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Factors affecting the technology acceptance on the decision
to use e-savings software programs in Production Savings Group
Chiang Rai province
บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาปั จ จัย การยอมรับ เทคโนโลยี ที่ส่ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิต จัง หวัด
เชียงราย ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากคณะกรรมการกลุ่ มออมทรัพย์เ พื่อ การผลิตในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายจานวน 361 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการศึกษา แบ่งเป็ นการ
เก็บแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ และ การเก็บแบบสอบถามแบบเอกสารให้กรอก โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง และ การสุ่มแบบสะดวก ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์อทิ ธิพลของปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้วย
สถิติ ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 45-55ปี
ส่ว นใหญ่ จบการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี หรือ สูงกว่าปริญ ญาตรี โดยมีระดับการยอมรับ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับ มาก โดยพบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจใช้งาน
โปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ในส่วนของด้านทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออม
ทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากทีส่ ุด คือ ด้านประโยชน์ของการใช้งาน รองลงมาคือด้านความง่ายของ
การใช้งาน และ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค าส าคัญ : การยอมรับ เทคโนโลยี , กลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต , โปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเล็กทรอนิกส์

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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศไทยทีผ่ ่านมา ได้มกี ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมมแห่งชาติ โดยได้มกี ารใช้นโยบายให้ความช่วยเหลือชุมชน และหมู่บ้านในรูปแบบของ
การสนับสนุนเการเข้าถึงแหล่งทุนของชาวบ้าน อาทิ กองทุนหมู่บา้ น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยนโยบายดังกล่าวนี้ ได้
ผ่านมายังกรมการพัฒนาชุมชน ทีเ่ ป็ นหน่วยงานของรัฐ มีหนึ่งในภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและการส่งเสริมแหล่งทุน โดย การจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต เป็ นหนึ่งในภารกิจ
การทางานของกรมการพัฒนาชุมชน อาศัย แนวคิด การใช้เงินเป็ นเครื่องมือการพัฒนาคน ผ่าน
การบริหารในรูปแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุ น การ
รวมกลุ่ม และบริหารจัดการกลุ่ม ในรูปแบบคณะกรรมการ
การส่ง เสริม การด าเนิ น งานที่ผ่ า นมา ตัง้ แต่ ก ารจัด ตัง้ กลุ่ ม การจัด ท าระเบีย บ การ
รวบรวมสมาชิก ตลอดจนถึง การให้ความรู้เรื่องการจัดการทะเบียนต่างๆ และการจัดการด้าน
บัญชี เป็ นการทางานที่กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการมาโดยตลอด และมีการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริม การจัดการกลุ่ม ด้วยโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แต่การดาเนินงานทีผ่ ่านมา
พบว่า ยังคงมีกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต มีการจัดทาทะเบียน เอกสาร และบัญชี ในรูปแบบจด
บันทึกลงในกระดาษ ซึง่ เป็ นทีม่ าของการศึกษานี้ โดยการศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้
งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงราย ผู้ทา
การศึกษามีความคาดหวังว่ าจะเกิดการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม สนับสนุ น โปรแกรมออม
ทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ให้กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจยั จากทีม่ าของการศึกษา ผูศ้ กึ ษาได้ทาการกาหนดวัตถุประสงค์
การวิจยั ได้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับเทคโนโลยี ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การตั ด สิ น ใจใช้ โ ปรแกรมออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ในพืน้ ที่ จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของ
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย

สมมติ ฐานของการวิ จยั
𝑯𝟎 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีไม่สง่ ผลการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์

𝑯𝟏 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีสง่ ผลการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
𝑯𝟎 ปั จจัยส่วนบุคคลไม่สง่ ผลการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
𝑯𝟏 ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของการวิ จยั การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มุ่งศึกษาการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออม
ทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในจังหวัดเชียงราย โดย
กาหนดขอบเขตการวิจยั เป็ นด้านดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ประโยชน์ของการใช้งาน
ความง่ายของการใช้งาน และ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขอบเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย โดยไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอนเนื่องจาก ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
ได้กาหนดไว้ว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม มีคณะกรรมการ 9-12 คน ดังนัน้ จึงทาการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ W.G.Cochran โดยกาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้รอ้ ยละ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จึงเท่ากับ 323 คน (Cochran,1953)

แนวคิ ด ทฤษฎี
ผูท้ าการศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ โดยใช้
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องดังนี้
ทฤษฎีพฤติ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย
- ทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุผล(Theory of Reasoned Action : TRA) (Icek
Ajzen,1975)
- ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ( Icek
Ajzen,1991)
- ทฤษฎีพน้ื ฐานทางสังคม และทฤษฎีปัญญา (Social cognitive Theory)
(Bandura,1986)
ทฤษฎี / แนวคิ ด ที่เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย
- แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Roger,2003)
- ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance
Model:TAM) (Davis, Bagozzi, &Warshaw,1989)
- ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2
:TAM 2)

