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การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย 2) เพื่อวิเคราะห์หลกัการพฒันา
ศกัยภาพตนเองให้มปีระสทิธิภาพในการปฏิบตังิานในองค์กร 3) เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชยีงราย และ 4) เพือ่วเิคราะหอ์ทิธพิลของการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่ง่ผลต่อการพฒันาศกัยภาพ
ตนเองของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็น 
ข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย ประจ าปี 
2565 จะเกบ็กลุ่มตวัอย่างจ านวน 351 คน โดยใชแ้บบสอบถามที่จดัเตรยีมไวใ้นการเก็บขอ้มูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน การวิเคราะห์
เปรยีบเทียบความแตกต่างโดยใช้ T-test และ F-test (One Way ANOVA) และการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)    

ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีความคดิเหน็ทัง้ 4 
ด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทศันคตทิี่มตี่อเทคโนโลย ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.71 และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นพฤตกิรรมการใชง้านทัว่ไป ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 2) 
ระดบัพฒันาศกัยภาพในตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่า มรีะดบัความส าคญัทัง้ 
4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลย ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.81 และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการศกึษา ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62  3) ผลการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า การจ าแนกตามเพศ ในภาพรวมจะพบว่าผู้หญิงจะให้ระดบั
ความส าคญัมากกว่าผู้ชาย 4) การยอมรบัเทคโนโลยสี่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพตนเองของ
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ในระดบัความเชื่อมัน่ที ่0.95 ตวัแปรการ
ยอมรบัเทคโนโลย ีไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชง้านทัว่ไป ทศันคตทิีม่ตี่อเทคโนโลย ีการรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน และการรบัรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชยีงราย อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ค าส าคญั : การพฒันาศกัยภาพ, การใชเ้ทคโนโลย ี
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Abstract 

