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การวิจยั ครัง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากร สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก ตามทรัพยากรหรื อปั จจัยที่ใช้ ในการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ านบุคลากร 2) ด้ านงบประมาณ 3) ด้ านวัสดุ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ และ 4) ด้ านการจัดการ และเปรี ยบเทียบ ปั ญหาและความต้ องการในการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากร สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาครัง้ นี ้คือ
บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จานวน 159 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test (one way analysis of variance)
ผลการวิจยั พบว่า ระดับของ ปั ญหาในการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบกในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับความต้ องการใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 4 ด้ าน ส่วนการ
เปรี ยบเทียบระดับปั ญหา ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า บุคลกรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับอายุการทางานแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีราย
ด้ านทัง้ 4 ด้ าน และโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีตาแหน่ง
แตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านบุคลากร และโดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และการเปรี ยบเทียบความต้ องการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ตาแหน่ง และอายุการทางานแตกต่างกัน มี
ความต้ องการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศรายด้ านทัง้ 4 ด้ าน และโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านบุคลากร ด้ าน
งบประมาณ ด้ านการจัดการ และโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ .05

ง
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง 7 กอง และหัวหน้ าแผนก จานวน 3 แผนก รวมจานวน 10 คน
พบว่า ด้ าน
บุคลากร ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บคุ ลากรในด้ านโปรแกรมและ จัดทาโครงการเสนอ
ขอเพิ่มบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านงบประมาณ ด้ านวัสดุ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ควร จัดทาโครงการเสนอขอเพิ่มงบประมาณด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้ านการจัดการ ควรจัดให้ มีการวางแผนการฝึ กอบรม การจัดซื ้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงแจ้ งข่าวสารให้ บคุ ลากรรับทราบ
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This research aims to study the guidelines for the development of information
technology usage by personnel in Army Internal Audit Office based on 4 resources or
factors employed in managing Information Technology usage, namely 1) man, 2)
money, 3) materials, and 4) management, and to compare problems and needs of the
Information Technology usage by personnel in the Army Internal Audit Office. A sample
group includes 159 members of personnel in the office, and a questionnaire is used for
data collection. Statistics employed are percentage, mean, standard deviation, t-test
and F-test (one-way analysis of variance).
The research findings indicate that the level of the overall problems of
Information Technology usage by the personnel in the office is in moderate level, and
the level of the overall needs of the usage is in high level in all 4 factors. In comparing
the level of problems and needs of the personnel classified by their job position, it is
found that there is no significant difference in the level of the overall and item-analysis
level of problems of Information Technology usage by the personnel with different
gender, ages, education level, and working years at .05. There is significant difference
in the overall level of problems of Information Technology usage by the personnel with
different job position at .05. Moreover, in comparing the needs of Information
Technology usage by the personnel classified by their level of education, it is found that
there is no significance difference in the overall and item-analysis level of the needs of
Information Technology usage by the personnel with different gender, ages, job
position, and working years while there is significance difference in the level of problems
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of Information Technology usage concerning man, money, management, and the overall
by the personnel with different education level at .05.
In terms of guidelines for the development of Information Technology usage
based on the interview of 10 interviewees including 7 division directors, and 3
department heads, it is found that in the aspect of man, the needs of training about IT
program for the personnel as well as recruiting the personnel responsible for IT and
communication are suggested. In terms of money and materials, it is suggested that the
project concerning the increase of budget for more Information Technology and
communication with the purpose of increasing the efficiency of purchasing materials,
equipment, and tools for the development of IT usage should be proposed. Furthermore,
for management it is suggested that planning concerning training about the purchase of
Information Technology including internal public relation should be conducted.

