

จดัการกบังานของท่านไดดี้ข้ึน 

3.93 .750 มาก 

5. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  ทาํใหป้ระสิทธิภาพ

ในการทาํงานของท่านดีข้ึน 

3.97 .735 มาก 

รวม    3.90         .599         มาก 

 

หมายเหตุ:  1 หมายถึง ค่าเฉล่ียจากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าในภาพรวมระดับความคิดเห็นด้านการเรียนรู้และการพฒันา

บุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากรใน 2 หวัขอ้คือ “การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้ท่านมีความรู้เพิ่มมาก

ข้ึน” และ “การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านดีข้ึน” ค่า 

เฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมาคือ “การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้ท่านสามารถจดัการกบังาน

ของท่านไดดี้ข้ึน” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนท่ีไดรั้บความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ “ท่านสามารถจดจาํเน้ือ 

หาในบทเรียนของระบบ e-Learning ไดเ้ป็นอยา่งดี” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75   

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย

คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของบุคลากรธนาคารพาณิชย ์

 ในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

ด้านความพงึพอใจในการทาํงาน ค่าเฉลีย่1 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คดิเห็น 

1. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  มาใช้

กบัการทาํงานของท่าน ทาํใหท่้านมีความภูมิใจในการทาํงาน

ของท่าน 

3.87 .746 มาก 

2. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  มาใช้

กบัการทาํงานของท่าน ทาํใหท่้านตระหนกัถึงความสาํเร็จใน

การทาํงานของท่านเสมอ 

3.86 .692 มาก 

3. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  มาใช้

กบัการทาํงานของท่าน จนทาํใหท่้านรู้สึกถึงความพอใจใน

ความสาํเร็จของงาน 

3.88 .765 มาก 

4. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  มาใช้

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหง้านท่ีท่านปฏิบติัอยูป่ระสบความสาํเร็จตาม

เป้าหมาย 

3.93 .750 มาก 

5. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning  มาใช้

จนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร 

3.94 .779 มาก 

รวม 3.90 .642 มาก 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉล่ียจากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของ

บุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจใน

การทาํงานมากท่ีสุดคือ “ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning มาใชจ้นรู้สึกถึงการ

มีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ “ท่านไดน้าํความรู้จากการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning มาใชอ้ย่างเต็มท่ีเพื่อให้งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่ประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนท่ีให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุดคือ “ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้

ดว้ยระบบ e-Learning มาใชก้บัการทาํงานของท่าน ทาํใหท้่านตระหนกัถึงความสาํเร็จในการทาํงาน

ของท่านเสมอ” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  
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จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบว่า บุคลากรให้ความสําคญักบัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้และ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  รวมถึงการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาใชก้บัการทาํงานเพื่อให้งาน

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Teck-Hong and Waheed (2011) 

Karaaslan (2013) และ Alhomod and Shafi (2013) ท่ีพบวา่ ผูเ้รียนหรือบุคลากรให้ความเห็นวา่การ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีมี

ทศันคติท่ีดีต่อการนาํระบบ e-Learning เขา้มาใช้ และมีความเช่ือวา่ระบบ e-Learning จะช่วยให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานดีข้ึน จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

นอกจากน้ีสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning การ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจในการทาํงานกบัธนาคารพาณิชย  ์ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning การ 

 เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจในการทาํงานกบัธนาคารพาณิชย ์

 

  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ผูเ้รียนหรือ

บุคลากร 

Between Groups 4.890 2 2.445 7.958 .000 

Within Groups 193.552 630 .307   

Total 198.441 632    

ระบบ e-Learning Between Groups 5.508 2 2.754 9.597 .000 

Within Groups 180.800 630 .287   

Total 186.308 632    

การเรียนรู้และการ

พฒันาบุคลากร 

Between Groups 2.968 2 1.484 4.179 .016 

Within Groups 223.760 630 .355   

Total 226.729 632    

ความพึงพอใจใน

การทาํงาน 

Between Groups 4.844 2 2.422 5.976 .003 

Within Groups 255.323 630 .405   

Total 260.167 632    

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตน้ คือ ธนาคารพาณิชย ์(ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย,  

  ธนาคารไทยพาณิชย)์ 

 ตวัแปรตาม คือ ผูเ้รียนหรือบุคลากร, ระบบ e-Learning, 

   การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร, ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี One-way ANOVA ระหวา่งธนาคารพาณิชย์

กบัผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจใน

การทาํงาน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ประกอบไปดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างธนาคารพาณิชยก์บัผูเ้รียนหรือบุคลากร มีค่า F-

Test เท่ากบั 7.958 มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั .05 หมายถึง เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของผูเ้รียนหรือบุคลากรกบัธนาคารพาณิชย ์พบวา่ผูเ้รียนหรือบุคลากรกบัธนาคารพาณิชยมี์

ความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บัระบบ e-Learning มีค่า F-Test 

เท่ากบั 9.597 มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั .05 หมายถึง เม่ือทดสอบความแตก 

ต่างของระบบ e-Learning กบัธนาคารพาณิชย ์พบวา่ระบบ e-Learning กบัธนาคารพาณิชยมี์ความ

แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างธนาคารพาณิชย์กับการเรียนรู้และการพฒันา

บุคลากร มีค่า F-Test เท่ากบั 4.179 มีค่า Sig. เท่ากบั .016 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั .05 หมายถึง 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรกบัธนาคารพาณิชย ์พบว่าการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากรกบัธนาคารพาณิชยมี์ความแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บัความพึงพอใจในการทาํงาน มี

ค่า F-Test เท่ากบั 5.976 มีค่า Sig. เท่ากบั .003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั .05 หมายถึง เม่ือทดสอบ

ความแตกต่างของความพึงพอใจในการทาํงานกบัธนาคารพาณิชย ์พบว่าความพึงพอใจในการ

ทาํงานกบัธนาคารพาณิชยมี์ความแตกต่างกนั 

 จากการทดสอบความแตกต่างของผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning การเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจในการทาํงาน กบัธนาคารพาณิชย ์พบวา่ ธนาคารพาณิชยแ์ต่

ละแห่งมีความแตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning การ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจในการทาํงาน พบวา่ มีค่าเฉล่ียท่ีต่างกนั ดงันั้นจึง

