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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม” มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ปญหา และอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ  ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อจะไดปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการใช
งาน และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมใหดียิ่งขึ้น กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวนท้ังหมด 400 นาย ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิเคราะหผลดวยสถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมาน ไดแก t-test และ F-test 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41 - 50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตร ีระยะเวลาในการรับราชการอยูท่ี 11 – 20 ป ชั้นยศระดับพันตรี – พันเอก ตําแหนงต่ํากวาระดับ
ผูบริหาร สวนใหญไดรับการอบรมความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผลการวิเคราะหประโยชน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมพบวา  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชเพ่ือการติดตอสื่อสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนํามาใชเพ่ือ
บันทึกขอมูล และใชเพ่ือทํารายงานตางๆ การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใชเพ่ือคนหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาใชเพื่อสั่งพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ และใชเพ่ือรับและสง
ขอมูลกับฝายงานอื่นๆ ในสวนของความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช 4 – 5 วันตอ
สัปดาห และใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาใชโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer) และใชโปรแกรม Multimedia  (ดูหนัง  
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ฟงเพลง) และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดานเอกสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาใช
ในการทํารายงาน และใชในการคนหาเอกสาร 
  บุคลากรไดรบัประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก  
โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทําใหการทํางาน
รวดเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาชวยใหการทํางานท่ีมีรายละเอียดงายมากขึ้น และใชในการ
ติดตอกับหนวยงานอื่น และเพิ่มความนาเชื่อถือ ในดานขอมูลขาวสาร พบวา การเพ่ิมพูนความรู และ
ทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาใช
เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน และนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ ประโยชนจากการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดคาใชจาย พบวา สามารถลดการใชอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ  
โทรศัพท ฯลฯ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ลดการเดินทางไปตางพ้ืนท่ี เชน การไปประชุม 
 ผลวิเคราะหปญหา และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ปญหาดานฮารดแวร คือ ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน เครื่องพิมพ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ และเคร่ืองคอมพิวเตอร
ท่ีมีอยูลาสมัย ปญหาดานซอฟตแวรท่ัวไป พบวามีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลีย่สงูสดุ 
รองลงมา คือ โปรแกรมการทํางานคนละ Version  เชน Microsoft word  และซอฟตแวรมีลกัษณะการ
ทํางานที่ซับซอนใชงานยาก ปญหาดานซอฟตแวรท่ีใชเฉพาะในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
พบวา มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย และซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ีซับซอนใชงานยาก ปญหาดานบุคลากร ผูท่ี
สามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ 
ไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน และไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเม่ือโปรแกรมมี
ปญหา ปญหาดานเครือขาย พบวาขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ การรับและสงขอมูลมีความลาชา และปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะ
คนหาขอมูล ปญหาดานผูติดตั้งหรือผูใหบริการภายนอกองคกร พบวา  มีความลาชาในการรอรบับริการ
ซอม และผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื การใหบรกิาร
ไมทั่วถึง และผูติดตั้งขาดความรูและประสบการณ ปญหาดานผูตดิต้ังหรอืผูใหบริการภายในองคกร 
พบวา ความลาชาในการรอรับบริการซอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การใหบริการไมทั่วถึง และ
บุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหาเม่ือระบบขัดของ  
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ABSTRACT 
 

 The study on “The use of Information Technology of the personnel in Office of the 
Permanent Secretary of Defence, Ministry of Defence ” aims to study the use of Information 
Technology of  the personnel in the Office of the Permanent Secretary of Defence, the benefit 
from the use of information technology, as well as problems and obstacles in the Information 
Technology used in various tasks in the Office of the Permanent Secretary of Defence. This is to 
adjust the system to suit the usage and lead to a better overall efficiency in human resource 
development. The sample used in this study was the 400 personnel in the Office of the Permanent 
Secretary of Defence,  Ministry of Defence . The quantitative research uses questionnaires as a 
tool to collect data .The analysis is done through the descriptive and inferential statistics including 
t-test and F-test. 

 The majority of the samples are male, aged 41-50 years with the education level of 
undergraduate who have been serving in the military for 11-20 year class and ranking Captain – 
Colonel with positions below the executive level. Most of them has not been trained in 
information technology. 

