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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี e-Learning  
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
และ3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning และปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
ที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
จ านวน 342 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
ที่มีเพศต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยี e-Learning ไม่ต่างกัน ส่วนบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่งต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยี  
e-Learning ต่างกัน ส่วนปัจจัยการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) 
การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ที่เกิดจากภายในตัวบุคคล มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  

 
ค าส าคัญ : การใช้เทคโนโลยี e-Learning ; บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the use of e-Learning technology by 
personnel under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce. Ministry of 
Commerce. 2) to compare the use of e-Learning technology among personnel under the 
Office of the Permanent Secretary of Commerce Ministry of Commerce Classified by personal 
factors. and 3) to study the factors of teaching and learning technology by e-Learning 
technology and motivation factors. Affecting the use of technology e-Learning of personnel 
under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce Ministry of Commerce. 
 The sample group in this research was 342 personnel under the Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Commerce. Ministry of Commerce. The questionnaire was 
used as tool for data collecting in this research. The collected data was analyzed in term of 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of significant different result 
was found, LSD would be used to test hypothesis for each pair in order to see which pair 
are different and Multiple Regression. 

The results of the analysis revealed that the park, Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Commerce, are different. Differences under the Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Commerce, Ministry of Commerce at different levels of education, income, and 
position, different  
e-Learning technology is used. (Asynchronous Learning Methods) and women in the 
motivation arising from within the person affect the use of e-Learning technology of the 
Royal Bureau of Commerce, Ministry of Commerce. 

 
Keywords: the use of e-Learning technology; Personnel under the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Commerce Ministry of Commerce 
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  
ท าให้สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับป รุง 
ให้สอดคล้องกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบันหรือ
บุคคลภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของนักศึกษา  เช่น การจัดให้มี
ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การเรียนการสอน  
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และมีห้องสมุดระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 

 - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 - ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 - ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ  
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและพัฒนาประเทศ 
 - ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือ
การมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละ
บุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และ
ผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
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 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ  
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการ
สร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการใช้
เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการการใช้เทคโนโลยี e-Learning พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ได้แก่ การเรียน 
การสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
(Synchronous Learning Methods) และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายใน 
ตัวบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล ที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning  
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และต าแหน่ง ต่างกัน มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 2. ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ 
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous 
Learning Methods)  และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล ต่างกัน มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร
สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
จ านวน 342 คน 
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 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่ง 
ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ได้แก่ การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา 
(Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning 
Methods)  และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และต าแหน่ง ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ได้แก่ การเรียน 
การสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
(Synchronous Learning Methods)  และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายใน 
ตัวบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล และตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี  
e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยได้ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning 
และปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ 
 2. ผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางให้ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ น าไปพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดท า e-Learning ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการใช้ของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 3. ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าได้ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ ยวกับเทคโนโลยี  e-Learning สกุณา กลัดอยู่  (2562)  กล่ าวว่า  e-Learning  
เป็นการเรียนออนไลน์ โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เรียนผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเครือข่ายของ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาที่ไร้ขอบเขต ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่การน าเสนอ
ข้อมูลเป็นแบบมันติมีเดียท าให้การเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจ  และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ  
มีความคล่องตัวในการเรียนมากข้ึน และสามารถตอบสนองต่อศักยภาพความสามารถของผู้เรียนได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) 
กล่าวว่า ลักษณะการสื่อสารการเรียนการสอนสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การเรียนการสอนแบบ
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) เป็นการเรียนการสอนที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าเรียนรู้เนื้อหาวิชา ณ เวลาใดก็ได้ ที่ใดก็ได้ โดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องรอเพื่อตอบโต้กันภายใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
กระดานข่าว (Web-board) เป็นต้น และ2) การเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning 
Methods) เป็นการเรียนการสอนที่มีผู้ส่งและผู้รับอยู่ในเวลาเดียวกัน โดยใช้การรับส่งข่าวสาร ข้อมูลภายใน
เวลาเดียวกันหรือพร้อมกันเกิดปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) การประชุมผ่าน
วีดีทัศน์ (Video Conference) เป็นต้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ กันต์กวี แสนทวี (2560) กล่าวว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก
กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรม
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ที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มี
ความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental) โดยเป็นการวิจัยศึกษาสภาพ
ต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการจัดการควบคุมตัวแปรใด ๆ ผู้วิจัยไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง สร้าง หรือ
ควบคุมสิ่งใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ เพื่อด าเนินการศึกษาการใช้
เทคโนโลยี e-Learning ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง เป็นการวิจัยภาคสนาม
โดยไม่มีการทดลองแบบตัดขวาง คือ การด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว
จากหลาย ๆ หน่วยศึกษา แล้วน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เครื่องมือในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเก็บข้อมูลแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
จ านวน 1,511 คน ผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 
Taro Yamane (1973) โดยจะใช้ตารางที่ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่  
5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยผลจากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
342 คน และในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง เป็นค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล  
ซึ่งจะประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ และด้านต าแหน่ง มีจ านวน  
ข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมิน  
ค่าระดับความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย  
 ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี e-Learning  
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 
ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าระดับความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่อตีความหมาย  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามในลักษณะประเมินค่าระดับความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
เพื่อตีความหมาย  
 ส่วนที่ 5 แนวทางการน าความรู้ที่ได้รับหลังจากการใช้เทคโนโลยี e-Learning ไปใช้ จ านวนข้อ
ค าถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี 
การวัดระดับแบบกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ต าแหน่ง  
 1.2) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี 
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning และปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2) สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 2.1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่ง จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ได้แก่ การเรียน
การสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
(Synchronous Learning Methods) และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายใน 
ตัวบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวม พบว่าของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ ให้ระดับความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่าการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ มีระดับความส าคัญในระดับมาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเลท สมาร์ททีวี หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โดยเทคโนโลยี e-Learning  
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวม พบว่าของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ให้ระดับความส า คัญของปัจจัยด้านรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โดยเทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีระดับความส าคัญในระดับมาก 2 รูปแบบ คือ การเรียน 
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การสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
(Synchronous Learning Methods) 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวม พบว่าของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ให้ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี  
e-Learning โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี 
e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีระดับความส าคัญ 
ในระดับมาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจาก
ภายนอกตัวบุคคล 
 4. ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเพศต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยี e-Learning ไม่ต่างกัน และบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่ง ต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยี e-Learning ต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเลท สมาร์ททีวี หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลาง
ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเข้าถึงเนื้อหา บทเรียน การสนทนาออนไลน์ ได้ตามความต้องการ เพื่อให้
เกิดปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ (2559) ว่าการจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
หรือผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเพศต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่ว่าผู้ใช้เทคโนโลยี e-Learning จะเป็นเพศ
ชายหรือเพศหญิงก็ไม่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อุบล วุฒิพรโสภณ (2557) 
การมีเพศที่แตกต่างกันจะท าให้เรามีความสนใจในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพศชาย และเพศหญิง  
อาจได้รับการอบรมเลี้ยงดูในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในสังคม ดังนั้น การที่คนเรามีเพศที่แตกต่างกัน
อาจท าให้คนเรามีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน  

2.2 บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ ในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความช านาญ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ซึ่งสอดคล้องกับ อุบล วุฒิพรโสภณ (2557) คนที่มีอายุแตกต่างกันจะ
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มีความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน วัยเด็กจะชอบสนุกสนาน วัยรุ่นชอบคิดถึงเรื่องเพื่อน เที่ยว วัยผู้ใหญ่จะมี
ความคิดที่มีเหตุผลแยกแยะถูก ผิด ดี ชั่ว ความมีวัยวุฒิของมนุษย์จะท าให้เขามีความคิดที่รอบคอบเพิ่มขึ้น
และมีเหตุมีผลในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา  
 2.3 บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  
มีการใช้เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ ท าให้มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการใช้เทคโนโลยี e-Learning ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อุบล วุฒิพรโสภณ (2557) บุคคลที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้บุคคลมีความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  
 2.4 บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีรายได้ต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับรายได้ส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของ
แต่ละบุคคล ซึ่งการใช้เทคโนโลยี e-Learning มีค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ด้านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยี e-Learning แตกต่างกัน  