อาจกล่าวไดว้่าธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง มีผลกระทบต่อผูเ้รียนหรือบุคลากร ระบบ e-Learning 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และความพึงพอใจในการทาํงาน 
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4.4 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากร 

ธนาคารพาณชิย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐาน ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 

(ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงในภาคผนวก ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  กรอบแนวคิดการวจิยัและสมมติฐาน 

 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2  

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูเ้รียนหรือบุคลากร มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ระบบ e-Learning มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

สําหรับการทดสอบน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression) ด้วยวิธี Stepwise โดยกาํหนดตวัแปรอิสระ คือ ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ  

e-Learning ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

H2 

H3 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

ระบบ e-Learning 

การเรียนรู้และ 

การพฒันาบุคลากร 

 

ความพึงพอใจใน

การทาํงาน 
 

(ความสาํเร็จใน 

การทาํงาน) 
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ตารางที ่4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

 สาํหรับการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี .494  4.398 .000 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร .268 .251 6.183 .000 

ระบบ e-Learning  .619 .561 13.825 .000 

R = .774; R2 = .599; Adj R2 = .598, F = 471.148; SEest = ± .38; p-value = .000 

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 4.10 นาํเสนอผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

พบวา่ค่า R เท่ากบั .774 ค่า R2 เท่ากบั .599 ค่า Adj R2 เท่ากบั .598 ค่า F เท่ากบั 471.148 และค่า p-

value เท่ากบั .000  

เม่ือพิจารณาค่า p-value ระหวา่งผูเ้รียนหรือบุคลากรกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร

เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั .05  แสดงวา่ ผูเ้รียนหรือบุคลากรมีความสัมพนัธ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

เม่ือพิจารณาค่า p-value ระหวา่งระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร

เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั .05 แสดงวา่ระบบ e-Learning มีความสัมพนัธ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ พบวา่ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีผลกระทบต่อ

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แสดงวา่ หาก

ผูเ้รียนหรือบุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ตอ้งการพฒันาตนเอง และมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของผูเ้รียน และคุณภาพท่ีดีของ

ระบบ e-Learning ในดา้นการบริหารจดัการระบบ e-Learning เน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากร ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning และ

การมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันา

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการนาํไปสู่ความสําเร็จของระบบ  

e-Learning (Hiemstra, 2006; Chen and Lin, 2007; Johnson et al., 2008; Alhomod and Shafi, 2013) 

ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และการพฒันา และนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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จากการยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปรผูเ้รียนหรือ

บุคลากรและระบบ e-Learning เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จึงไดว้เิคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรผูเ้รียนหรือบุคลากรและ

ระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร โดยการสร้างตวัแปรผูเ้รียนหรือบุคลากร

และระบบ e-Learning (Interaction_ Learner_eLearning) และทาํการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวธีิ Stepwise  

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning 

กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร โดยตวัแปรอิสระ คือ ผูเ้รียนหรือบุคลากร, ระบบ e-Learning 

และผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning (Interaction_Learner_eLearning) ตวัแปรตาม คือ 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที ่4.11 การวเิคราะห์การถดถอยเพิ่มเติม สาํหรับความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและ 

 ระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี -.071  -.146 .884 

Interaction_Learner_eLearning -0.42 -.271 -1.190 .234 

ระบบ e-Learning .778 .705 5.542 .000 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร .420 .393 3.117 .002 

R = .775;  R2 = .600; Adj R2 = .598, F = 314.779;  SEest = ±.38; p-value = .000 

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 4.11 นาํเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น ดว้ยวิธี Stepwise ตวั

แปร Interaction_Learner_eLearning เป็นตวัแปรท่ีสร้างข้ึนใหม่จากผูเ้รียนหรือบุคลากรกบัระบบ 

e-Learning  การทดสอบท่ีผา่นมาในการศึกษาน้ีพบว่า ผูเ้รียนหรือบุคลากรมีผลต่อการเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากร และระบบ e-Learning มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และตวัแปร 

Interaction_Learner_eLearning มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร กล่าวคือ ความสัมพนัธ์

ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํ 

งาน  

สําหรับการทดสอบน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Single Linear Regress-

ion) ดว้ยวิธี Stepwise โดยกาํหนดตวัแปรอิสระ คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ตวัแปรตาม 

คือ ความพึงพอใจในการทาํงาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที ่4.12 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

 สาํหรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี .782  6.976 .000 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร .798 .745 28.086 .000 

R = .745; R2 = .556; Adj R2 = .555, F = 788.822; SEest = ± .43; p-value = .000 

  

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

จากตารางท่ี 4.12 นาํเสนอผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ค่า R เท่ากบั .745 ค่า 

R2 เท่ากบั .556 ค่า Adj R2 เท่ากบั .555 ค่า F เท่ากบั 788.822 และค่า p-value เท่ากบั .000  

เม่ือพิจารณาค่า p-value ระหวา่งการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรกบัความพึงพอใจในการ

ทาํงานเท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั .05 แสดงวา่ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ พบวา่การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร มีผลกระทบต่อความพึง

พอใจในการทาํงาน จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีมี

ต่อระบบ e-Learning การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning จะส่งผลให้

เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง (Alhomod and Shafi, 2013) เน่ืองจากผูเ้รียนหรือบุคลากรให้

ความสําคญักบัประสิทธิภาพการเรียนรู้มากท่ีสุด และผลลพัธ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดของผูเ้รียน

หรือบุคลากรคือความพึงพอใจของผูเ้รียน (Cortés and Barbera, 2013) ท่ีจะส่งผลต่อการทาํงานได ้
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4.5 วเิคราะห์เพิม่เติมแบ่งตามมติิของผู้เรียนและระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และ 

 การพฒันาบุคลากร 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร พบว่าปัจจยัดา้น

ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และ

สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อดูมิติของผูเ้รียนและระบบ e-Learning ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และการ

พฒันาบุคลากรในแต่ละดา้น เพื่อให้ไดแ้นวทางในการนาํระบบ e-Learning ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิ 

ภาพในธนาคารพาณิชย ์(ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงในภาคผนวก ค) ดงัน้ี 

 

4.5.1 ปัจจัยด้านผู้เรียนหรือบุคลากรแบ่งตามมิติของผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และ 

การพฒันาบุคลากร  

ปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีนาํมาวิเคราะห์ผลท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