 The result of the beneficial analysis and the use of Information Technology Ministry 
of personnel in the Office of the Permanent Secretary of Defence has found the moderate use of 
information technology. The highest level of the usage is used to communicate. The second was 
used to record data and to make reports. For the usage of computer network, the highest level of 
the usage is used to find information, followed by the usage for printer to print and used to send 
and receive data with other departments. In the frequency of use of information technology, it has 
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been used 4-5 days per week with the highest level in using Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Access), followed by using Web Browser (Internet Explorer) and use the Multimedia 
(movies, music) and Information Technology used in the document is also in the highest level of 
usage, followed in reporting and searching documents. 

Overall, people benefit from the use of information technology is in the high level. 
When considered in categories, it was found that the increase in performance is to make the work 
faster is in the highest level, followed by the help with the more detailed work and 
communicating with other agencies as well as the increase in reliability. For Informative aspect, it 
is found that acknowledging the new news and events, from both internal and external agencies, 
have the highest level of usage. Second is the used as sources of information or additional tool for 
work operation and the information used in decision making. Benefits of using information 
technology in reducing the costs of the usage office materials such as office paper, telephone, etc. 
have the highest level, followed by reducing travel to different areas such as the Convention. 

 From the analysis of problem and threats from the use of Information Technology of 
personnel in the Office of the Permanent Secretary of Defence, it has been found to have 
moderate result. When considered, it was found that the problem is the required hardware 
devices, such as printers, has the highest mean score, and followed by number of computer 
equipment and inadequate and outdated computers. On general software issue, it is found that the 
virus destroyed the program and data has the highest mean, followed by differences in programs 
such as Microsoft word and Software Version which have become more complex behaviors for 
the work. Software-specific issues in the Ministry of Defense found that the virus destroyed the 
program and data had the highest mean, followed by the software used to change frequently and 
software are complex and difficult to work with. Personnel issues, the lack of personnel who can 
provide advice and information technologies is the highest average, followed by the lack of 
training courses for program and solve basic maintenance skill. For network problems, it is found 
that the lack of network administrator in an organization has the highest mean, followed by the 
delay on receiving and sending data and problems with discrete time search. For the problems in 
the installation or service provider outside the organization, it is found that the delays in repair 
service and carriers were not sufficient for the demand is the highest mean, followed by services  
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not thorough and installation personnel are lack of knowledge and experience. Problem of 
installation or service organization, it is found that the delays in repair service have the highest 
mean, followed by services not thorough. And personnel within the agency cannot solve or repair 
the systems. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน หรือยุคโลกาภิวัตนนี้ ความรูทางวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีการแขงขัน
เพ่ือหาโอกาสขึ้นไปยืนอยูแถวหนาในเวทีทุกระดับ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดมีการนําเอาระบบ
สารสนเทศมาใชในทุกหนวยงาน ตัวอยางเชน ดานการเงิน บัญชี การผลิต คลังสินคา จัดเก็บ
เอกสาร รายงาน  และดวยความสลับซับซอนในการปฏิบัติงานท้ังในดานบุคลากร  เครื่องมือตาง ๆ 
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานยุคใหมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ความลาสมัยอาจเกิดไดกับ
ทุกคนที่มิไดติดตามความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และเทคนิคตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  ก็จะทําใหตกอยูในสภาวะท่ีไมสามารถพัฒนาตนเองได หรือตามไมทันตอ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะในยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดนนั้น ความรู เทคโนโลยีใหม ๆ 
เปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล กองทัพจึงควรสงเสริมกําลังพลใหมีความรูมากย่ิงขึ้นท้ังในดานการทหาร และอื่น ๆ 
เม่ือกําลังพลมีความรู ทักษะมากขึ้นประสิทธิภาพของหนวยงานก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นการจะพัฒนา
กองทัพใหเปนกองทัพที่กะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญที่สุดจึงควร
ตระหนักถึง ความจําเปนใน “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร”โดยเห็นวา หากบุคลากรมี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแลวยอมทําใหกองทัพมีความแข็งแกรง
เจริญกาวหนา และยังสงผลใหประเทศมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีและเหมาะสม 
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 เชนเดียวกับ  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงกลาโหมที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
อยูเสมอ โดยมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในดานตางๆ ทั้งดานธุรการ การเงิน การประชุม
ระหวางประเทศ  ฯลฯ  การเตรียมความพรอมสําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ได มีก าร พัฒนาบุคลากรขึ้ น ท้ั งป ริมาณ  และคุณภาพ  ดวย จํานวนบุคล ากร ท่ี เ พ่ิ มขึ้ น  
และงานท่ีเพ่ิมขึ้นในดานการบริหารจัดการ และการเตรียมการ เพ่ืออนาคตใหทันตอความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีท่ีกําลังกาวไปอยางไมหยุดยั้ง  ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม” เพ่ือประโยชนใน
การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสิทธิผลตอ
การรับใชประเทศชาติโดยรวมใหดีย่ิงขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค  
 1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
 1.2.2  เพื่อศึกษาประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  
 1.2.3  เพ่ือศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
1.3  สมมติฐานการวิจัย  
 1.3.1  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางกัน 
 1.3.2  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 1.3.3  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
 การศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการบริหารจัดการในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม  มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
  1.4.1  ขอบเขตประชากร   

    ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
มีจํานวนท้ังหมด 5,097 คน (กองกรรมวิธี กรมเสมียนตรา, 2552) 
 1.4.2  ขอบเขตระยะเวลา   
     เปนการศึกษาที่เร่ิมดําเนินการในเดือน มีนาคม 2553 และจะแลวเสร็จในเดือนเดียวกัน 
 1.4.3  ขอบเขตเนื้อหา เนนศึกษาเรื่อง   
 1)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2)  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
 3)  ปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
 1.4.4  ตัวแปรอิสระ มีดังนี้ 
 คุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการ ไดแก 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) ประสบการณในการทํางาน 
5) ชั้นยศ 
6) ตําแหนง 
7) ประสบการณการเขารับการอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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1.4.5  ตัวแปรตาม มีดังนี ้
 1)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
 1.1)  เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช 

1.2)  ลักษณะการใช 
 2)  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
  2.1)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 2.2)  ดานขอมูลขาวสาร 
  2.3)  ลดคาใชจาย 
 3)  ปญหาและอุปสรรค ไดแก 
 3.1)  ฮารดแวร 
 3.2)  ซอฟตแวร 
 3.3)  บุคลากร 
 3.4)  เครือขาย (Network) 
 3.5)  ผูดูแลระบบ 

 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1.5.1  ใชเปนขอมูลในการยอนกลับมาพัฒนาหนวยงานตอไป 
 1.5.2  เปนแนวทางใหกับหนวยงานตางๆ ท่ีสนใจเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ นําไปประยุกตใชในการบริหารงาน 
 1.5.3  เปนประโยชนในการหาขอเสนอแนะและแกไขปญหาใหกับหนวยงานครั้งตอไป 
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ  
 1.6.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ี
ใชในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 1.6.2  หนวยขึ้นตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (นขต.สป.) หมายถึง หนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดแก 

1.6.2.1  สํานกัปลดักระทรวงกลาโหม (สน.ปล.กห.) 
1.6.2.2  สํานกันโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) 
1.6.2.3  สํานกังบประมาณกลาโหม (สงป.กห.) 
1.6.2.4  สํานกัเลขานกุารสํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม (สลก.สป.) 
1.6.2.5  สํานกัโยธาธกิารกลาโหม (สยธ.กห.) 
1.6.2.6  สํานกัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม (สวท.กห.) 
1.6.2.7  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) 
1.6.2.8  กรมเสมียนตรา (สม.) 
1.6.2.9  กรมพระธรรมนูญ (ธน.) 
1.6.2.10  กรมการเงินกลาโหม (กง.กห.) 
1.6.2.11  ศูนยการอุตสาหกรรมปองกนัประเทศและพลงังานทหาร (ศอพท.) 
1.6.2.12  กรมการสรรพกําลังกลาโหม (กกส.กห.) 
1.6.2.13  สํานกังานตรวจบัญชกีลาโหม (สตช.กห.) 
1.6.2.14  สํานกังานแพทย สํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม (สนพ.สป.) 
1.6.2.15  สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (กพร.กห.) 

