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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจใช้งานโปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตจงัหวดั

เชียงราย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตในพื้นที่

จงัหวดัเชยีงรายจ านวน 361 คน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการศกึษา แบ่งเป็นการ

เกบ็แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ และ การเกบ็แบบสอบถามแบบเอกสารใหก้รอก โดยการสุ่ม

แบบเจาะจง และ การสุ่มแบบสะดวก ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหอ์ทิธพิลของปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดว้ย

สถติ ิถดถอยพหุคณู  

 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุอยู่ในช่วง 45-55ปี 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีระดบัการยอมรับ

เทคโนโลย ีอยู่ในระดบั มาก โดยพบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยมีผีลต่อการตดัสนิใจใชง้าน

โปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในส่วนของดา้นทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออม

ทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ากทีสุ่ด คอื ดา้นประโยชน์ของการใชง้าน รองลงมาคอืดา้นความง่ายของ

การใชง้าน และ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั  

ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , โปรแกรมออมทรัพย์

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to study factors affecting the technology acceptance 

which influence the decision to use the electronic savings program of the Production 

Savings Group (PSG) in Chiang Rai Province, Thailand. Data were collected from 361 

committees of PSG in Chiang Rai Province using a questionnaire as a model in the study. 

Participants were recruited based on statistical sampling methods such as systematic 

random sampling and convenience random sampling. The study pattern was divided into 

two styles: collecting questionnaires via online and offline respondents. The data were 

statistically analyzed and reported in terms of frequency, percentage, mean and standard 

deviation. Besides, multiple regression statistics analysis was used to evaluate the factors 

affecting the technology acceptance. 

The study showed that most of the respondents were male between the ages of 

45 and 55 years old. Most of the respondents graduated with a bachelor's or postgraduate 

degree. The respondents provided a high level of the technology acceptance. It was found 

that the factors affecting the technology acceptance to employ the e-savings program 

included 1) benefits of using followed by 2) the usability of the e-savings software 

programs and 3) the support from government agencies. 

Keywords: Technology acceptance, Production Savings Group, e-savings software 

programs 

 



 

บทน า  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 การพฒันาประเทศไทยทีผ่่านมา ไดม้กีารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมมแห่งชาต ิโดยได้มกีารใช้นโยบายให้ความช่วยเหลอืชุมชน และหมู่บ้านในรูปแบบของ

การสนบัสนุนเการเขา้ถงึแหล่งทุนของชาวบา้น อาท ิกองทุนหมู่บา้น กองทุนพฒันาบทบาทสตร ี

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ โดยนโยบายดงักล่าวนี้ ได้

ผ่านมายงักรมการพฒันาชุมชน ทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั มหีนึ่งในภารกจิในการพฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากและการสง่เสรมิแหล่งทุน โดย การจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ เป็นหน่ึงในภารกจิ 

การท างานของกรมการพฒันาชุมชน อาศยัแนวคดิ การใชเ้งนิเป็นเครื่องมอืการพฒันาคน ผ่าน

การบรหิารในรูปแบบที่กรมการพฒันาชุมชนก าหนด มแีนวทางในการส่งเสรมิสนับสนุน การ

รวมกลุ่ม และบรหิารจดัการกลุ่ม ในรปูแบบคณะกรรมการ  

    การส่งเสริมการด าเนินงานที่ผ่านมา ตัง้แต่การจัดตัง้กลุ่ม การจัดท าระเบียบ การ

รวบรวมสมาชกิ ตลอดจนถงึ การให้ความรู้เรื่องการจดัการทะเบยีนต่างๆ และการจดัการด้าน

บญัช ีเป็นการท างานที่กรมการพฒันาชุมชนด าเนินการมาโดยตลอด และมกีารพฒันารูปแบบ

การสง่เสรมิ การจดัการกลุ่ม ดว้ยโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์แต่การด าเนินงานทีผ่่านมา

พบว่า ยงัคงมกีลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ มกีารจดัท าทะเบยีน เอกสาร และบญัช ีในรปูแบบจด

บนัทกึลงในกระดาษ ซึง่ เป็นทีม่าของการศกึษานี้ โดยการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใช้

งานโปรแกรมออมทรพัย์อเิล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติจงัหวดัเชยีงราย ผู้ท า

การศึกษามคีวามคาดหวงัว่าจะเกิดการพฒันารูปแบบการส่งเสรมิ สนับสนุน โปรแกรมออม

ทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ใหก้ลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ อย่างเหมาะสม 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  จากทีม่าของการศกึษา ผูศ้กึษาไดท้ าการก าหนดวตัถุประสงค์
การวจิยัไดด้งันี้  

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ ในพืน้ที่
จงัหวดัเชยีงราย  



2. เพื่อศกึษาถงึระดบัการยอมรบัเทคโนโลยี ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อ
การผลติ ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

3. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจ ใช้โปรแกรมออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์  ของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ ในพืน้ที ่จงัหวดัเชยีงราย   

4. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยเ์พื่อการผลติ ของ
กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

𝑯𝟎 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยไีมส่ง่ผลการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

𝑯𝟏ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยสีง่ผลการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

𝑯𝟎 ปัจจยัสว่นบุคคลไม่สง่ผลการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

𝑯𝟏ปัจจยัสว่นบุคคลสง่ผลการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ มุ่งศกึษาการตดัสนิใจใช้งานโปรแกรมออม
ทรพัย์อเิล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ในจงัหวดัเชยีงราย  โดย

ก าหนดขอบเขตการวจิยัเป็นดา้นดงันี้  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ประโยชน์ของการใชง้าน  
ความงา่ยของการใชง้าน และ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
 

ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 คณะกรรมการ กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 



กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย โดยไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอนเนื่องจาก ตามระเบยีบกรมการพฒันาชุมชน
ไดก้ าหนดไวว้่า กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ 1 กลุ่ม มคีณะกรรมการ 9-12 คน ดงันัน้จงึท าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ W.G.Cochran โดยก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัไดร้อ้ยละ 0.05 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จงึเท่ากบั 323 คน (Cochran,1953) 

แนวคิด ทฤษฎี  

 ผูท้ าการศกึษาไดท้บทวนวรรณกรรม ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในครัง้นี้ โดยใช้
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งดงันี้  
ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย  

- ทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุผล(Theory of Reasoned Action : TRA) (Icek 
Ajzen,1975)  

- ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ( Icek 
Ajzen,1991) 

- ทฤษฎพีืน้ฐานทางสงัคม และทฤษฎปัีญญา (Social cognitive Theory) 
(Bandura,1986)  

ทฤษฎี / แนวคิด ท่ีเก่ียวกบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย  
- แนวคดิการยอมรบัเทคโนโลย ี(Roger,2003) 
- ทฤษฎกีารยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology Acceptance 

Model:TAM) (Davis, Bagozzi, &Warshaw,1989) 
- ทฤษฎกีารยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ี2 (Technology Acceptance Model 2 

:TAM 2)  
( Viswanath Venkatesh and Fred Davis , 2000) 

- ทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology : UTAUT) 

สรุปได้ว่า การยอมรบัเทคโนโลยมีเีหตุปัจจยัที่ท าให้เกิดความเชื่อ ความคาดหวงัว่า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานไดด้ ีท าใหเ้กดิความง่ายต่อ
การใชง้าน และหากไดร้บัการสนบัสนุนและแรงผลกัดนัจากภายนอกกจ็ะท าใหบุ้คคลยอมรบัที่จะ
ใช้งานเทคโนโลยนีัน้ ๆ ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้ท าการศกึษาได้น าทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลย ี
ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology Acceptance Model:TAM) และ  
ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology : UTAUT) ประกอบด้วย การรบัรู้ประโยชน์  การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
และ แรงผลักดนัจากหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งมีปัจจยัเสริมด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และ



การศึกษา เป็นตวัแปรต้น เพิม่เติม  จากทฤษฎีดงักล่าว จึงน าไปสู่การก าหนดตวัแปรต้นใน
กรอบแนวคดิการวจิยั 
         กรอบแนวคิดการวิจยั  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจยั  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรทีศ่กึษา คอื คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ ในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชยีงราย  
 เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ใชว้ธิสีุม่ 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 การสุม่แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เนื่องดว้ยการศกึษานี้ต้องการวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์จงึต้องเจาะจงเลอืกผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการบรหิารกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ จงึเจาะจงเลอืกคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรพัยเ์พือ่การผลติ ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ขัน้ตอนที ่2 การด าเนินการสุม่ตวัอย่าง แบบ
สะดวก (Convenience Selection) โดยค านวณขนาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส ารวจดว้ยวธิขีอง 
W.G.Cochran(1953) จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างมจี านวนเท่ากบั 323 คน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
-เพศ  
- อาย ุ
- การศกึษา  

 

ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 
- ประโยชน์ของการใชง้าน 
- ความงา่ยของการใชง้าน  
- การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครฐั  

ระดบัการตดัสนิใจ ใชง้านโปรแกรม

ออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

- การรบัรูปั้ญหา  

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมนิค่า  

- เริม่ทดลอง  

- ใชง้านจรงิ  



โดยใช้ เครื่ อ งมือ ในการเก็บข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) เ ป็น
แบบสอบถามปลายปิดโดยได้จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
แบบสอบถามประกอบดว้ยชุดค าถาม ทัง้หมด 3 สว่น เป็นแบบสอบถามแบบมาตรสว่นประมาณ
ค่า (Rating scale)  จ านวน 5 ตวัเลอืก ตามวธิขีอง Likert  ดงันี้   