 
The study aims 1 )  to study problems and obstacles in using technology among 

members of the Chiang Rai Provincial Police Savings Cooperative; 2 )  to analyze the 
principles of self-development for efficiency in working in the organization. 3) to obtain 
solutions to problems and obstacles in the use of technology among members of the 
Chiang Rai Provincial Police Savings Cooperative, and 4) to analyze the influence of 
technology acceptance affecting the self-development of the members of the Chiang Rai 
Provincial Police Savings Cooperative. The population used in the study was Police 
officials who are members of the Chiang Rai Provincial Police Savings Cooperative for 
the year 2022 will collect a sample of 351 people. by using the questionnaire provided to 
collect data were analyzed using descriptive statistics, mean, a n d  standard deviation. 
Difference analysis using T-test and F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression 
Analysis. 
 The results of the study found that 1) the level of opinion on technology adoption 
All four opinions were at a high level. The aspect with the highest average was the attitude 
towards technology. The mean was 3.71 and the aspect with the least mean was general 
usage behavior. The mean is 3.52 2 )  The level of self-improvement to be effective in 
performing tasks found that all 4  areas of importance were at a high level. The aspect 
with the highest average was learning through technology. The mean was 3.81 and the 
side with the least mean was education, the mean was 3.62 3 )  The results of the 
comparative analysis revealed that the gender classification Overall, it was found that 
women would give more importance than men. 4 )  Acceptance of technology affects the 
self-development of potential members of the Chiang Rai Provincial Police Savings 
Cooperative. at the confidence level of 0.95 variables including general user behavior. 
attitude towards technology perception of ease of use and recognizing the benefits of 
using technology There is a relationship in the same direction as the self-development of 
the members of the Provincial Police Savings Cooperative, Chiang Rai Province. 
statistically significant 
Keywords: Potential development, Use of technology. 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เทคโนโลยเีป็นสิง่ทีม่นุษยพ์ฒันาขึน้มาเพื่อช่วยในการท างานหรอืแกปั้ญหาต่างๆ โดยมี
ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานรองรบั (สุวด ีปักการะนัง, 2561)  ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยมีา
ใช้ส่วนใหญ่จะมีเพียงการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสาร และน าคอมพิวเตอร์มาช่วย
ประมวลผลขอ้มลู งานดา้นสารสนเทศอื่นๆ ยงัคงเป็นงานภายในส านกังานทีย่งัไม่มอีุปกรณ์และ
เครื่องมอืด้านเทคโนโลยมีาช่วยมากนัก เมื่อมกีารประดษิฐ์คดิค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศ 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และไมโครคอมพวิเตอร ์อาชพีของประชากรกป็รบัเปลีย่นมาสู่
งานดา้นสารสนเทศมากขึน้ ส านกังานจงึเป็นแหล่งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุ่ด เช่น 
การตดิต่อสื่อสารภายในและภายนอกโดยใช้โทรศพัท์และโทรสาร , การจดัเตรยีมเอกสารด้วย
การใชเ้ครื่องถ่ายเอกสารและคอมพวิเตอร ์และการรบัสง่ขอ้ความหรอืจดหมายกบัคอมพวิเตอรท์ี่
อยู่ห่างไกลเรยีกว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Mail หรอื E-Mail (สุมติตา สุพทิกัษ์, 
2557) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้เริ่มวางระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพวิเตอรใ์หท้นัสมยั ท าใหทุ้กคนสามารถตดิต่อสือ่สารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยสามารถตดิต่อ
ไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ 1) โทรศพัท์ 2) ไลน์ ใชใ้นการตอบค าถามใหแ้ก่สมาชกิเพิม่เตมิและส่ง
ขอ้มูลข่าวสารไดท้นัการณ์ 3) เฟสบุ๊ค ใชใ้นการแจง้ข่าวสาร ประกาศต่างๆ จากทางสหกรณ์ 4) 
เว็บไซต์ ใช้ในการติดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆ พร้อมทัง้ให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารสญัญากู้เงนิ และ 5) การเข้ามาติดต่อกับทางสหกรณ์ ในปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรพัย์
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่
สหกรณ์ เพื่อให้เกดิความสะดวกกบัสมาชกิสหกรณ์ในการตรวจสอบขอ้มูลเบื้องต้น เช่น หุ้น , 
เงนิฝาก, หนี้สนิต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบได้เป็นข้อมูลปัจจุบนั อีกทัง้
ป้องกันการทุจริตในการท างานของระบบสหกรณ์ แต่เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงรายส่วนใหญ่ทีอ่ยู่ในวยัเกษยีณ เกดิความไม่เขา้ใจในการใชร้ะบบ
การท างานแอพพลเิคชัน่ การเขา้ใช้งาน การท าธุรกรรมทางการเงนิ การฝากเงนิและการช าระ
หนี้ผ่านแอพพลิเคชัน่ที่ทางสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงรายน ามาใช้งานเพื่อ
ตดิต่อสื่อสารและโอนถ่ายขอ้มูลบนระบบอนิเตอรเ์น็ต รวมไปถงึสมาชกิบางคนไม่ยอมรบัการใช้
งานเทคโนโลยทีี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบนั ให้เหตุผลว่า แอพพลิเคชัน่เข้าใจยาก ไม่มี
ความปลอดภยั ใช้บรกิารทางธนาคารง่ายกว่า ในส่วนการใช้งานด้านโปรแกรมส าเร็จรูปของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจังหวดัเชียงราย สามารถใช้งานได้อยู่แล้ว นอกจาก
สมาชิกที่เป็นวยัเกษียณที่มอีายุเกิน 65-70 ปี สมรรถภาพการใช้งานโปรแกรมต่างๆ อาจจะ
น้อยลงหรอืปรบัตวัไม่ทนัตามเวอร์ชัน่ของโปรแกรมทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ ซึง่ในสว่นน้ีทางเจา้หน้าที่
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สหกรณ์จะเป็นผูด้ าเนินการใหก้บัสมาชกิ การพมิพส์ญัญา ปริ้นเอกสารดา้นการเงนิ (ปพน สรร
พานิช, ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 
2565) ซึ่งจากที่ได้สัมภาษณ์มาข้างต้น ส่งผลต่อสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ตดิต่อสือ่สารและเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย 