 1.6.3  บุคลากร หมายถึง ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีไดมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 1.6.4 Hardware หมายถึง  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และสวนประกอบท่ีมากับตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร 
 1.6.5  Software หมายถึง ระบบคําสั่ง หรือโปรแกรมท่ีจะใหเคร่ืองทํางาน เชน Microsoft Office 
 1.6.6  เครือขาย หมายถึง ระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีการใชอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 1.6.7  ผูดูแลระบบ หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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 1.6.8  เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช หมายถึง เพราะเหตุใดบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จึงเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.6.9  ลักษณะการใช หมายถึง คุณลักษณะของแตละบุคลากร มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใชในดานใด เชน การเงิน การจัดเก็บประวัติสวนตัว พิมพงาน ฯลฯ 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเ ร่ือง  “การใช เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัด 

กระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม” นั้น มีแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 วิสัยทัศนของกองทัพไทย 

 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  วิสัยทัศนของกองทัพไทย  
  กองทัพไทยเปนองคกรหลักทางการทหารท่ีมีศักยภาพในการพิทักษรักษาเอกราช  
ความมั่นคงของรัฐ  สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดองคกรท่ีทันสมัยภายใตขอจํากัดดานทรัพยากร สามารถ
พัฒนาประ เทศ เ พ่ื อความ ม่ันคง ท่ี ยั่ ง ยืน ในยุคโลกาภิ วัตน เ ป น ท่ีศ รัทธา  และ เ ชื่ อ ม่ัน 
ของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ท่ีมิใชการสงคราม พรอมรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และองคกรความรวมมือระหวางประเทศในการสรางสันติภาพ 
ในภูมิภาคภายใตกรอบของสหประชาชาติ (www.schg.mi.th) 
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      2.1.1  บทบาทของกองทัพไทยในยุคโลกาภิวัตน  
 วิกฤติเศรษฐกิจท่ีไทยประสบอยางรุนแรง ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดสงผล
กระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจท้ังประเทศและกระทบสังคมทุกระดับ ตลอดจนถึงปจเจกบุคคล
ทุกองคกร  ท้ังภาครัฐ และเอกชนตองปรับตัวขนานใหญเ พ่ือลดรายจายในโครงการ และสิ่งที่มี
ความจําเปนเรงดวนตอความอยูรอดและการดําเนินการขององคกร มีการทบทวนและสรางกระบวน
ทัศนใหมยอนกลับมาสํารวจศักยภาพของตนเองใหพรอมท่ีจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งทางกายภาพ 
และสติปญญาในการผลิตเพ่ือการบริโภคของตนเองและสังคม ลดการพ่ึงพาจากภายนอกตาม
แนวคิดของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ขณะท่ีทําการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรท้ังการจัด และ 
การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมโอกาสแขงขันในประชาคมโลกควบคูไปดวย 
  สังคมไทยพยายามปรับตัวสนองตอบตอกระแสโลกาภิวัตนในดานท่ีเปนผลบวก 
หลายประการ อาทิ แนวความคิดใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งสงเสริมใหทุกบริบทของสังคม 
มีความตื่นตัวท่ีจะพัฒนาตนเอง มีความริเริ่มและรวมดําเนินกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของสังคม 
อยางมีคุณภาพ นโยบายและแผนหลักของประเทศเนนการพัฒนาคน และมีการปฏิรูปแนวทาง
การศึกษาใหมดวย  รัฐธรรมนูญใหมเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ 
ไดกวางขวางขึ้น  อยางไรก็ดีผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และชองวางของระดับ 
การพัฒนา และการกระจายรายไดของทองถิ่น และกลุมชนชั้นในสังคมก็ลอแหลมตอการขยายตัว
ของความขัดแยงดานแนวคิดในสังคม  ตลอดจนลอแหลมตอการแทรกแซงในรูปแบบของการยุแหย 
หรือการปฏิบัติการทางจิตวิทยา  จุดชนวนโดยอาศัยสื่อ   และความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การท่ีไทยเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยที่เปดกวาง  และมีระดับการพัฒนาของ
โครงสรางพ้ืนฐานดีพอสมควร จึงลอแหลมตอผลกระทบดานลบของกระแสโลกาภิวัตนในการเปน
แหลงใหขบวนการอาชญากรรมขามชาติ และขบวนการกอการรายสากล เขามาใชปฏิบัติการ 
ไดสะดวกกวาหลายประเทศในภูมิภาค 

 ภายหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น สภาวะของการเผชิญหนาทางอุดมการณ 
ในภูมิภาคสิ้นสุดลง แตไมไดหมายความวาความขัดแยงระหวางรัฐจะหมดไป เปนที่คาดการณวา
ความขัดแยงระหวางรัฐท่ีอาจเกิดขึ้น จะเกิดจากปญหาตาง ๆ เชน ปญหาดานอธิปไตยในเขตแดน
ของแตละประเทศ ปญหาพ้ืนที่ซับซอน ปญหาการหลบหนีเขาเมือง เปนตน ปจจุบันขบวนการ 
โจรกอการรายภาคใตแมจะดอยอิทธิพลลงไป แตยังมีการแขงขันกันสรางผลงานใหมเพ่ือหวัง
ประโยชนจากกลุมประเทศมุสลิมภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการกอวินาศกรรมตามชุมชน 
ท่ีเปนสาธารณสถาน  อาทิ  สถานีรถไฟ  เสนทางรถไฟ  สถานีตํารวจ  เปนตน ก็ยังคงมีขึ้นอยูอยาง
ประปราย ซึ่งการกระทําดังกลาวมีท้ังการหวังผลทางการเมือง การกอการราย การเรียกคาไถ 
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คาคุมครอง ตลอดจนยังอาจมีความพยายามในการใชกําลังเพ่ือตอสูตามอุดมการณทางการเมืองของ
ขบวนการดังกลาวไดตลอดเวลา  ดังนั้น กองทัพจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับกระบวนการบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และสภาพแวดลอมในทุกดาน  โดยมุงสู
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสําคัญ (www.taharn.net) 
      2.1.2  แนวความคิดการพัฒนากองทัพไทย  
  นับตั้งแตสงครามอาวเปอรเซียและสงครามในโคโซโวเปนตนมา รูปแบบของสงคราม 
ไดเปลี่ยนไป จึงเปนเครื่องบงชี้อยางชัดเจนวาการปฏิบัติการทางทหารไดเ ร่ิมเขาสูยุคใหมแลว  
ซึง่จากการปฏิบัติการตาง ๆ ในสงครามดังกลาวเปนผลทําใหกองทัพของทกุประเทศตองหันกลบัมา
พิจารณากันใหมวากองทัพของตนพรอมแลวหรือยังท่ีจะเผชิญกับสภาพใหมของสงคราม 
ในอนาคต ท้ังนี้ เพราะผลท่ี เกิดจากความกาวหน าทางเทคโนโลยี  และสภาพแวดลอม 
ทางยุทธศาสตรของโลกท่ีเปลี่ยนไป สําหรับสิ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นนี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะแตเพียง
ประเทศมหาอํานาจ หรือประเทศใหญ ๆ เทานั้น แตกําลังเกิดขึ้นกับทุก ๆ ประเทศ รวมท้ังประเทศ
ไทย ดังนั้นสิ่งทาทายใหม ๆ  ท่ีตองเผชิญอยูขางหนาของกองทัพ คือ จะตองปรับตัวอยางไร 
จึงจะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร และวิทยาการทางทหารยุคใหมนี้ใหได 
  กองทัพเปนองคกรหนึ่งท่ีตองเคลื่อนตัวไปขางหนา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของชาต ิ
ท่ีกําหนดขีดความสามารถของกองทัพในการปกปองผลประโยชนของชาติในยุคใหมจึงขึ้นกับ 
 “ความสามารถในการบริหารและการจัดการตัวเองทามกลางความเปลี่ยนแปลง” กองทัพตระหนักถึง
รูปแบบใหม ๆ ของสิ่งทาทายท่ีบังคับใหกองทัพตองปรับบทบาท เชน การปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ 
ท่ีมิใชเพ่ือการสงคราม และอันตรายของสงครามสารสนเทศหรือสงครามขาวสาร ตลอดจน 
การขยายความรวมมือทางทหารรวมกับนานาชาติเพ่ือการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมท้ังวิธีการ
และลักษณะการดําเนินสงครามรูปแบบใหม เปนตน  สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนตองการ “ วิธีคิดใหม ” 
เพ่ือกอใหเกิดแนวคิดใหมซึ่งจะนําไปสูการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของกองทัพ 
 การจัดระบบของกองทัพ เนนความเปนสากลเปนความสําคัญอันดับแรก  เพราะ 
การแกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต จะดําเนินการโดยองคกร
ระหวางประเทศเกือบท้ังสิ้น เชน องคการสหประชาชาติ  การท่ีมีการรวมมือในรูปแบบตาง ๆ  
ท้ังการฝก  การศึกษา  การสัมมนาและการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตั้งแตในยามปกติกับกองทัพ 
ตางชาติ และองคกร/หนวยงานฝายพลเรือน ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ จะชวยใหการพัฒนาระบบของกองทัพใหมีความเปนสากล และจะทําใหกองทัพไทย 
มีความพรอมท่ีจะรวมมือกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเกียรติและศักด์ิศรี  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจะเปนการพัฒนาบุคลากรของกองทัพในดานวิทยาการและการศึกษาใหกาวหนากวางขวาง
และทันสมัยตลอดเวลา (www.schg.mi.th) 
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      2.1.3 นโยบายของกระทรวงกลาโหมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการเปน
กระทรวงกลาโหมอิเล็กทรอนิกส (e - defence) รวมทั้งพัฒนางานดานกิจการอวกาศและภาพถาย
ดาวเทียมเพ่ือความม่ันคงใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวงกลาโหมให
สามารถติดตอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน ในกระทรวงกลาโหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเห็นผลเปนรูปธรรม ( นโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม, 2551) 
 