ประกอบดว้ย 8 มิติ คือ 1) เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 3) การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) การยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ

เรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรียน 6) ความคิดสร้างสรรค ์7) การมองอนาคตในแง่ดี และ 8) 

ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา สําหรับการทดสอบน้ีใชว้ิธีการ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Stepwise โดยกาํหนดตวั

แปรอิสระคือ ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning ทั้ง 8 มิติ ตวัแปรตามคือ การเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากร ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์เพิ่มเติมปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากรแบ่งตามมิติของผูเ้รียนกบัการ 

 เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี 1.053  8.796 .000 

เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  .115 .146 3.986 .000 

การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ  .176 .196 3.964 .000 

การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ .087 .111 3.148 .002 

ความคิดสร้างสรรค ์ .162 .212 5.714 .000 

การมองอนาคตในแง่ดี  .073 .091 2.310 .021 

ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา .125 .141 3.355 .001 

R = .701;  R2 = .491; Adj R2 = .486, F = 99.059;  SEest = ±.43; p-value = .000 

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากรในแต่ละมิติ ส่งผลต่อการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ยกเวน้มิติดา้นการยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของตนเอง

และความรักในการเรียน ท่ีไม่มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร กล่าวคือ การเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากรเกิดข้ึนจากผูเ้รียนหรือบุคลากรเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  การมีแนวคิดของ

ตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ  การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้  ความคิด

สร้างสรรค์  การมองอนาคตในแง่ดีและความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และ

แกปั้ญหา สอดคลอ้งกบั Guglielmino (1977) และ ฉลวย พ่วงพรวน (2553) ท่ีพบวา่ความพร้อมใน

การเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือบุคลากร จะส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเองของผูเ้รียน และการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองจะช่วยพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Hiemstra, 2006) 

 

4.5.2 ปัจจัยด้านระบบ e-Learning แบ่งตามมิติของระบบ e-Learning ทีม่ีอิทธิพลต่อการ 

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 ปัจจยัดา้นระบบ e-Learning ท่ีนาํมาวิเคราะห์ผลท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร

ประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 1) ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning 2) ช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning 3) เน้ือหา หลักสูตร และ 4) การบริหารจดัการระบบ  

e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร สําหรับการทดสอบน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์การ
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ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Stepwise โดยกาํหนดตวัแปรอิสระ

คือ ระบบ e-Learning ทั้ง 4 มิติ ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ผลการวิเคราะห์

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์เพิ่มเติมปัจจยัดา้นระบบ e-Learning แบ่งตามมิติของระบบ 

 e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี .619  5.583 .000 

ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning  .141 .155 4.085 .000 

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning  .136 .146 3.913 .000 

เน้ือหา หลกัสูตร  .307 .302 6.875 .000 

การบริหารจดัการระบบ e-Learning .266 .271 6.823 .000 

R = .766;  R2 = .587; Adj R2 = .584, F = 223.130;  SEest = ±.39; p-value = .000 

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านระบบ e-Learning แบ่งตามมิติของระบบ  

e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร พบวา่มิติของระบบ e-Learning ในทุกมิติ ส่งผล

ต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร กล่าวคือ ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning  

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning  เน้ือหา หลักสูตรและการบริหารจดัการ

ระบบ e-Learning มีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และเม่ือพิจารณาในแต่ละมิติจะพบวา่

เน้ือหา หลกัสูตรท่ีทนัสมยัและการบริหารจดัการระบบ e-Learning ท่ีดีเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนหรือบุคลากร

ใหค้วามสาํคญัมาก (Chen and Lin, 2007; Alhomod and Shafi, 2013) 

เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning ท่ีส่งผลต่อการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากรเป็นรายมิติแลว้ ประเด็นความสัมพนัธ์ของมิติผูเ้รียนทั้ง 6 มิติ และมิติ 

ของระบบ e-Learning 4 มิติ มีผลกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรหรือไม่ จึงเป็นประเด็นท่ีน่า 

สนใจในการวเิคราะห์เพิ่มเติม  
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4.5.3 ความสัมพนัธ์ของผู้เรียนหรือบุคลากรกบัระบบ e-Learning แบ่งตามมิติของผู้เรียน 

หรือบุคลากรและระบบ e-Learning ทีม่ีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันา 

บุคลากร 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรแบ่งตามมิติทั้ง 6 มิติ กับระบบ 

e-Learning แบ่งตามมิติทั้ง 4 มิติ เพื่อวิเคราะห์วา่มิติของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning 

มีความสัมพนัธ์กนัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรหรือไม่ โดยการสร้างตวัแปรใหม่

เป็นการ Interaction ระหวา่งมิติของผูเ้รียนหรือบุคลากรและมิติของระบบ e-Learning สําหรับการ

ทดสอบน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี 

Stepwise โดยกาํหนดตวัแปรอิสระ ทั้งหมด 24 ตวัแปร ประกอบดว้ย  1) ความเสถียรและความ

สมบูรณ์ของระบบ e-Learning_เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ความเสถียรและความสมบูรณ์ของ

ระบบ e-Learning_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning_การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ความเสถียร

และความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์5) ความเสถียรและความสมบูรณ์ของ

ระบบ e-Learning_การมองอนาคตในแง่ดี 6) ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning_

ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 7) ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ภายในระบบ e-Learning_เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 8) ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ  

e-Learning_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 9) ช่องทางในการติดต่อ 

ส่ือสารภายในระบบ e-Learning_การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 10) ช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์11) ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายใน

ระบบ e-Learning_การมองอนาคตในแง่ดี 12) ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ  

e-Learning_ความสามารถในการใช้ทักษะในการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา 13) เน้ือหา 

หลกัสูตร_เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 14) เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 15) เน้ือหา หลกัสูตร_การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 16) เน้ือหา 

หลกัสูตร_ความคิดสร้างสรรค ์17) เน้ือหา หลกัสูตร_การมองอนาคตในแง่ดี 18) เน้ือหา หลกัสูตร_

ความสามารถในการใช้ทกัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 19) การบริหารจดัการระบบ  

e-Learning_เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 20) การบริหารจดัการระบบ e-Learning_การมีแนวคิดของ

ตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 21) การบริหารจดัการระบบ e-Learning_การมีความคิด

ริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 22) การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์ 23) 

การบริหารจดัการระบบ e-Learning_การมองอนาคตในแง่ดี และ 24) การบริหารจดัการระบบ  
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e-Learning_ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา ตวัแปรตาม คือ การ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที ่4.15 ผลการวเิคราะห์เพิ่มเติมความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ  

 e-Learning แบ่งตามมิติของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning กบัการ

 เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ตวัแปร b β t p-value 

ค่าคงท่ี 2.128  35.182 .000 

เน้ือหา หลกัสูตร_เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  .025 .183 3.776 .000 

เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

.028 .201 3.076 .002 

เน้ือหา หลกัสูตร _ความสามารถในการใชท้กัษะในการ 

ศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 

.025 .179 3.151 .002 

การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์ .038 .290 7.452 .000 

R = .774;  R2 = .600; Adj R2 = .597, F = 231.669;  SEest = ±.38; p-value = .000 

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ  

e-Learning แบ่งตามมิติของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันา

บุคลากร พบความสัมพนัธ์ของระบบ e-Learning กบัผูเ้รียนหรือบุคลากร ส่งผลต่อการเรียนรู้และ

การพฒันาบุคลากรทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) เน้ือหา หลกัสูตรกบัการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) 

เน้ือหา หลกัสูตรกบัการมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) เน้ือหา หลกัสูตร

กบัความสามารถในการใช้ทกัษะในการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา และ 4) การบริหารจดัการ

ระบบ e-Learning กบัความคิดสร้างสรรค์  โดยเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์จะพบว่ามิติดา้นเน้ือหา 

หลกัสูตรท่ีทนัสมยัของระบบ e-Learning เป็นมิติท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรเป็น

อยา่งมาก รวมถึงการบริหารจดัการระบบ e-Learning จะส่งผลให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดการเรียนรู้

และการพฒันาบุคลากรได ้ (Chen and Lin, 2007; Cortés and Barbera, 2013; Alhomod and Shafi, 

2013) 
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4.6 อภิปรายผลการศึกษา 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ยอมรับสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูเ้รียนหรือบุคลากรมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ระบบ e-Learning มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร จากผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรผูเ้รียนหรือบุคลากร

และระบบ e-Learning เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และตวัแปรการ

เรียนรู้และการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร  

ผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีไดเ้ขา้ใชร้ะบบ e-Learning แลว้ มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ ตอ้งการ

พฒันาตนเอง จะส่งผลใหผู้เ้รียนหรือบุคลากรเกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองได ้โดยเฉพาะเม่ือ

การเรียนรู้นั้นได้แสดงผลลัพธ์ของการเรียนในรูปของคะแนนหรือผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง

ความรู้ ศกัยภาพ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียนหรือบุคลากร (Cortés and 

Barbera, 2013; Alhomod and Shafi, 2013) และจากการวิเคราะห์รายมิติของผูเ้รียนหรือบุคลากร 

พบวา่ การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ การ

มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การมองอนาคตในแง่ดี และ

ความสามารถในการใช้ทกัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา เป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี

ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร (Hiemstra, 2006; ฉลวย พ่วงพรวน, 2553) ส่วนคุณ 

ลกัษณะของผูเ้รียนหรือบุคลากรในมิติการยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของตนเองและความ

รักในการเรียน เป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนหรือบุคลากรท่ีไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันา

บุคลากร 

ระบบ e-Learning เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีองคก์ารนาํมาใชใ้นการพฒันาทกัษะ ความรู้และ

ความสามารถของบุคลากร คุณภาพของระบบ e-Learning จึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด โดยเฉพาะใน

เร่ืองของการบนัทึกความคืบหน้าของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนหรือบุคลากรเห็นว่าเป็นส่วนท่ีช่วยจดจาํ

และสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการเรียนรู้ของผู ้เ รียนแต่ละคนได้ดีท่ีสุด รวมทั้ งการให้

ความสําคญัในดา้นเน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากร

ความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning และการมีช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ท่ีเป็น

ปัจจยัส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันา สําหรับดา้นการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรจากการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน และทาํให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานของผูเ้รียนดีข้ึน (Karaaslan,  2013) ซ่ึงถือไดว้า่ผูเ้รียนหรือบุคลากรและ
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ปัจจยัดา้นระบบ e-Learning ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร จะส่งผลให้เกิดความพึง

พอใจในการทาํงานของบุคลากรได ้

นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์ไดว้่า พฤติกรรมของผูเ้รียนหรือบุคลากรและคุณภาพของ

ระบบ e-Learning ในดา้นของการบริหารจดัการระบบ e-Learning เน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยั การ

สนบัสนุนทางดา้นเทคนิค จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

(Chen and Lin, 2007; Alhomod and Shafi, 2013) ซ่ึงถือไดว้่าผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ 

e-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร (I-Ying Chang and Wan-Yu 

Chang, 2012) ดงันั้นเพื่อให้องคก์ารประสบความสําเร็จในการนาํระบบ e-Learning มาใชก้บัการ

พฒันาทกัษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากร องค์การจะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรมี

ความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะความสามารถ จนส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

หรือบุคลากร เม่ือผูเ้รียนหรือบุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ และสามารถพฒันาตนเองและนาํ

ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการทาํงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง จะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจในการทาํงานได ้

(Alhomod and Shafi, 2013) 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพฒันา

บุคลากร ประกอบดว้ย ผูเ้รียนหรือบุคลากร และระบบ e-Learning และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ 

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร คือ การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

เม่ือพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร พบวา่ ผูเ้รียนหรือ

บุคลากรท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ตอ้งการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย 1) เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

2) การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนรู้ 4) ความคิดสร้างสรรค ์5) การมองอนาคตในแง่ดี และ 6) ความสามารถในการใชท้กัษะ

ในการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา เป็นลักษณะของผูเ้รียนท่ีสําคญัต่อการเรียนรู้ด้วยระบบ 

e-Learning ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้และเพิ่มองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัผูเ้รียน  

รวมทั้งการมีระบบ e-Learning ท่ีเหมาะสมในการเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้หรือฝึกอบรม 

ทั้งในดา้นของการบริหารจดัการระบบ e-Learning เน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยั ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning และการมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ 

e-Learning เป็นลกัษณะของระบบ e-Learning ท่ีสําคญัต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ท่ีจะ

ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านเน้ือหา 

หลกัสูตรท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากร  

อีกทั้งเม่ือพิจารณาลกัษณะการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร ท่ีเกิดจากผูเ้รียนหรือบุคลากร

และระบบ e-Learning  พบว่า เม่ือผูเ้รียนหรือบุคลากรไดรั้บการเรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning  จน

เกิดการพฒันาตนเองและความรู้ใหม่ และสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์และเป็นแนวทางในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จนนาํไปสู่

การมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร จะส่งผลให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ดงันั้นการนาํระบบ e-Learning เขา้มาใช้ในองค์การ องค์การจะตอ้งให้ความสําคญักบัผู ้

เรียนหรือบุคลากรในการวางแผนการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านเน้ือหา หลกัสูตรท่ีตอ้งมีความสอด 
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คลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และวางนโยบายกระตุน้ให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดการเรียนรู้ 

รวมทั้งการบริหารจดัการระบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูเ้รียนหรือบุคลากรได ้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้ จนเกิดเป็นความสําเร็จ

ในการทาํงาน 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning กบั 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร พบวา่ ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีความสัมพนัธ์ 

กนั โดยมิติของระบบ e-Learning ในด้านเน้ือหา หลักสูตรท่ีทนัสมยัสอดคล้องกับความต้อง 

การของผูเ้รียนหรือบุคลากร เป็นมิติท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นอยา่งมากกบัความพร้อมในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนหรือบุคลากร ในดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ การมีแนวคิดของตนเองในการผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา รวมทั้งการ

บริหารจดัการระบบ e-Learning กบัความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของผูเ้รียนหรือ

บุคลากร เป็นส่วนสําคญัให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองของผูเ้รียน จากผลของความสัม 

พนัธ์ของผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร สามารถ

สร้างกรอบแนวคิดการวจิยัใหม่ ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  กรอบแนวคิดการวจิยัใหม่ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

5.2.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.2.1.1 จากการศึกษาพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้ของผู ้เ รียนและเน้ือหา 

หลกัสูตร ท่ีทนัสมยัของระบบ e-Learning มีความสําคญัต่อการเรียนรู้และการพฒันาองค์ความรู้

ใหม่ของผูเ้รียนหรือบุคลากร โดยเฉพาะในดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากร ท่ีตอ้งใหค้วามสําคญัในการเปิด

 

 

 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

ระบบ e-Learning 

การเรียนรู้และ 

การพฒันาบุคลากร 

 

ความพึงพอใจใน

การทาํงาน 
 

(ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน) 
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โอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรคิดท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และใช้ทกัษะในการ 

ศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งสนับสนุนให้ผูเ้รียนหรือบุคลากรเกิดประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้ ดงันั้นองค์การจึงควรท่ีจะมีการจดันโยบายสนบัสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมใน

การเรียนรู้ และมอบรางวลัให้กบับุคลากรท่ีสามารถพฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อเป็นขวญัและ

กาํลงัใจใหก้บับุคลากรท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองอนันาํมาสู่ความพึงพอใจในการทาํงาน

ของบุคลากรในท่ีสุด นอกจากน้ีการวางแผนบริหารหลกัสูตร เน้ือหาในการเรียนให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากร เป็นส่ิงท่ีองคก์ารความใหค้วามสาํคญั 

5.2.1.2 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพของระบบ e-Learning เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความ 

สาํคญัต่อการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนหรือบุคลากร โดยเฉพาะดา้น

การพฒันาเน้ือหา หลกัสูตรให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือบุคลากร 

องคก์ารจึงควรท่ีจะกาํหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันา เพื่อให้การพฒันาระบบ e-Learning 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งให้ความสําคญักบัระบบ e-Learning อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบ 

e-Learning เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรในองคก์าร 

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มของบุคลากรธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่ง

ของประชากรหรือทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนัเพื่อจะไดท้ราบถึงมุมมองและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงานของบุคลากรเม่ือนาํระบบ e-Learning มาใชใ้นการพฒันาบุคลากรในแง่มุมต่างๆ อีก

ทั้ งควรมีการนําตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดู

ความสัมพนัธ์และทิศทางของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรมากข้ึน 

นอกจากน้ีการศึกษาในเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรต่อไป 
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แบบสอบถาม 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  หรือเติมคาํในช่องวา่ง ตามขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 

  ชาย      หญิง 

 

2. อาย ุ   _________  ปี   ___________  เดือน 

 

3. ระดบัการศึกษา 

  ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _____________________ 

 

4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน)   ___________  ปี   ___________  เดือน 

 

5. สถานท่ีปฏิบติังาน 

  ธนาคารไทยพาณิชย ์   

 ธนาคารกรุงไทย 

  ธนาคารกสิกรไทย 
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ส่วนที ่2  ผูเ้รียนหรือบุคลากร  

คําช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาคาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน โดยเลือกขอ้ละ 1 คาํตอบ เท่านั้น 

 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

1. ท่านชอบเรียนรู้เน้ือหาของระบบ e-

Learning ท่ีสนใจเป็นพิเศษ 

     

2. ถา้ผลลพัธ์ในการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-

Learning ของท่านไม่เป็นท่ีพอใจ ท่านจะ

ปรับเปล่ียนการเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันา 

     

3. ท่านมีความสามารถรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ผา่นระบบ e-Learning ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

4. ท่านมีความสามารถในการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-

Learning ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5. ท่านสนุกกบักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning  

     

6. ระบบ e-Learning ส่งผลใหว้ธีิการ

เรียนรู้ของท่านเปล่ียนแปลงไป 

     

7. ท่านมีความสามารถท่ีจะควบคุมการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ของตวัเองได้

เป็นอยา่งดี 

     

8. ท่านจะกลบัมาทบทวนเน้ือหาในระบบ 

e-Learning เสมอ 

     

9. ท่านประสบความสาํเร็จในการจดัลาํดบั

ความสาํคญักบัเป้าหมายการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning ของท่านเสมอ 
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ส่วนที ่2  ผูเ้รียนหรือบุคลากร (ต่อ) 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

10. ท่านสามารถจดัเวลาในการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning ของท่านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

11. ท่านชอบท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จาก

หลกัสูตรในระบบ e-Learning เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของท่าน 

