การพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี
ของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
The self-development in using technology for the members of the
Provincial Police Savings Cooperative, Chiang Rai Province
ภัสพร เขือ่ นเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
ของสมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อ วิเ คราะห์หลักการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในองค์กร 3) เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้เ ทคโนโลยีข องสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัด
เชียงราย และ 4) เพือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ง่ ผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ น
ข้าราชการตารวจที่เ ป็ นสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย ประจาปี
2565 จะเก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 351 คน โดยใช้แบบสอบถามที่จดั เตรียมไว้ในการเก็บข้อมูล
ทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา ค่ าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตฐาน การวิเ คราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ T-test และ F-test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยี ความคิดเห็น ทัง้ 4
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71 และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านพฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.52 2)
ระดับพัฒนาศักยภาพในตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน พบว่า มีระดับความสาคัญทัง้
4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.81 และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านการศึกษา ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.62 3) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า การจาแนกตามเพศ ในภาพรวมจะพบว่าผู้หญิงจะให้ระดับ
ความสาคัญมากกว่าผู้ชาย 4) การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.95 ตัวแปรการ
ยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ พฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ทัศนคติทม่ี ตี ่อเทคโนโลยี การรับรูถ้ งึ ความ
ง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ ถึงประโยชน์ จากการใช้เ ทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ใ นทิศ ทาง
เดีย วกัน กับ การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองของสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัด
เชียงราย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การใช้เทคโนโลยี
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เทคโนโลยีเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์พฒ
ั นาขึน้ มาเพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ โดยมี
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็ นฐานรองรับ (สุวดี ปั กการะนัง, 2561) ปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีมา
ใช้ ส่ ว นใหญ่ จ ะมีเ พีย งการใช้โ ทรศัพ ท์ เ พื่อ การติด ต่ อ สื่อ สาร และน าคอมพิว เตอร์ม าช่ ว ย
ประมวลผลข้อมูล งานด้านสารสนเทศอื่นๆ ยังคงเป็ นงานภายในสานักงานทีย่ งั ไม่มอี ุปกรณ์และ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาช่วยมากนัก เมื่อมีการประดิษฐ์คดิ ค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศ
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็ปรับเปลีย่ นมาสู่
งานด้านสารสนเทศมากขึน้ สานักงานจึงเป็ นแหล่งทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากทีส่ ุด เช่น
การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโดยใช้โทรศัพท์และโทรสาร, การจัดเตรียมเอกสารด้วย
การใช้เครื่องถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ และการรับส่งข้อความหรือจดหมายกับคอมพิวเตอร์ท่ี
อยู่ห่างไกลเรียกว่า ไปรษณีย์อิเ ล็กทรอนิกส์ Electronic Mail หรือ E-Mail (สุมติ ตา สุพทิ กั ษ์ ,
2557)
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัดเชีย งรายได้เ ริ่ม วางระบบเชื่อ มโยงเครือ ข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ทนั สมัย ทาให้ทุกคนสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถติดต่อ
ได้หลายช่องทาง ได้แก่ 1) โทรศัพท์ 2) ไลน์ ใช้ในการตอบคาถามให้แก่สมาชิกเพิม่ เติมและส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้ทนั การณ์ 3) เฟสบุ๊ค ใช้ในการแจ้งข่าวสาร ประกาศต่างๆ จากทางสหกรณ์ 4)
เว็บไซต์ ใช้ในการติดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆ พร้อมทัง้ ให้สมาชิกดาวน์ โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารสัญญากู้เงิน และ 5) การเข้ามาติดต่อกับทางสหกรณ์ ในปั จจุบนั สหกรณ์ออมทรัพ ย์
ต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชีย งรายได้พ ัฒ นาระบบเทคโนโลยี โดยการพัฒ นาระบบแอพพลิเ คชัน่
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับสมาชิกสหกรณ์ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เช่น หุ้น ,
เงินฝาก, หนี้สนิ ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบได้เ ป็ นข้ อ มูลปั จจุบนั อีกทัง้
ป้ อ งกัน การทุ จ ริต ในการท างานของระบบสหกรณ์ แต่ เ นื่ อ งจากความเจริญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ทอ่ี ยู่ในวัยเกษียณ เกิดความไม่เข้าใจในการใช้ระบบ
การทางานแอพพลิเคชัน่ การเข้าใช้งาน การทาธุรกรรมทางการเงิน การฝากเงินและการชาระ