2.2   แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีกลุมหนึ่งท่ีมีประโยชนในการจัดทํา
สารสนเทศ และสงสารสารสนเทศนั้นใหถึงมือผูรับ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2541) 
 อีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวาสารสนเทศ ก็คือ ขอมูลท่ีนํามาสรุป ประมวลผล ดําเนินการ
ทางสถิติ เปรียบเทียบ หรือ ดําเนินการโดยวิธีตางๆ  เพื่อใหผูรับไดเขาใจความเปนไปหรือ
สถานการณของสิ่งท่ีสารสนเทศนั้นเปนตัวแทน 
 นิภาภรณ คํา เจริญ (2542)ได เสนอขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศไว  
5 ขั้นตอน คือ  
 1.  กําหนดขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหาร และจุดมุงหมายของระบบ โดยตองไดรับความ
รวมมือจากผูบริหารและผูออกแบบระบบใหขอมูลถูกตองตอกัน 
 2.  กําหนดองคกรรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบโครงการ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 
คาใชจาย บุคลากรท่ีใชปฏิบัติงาน 
 3.  กําหนดรูปแบบรายละเอียดของระบบสารสนเทศ เชน แบบเก็บขอมูล วิธีการ
ประมวลผล การนําเสนอขอมูล 
 4.  กําหนดรูปแบบรายละเอียดของระบบสารสนเทศใหตรงกับความตองการของ
ผูบริหาร เหมาะสมกับองคกรและสภาพแวดลอม ท้ังปจจุบันและอนาคต 
 5.  ลงมือปฏิบัติตามระบบ และตรวจสอบการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงระบบใหดีขึ้น 
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นิภาภรณ  คําเจริญ (2542) กลาววา ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีชวยใหสามารถจัดการ 
ดําเนินการตางๆ  ชวยใหการบริหารขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเราไดเปรียบ
เหนือกวาคูแขงขันในธุรกิจ ท่ีอยูในประเภทเดียวกัน ถาเรามีการใชระบบสารสนเทศท่ีดีมาบริหาร
องคกรของเรา ก็จะทําใหองคกรสามารถจัดการกับขอมูลตางๆ ไดอยางราบรื่น ในระบบสารสนเทศ
นั้น โดยสวนมากแลวมักจะมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการท่ีจะออกแบบ
ระบบ และจัดระบบใหมีประสิทธิภาพ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)  คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
จัดเก็บ การประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งรวมแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communication (ครรชิต มาลัยวงศ,  
2541) 
 ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือใหมในการพัฒนา
ชนบทไดเปนอยางดี โดยมุงหวังใหประชาชนไดเทคโนโลยีดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร รับรูและคนควาหาองคความรูท่ีตองการไดดวยตนเองและรูจักใชสิ่งเหลานี้เปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต รัฐบาลไดจัดทํา(ราง)นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 
ของประเทศไทย (IT 2010) เพื่อเตรียมความพรอมสังคมไทยใหเปนสังคมนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดวิจัยรางนโยบายดังกลาว และเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ โดยเสนอยุทธศาสตรสําคัญ 5 เร่ือง คือ E-Society 
การพัฒนาสังคมดวยเทคโนโลยี  (E-Education) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง
การศึกษา E-Government การใชไอทีของภาครัฐใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และ  
E-Commerce และ E-Industry การพัฒนาการพาณิชยและอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี (จดหมาย
ขาวพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2544) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอร และโทรคมนาคม 
เพ่ือใชในการเก็บ ประมวล ถายทอด และแสดงผลลัพธของขอมูลขาวสารในรูปของภาพ เสียง 
ตัวอักษร และตัวเลข ความสามารถในการรับขอมูลขาวสารจากแหลงขาวสารจํานวนมาก ทั้งในรูป
ของภาพ เสียง และตวัอักษร รวมท้ังความสามารถในการสงขอมูลขาวสารไปยังแหลงตางๆ ไดอยาง
กวางไกล เปนสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบขาวสารอยางมีนัยสําคัญ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น จะสามารถพัฒนาระบบขอมูลขาวสารในองคกรไดเปนอยางดี รวมท้ังชวยในการ
ตัดสินใจไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยความสามารถในดานการประมวลผล การเก็บบันทึก 
การแกไขปรับปรุงขอมูล การแยกแยะขอมูล และการนําเสนอขอมูลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังให
ผลลัพธท่ีรวดเร็ว สะดวกตอการใชงาน ขอมูลมีความแมนยําและไววางใจได สามารถเก็บขอมูล
จํานวนมากไดอยางเปนระเบียบ ลดปญหาเร่ืองงานการจดบันทึกและปญหาเร่ืองงานเอกสารจํานวน
มากได รวมถึงความคุมคาในการลงทุนอีกดวย 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิ่งท่ีสามารถชวยแกปญหาดานการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
ในระบบสํานักงานไดเปนอยางดี ท้ังในดานของประสิทธิภาพในการทํางาน การผลิตและการลด
งานเอกสาร โดยเฉพาะในสํานักงานที่มีขนาดใหญ มีจํานวนคนปฏิบัติงาน และมีขอมูลขาวสารเปน
จํานวนมาก เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําใหเราไดใชขอมูลท่ีมีการจัดเก็บ และสามารถเรียก
ออกมาใชไดอยางมีระบบ 
 คําวาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูใชในความหมายตางๆ กันเชน เทคโนโลยีทางการ
สือ่สาร หรอืเทคโนโลยดีานขาวสาร และมีผูใหความหมายของคาํวา เทคโนโลยีสารสนเทศไวหลาย
ประการดวยกัน 
 สําหรับคําวาสารสนเทศ หรือ Information นั้น มีความหมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับการ
ประมวลแลว โดยวิธีการตางๆ เปนความรูท่ีตองการใชทําประโยชนเปนผลลัพธ หรือเอาทพุตของ
ระบบประมวลผลขอมูลเปนสิ่งซึ่งสื่อความหมายใหผูรับสารเขาใจและสามารถนําไปใชหรือทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได เพ่ือเปนการย้ําความเขาใจ  
 สวนความหมายของเทคโนโลยีนั้น ในหนังสือ  Technology Transfer ไดกลาวไววา
เทคโนโลยีนั้น มักเกี่ยวของกับความรูดานวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ท่ีจะตองถูกนําไป
ปรับเปลี่ยนหรือประยุกตใชในทางการคา หรือเปนการนําวิทยาศาสตรไปประยุกตใชกับปญหาที่มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนแลว มีความเกี่ยวของหรือโดยความหมายท่ีกวางที่สุดก็คือ หมายถึง
ความรู หรือวิธีการที่จําเปนในการนําไปใชหรือปรับปรุงขบวนการผลิต (Production) หรือการ
จําแนกแจกจาย หรือการแพรกระจาย (Distribution) ของสินคา หรือบริการท่ีมีอยูใหดีย่ิงขึ้น 