สว่นที ่1) ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
การศกึษา 

ส่วนที่  2) เ ป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ประกอบไปดว้ย 3 ดา้นดงันี้  

- ประโยชน์ของการใชง้าน 
- ความงา่ยของการใชง้าน  
- การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั  

ส่วนที่  3 )  เ ป็นแบบสอบถามระดับการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
ประกอบไปดว้ย 5 ดา้นดงันี้  

- การรบัรูปั้ญหา  

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมนิค่า  

- การเริม่ทดลอง  

- การใชง้านจรงิ  

แปลค่าเฉลีย่โดยสถติ ิค่าเฉลีย่เลขคณิต ก าหนดใหม้รีะดบัชัน้ในการค านวณช่วงความกวา้ง ดงันี้
    คะแนน 1.00 - 1.80  = ระดบัความคดิเหน็ ไม่เหน็ดว้ย 
  คะแนน 1.81 - 2.60  = ระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ยน้อย  
  คะแนน  2.61 – 3.40  = ระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ยปานกลาง 
  คะแนน  3.41 – 4.20  = ระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก 
  คะแนน 4.21 – 5.00  = ระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 
การทดสอบเครื่องมือ 

 ได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ หัวข้อการศึกษาและ
วัตถุประสงค์การศึกษา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item Objective 
Congruence (IOC)  จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา และ
แก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปจดัเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามนี้มคี่าดชันีความสอดคล้องโดย
รวมอยู่ที่ 0.969  ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีมคี่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั  0.916  การ



ตดัสนิใจใช้งานโปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์  มคี่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ก่อน
น าไปจดัเก็บขอ้มูล เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า มคี่าเท่ากบั 0.974  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การศกึษาครัง้นี้ จะท าการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์
เพื่อการผลติ จงัหวดัเชยีงราย ใชแ้บบสอบถาม ในการเกบ็ขอ้มูล โดยท าการเกบ็ขอ้มูล ในช่วง
เดอืน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  

ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มี
ระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ    ช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้  

1) เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ จ าแนกตามเพศ ใช้
การวเิคราะหข์อ้มลูโดย สถติ ิT - test   

2) ขอ้มูลดา้น อายุ และการศกึษา ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลโดย สถติ ิความแปรปรวนทาง
เดียว (One -way ANOVA) และ หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่ การเปรยีบเทียบ Scheffe’ 
Test  

3) เพื่อศกึษาปัจจยัการเลอืกใช้โปรแกรมออมทรพัย์อเิล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย ใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติถิดถอย
พหุคณู (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง “ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์

ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต จงัหวดัเชียงราย” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ที่มุ่งเน้น

ศกึษาถงึระดบัการยอมรบัเทคโนโลย ีของคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ในพื้นที่

จงัหวดัเชียงราย  ที่มีผลต่อ ระดบัการตัดสินใจใช้โปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ

คณะกรรมการกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย และปัจจยัที่มผีลต่อการ

ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรพัย์เพื่อการผลิต ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่

จงัหวดัเชยีงราย เนื่องจาก กรมการพฒันาชุมชน มกีารส่งเสรมิให้ประชาชนด าเนินการจดัตัง้



กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติขึน้ เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึแหล่งทุน และสรา้งความเขม้แขง็ผ่านการ

ด าเนินงานร่วมกนัในชุมชน แต่การด าเนินงานกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติในปัจจุบนั พบว่าเริม่

มกีารน าโปรแกรมออมทรพัยอ์เิล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการกลุ่ม อาท ิการจดัการด้านบญัช ี

ทะเบียนต่างๆของกลุ่ม พบว่ายงัมกีลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตบางกลุ่ม ยงัไม่มกีารน าระบบ

บญัชอีเิล็กทรอนิกส์เขา้ไปใช้ ถงึแม้ว่าจะมกีารประชาสมัพนัธ์ การสนับสนุนด้วยการจดัอบรม

การใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์กต็าม 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อเิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า  

1) ระดับการยอมรับเทคโนโลยี ของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างมกีารยอมรบัเทคโนโลยอียู่ใน ระดบัมาก เมื่อจ าแนกตาม
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกสพ์บว่า ปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลยีด้านประโยชน์ของการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อเิลก็ทรอนิกส ์มากทีสุ่ด รองลงมา คอืปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นความง่ายของการใชง้าน 
และ ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัตามล าดบั  

2) ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มออม
ทรพัยเ์พือ่การผลติจงัหวดัเชยีงราย พจิารณาการสง่ผลต่อการตดัสนิใจ เป็นรายดา้น ไดด้งันี้  

 ด้านที่1 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยเ์พือ่การผลติ และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมสี่วน
ช่วยให้เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต และ การมสี่วนช่วยให้เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนต่างๆ ของกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ ส่งผลต่อ การ
ตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