หนี้ผ่ านแอพพลิเ คชันที
่ ่ทางสหกรณ์ ออมทรัพย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงรายนามาใช้งานเพื่อ
ติดต่อสื่อสารและโอนถ่ายข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงสมาชิกบางคนไม่ยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปั จจุบนั ให้เหตุผลว่า แอพพลิเคชันเข้
่ าใจยาก ไม่มี
ความปลอดภัย ใช้บริการทางธนาคารง่ายกว่า ในส่วนการใช้งานด้านโปรแกรมสาเร็จรูปของ
สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย สามารถใช้งานได้อ ยู่แล้ว นอกจาก
สมาชิกที่เป็ นวัยเกษียณที่มอี ายุเกิน 65-70 ปี สมรรถภาพการใช้งานโปรแกรมต่างๆ อาจจะ
น้อยลงหรือปรับตัวไม่ทนั ตามเวอร์ชนของโปรแกรมที
ั่
เ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ ซึง่ ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่
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สหกรณ์จะเป็ นผูด้ าเนินการให้กบั สมาชิก การพิมพ์สญ
ั ญา ปริ้นเอกสารด้านการเงิน (ปพน สรร
พานิช , ผู้จดั การสหกรณ์ อ อมทรัพย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย, สัมภาษณ์ , 23 พฤษภาคม
2565) ซึ่ ง จากที่ไ ด้ ส ัม ภาษณ์ ม าข้า งต้ น ส่ ง ผลต่ อ สมาชิก สหกรณ์ ท่ีใ ช้ เ ทคโนโลยีใ นการ
ติดต่อสือ่ สารและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาการพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เ ทคโนโลยี
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการ
ใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และทราบหลักการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในองค์กร และสามารถนาเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อวิเคราะห์หลักการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านใน
องค์กร
3. เพื่อ ให้ไ ด้แ นวทางการแก้ไขปั ญ หาและอุปสรรคในการใช้เ ทคโนโลยีของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
4. เพือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
จะมีระดับการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน
2. การยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั เรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี ของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี ของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย กาหนดให้ตวั แปรอิสระ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนตัว
แปรตาม คือ การพัฒนาศัก ยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจัง หวัด
เชียงราย ในด้านการฝึกอบรบ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา และด้านการเรียนรู้
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการต ารวจที่เ ป็ นสมาชิกของสหกรณ์ อ อม
ทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2565 ซึ่งมีส มาชิกจ านวน 2,839 คน (รายงาน
ประจาเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย มิถุนายน, 2565)
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้ระยะเวลา คือระหว่างเดือน มีนาคม มิถุนายน พ.ศ. 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ใ ช้ 1) แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ย วกับ การยอมรับ เทคโนโลยี
2) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้มาจากแบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ซึง่ เป็ นทฤษฎีทค่ี ดิ ค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ปั จจัยหลักที่
ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมของผูใ้ ช้ ได้แก่
1) ทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี คือ ทัศนคติท่มี ยี อมรับการใช้งานว่าแต่ละบุคคลมีความ
สนใจทีจ่ ะใช้ระบบเทคโนโลยี (พัชรา ตันติประภา, 2553)
2) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน คือระดับของความเชื่อของผูใ้ ช้โดยระบบดังกล่าว
ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก การรับรู้ความง่ายในการใช้งานทาให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับ
หรือความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ (Davis, 1989)
3) การรับรู้ถงึ ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยี คือ ทัศนคติความเชื่อส่วนบุคคลที่มตี ่อ
การใช้เทคโนโลยีและระบบสาระสนเทศ เพื่อใช้ในการเพิม่ ศักยภาพในการทางานของตนเองนัน้
เป็ นความเชื่อหรือมุมมองในการวิเคราะห์ และการตระหนักถึงคุณค่า รวมไปถึงประโยชน์ทค่ี าด
ว่าจะได้รบั จากเทคโนโลยีทน่ี ามาใช้นัน้ หากประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกับความต้องการของ
ตนเองก็จะนาไปสูก่ ารยอมรับและใช้เทคโนโลยีนนั ้ ต่อไป (Davis, 1989)
4) พฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ คือ กิจกรรมใดๆก็ต ามมีการตอบสนองหรือตอบโต้ท่ี
สามารถสังเกตุได้ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ความถี่ช่วงเวลาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้
วัตถุประสงค์ในการในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (กันตพล บรรทัดทอง, 2557)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง จากแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์
(David C. McClelland) และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ สุจติ รา ธนานันท์
(2551) เป็ นตัว แปรตาม ซึ่งเป็ นแนวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพ การพัฒนาและส่งเสริม ให้
บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านตลอดจนมีทศั นคติและ