ดงันัน้ผู้วจิยัจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลย ี
ของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ใชเ้ทคโนโลยขีองสมาชกิสหกรณ์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย และทราบหลกัการพฒันาศกัยภาพ
ตนเองให้มปีระสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานในองค์กร และสามารถน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยขีองสมาชกิสหกรณ์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงรายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย  

2. เพื่อวเิคราะห์หลกัการพฒันาศกัยภาพตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใน
องคก์ร 
 3. เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย 

4. เพือ่วเิคราะหอ์ทิธพิลของการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพตนเอง
ของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงรายมปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั
จะมรีะดบัการใชเ้ทคโนโลยแีตกต่างกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพตนเองของสมาชกิสหกรณ์ออม
ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย  

  
ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัเรื่องการพฒันาศกัยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลย ีของสมาชกิสหกรณ์ออม
ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ผูว้จิยัไดศ้กึษาการพฒันาศกัยภาพตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีของสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ก าหนดใหต้วัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การยอมรบัเทคโนโลย ีส่วนตวั
แปรตาม คือ การพฒันาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชยีงราย ในดา้นการฝึกอบรบ ดา้นการศกึษา ดา้นการพฒันา และดา้นการเรยีนรู้ 
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 2. ขอบเขตดา้นประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คอื ข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงราย ประจ าปี 2565 ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 2,839 คน (รายงาน
ประจ าเดอืนสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย มถิุนายน, 2565) 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการด าเนินงานวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้เลอืกพื้นที่ในการศกึษา คอื 
สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศกึษาครัง้นี้ ใช้ระยะเวลา คอืระหว่างเดอืน มนีาคม - 
มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้ใช้ 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี         
2) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพตนเอง ดงันี้ 
 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ได้มาจากแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลย ี(TAM) ซึง่เป็นทฤษฎทีีค่ดิคน้โดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ปัจจยัหลกัที่
สง่ผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่  
 1) ทศันคติที่มตี่อเทคโนโลยี คอื ทศันคติที่มยีอมรบัการใช้งานว่าแต่ละบุคคลมคีวาม
สนใจทีจ่ะใชร้ะบบเทคโนโลย ี(พชัรา ตนัตปิระภา, 2553) 
 2) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน คอืระดบัของความเชื่อของผูใ้ชโ้ดยระบบดงักล่าว 
ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานท าให้เกดิพฤตกิรรมการยอมรบั
หรอืความตัง้ใจทีจ่ะใช ้(Davis, 1989) 
 3) การรบัรู้ถงึประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี คอื ทศันคตคิวามเชื่อส่วนบุคคลที่มตี่อ
การใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสาระสนเทศ เพื่อใชใ้นการเพิม่ศกัยภาพในการท างานของตนเองนัน้ 
เป็นความเชื่อหรอืมุมมองในการวเิคราะห์ และการตระหนักถงึคุณค่า รวมไปถงึประโยชน์ทีค่าด
ว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลยทีีน่ ามาใชน้ัน้ หากประโยชน์ของเทคโนโลยตีรงกบัความต้องการของ
ตนเองกจ็ะน าไปสูก่ารยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยนีัน้ต่อไป (Davis, 1989)  

4) พฤติกรรมการใช้งานทัว่ไป คอื กิจกรรมใดๆก็ตามมีการตอบสนองหรอืตอบโต้ที่
สามารถสงัเกตุได้ในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น ความถี่ช่วงเวลาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้
วตัถุประสงคใ์นการในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (กนัตพล บรรทดัทอง, 2557) 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพตนเอง จากแนวคดิของ แมคเคลิแลนด์ 
(David C. McClelland) และแนวคดิเกี่ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ของ สุจติรา ธนานันท์
(2551) เป็นตัวแปรตาม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การพฒันาและส่งเสริมให้
บุคลากร มคีวามรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจ มทีกัษะในการปฏบิตังิานตลอดจนมทีศันคตแิละ
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พฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น  โดยการพัฒนาสามารถท าได้             
4 แนวทางคอื  

