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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาแนวทางในการพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บคุลากร ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก  ตามทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีใช้ในการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้1) ด้านบคุลากร  2) ด้านงบประมาณ  3) ด้านวสัด ุเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ และ 4) ด้านการจดัการ  และเปรียบเทียบ ปัญหาและความต้องการในการ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบคุลากร ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก  กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาครัง้นีคื้อ 
บคุลากรส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก  จ านวน 159 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test (one way analysis of variance) 

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัของ ปัญหาในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร 
ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และระดบัความต้องการใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 4 ด้าน สว่นการ
เปรียบเทียบระดบัปัญหา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามต าแหนง่ พบวา่ บคุลกรท่ีมี
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และระดบัอายกุารท างานแตกตา่งกนั  มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีราย
ด้านทัง้ 4 ด้าน และโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 สว่นบคุลากรท่ีมีต าแหนง่
แตกตา่งกนั มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบคุลากร และโดยรวมแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และการเปรียบเทียบความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา พบวา่ บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุต าแหนง่ และอายกุารท างานแตกตา่งกนั มี
ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายด้านทัง้ 4 ด้าน และโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั สว่น
บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบคุลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านการจดัการ และโดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
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แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารในต าแหนง่
ผู้อ านวยการกอง 7 กอง และหวัหน้าแผนก จ านวน 3 แผนก รวมจ านวน 10 คน  พบวา่ ด้าน
บคุลากร ควรจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรในด้านโปรแกรมและ จดัท าโครงการเสนอ
ขอเพิ่มบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านงบประมาณ ด้านวสัด ุเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ ควร จดัท าโครงการเสนอขอเพิ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัซือ้วสัดุ  อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และพฒันาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และด้านการจดัการ ควรจดัให้มีการวางแผนการฝึกอบรม การจดัซือ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงแจ้งขา่วสารให้บคุลากรรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

Name of Student:                                Corporal Koporn Pattayanyong 
Title of Thesis:                                   Guidelines for the Development of   
 Information Technology Usage by Personnel in  
 Army Internal Audit Office  
Thesis Advisor :                                 Assistant Professor Dr.Reudee Niyomrath 
Degree :                                       Master of Science (Technology Management) 
Key Word :     Use of Personnel Information Technology  
 
 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. 

 
 
 
 
 

 