     

 

ส่วนที ่3  ระบบ e-Learning  

คําช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาคาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน โดยเลือกขอ้ละ 1 คาํตอบ เท่านั้น 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย 

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

1. ระบบ e-Learning ขององคก์ารท่าน

สะดวกและใชง้านง่าย 

     

2. ระบบ e-Learning ขององคก์ารท่านมี

การจดัการเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย 
     

3. การทาํงานของระบบ e-Learning มี

ประสิทธิภาพ 

     

4. ระบบ e-Learning  ช่วยใหท่้านสามารถ

คน้หาเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึง

เน้ือหา 

     

5. ระบบ e-Learning ช่วยใหท่้านสามารถ

นาํคาํถามท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในบทเรียน

ไปพดูคุยหรือถกเถียงกบัเพ่ือนร่วมงานได ้

     

6. ระบบ e-Learning มีกระดานเสวนา 

(Web Board) หรือ ชุมชนเครือข่าย หรือ

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารสาํหรับ

แลกเปล่ียนขอ้มูลของการเรียนรู้ของ

บุคลากรในองคก์ารท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
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ส่วนที ่3  ระบบ e-Learning (ต่อ) 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

7. หากเกิดขอ้สงสยัหรือคาํถามจากการ

เรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ท่านสามารถ

ท่ีจะนาํคาํถามหรือขอ้สงสยัในบทเรียนไป

พดูคุยหรือถกเถียงกบัผูส้อนไดง่้าย 

     

8. ระบบ e-Learning ของท่านช่วยใหท่้าน

สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าแบ่งปันใหก้บั

บุคลากรในองคก์ารไดส้ะดวกและง่าย 

ผา่นกระดานเสวนา (Web Board) หรือ 

ชุมชนเครือข่าย หรือช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสาร 

     

9. เน้ือหาในบทเรียนของระบบ e-

Learning มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

     

10. เน้ือหาในระบบ e-Learning มีความ

เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของ

ท่าน 

     

11. ระบบ e-Learning มีการจดัการเน้ือหา

ในบทเรียนเพียงพอกบัความตอ้งการของ

ท่าน 

     

12. ระบบ e-Learning ช่วยใหท่้านสามารถ

เรียนรู้เน้ือหาท่ีท่านตอ้งการได ้

     

13. ระบบ e-Learning ช่วยใหท่้านสามารถ

เลือกส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ได ้

     

14. ระบบ e-Learning ช่วยใหท่้านสามารถ

ควบคุมความคืบหนา้ของการเรียนรู้ได ้

     

15. ระบบ e-Learning มีการบนัทึกความ

คืบหนา้ของการเรียนรู้และผลคะแนนของ

ท่าน 

     

  



67 

ส่วนที ่4   การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร  

คําช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาคาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน โดยเลือกขอ้ละ 1 คาํตอบ เท่านั้น 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

1. ท่านสามารถจดจาํเน้ือหาในบทเรียน

ของระบบ e-Learning ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

2. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้

ท่านสามารถพฒันาการทาํงานของท่านได้

รวดเร็วข้ึน 

     

3. การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้

ท่านมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

     

4.การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้

ท่านสามารถจดัการกบังานของท่านไดดี้

ข้ึน 

     

5.การเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning ทาํให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านดีข้ึน 
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ส่วนที ่5  ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร 

คําช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาคาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน โดยเลือกขอ้ละ 1 คาํตอบ เท่านั้น 

ข้อความ 
5 = เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

4 = เห็น

ด้วย 

3 = ไม่

แน่ใจ 

2 = ไม่

เห็นด้วย 

1 = ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง่ 

ความสาํเร็จในการทาํงาน 

1. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning มาใชก้บัการทาํงานของ

ท่าน ทาํใหท่้านมีความภูมิใจในการทาํงาน

ของท่าน  

     

2. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning มาใชก้บัการทาํงานของ

ท่าน ทาํใหท่้านตระหนกัถึงความสาํเร็จใน

การทาํงานของท่านเสมอ 

     

3. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning มาใชก้บัการทาํงานของ

ท่าน จนทาํใหท่้านรู้สึกถึงความพอใจใน

ความสาํเร็จของงาน 

     

4. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning มาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้

งานท่ีท่านปฏิบติัอยูป่ระสบความสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 

     

5. ท่านไดน้าํความรู้จากการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ e-Learning มาใชจ้นรู้สึกถึงการมี

ส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบเคร่ืองมอืวจิยั
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ผลการทดสอบเคร่ืองมอืวจิยั 

 

Reliability (Cronbach's Alpha) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Case Valid 36 100.0 

 Excluded 0 .0 

 Total 36 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Topic Cronbach's Alpha N of Items 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 0.919 11 

ระบบ e-Learning  0.918 15 

การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 0.875 5 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 0.894 5 

Total 0.956 36 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์การถดถอย
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ผลการวเิคราะห์การถดถอย 

 

ตาราง A1: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอย สาํหรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และ  

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ระบบe_Learning . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 ผูเ้รียนหรือบุคลากร . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .758a .575 .574 .39078 

2 .774b .599 .598 .37974 

a. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning 

b. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

130.368 

96.361 

226.729 

1 

631 

632 

130.368 

.153 

853.691 .000b 

2 Regression 

Residual 

Total 

135.881 

90.847 

226.729 

2 

630 

632 

67.941 

.144 

471.148 .000c 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

b. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning 

c. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

ระบบe_Learning 

.688 

.837 

.111 

.029 

 

.758 

6.200 

29.218 

.000 

.000 

2 (Constant) 

ระบบe_Learning 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

.494 

.619 

.268 

.112 

.045 

.043 

 

.561 

.251 

4.398 

13.825 

6.183 

.000 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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ตาราง A2: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอยเพิ่มเติม สาํหรับการหาความสัมพนัธ์ 

 ของตวัแปรผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันา 

 บุคลากร 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Interaction_Learner_eL

earning 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 ระบบe_Learning . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 ผูเ้รียนหรือบุคลากร . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 . Interaction_Learner_eL

earning 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .760a .577 .576 .38991 