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พฤติก รรมที่ดี เพื่อ ให้มีป ระสิท ธิภ าพในการท างานที่ดีข้ึน โดยการพัฒ นาสามารถท าได้
4 แนวทางคือ
1) การฝึ ก อบรม (Training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็ นระบบเพื่อ สร้าง
ความรู้ห รือ เพิ่ม พูน ความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) ความสามารถ (Adility) และเจตคติ
(Attitude) ของบุคลากรอันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ชูชยั สมิทธิ
ไกร, 2554)
2) การศึกษา (Education) คือ กระบวนการสังสอน
่
ฝึ กอบรม หรือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ความชานาญ และทัศนคติ ซึง่ รวมเรียกว่าประสบการณ์ทม่ี นุษย์เป็ นผูจ้ ดั ขึน้ ให้แก่มนุษย์
ด้วยกัน (ธร สุนทรายุทธ, 2550)
3) การพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาบุคคลในองค์กร แนวทางในความก้าวหน้า
ของบุคคลอีกทางหนึ่ง เมื่อบุคคลได้รบั การพัฒนาแล้วย่อมทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
และการโยกย้ายเพือ่ ความก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ (อรุณ รักธรรม,2560)
4) การเรียนรู้ (Learning)การสร้างการเรียนรู้อ ย่างสม่ าเสมอ ต่อ เนื่อ ง และทัวถึ
่ งทัง้
องค์กร ตัง้ แต่ระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กร โดยการพัฒนาการเรียนรูจ้ ากการทางานให้เกิด
ในองค์การ เพิม่ ขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรู้ (Michel, 1995)
เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร ประกอบด้ว ย 1) การ
ฝึ กอบรม ควรมีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานภายนอกและภายใน
รวมไปถึง การส่ ง บุ ค ลากรในองค์ก รเข้า รับ การฝึ ก อบรมกับ หน่ ว ยงานภายนอกสถาบัน ซึ่ง
หน่ วยงานภายนอกนัน้ ควรมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ 2) การศึกษา องค์กรควรมีการส่งเสริมให้
บุค ลากรในหน่ ว ยงาน ได้รบั การศึกษาในระดับ ที่สูง ขึ้น 3) การพัฒนา หน่ ว ยงานควรมีก าร
ส่ ง เสริม ให้บุ ค ลากรในองค์ก ร มีก ารพัฒ นาด้ว ยกระบวนการและวิธีก ารต่ า งๆ อย่ า งเช่ น
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมไปถึงการเป็ นวิทยากรทัง้ ภายใน และภายนอกหน่ วยงาน ซึ่ง
ล้วนแต่เป็ นการพัฒนาศักยภาพตนเองในยุคดิจทิ ลั นี้ 4) การรับรูผ้ ่านเทคโนโลยี หน่วยงานควรมี
การนาระบบสาระสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
โสมวลี ชยามฤต (2563) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับยุคดิจทิ ลั องค์กรจะต้อง
มีการกาหนดค่านิยมในการพัฒนา เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
ทีเ่ หมาะสม รวมไปถึงการขับเคลื่อนเพือ่ รองรับเทคโนโลยียุคดิจทิ ลั ควรค่านิยมทีม่ มี าจัดทาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาที่ดีของบุคลากรของทุกหน่ วยงานในองค์กร ทาให้แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
กลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาความสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละการอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆได้ โดยองค์กรจะต้องส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุคลากรให้
ถูกต้องตรงกับภาระงาน
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นข้าราชการตารวจซึง่ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2565 สมาชิกประจาเดือน มิถุนายน 2565 จานวน
ทัง้ หมด 2,839 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการตารวจที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 351 คน โดยใช้สูตรคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
1.3 วิธกี ารสุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เป็ นไปตามโอกาส
ทางสถิติ (Non-Probability Sampling) โดยเลือกใช้วธิ กี ารสุ่มตามความสะดวก (Convenience
Sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รว บรว มข้ อ มู ล การวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึน้ มาจากกรอบแนวคิดที่
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยคานึกถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก เนื้อหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถาม
แบบเลือกตอบ (Check Lists) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ยศตารวจ อายุราชการ
ตารวจ
ส่ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อดูว่าสมาชิกมีระดับความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีมาก
น้อยเพียงใด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ พฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี และการรับรูถ้ งึ ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบตั งิ านของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อดูว่าสมาชิกให้ระดับความสาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองมากน้อยเพียงใด
ลัก ษณะแบบสอบถามในส่ว นที่ 2 และ 3 เป็ นแบบมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating scale) โดยสร้างมาตรวัดตามวิธขี อง ลิเคิรท์ (Likert scale)
3. วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยออบแบบเป็ นแบบสอบถามเพื่อให้สามารถ
หาคาตอบให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 3 น าข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสอบถามมาท าการบัน ทึก ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS for Windows เพือ่ นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตใิ นขัน้ ตอนต่อไป
ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ผู้ ศึ ก ษาใช้ ว ิ ธี ก ารวิ จ ัย ในรู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึง่ จาแนกออกได้เป็ น 2 แหล่ง คือ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายจานวน 351 ชุด
ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มู ล ที่จ ากการรวบรวมศึก ษาค้น คว้า จาก
หนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อรอบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความตระหนักออกเป็ น 5 ระดับ
ผลการวิ จยั
ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการศึกษาไว้ได้ 3 ส่วนดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 96.60 และ
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 3.40 ส่วนใหญ่มอี ายุในช่วงอายุ 46 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.30
และส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 78.10 ยศร้อยตารวจตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 30.20 อายุราชการตารวจ 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4.90
ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า มีระดับความคิดเห็นทัง้ 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านพฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.52
ระดับพัฒนาศัก ยภาพในตนเองให้มีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบัติง าน พบว่า มีระดับ
ความสาคัญทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านการศึกษา ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.62
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ข้าราชการตารวจที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ท่มี เี พศต่างกันจะให้ระดับความสาคัญต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมจะ
พบว่าผูห้ ญิงจะให้ระดับความสาคัญมากกว่าผูช้ าย
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ข้าราชการตารวจทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ท่มี อี ายุแตกต่างกัน จะให้ระดับความสาคัญของ
การพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อ พบความแตกต่าง ผู้ว ิจยั จึงได้ทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบความแตกต่าง
ข้าราชการต ารวจที่เ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีร ะดับการศึกษาแตกต่า งกัน จะให้ระดับ
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการตารวจทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ทม่ี ยี ศตารวจแตกต่างกัน จะให้ระดับความสาคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบตั งิ าน ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่าง
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบ
ความแตกต่าง
ข้าราชการตารวจที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ท่มี อี ายุราชการตารวจแตกต่างกัน จะให้ระดับ
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบตั ิงาน ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา
และด้านการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนด้าน
การฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างผู้วจิ ยั จึงได้ทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธกี าร
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยพบว่า รายคู่ไม่พบความแตกต่าง
3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้จะเป็ นการนาเสนอผลการวิจยั สถิตเิ ชิงอนุ มาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถดยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีท่สี ่งผลต่อ การพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
Model

Coefficients Std.Error t
Sig.
B Bata
0.908
0.249 3.651 0.000
0.361 0.230 0.073 4.929 0.000*
0.236 0.150 0.091 2.592 0.010*
0.301 0.249 0.064 4.697 0.000*
0.314 0.232 0.082 3.808 0.000*

1(Constant)
1.พฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่
2.ทัศนคติทม่ี ตี ่อเทคโนโลยี
3.การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
4. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยี
R = 0.710, R Square = 0.504, Adjusted R Square = 0.498, Sig. = 0.000
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองของสมาชิก
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชีย งรายมากที่สุ ด คือ พฤติก รรมการใช้ง านทัว่ ไป
(B=0.361) รองลงมาคือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (B=0.314) การรับรูถ้ งึ ความ
ง่ายในการใช้งาน (B=0.301) และทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี (B=0.236) ตามลาดับ ซึ่งอธิบาย
อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ง่ ผลพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมได้รอ้ ยละ 50% ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึก ษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) การอภิปรายผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ ศึกษาปั ญหาและอุปสรรค
ในการใช้เทคโนโลยีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จากการศึกษา
พบว่า ข้อ มูล ของข้าราชการต ารวจที่เ ป็ นสมาชิกของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจัง หวัด
เชียงราย จาแนกตามเพศ จะให้ความสาคัญต่อการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีของสมาชิก
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชี ย งราย ในภาพรวมจะพบว่ า ผู้ ห ญิ ง จะให้ ระดับ