1) การฝึกอบรม (Training) คือกระบวนการจดัการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
ความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Adility) และเจตคติ 
(Attitude) ของบุคลากรอนัจะช่วยปรบัปรุงให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น  (ชูชยั สมทิธิ
ไกร, 2554)  

2) การศึกษา (Education) คอื กระบวนการสัง่สอน ฝึกอบรม หรอืการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ความช านาญ และทศันคต ิซึง่รวมเรยีกว่าประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ป็นผูจ้ดัขึน้ใหแ้ก่มนุษย์
ดว้ยกนั (ธร สุนทรายุทธ, 2550) 

3) การพฒันา (Development) คอื การพฒันาบุคคลในองคก์ร แนวทางในความกา้วหน้า
ของบุคคลอกีทางหนึ่ง เมื่อบุคคลไดร้บัการพฒันาแลว้ย่อมทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง
และการโยกยา้ยเพือ่ความกา้วหน้ามากยิง่ขึน้ (อรุณ รกัธรรม,2560) 

4) การเรียนรู้ (Learning)การสร้างการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง และทัว่ถึงทัง้
องคก์ร ตัง้แต่ระดบับุคคล กลุ่มงาน และองคก์ร โดยการพฒันาการเรยีนรูจ้ากการท างานใหเ้กดิ
ในองคก์าร เพิม่ขดีความสามารถของบุคคลในการเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู้ (Michel, 1995) 

เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย 1) การ
ฝึกอบรม ควรมกีารจดัอบรมให้แก่บุคลากรทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายนอกและภายใน 
รวมไปถึงการส่งบุคลากรในองค์กรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันซึ่ง
หน่วยงานภายนอกนัน้ควรมมีาตรฐานที่ยอมรบัได้  2) การศกึษา องค์กรควรมกีารส่งเสรมิให้
บุคลากรในหน่วยงาน ได้รบัการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น 3) การพฒันา หน่วยงานควรมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีการพัฒนาด้วยกระบวนการและวิธีการต่างๆ อย่างเช่น 
การศกึษาดูงานนอกสถานที่ รวมไปถงึการเป็นวทิยากรทัง้ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
ลว้นแต่เป็นการพฒันาศกัยภาพตนเองในยุคดจิทิลันี้ 4) การรบัรูผ้่านเทคโนโลย ีหน่วยงานควรมี
การน าระบบสาระสนเทศและเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร   

โสมวล ีชยามฤต (2563) การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่รองรบัยุคดจิทิลั องคก์รจะตอ้ง
มกีารก าหนดค่านิยมในการพฒันา เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร
ทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการขบัเคลื่อนเพือ่รองรบัเทคโนโลยยีุคดจิทิลั ควรค่านิยมทีม่มีาจดัท าเป็น
แนวทางในการพฒันาที่ดีของบุคลากรของทุกหน่วยงานในองค์กร ท าให้แนวปฏิบตัิดงักล่าว
กลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนการพฒันาความสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละการอยู่ร่วมกบั
เทคโนโลยใีหม่ๆได้ โดยองค์กรจะต้องส่งเสรมิให้มกีารพฒันาทกัษะด้านต่างๆของบุคลากรให้
ถูกตอ้งตรงกบัภาระงาน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นขา้ราชการต ารวจซึง่เป็นสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ประจ าปี 2565 สมาชกิประจ าเดอืน มถิุนายน 2565 จ านวน
ทัง้หมด 2,839 ราย 

    1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการต ารวจที่เป็นสมาชกิสหกรณ์
ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอยู่ที ่351 คน โดยใชสู้ตรค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  