( Viswanath Venkatesh and Fred Davis , 2000)
- ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology : UTAUT)
สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีมเี หตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความเชื่อ ความคาดหวังว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานได้ดี ทาให้เกิดความง่ายต่อ
การใช้งาน และหากได้รบั การสนับสนุนและแรงผลักดันจากภายนอกก็จะทาให้บุคคลยอมรับที่จะ
ใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ๆ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ทาการศึกษาได้นาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model:TAM) และ
ทฤษฎีร วมการยอมรับ และการใช้เ ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology : UTAUT) ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
และ แรงผลัก ดันจากหน่ ว ยงานอื่นๆ ซึ่งมีปัจจัยเสริมด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และ

การศึกษา เป็ นตัวแปรต้น เพิม่ เติม จากทฤษฎีดงั กล่าว จึงนาไปสู่การกาหนดตัวแปรต้นใน
กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
- อายุ
- การศึกษา

ระดับการตัดสินใจ ใช้งานโปรแกรม
ออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
- การรับรูป้ ั ญหา

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
- ประโยชน์ของการใช้งาน
- ความง่ายของการใช้งาน
- การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ

- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินค่า
- เริม่ ทดลอง
- ใช้งานจริง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงราย
เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใช้วธิ สี มุ่ 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 การสุม่ แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เนื่องด้วยการศึกษานี้ต้องการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จึงต้องเจาะจงเลือกผูท้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต จึงเจาะจงเลือกคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพือ่ การผลิต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการสุม่ ตัวอย่าง แบบ
สะดวก (Convenience Selection) โดยคานวณขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสารวจด้วยวิธขี อง
W.G.Cochran(1953) จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจานวนเท่ากับ 323 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดโดยได้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แบบสอบถามประกอบด้วยชุดคาถาม ทัง้ หมด 3 ส่วน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) จานวน 5 ตัวเลือก ตามวิธขี อง Likert ดังนี้
ส่วนที่ 1) ข้อมูลสภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
การศึกษา
ส่ ว นที่ 2) เป็ นแบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จจั ย การยอมรั บ เทคโนโลยี ข อง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 3 ด้านดังนี้
- ประโยชน์ของการใช้งาน
- ความง่ายของการใช้งาน
- การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่ ว นที่ 3 ) เป็ นแบบสอบถามระดั บ การตั ด สิ น ใจใช้ ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ของคณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต ในพื้น ที่จ ัง หวัด เชีย งราย
ประกอบไปด้วย 5 ด้านดังนี้
- การรับรูป้ ั ญหา
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินค่า
- การเริม่ ทดลอง
- การใช้งานจริง
แปลค่าเฉลีย่ โดยสถิติ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต กาหนดให้มรี ะดับชัน้ ในการคานวณช่วงความกว้าง ดังนี้
คะแนน 1.00 - 1.80
= ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
คะแนน 1.81 - 2.60
= ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย
คะแนน 2.61 – 3.40
= ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20
= ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก
คะแนน 4.21 – 5.00
= ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากทีส่ ุด
การทดสอบเครื่องมือ
ได้น าแบบสอบถามมาปรับ ปรุ ง พัฒ นา เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หัว ข้อ การศึก ษาและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง Index of Item Objective
Congruence (IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และ
แก้ไขแบบสอบถาม ก่อนนาไปจัดเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามนี้มคี ่าดัชนีความสอดคล้องโดย
รวมอยู่ท่ี 0.969 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.916 การ

ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ก่อน
นาไปจัดเก็บข้อมูล เพื่อหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟ่ า มีค่าเท่ากับ 0.974
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ จะทาการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จังหวัดเชียงราย ใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูล ในช่วง
เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล และสถิ ติที่ใช้
สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ใช้ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) และการแจกแจงค่ า ความถี่ (Frequency) กับ ตัว แปรที่มี
ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับ
การศึ ก ษา ปั จ จัย การยอมรับ เทคโนโลยี และการตัด สิน ใจใช้ ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเล็กทรอนิกส์
สถิ ติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จาแนกตามเพศ ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย สถิติ T - test
2) ข้อมูลด้าน อายุ และการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย สถิติ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One -way ANOVA) และ หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรียบเทียบ Scheffe’
Test
3) เพื่อศึกษาปั จจัยการเลือกใช้โปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตถิ ดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression)

ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง “ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิต จังหวัดเชียงราย” เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ ที่มุ่งเน้ น
ศึกษาถึงระดับการยอมรับเทคโนโลยี ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ที่มีผ ลต่อ ระดับการตัดสินใจใช้โปรแกรมออมทรัพ ย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ ของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย และปั จจัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชน มีการส่งเสริมให้ประชาชนดาเนินการจัดตัง้