2 .771b .594 .593 .38223 

3 .775c .600 .598 .37961 

4 .774d .599 .598 .37974 

a. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning 

b. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning, ระบบe_Learning 

c. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning, ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

d. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

130.797 

95.932 

226.729 

1 

631 

632 

130.797 

.152 

860.331 .000b 

2 Regression 

Residual 

Total 

134.686 

92.043 

226.729 

2 

630 

632 

67.343 

.146 

460.936 .000c 

3 Regression 

Residual 

Total 

136.085 

90.643 

226.729 

3 

629 

632 

45.362 

.144 

314.779 .000d 

4 Regression 

Residual 

Total 

135.881 

90.847 

226.729 

2 

630 

632 

67.941 

.144 

471.148 .000e 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

b. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning 

c. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning, ระบบe_Learning 

d. Predictors: (Constant), Interaction_Learner_eLearning, ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

e. Predictors: (Constant), ระบบe_Learning, ผูเ้รียนหรือบุคลากร 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

Interaction_Learner_eL

earning 

2.153 

.117 

.061 

.004 

 

.760 

35.008 

29.331 

.000 

.000 

2 (Constant) 

Interaction_Learner_eL

earning 

ระบบe_Learning 

1.362 

.062 

 

.420 

.165 

.011 

 

.081 

 

.402 

 

.381 

8.266 

5.436 

 

5.159 

.000 

.000 

 

.000 

3 (Constant) 

Interaction_Learner_eL

earning 

ระบบe_Learning 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

-.071 

-.042 

 

.778 

.420 

.488 

.035 

 

.140 

.135 

 

-.271 

 

.705 

.393 

-.146 

-1.190 

 

5.542 

3.117 

.884 

.234 

 

.000 

.002 

4 (Constant) 

ระบบe_Learning 

ผูเ้รียนหรือบุคลากร 

.494 

.619 

.268 

.112 

.045 

.043 

 

.561 

.251 

4.398 

13.825 

6.183 

.000 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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ตาราง A3: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอย สาํหรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 การเรียนรู้และการ

พฒันาบุคลากร 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .745a .556 .555 .42806 

a. Predictors: (Constant), การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

144.543 

115.624 

260.167 

1 

631 

632 

144.543 

.183 

788.822 .000b 

a. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการทาํงาน 

b. Predictors: (Constant), การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

การเรียนรู้และการ

พฒันาบุคลากร 

.782 

.798 

.112 

.028 

 

 

.745 

6.976 

28.086 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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ตาราง A4: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอย เพิ่มเติมปัจจยัดา้นผูเ้รียนหรือบุคลากร

แบ่งตามมิติของผูเ้รียนกบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 การมีแนวคิดของตนเอง

ในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 ความคิดสร้างสรรค ์ . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 การมีความคิดริเร่ิมและ

มีอิสระในการเรียนรู้ 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 เปิดโอกาสต่อการ

เรียนรู้ 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหา

ความรู้และแกปั้ญหา 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 การมองอนาคตในแง่ดี . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .620a .384 .383 .46991 

2 .661b .437 .435 .44949 

3 .679c .460 .458 .44044 

4 .690d .476 .473 .43441 

5 .698e .487 .482 .43030 

6 .701f .491 .486 .42880 

a. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ,  

b. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด   

สร้างสรรค ์

c. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 

d. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

e. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้, ความสามารถใน

การใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 

f. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้, ความสามารถใน

การใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา, การมองอนาคตในแง่ดี 

 

 

  



80 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

85.418 

137.127 

222.545 

1 

621 

622 

85.418 

.221 

386.826 .000b 

2 Regression 

Residual 

Total 

97.281 

125.264 

222.545 

2 

620 

622 

48.641 

.202 

240.748 .000c 

3 Regression 

Residual 

Total 

102.467 

120.078 

222.545 

3 

619 

622 

34.156 

.194 

176.072 .000d 

4 Regression 

Residual 

Total 

105.920 

116.625 

222.545 

4 

618 

622 

26.480 

.189 

140.318 .000e 

5 Regression 

Residual 

Total 

108.302 

114.244 

222.545 

5 

617 

622 

21.660 

.185 

116.982 .000f 

6 Regression 

Residual 

Total 

109.282 

113.263 

222.545 

6 

616 

622 

18.214 

.184 

99.059 .000g 

a. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ,  

b. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ,  

c. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด   

สร้างสรรค ์

d. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 

e. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

f. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้, ความสามารถ

ในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 
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g. Predictors: (Constant), การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิด

สร้างสรรค,์ การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้, เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้, ความสามารถ

ในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา, การมองอนาคตในแง่ดี 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.768 

.554 

.110 

.028 

 

.620 

16.047 

19.668 

.000 

.000 

2 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความคิดสร้างสรรค ์

1.504 

.404 

 

.218 

.111 

.033 

 

.029 

 

.452 

 

.286 

13.569 

12.119 

 

7.663 

.000 

.000 

 

.000 

3 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความคิดสร้างสรรค ์

การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนรู้ 

1.292 

.348 

 

.189 

.139 

.116 

.034 

 

.029 

.027 

 

.389 

 

.247 

.178 

11.134 

10.120 

 

6.622 

5.170 

.000 

.000 

 

.000 

.000 

4 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความคิดสร้างสรรค ์

การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนรู้ 

เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

1.169 

.278 

 

.182 

.120 

 

.124 

.118 

.038 

 

.028 

.027 

 

.029 

 

.311 

 

.238 

.153 

 

.158 

9.900 

7.399 

 

6.474 

4.439 

 

4.278 

.000 

.000 

 

.000 

.000 

 

.000 
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Coefficientsa 

 Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   

5 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความคิดสร้างสรรค ์

การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนรู้ 

เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

ความสามารถในการใชท้กัษะใน

การศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 

1.085 

.210 

 

.176 

.094 

 

.116 

.133 

.119 

.042 

 

.028 

.028 

 

.029 

.037 

 

 

.234 

 

.230 

.119 

 

.147 

.151 

9.094 

5.002 

 

6.282 

3.387 

 

4.004 

3.586 

.000 

.000 

 

.000 

.001 

 

.000 

.000 

6 (Constant) 

การมีแนวคิดของตนเองในการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความคิดสร้างสรรค ์

การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนรู้ 

เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

ความสามารถในการใชท้กัษะใน

การศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 

การมองอนาคตในแง่ดี 

1.053 

.176 

 

.162 

.087 

 

.115 

.125 

 

.073 

.120 

.044 

 

.028 

.028 

 

.029 

.037 

 