1.3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เป็นไปตามโอกาส
ทางสถติ ิ(Non-Probability Sampling) โดยเลอืกใช้วธิกีารสุ่มตามความสะดวก (Convenience 
Sampling)  

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั ้งนี้  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศกึษาการพฒันาศกัยภาพตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีของสมาชกิสหกรณ์
ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย โดยผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้มาจากกรอบแนวคดิที่
พฒันาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยค านึกถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
แบบเลอืกตอบ (Check Lists) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ยศต ารวจ อายุราชการ
ต ารวจ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย เพื่อดูว่าสมาชกิมรีะดบัความคดิเหน็ในการใชเ้ทคโนโลยมีาก
น้อยเพยีงใด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี้ พฤตกิรรมการใช้งานทัว่ไป ทศันคตทิี่มตี่อเทคโนโลย ี
การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านเทคโนโลย ีและการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ี 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพตนเองในการปฏบิตังิานของ
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย เพื่อดูว่าสมาชกิให้ระดบัความส าคญัใน
การพฒันาศกัยภาพตนเองมากน้อยเพยีงใด  

ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) โดยสรา้งมาตรวดัตามวธิขีอง ลเิคริท์ (Likert scale) 

3. วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  



8 

 
ขัน้ตอนที่ 1 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยออบแบบเป็นแบบสอบถามเพื่อใหส้ามารถ

หาค าตอบใหไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  
ขัน้ตอนที ่2 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามพรอ้มทัง้ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  
ขัน้ตอนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รปู SPSS for Windows เพือ่น าขอ้มลูไปวเิคราะหท์างสถติใินขัน้ตอนต่อไป 
ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ซึง่จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 แหล่ง คอื 
ขอ้มูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงรายจ านวน 351 ชุด 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่จากการรวบรวมศึกษาค้นคว้าจาก

หนงัสอื วารสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล เมื่อรอบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถี่แลว้ จะใชค้ะแนนเฉลีย่

ของกลุ่มตวัอย่างแบ่งระดบัความตระหนกัออกเป็น 5 ระดบั 
 

ผลการวิจยั 
 

ในการศกึษาเรื่อง การพฒันาศกัยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยขีองสมาชกิสหกรณ์
ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย โดยผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษาไวไ้ด ้3 สว่นดงัต่อไปนี้ 

1.  ผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 96.60 และ

เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 3.40 ส่วนใหญ่มอีายุในช่วงอายุ 46 - 50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 57.30
และส่วนใหญ่การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 78.10 ยศร้อยต ารวจตร ีคดิเป็น
รอ้ยละ 30.20 อายุราชการต ารวจ 26 - 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 4.90 

ระดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีพบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ทัง้ 4 ดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านทศันคตทิี่มตี่อเทคโนโลย ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 และ
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นพฤตกิรรมการใชง้านทัว่ไป ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52  

ระดบัพฒันาศักยภาพในตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีระดับ
ความส าคญัทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลย ี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการศกึษา ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62   

2.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มเีพศต่างกนัจะให้ระดบัความส าคญัต่อการ

ยอมรบัเทคโนโลยขีองสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมจะ
พบว่าผูห้ญงิจะใหร้ะดบัความส าคญัมากกว่าผูช้าย 
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ขา้ราชการต ารวจทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ที่มอีายุแตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความส าคญัของ

การพฒันาศกัยภาพตนเองในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 เมื่อพบความแตกต่าง ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบความแตกต่าง 

ข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน จะให้ระดับ
ความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพตนเองในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ขา้ราชการต ารวจทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ทีม่ยีศต ารวจแตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความส าคญั
ของการพฒันาศกัยภาพตนเองในการปฏบิตังิาน ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการพฒันา แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั เมื่อพบความแตกต่าง 
ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบ
ความแตกต่าง 