2.5 บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีต าแหน่งต่างกัน  
มีการใช้เทคโนโลยี e-Learning โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์  ในต าแหน่ง ที่ ต่ า งกัน  มีขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงาน 
ที่แตกต่างกันส่งผลให้การใช้เทคโนโลยี e-Learning แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย แซ่ซู (2561)  
อาชีพส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ท าให้เกิดความต้องการ การตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการ  
ที่แตกต่างกัน   
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ สรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning โดยการเรียนการสอนแบบ 
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเรียนการสอนแบบ  
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยเทคโนโลยี  
e-Learning ตามความพร้อมของผู้เรียน ซึ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดความยืดหยุ่นในการเรียน  
จึงควรศึกษาการออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียน และเอ้ือต่อการศึกษาด้วยตนเอง  
ซึ่งสอดคล้องกับ อภิษฐา อยู่พร้อม (2561) วิธีการเรียนที่ส าคัญเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ  
 3.2 ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning โดยการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเรียนการสอนแบบประสาน
เวลา (Synchronous Learning Methods) ลดข้อจ ากัดและสร้างความยืดหยุ่นด้านสถานที่ในการเข้าเรียน 
แต่ยังคงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ควรสร้างข้อตกลงร่วมกันด้านตารางเรียน 
หรือการนัดหมายเวลาในการเข้าเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) ผู้เรียนเรียนจากผู้สอน
ออนไลน์ เป็นการเรียน e-Learning ที่ทดแทนการสอนในระบบชั้นเรียนโดยผ่านเนื้อหา สื่อการเรียน 
เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และการประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนด
กิจกรรมตามระยะเวลา เหมือนการสอนในระบบชั้นเรียน ต่างกันตรงที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน 
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(face-to-face) การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้สอนรับหน้าที่การออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธี e-Learning จัดเตรียมสื่อ 
และกิจกรรมการเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนผ่านเคร่ืองมือสื่อสารการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการสอนออนไลน์  
 3.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัย 
มีความเห็นว่า บุคคลใดที่มีการพัฒนาทักษะ หรือมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะได้รับ  
การยกย่อง ยอมรับ ประกอบกับเทคโนโลยี e-Learning มีลักษณะที่ยืดหยุ่น ในการศึกษาเนื้อหา  
ทั้งด้านสถานที่ เวลา จึงส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559) กล่าวว่า แรงจูงใจ 
(Motivation) คือ แรงที่กระตุ้นผลักดันชี้น าให้บุคคลท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรืองดเว้นไม่ท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่งเร้าที่เป็นปัจจัยท าให้เกิดแรงจูงใจจะเรียกว่าสิ่งจูงใจ (Motivator) เช่น  
เงิน เกียรติยศ เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทาง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยี e-Learning ส าหรับบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และต าแหน่ง ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยี e-Learning จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยี e-Learning รวมไปถึง
การสร้างบทเรียนโดยเทคโนโลยี e-Learning ให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว  
 2. ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning ที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี  
e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
รูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning โดยการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา 
(Asynchronous Learning Methods) และปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning  
โดยการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning โดยการเรียนการสอนแบบ 
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี 
e-Learning ให้มีความน่าสนใจ เช่น รูปแบบ เนื้อหาบทเรียน ลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหา ความยืดหยุ่น 
ในการเลือกเรียนในแต่ละบทเรียนตามความพร้อมได้ตามความต้องการ หรือการประเมินผล เป็นต้น  
 2.2 ปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี e-Learning โดยการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) ผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากร
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในด้านความชัดเจนของ
ก าหนดการเรียน คุณภาพการเชื่อมต่อสัญญาณ ข้อตกลงในการเข้าเรียน ช่องทางการโต้ตอบระหว่างเรียน  
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 3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของ
บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในด้าน  
ของการส ารวจปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล และน าผล 
การส ารวจนั้นพัฒนาเทคโนโลยี e-Learning ให้สอดคล้องกับแรงจูงใจในแต่ละด้าน 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม ที่จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี e-Learning  
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เช่น ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยี e-Learning ปัจจัยด้านเนื้อหาหลักสูตร ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อจะได้
น ามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
 2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งถ้าต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไป  
ที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มขนาดกลุ่มประชากรจากของเดิมที่เป็นเพียงระดับส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อาจจะต้องเพิ่มเป็นระดับกระทรวง หรือทุกหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่มีความหลากหลาย 
 3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ อ่ืน เพื่อให้ได้ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จากเดิมเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  
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