.032 

 

.196 

 

.212 

.111 

 

.146 

.141 

 

.091 

8.796 

3.964 

 

5.714 

3.148 

 

3.986 

3.355 

 

2.310 

.000 

.000 

 

.000 

.002 

 

.000 

.001 

 

.021 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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ตาราง A5: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอย เพิ่มเติมปัจจยัดา้นระบบ e-Learning  

 แบ่งตามมิติของระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 เน้ือหา หลกัสูตร . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 ความเสถียรและความ

สมบูรณ์ของระบบ e-

Learning 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 ช่องทางในการติดต่อ 

ส่ือสารภายในระบบ e-

Learning 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .708a .501 .500 .42333 

2 .748b .560 .558 .39810 

3 .760c .577 .575 .39052 

4 .766d .587 .584 .38615 

a. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร 

b. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning 

c. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning, ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning 

d. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning, ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning, ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

113.649 

113.079 

226.729 

1 

631 

632 

113.649 

.179 

634.181 .000b 

2 Regression 

Residual 

Total 

126.885 

99.844 

226.729 

2 

630 

632 

63.442 

.158 

400.313 .000c 

3 Regression 

Residual 

Total 

130.803 

95.926 

226.729 

3 

629 

632 

43.601 

.153 

285.897 .000d 

4 Regression 

Residual 

Total 

113.086 

93.643 

226.729 

4 

628 

632 

33.272 

.149 

223.130 .000e 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

b. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร 

c. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning 

d. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning, ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning 

e. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร, การบริหารจดัการระบบ e-Learning, ความเสถียรและ

ความสมบูรณ์ของระบบ e-Learning, ช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในระบบ e-Learning 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร 

1.116 

.718 

.112 

.029 

 

.708 

9.990 

25.183 

.000 

.000 

2 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning 

.773 

.455 

.348 

.112 

.039 

.038 

 

.449 

.355 

6.924 

11.564 

9.139 

.000 

.000 

.000 

3 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning 

ความเสถียรและความ

สมบูรณ์ของระบบ e-

Learning 

.680 

.361 

.296 

 

.172 

.111 

.043 

.039 

 

.034 

 

.356 

.302 

 

.189 

6.125 

8.421 

7.655 

 

5.068 

.000 

.000 

.000 

 

.000 

4 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning 

ความเสถียรและความ

สมบูรณ์ของระบบ e-

Learning 

ช่องทางในการติดต่อ 

ส่ือสารภายในระบบ e-

Learning 

.619 

.307 

.266 

 

.141 

 

 

.136 

.111 

.045 

.039 

 

.035 

 

 

.035 

 

.302 

.271 

 

.155 

 

 

.146 

5.583 

6.875 

6.823 

 

4.085 

 

 

3.913 

.000 

.000 

.000 

 

.000 

 

 

.000 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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ตาราง A6: ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอยเพิ่มเติมความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้น 

ผูเ้รียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning แบ่งตามมิติของผูเ้รียนหรือบุคลากรและ

ระบบ e-Learning กบัการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 เน้ือหา หลกัสูตร_การมี

แนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning_ความคิด

สร้างสรรค ์

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้ 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 เน้ือหา หลกัสูตร_

ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหา

ความรู้และแกปั้ญหา 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .729a .532 .531 .40941 

2 .762b .580 .579 .38808 

3 .770c .593 .591 .38239 

4 .774d .600 .597 .37966 

a. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

b. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์

c. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค,์ เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้ 

d. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค,์ เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้, เน้ือหา หลกัสูตร_ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และ

แกปั้ญหา 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

118.539 

104.259 

222.798 

1 

622 

623 

118.539 

.168 

707.197 .000b 

2 Regression 

Residual 

Total 

129.272 

93.525 

222.798 

2 

621 

623 

64.636 

.151 

429.179 .000c 

3 Regression 

Residual 

Total 

132.142 

90.655 

222.798 

3 

620 

623 

44.047 

.146 

301.244 .000d 

4 Regression 

Residual 

Total 

133.574 

89.224 

222.798 

4 

619 

623 

33.393 

.144 

231.669 .000e 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

b. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

c. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค ์

d. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค,์ เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้ 

e. Predictors: (Constant), เน้ือหา หลกัสูตร_การมีแนวคิดของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ, การบริหารจดัการระบบ e-Learning_ความคิดสร้างสรรค,์ เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้, เน้ือหา หลกัสูตร_ความสามารถในการใชท้กัษะในการศึกษาหาความรู้และ

แกปั้ญหา 

 

  



89 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร_การมี

แนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.348 

.102 

.061 

.004 

 

.729 

38.676 

26.593 

.000 

.000 

2 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร_การมี

แนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning_ความคิด

สร้างสรรค ์

2.213 

.068 

 

 

 

.043 

.060 

.005 

 

 

 

.005 

 

.484 

 

 

 

.329 

37.074 

12.416 

 

 

 

8.442 

.000 

.000 

 

 

 

.000 

 

3 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร_การมี

แนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning_ความคิด

สร้างสรรค ์

เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้ 

2.155 

.045 

 

 

 

.040 

 

 

.029 

.060 

.007 

 

 

 

.005 

 

 

.006 

 

.321 

 

 

 

.308 

 

 

.212 

35.738 

6.038 

 

 

 

7.955 

 

 

4.430 

.000 

.000 

 

 

 

.000 

 

 

.000 
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   Coefficientsa    

 Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   

4 (Constant) 

เน้ือหา หลกัสูตร_การมี

แนวคิดของตนเองใน

การเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการระบบ 

e-Learning_ความคิด

สร้างสรรค ์

เน้ือหา หลกัสูตร_เปิด

โอกาสต่อการเรียนรู้ 

เน้ือหา หลกัสูตร_

ความสามารถในการใช้

ทกัษะในการศึกษาหา

ความรู้และแกปั้ญหา 

2.128 

.028 

 

 

 

.038 

 

 

.025 

 

.025 

.060 

.009 

 

 

 

.005 

 

 

.007 

 

.008 

 

.201 

 

 

 

.290 

 

 

.183 

 

.179 

35.182 

3.076 

 

 

 

7.452 

 

 

3.776 

 

3.151 

.000 

.002 

 

 

 

.000 

 

 

.000 

 

.002 

a. Dependent Variable: การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร
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