ขา้ราชการต ารวจที่เป็นสมาชกิสหกรณ์ที่มอีายุราชการต ารวจแตกต่างกนั จะให้ระดบั
ความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพตนเองในการปฏิบตัิงาน ด้านการศกึษา ด้านการพฒันา 
และดา้นการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลย ีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้น
การฝึกอบรม ไม่แตกต่างกนั เมื่อพบความแตกต่างผู้วจิยัจงึได้ท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิกีาร
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบความแตกต่าง 

3.  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
การวเิคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลการวจิยัสถติเิชงิอนุมาน โดยใช้การ

วเิคราะหค์วามถดถดยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบอิทธิพลของการยอมรบัเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพ
ตนเองของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย  
 

Model Coefficients Std.Error t Sig. 
B Bata 

1(Constant) 0.908  0.249 3.651 0.000 
1.พฤตกิรรมการใชง้านทัว่ไป 0.361 0.230 0.073 4.929 0.000* 
2.ทศันคตทิีม่ตี่อเทคโนโลย ี 0.236 0.150 0.091 2.592 0.010* 
3.การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน 0.301 0.249 0.064 4.697 0.000* 
4. การรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลย ี

0.314 0.232 0.082 3.808 0.000* 

R = 0.710, R Square = 0.504, Adjusted R Square = 0.498, Sig. = 0.000 
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จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายมากที่สุดคือ พฤติกรรมการใช้งานทัว่ไป 
(B=0.361) รองลงมาคอื การรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ี(B=0.314) การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน (B=0.301) และทศันคติที่มตี่อเทคโนโลยี (B=0.236) ตามล าดบั ซึ่งอธิบาย
อทิธพิลของการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่ง่ผลพฒันาศกัยภาพตนเองของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ในภาพรวมไดร้อ้ยละ 50% ดว้ยระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง การพฒันาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี ของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย สามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้  
1) การอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค ์ขอ้ที ่1 เพือ่ศกึษาปัญหาและอุปสรรค

ในการใช้เทคโนโลยขีองสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย จากการศกึษา
พบว่า ข้อมูลของข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชยีงราย จ าแนกตามเพศ จะให้ความส าคญัต่อการยอมรบัการยอมรบัเทคโนโลยขีองสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมจะพบว่าผู้หญิงจะให้ ระดับ
ความส าคญัมากกว่าผูช้าย และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าสมาชกิสหกรณ์ใหค้วามส าคญั
ในการยอมรบัเทคโนโลยโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเน่ืองจากการทีบุ่คคลนัน้ไดเ้รยีนรู้
ศกึษาด้วยตนเอง ว่าเทคโนโลยนีัน้มปีระโยชน์มากหรอืน้อย เทคโนโลยมีคีวามจ าเป็นในด้าน
เศรษฐกจิและการยอมรบันวตักรรมเป็นอย่างมาก เพือ่ใหก้ารถูกน ามาใชใ้นองคก์รท าใหเ้กดิการ
ยอมรบัในเทคโนโลยมีากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Forter (1973) และดา้นทีม่ผีลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยีมากที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมการใช้งานทัว่ไป ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งอาจเป็น
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถ
ตดิต่อกนัไดทุ้กที ่ทุกเวลา ส่งผลใหส้มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ส่วน
ใหญ่ไม่ช านาญต่อการใชง้านของเทคโนโลยทีีม่อียู่ในปัจจุบนั  

2) การอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค ์ขอ้ที่ 2 เพื่อวเิคราะหห์ลกัการพฒันา
ศกัยภาพตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในองคก์ร จากการศกึษาพบว่า การพฒันา
ศกัยภาพตนเองในการปฏิบตัิงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย 
จ าแนกตาม อายุ ระดบัการศกึษา ยศต ารวจ และอายุราชการต ารวจ ในภาพรวมแลว้ไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) กล่าวว่า 
สมรรถนะ คอืบุคลกิลกัษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคล
นัน้สร้างผลการปฏบิตังิานที่ด ีหรอืตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรบัผดิชอบ โดยการพฒันา
ของตนเอง อาจมาจากการได้รบัการฝึกอบรม ทีมุ่่งหวงัใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดท้นัท ีซึ่งสอดคลอ้งตามแนวคดิของ ชูชยั สมทิธไิกร (2554) กล่าวว่า 
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การฝึกอบรม คอืกระบวนการจดัการเรยีนรู ้อย่างเป็นระบบเพื่อสรา้งความรูห้รอืเพิม่พูนความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรอนัจะ
ช่วยปรบัปรุงใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

3) การอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค ์ขอ้ที ่3 เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชยีงราย จากการศกึษาท าใหไ้ดแ้นวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยขีอง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงราย ดงันี้ จากแนวคิดของ เดวิส (Davis, 
1989) ไดอ้ธบิายถงึ ทศันคตติ่อการใชร้ะบบเทคโนโลย ีว่าเป็นความรูส้กึเชงิบวกหรอืเชงิลบของ
บุคคลทีม่ตี่อการแสดงพฤตกิรรม โดยแนวคดิของแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยจีะเป็นการ
วดัทศันคตไิปสู่การยอมรบัเทคโนโลยใีหม่จากผูใ้ช ้กล่าวคอื เมื่อมเีทคโนโลยใีหม่เขา้มาในชวีติ 
หากเทคโนโลยนีัน้สามารถสร้างทศันคตทิี่ดตี่อผู้ใช้ก็จะก่อให้เกิดการยอมรบัในเทคโนโลยนีั ้น 
ดงันัน้ จึงต้องแก้ไขตัง้แต่ ทศันคติต่อการใช้ระบบเทคโนโลย ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงรายให้แต่ละท่านมองเหน็ความส าคญัต่อการใช้เทคโนโลย ีที่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะท าใหเ้กดิการตดิต่อสื่อสารที่ง่ายขึน้ สะดวก รวดเรว็ พรอ้มทัง้ใช้
เก็บขอ้มูลงานต่างๆ เอกสารในการท างาน และสามารถเก็บได้อย่างปลอดภยั ดงันัน้ หลกัการ
พฒันาตนเอง ทีท่ าใหเ้พิม่พูนความรู ้ความสามารถ พฒันาตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
จงึประกอบดว้ย การฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา และการเรยีนรู ้ 

4) การอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค ์ขอ้ที ่4 เพื่อวเิคราะหอ์ทิธพิลของการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิาน ทัง้ 4 ดา้น หากมองในภาพรวมปัจจยัที่
ส่งผลต่อการการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดั
เชยีงราย พบว่าพฤตกิรรมการใช้งานทัว่ไป ทศันคตทิี่มตี่อเทคโนโลย ีการรบัรู้ถงึความง่ายใน
การใชง้านเทคโนโลย ีและการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 แต่เมื่อมองรายด้านจะส่งผลเป็นบางปัจจยั เช่น พฤตกิรรมการใช้งานจะก่อใหเ้กดิ
การพฒันาและการเรยีนรู ้แต่ไม่เกีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรมและการศกึษา แต่มองค่าเฉลีย่ของการ
พฒันาศกัยภาพโดยรวมถอืว่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการพฒันา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้จากกลุ่มตวัอย่าง ขา้ราชการต ารวจทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัย์ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย เพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ หากท าการวจิยัครัง้ต่อไปควรเลือก
ศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ ทีอ่ยู่ในเขตอ าเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

2. การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิเพื่อใหท้ราบปัจจยัอื่นทีส่่งผล
ต่อการพฒันาศกัยภาพตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ี



12 

 
3. หน่วยงานสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย ควรมกีารพฒันาศกัยภาพ

ของสมาชกิด้านเทคโนโลย ีโดยการจดัให้มกีารฝึกอบรม การศกึษา การพฒันาและการเรยีนรู้ 
เพือ่สง่เสรมิการยอมรบัเทคโนโลย ี
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