ความสาคัญมากกว่าผูช้ าย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าสมาชิกสหกรณ์ให้ความสาคัญ
ในการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเนื่องจากการทีบ่ ุคคลนัน้ ได้เรียนรู้
ศึกษาด้วยตนเอง ว่าเทคโนโลยีนัน้ มีประโยชน์ มากหรือน้อย เทคโนโลยีมคี วามจาเป็ นในด้าน
เศรษฐกิจและการยอมรับนวัตกรรมเป็ นอย่างมาก เพือ่ ให้การถูกนามาใช้ในองค์กรทาให้เกิดการ
ยอมรับในเทคโนโลยีมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Forter (1973) และด้านทีม่ ผี ลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุ ดคือ ด้านพฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ค่ าเฉลี่ยต่ าสุ ด ซึ่งอาจเป็ น
เนื่ อ งจากความเจริญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยีท่ีมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา สามารถ
ติดต่อกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ส่วน
ใหญ่ไม่ชานาญต่อการใช้งานของเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั
2) การอภิปรายผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์หลักการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในองค์กร จากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ศักยภาพตนเองในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ยศตารวจ และอายุราชการตารวจ ในภาพรวมแล้วไม่มี ความ
แตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ แมคเคิล แลนด์ (David C. McClelland) กล่ า วว่ า
สมรรถนะ คือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปั จเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคล
นัน้ สร้างผลการปฏิบตั งิ านที่ดี หรือตามเกณฑ์ท่กี าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยการพัฒนา
ของตนเอง อาจมาจากการได้รบั การฝึกอบรม ทีม่ ุ่งหวังให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ทนั ที ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า
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การฝึกอบรม คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็ นระบบเพื่อสร้างความรูห้ รือเพิม่ พูนความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรอันจะ
ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพสูงขึน้
3) การอภิปรายผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้เ ทคโนโลยีข องสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ต ารวจภู ธ รจัง หวัด
เชียงราย จากการศึกษาทาให้ได้แนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของ
สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดเชียงราย ดังนี้ จากแนวคิดของ เดวิส (Davis,
1989) ได้อธิบายถึง ทัศนคติต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี ว่าเป็ นความรูส้ กึ เชิงบวกหรือเชิงลบของ
บุคคลทีม่ ตี ่อการแสดงพฤติกรรม โดยแนวคิดของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีจะเป็ นการ
วัดทัศนคติไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีใหม่จากผูใ้ ช้ กล่าวคือ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชีวติ
หากเทคโนโลยีนัน้ สามารถสร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อผู้ใช้ก็จะก่อให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีนั ้ น
ดังนัน้ จึงต้องแก้ไขตัง้ แต่ ทัศนคติต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้แต่ละท่านมองเห็นความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึน้ สะดวก รวดเร็ว พร้อมทัง้ ใช้
เก็บข้อมูลงานต่างๆ เอกสารในการทางาน และสามารถเก็บได้อย่างปลอดภัย ดังนัน้ หลักการ
พัฒนาตนเอง ทีท่ าให้เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
จึงประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการเรียนรู้
4) การอภิปรายผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 เพื่อวิเคราะห์อทิ ธิพลของการ
ยอมรับ เทคโนโลยีท่ีส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองของสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐาน ทัง้ 4 ด้าน หากมองในภาพรวมปั จจัยที่
ส่ง ผลต่ อ การการพัฒ นาศัก ยภาพตนเองของสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ต ารว จภู ธ รจัง หวัด
เชียงราย พบว่าพฤติกรรมการใช้งานทัวไป
่ ทัศนคติท่มี ตี ่อเทคโนโลยี การรับรู้ถงึ ความง่ายใน
การใช้งานเทคโนโลยี และการรับรูถ้ งึ ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 แต่เมื่อมองรายด้านจะส่งผลเป็ นบางปั จจัย เช่น พฤติกรรมการใช้งานจะก่อให้เกิด
การพัฒนาและการเรียนรู้ แต่ไม่เกีย่ วข้องกับการฝึกอบรมและการศึกษา แต่มองค่าเฉลีย่ ของการ
พัฒนาศักยภาพโดยรวมถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการตารวจทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ หากทาการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเลือก
ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในเขตอาเมือง จังหวัดเชียงราย
2. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ เพิม่ เติมเพื่อให้ทราบปั จจัยอื่ นทีส่ ่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยี
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3. หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกด้านเทคโนโลยี โดยการจัดให้มกี ารฝึ กอบรม การศึกษา การพัฒนาและการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยี
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