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และสร้างความเข้มแข็งผ่านการ
ดาเนินงานร่วมกันในชุมชน แต่การดาเนินงานกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตในปั จจุบนั พบว่าเริม่
มีการนาโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการกลุ่ม อาทิ การจัดการด้านบัญชี
ทะเบียนต่างๆของกลุ่ม พบว่ายังมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบางกลุ่ม ยังไม่มกี ารนาระบบ
บัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์เข้าไปใช้ ถึงแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุ นด้วยการจัดอบรม
การใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ก็ตาม
จากการศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต จังหวัดเชียงราย พบว่า
1) ระดับ การยอมรับ เทคโนโลยี ของ กลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต ในพื้น ที่จ ัง หวัด
เชียงรายในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ใน ระดับมาก เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์พบว่า ปั จจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีด้า นประโยชน์ ข องการใช้ง านมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเล็กทรอนิกส์ มากทีส่ ุด รองลงมา คือปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นความง่ายของการใช้งาน
และ ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตามลาดับ
2) ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออม
ทรัพย์เพือ่ การผลิตจังหวัดเชียงราย พิจารณาการส่งผลต่อการตัดสินใจ เป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
ด้านที่1 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านประโยชน์ ของการใช้งาน พบว่า มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์เพือ่ การผลิต และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การมีส่วน
ช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ การมีส่วนช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ด้านที่ 2 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายของการใช้งาน พบว่า มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์เพือ่ การผลิต และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า รูปแบบการ
ใช้งานไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ด้านที่ 3 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีผลต่อ
การตัด สิน ใจใช้ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
หน่ ว ยงานภาครัฐ สามารถสนั บ สนุ น ไฟล์ โ ปรแกรมออมทรัพ ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พื่อ ติด ตัง้ ใน
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มได้ ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์

อภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ปั จจัย การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานโปรแกรม
ออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงราย โดยด้านประโยชน์

ของการใช้ง าน มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มากที่สุ ด
รองลงมาคือปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายของการใช้งาน และการสนับสนุ นจาก
หน่ วยงานภาครัฐตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ใ ช้ทฤษฎี การยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2 :TAM 2 )( Viswanath Venkatesh and Fred
Davis , 2000) และ ทฤษฎี ร วมการยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี ( Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology : UTAUT) (Viswanath Venkatesh,2003) สอดคล้อง กับ
วิไ ลวรรณ พวงแก้ว (2553) ศึก ษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนัก
ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนัก ประชาสัม พัน ธ์ก รมการแพทย์ พบว่ า ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การยอมรับ คือ การรับ รู้ถึง
ประโยชน์การใช้งาน ประกอบด้วย การทางานมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และการทางานมี
ความสะดวกมากขึน้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อการมีสว่ นช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ การมีส่วนช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งผลต่ อ การตัดสินใจใช้งานโปรแกรม
ออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายของการใช้งาน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน
โปรแกรมออมทรัพ ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ของกลุ่ มออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต จังหวัดเชียงราย โดย
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า รูปแบบการใช้งานไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้
งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ ณพวัฒน์ บุษบกแก้ว (2563) ศึกษาการ
รับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์และความปลอดภัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คลาวด์
สตอเรจของผู้ใช้งาน พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู้ความง่ายของการใช้งานส่งผลต่อ การใช้งาน
คลาวด์สตอเรจ ของผู้ใช้งาน โดยทาการศึกษาในกลุ่ม ประชาชนที่เลือกใช้ซอฟท์แวร์ คลาวด์
สตอเรจ ในประเทศไทย จานวน 400 คน และ สอดคล้องกับ สุวชิ ญา สุรยิ มงคล (2563) ศึกษา
ถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการยอมรับใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ โดย
ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อการยอมรับและใช้ BIM ได้แก่ ความ
คาดหวังต่อการปฏิบตั งิ าน และการรับรูถ้ งึ ความยากง่ายในการใช้งาน
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุ นจากหน่ ว ยงานภาครัฐ พบว่า มีผ ลต่อ การ
ตัดสินใจใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ มออมทรัพย์เ พื่อการผลิต จังหวัด
เชียงราย โดย วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า หน่ วยงานภาครัฐ สามารถสนับสนุ น ไฟล์โปรแกรม
ออมทรัพ ย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่อ ติดตัง้ ในคอมพิว เตอร์ของกลุ่ มได้ มีผ ลต่อ การตัดสินใจใช้งาน
โปรแกรมออมทรัพ ย์เพื่อ การผลิต สอดคล้องกับ อรัญญา จินาชาญ (2559) ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) พบว่าปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีด้านที่อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ได้แก่ดา้ นการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย ด้านทีม่ อี ทิ ธิพลรองลงมาได้แก่
ด้านขีดความสามารถองโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี

ข้อเสนอแนะ
องค์กรภาครัฐ ควรพัฒนากระบวนการให้การสนับสนุ นกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ การสร้า งการรับ รู้ถึง ประโยชน์ ก ารใช้ง านโปรแกรมออมทรัพ ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มด้วยระบบ จะทาให้เกิดความ
เข้าใจ ความตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้องใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ควร
สนับ สนุ น ทัง้ ในด้า นการให้อ งค์ค วามรู้กับ กลุ่ ม ออมทรัพย์เ พื่อ การผลิต ในเรื่อ งการใช้ง าน
โปรแกรมออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ในด้านประโยชน์ การใช้งาน วิธีการใช้งานรวมถึงการ
ติดตัง้ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อกลุ่มได้มคี วามเข้าใจถึง
ประโยชน์ ความง่าย และได้รบั การหนุนเสริมจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง จะทาให้เกิดการเรียนรู้
และสามารถทีจ่ ะใช้งานโปรแกรมออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ได้สงู สุด
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