ดา้นที ่2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความง่ายของการใชง้าน พบว่า มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยเ์พือ่การผลติ และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า รปูแบบการ
ใชง้านไม่ซบัซอ้น เขา้ใจงา่ย สง่ผลต่อ การตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

ดา้นที ่3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั มผีลต่อ
การตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
หน่วยงานภาครัฐสามารถสนับสนุนไฟล์โปรแกรมออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตัง้ใน
คอมพวิเตอรข์องกลุ่มได ้สง่ผลต่อ การตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 
อภิปรายผล  

การศกึษาครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยสี่งผลต่อการตดัสนิใจใช้งานโปรแกรม
ออมทรพัย์อเิล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติจงัหวดัเชยีงราย โดยด้านประโยชน์



ของการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด 
รองลงมาคอืปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยดี้านความง่ายของการใช้งาน และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัตามล าดบัสอดคล้องกบัผลการศึกษาที่ใช้ทฤษฎีการยอมรบันวตักรรมและ
เทคโนโลย ี2 (Technology Acceptance Model 2 :TAM 2 )( Viswanath Venkatesh and Fred 
Davis , 2000) และ ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology : UTAUT) (Viswanath Venkatesh,2003) สอดคลอ้ง กบั 
วิไลวรรณ พวงแก้ว (2553) ศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนัก
ประชาสมัพนัธ์กรมการแพทย์ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์การใชง้าน ประกอบดว้ย การท างานมคีวามทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ และการท างานมี
ความสะดวกมากขึน้  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้การมสีว่นช่วยใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ และ การมสี่วนช่วยให้เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็
ขอ้มูลทะเบยีนต่างๆ ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ส่งผลต่อ การตดัสนิใจใช้งานโปรแกรม
ออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความง่ายของการใชง้าน พบว่า มผีลต่อการตดัสนิใจใชง้าน
โปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต จงัหวดัเชียงราย โดย
วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า รูปแบบการใช้งานไม่ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย ส่งผลต่อ การตดัสนิใจใช้
งานโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบั ณพวฒัน์ บุษบกแก้ว (2563) ศกึษาการ
รบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ประโยชน์และความปลอดภยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชค้ลาวด์
สตอเรจของผู้ใช้งาน พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรู้ความง่ายของการใช้งานส่งผลต่อ การใช้งาน 
คลาวด์สตอเรจ ของผู้ใช้งาน โดยท าการศกึษาในกลุ่ม ประชาชนที่เลอืกใช้ซอฟท์แวร์ คลาวด์ 
สตอเรจ ในประเทศไทย จ านวน 400 คน และ สอดคลอ้งกบั สุวชิญา สุรยิมงคล (2563) ศกึษา
ถงึปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบัใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครฐั โดย
ได้ศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง 100 คน พบว่าปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบัและใช้ BIM ได้แก่ ความ
คาดหวงัต่อการปฏบิตังิาน และการรบัรูถ้งึความยากงา่ยในการใชง้าน 
 การยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั พบว่า มีผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้งานโปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต จงัหวดั
เชยีงราย โดย วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า หน่วยงานภาครฐั สามารถสนับสนุน ไฟล์โปรแกรม
ออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตัง้ในคอมพิวเตอร์ของกลุ่ มได้ มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน
โปรแกรมออมทรพัย์เพื่อการผลิต สอดคล้องกบั อรญัญา จินาชาญ (2559) ศึกษาปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อการพจิารณาเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางบญัชขีองธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) พบว่าปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชดี้านที่อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้รกิารหลงัการขาย ดา้นทีม่อีทิธพิลรองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นขดีความสามารถองโปรแกรมส าเรจ็รปูทางบญัช ี



 
ข้อเสนอแนะ 

องค์กรภาครฐั ควรพฒันากระบวนการให้การสนับสนุนกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อเิล็กทรอนิกส์ การช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกลุ่มด้วยระบบ จะท าให้เกดิความ
เข้าใจ ความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานโปรแกรมออมทรพัย์อเิล็กทรอนิกส์ ควร
สนับสนุน ทัง้ในด้านการให้องค์ความรู้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในเรื่องการใช้งาน
โปรแกรมออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ในด้านประโยชน์การใช้งาน วธิีการใช้งานรวมถึงการ
ติดตัง้โปรแกรมในคอมพวิเตอร์ของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ เมื่อกลุ่มได้มคีวามเข้าใจถงึ
ประโยชน์ ความง่าย และไดร้บัการหนุนเสรมิจากภาครฐั อย่างต่อเนื่อง จะท าใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
และสามารถทีจ่ะใชง้านโปรแกรมออมทรพัยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์หเ้กดิประโยชน์ไดส้งูสุด 
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