 มุมมองของเทคโนโลยแีบงไดเปน 4 ประการคือ มุมมองทางดานวิทยาศาสตร ในฐานะ
ท่ีเทคโนโลยีเปนเครือ่งมือหรือกลไกหนึ่ง ดานสังคมในฐานะท่ีเปนปรากฏการณในสงัคม  การเมือง
ในฐานะที่เปนเครื่องมือหนึ่งทางการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในฐานะท่ีเปนทรัพยากรหนึ่งท่ีตองมี
การจัดการ 
 ความหมายของ Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศคือ การใช
เครื่องมือ ทางคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม เพือ่ใชในการเก็บประมวล ถายทอดและแสดงผลลพัธ
ของขอมูลขาวสารในรูปของภาพ เสียง ตัวอักษร และตัวเลข ความสามารถในการรับรูขอมูลจาก
แหลงขาวสารจํานวนมาก ท้ังในรูปของภาพ ตัวอักษร และความสามารถในการสงขอมูลขาวสารไป
ยังแหลงตางๆ ไดอยางกวางไกล เปนสิ่งท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบขาวสารอยางมี
นัยสําคัญ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะสามารถพัฒนาระบบขอมูลขาวสารในองคกรไดเปน
อยางดี รวมท้ังชวยในการตัดสินใจสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยความสามารถในดานการ
ประมวลผล การเก็บบันทึก การแกไขปรับปรุงขอมูล การแยกแยะขอมูล และการนําเสนอขอมูลได
เปนอยางดี นอกจากนี้ยังใหผลลัพธที่รวดเร็วสะดวกตอการใชงาน ขอมูลมีความแมนยําและ
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ไววางใจได สามารถเก็บขอมูลจํานวนมากไดอยางเปนระเบียบ ลดปญหาเร่ืองงานการจดบันทกึและ
ปญหาเรื่องงานเอกสารจํานวนมากได รวมถึงความคุมคาในการลงทุนอีกดวย  
 นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังหมายถึงศิลปศาสตร วิธีการ กระบวนการเครื่องมือ 
อุปกรณท่ีมีความเปลี่ยนแปลงกาวหนา และสงเสริมเพ่ิมพูนสมรรถนะ คุณภาพ ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ การสื่อสารของมนุษย ซึ่งรวมถึงการแสวงหาสาร การเก็บสาร การสื่อสาร การรบัสาร 
การประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการดังกลาว 
ไดแก คอมพิวเตอร และเคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ  
 การสื่อสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเฉพาะการใชงานทางดานการคํานวณของ
เครื่องคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคม หรือท้ัง 2 ดานรวมกัน สําหรับดานโทรคมนาคมนั้น 
อาจแยกไดเปนประเภทท่ีใชในระบบการสื่อสารโดยเฉพาะ เชน ใยแกวนําแสง และประเภทท่ีใช
งานท่ัวไป หรือใชในธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ  เชน โทรทัศน นอกจากนี้แลวยังมีประเภทท่ีใช
สําหรับการสง รับ หรือบันทึกดวย เชน เคร่ืองเลนวีดีโอ หรือเครื่องเลนเทป 
      2.2.2  ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามการใชงานอาจแบงไดดังนี้ 
 1)  โทรคมนาคม 
  1.1) ใชเฉพาะ    1.2)  ท่ัวไป 
 1.1.1)  ระบบกระจายเสียง 1.2.1) วิทยุ 
 1.1.2)  เคเบ้ิล 1.2.2) โทรศัพท  
 1.1.3)  โทรสาร 1.2.3) โทรทัศน 
 1.1.4)  ใยแกวนําแสง 1.2.4)  เครื่องเลนและบันทึกภาพ + เสียง 
 1.1.5)  ระบบ Local Area Networks 
 1.1.6)  ไมโครเวฟ 
 1.1.7)  ดาวเทียม 
 1.1.8)  สายโทรเลข 
  2)  คอมพิวเตอร 
 โดยระบบโทรคมนาคมนั้นก็คือ ระบบการสื่อสารในระยะไกล ซึ่งเกินความสามารถ
ของมนุษยท่ีจะไดยินเสียงหรือเห็นภาพ ลักษณะโดยท่ัวไปของการโทรคมนาคมก็คือ สารจะถูก
สรางขึ้นในรูปของรหัส และสงผานตัวกลาง ตัวกลางจะทําหนาท่ีสงผานขอมูลไปยังจุดหมาย โดย
รหัสจะถูกแปลงเปนสาร ซึ่งอาจกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบกลับหรือไมก็ได โดยรูปแบบท่ัวไปของการ
โทรคมนาคม เปนดังนี้ 
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                                                                     แหลงสาร                                                         
 

                        

                                                                          สื่อ 
 
                                                                                                                                                   จุดหมาย 

                                                      
 
 
                                                                ปฏิกิริยาตอบกลับ 

                                                    
                                                              มี                       ไมมี 
 
ภาพท่ี 2.1  รูปแบบท่ัวไปของการโทรคมนาคม 
ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, 2548. 
 

สวนองคประกอบของคอมพิวเตอรนั้น โดยพ้ืนฐานแลวจะประกอบดวย  3 สวนคือ 
หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง และอุปกรณรับ – สงขอมูลดังแผนภาพ 

     

               หนวยความจํา                                           หนวยประมวลผลกลาง 
 
 
                                                                          

                                                           รับ / สง 
                                                                                     
 

ภาพท่ี 2.2  องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, 2548. 
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 ในการสงขอมูลทางคอมพิวเตอรผานสายโทรศัพทนั้น จะตองมีอุปกรณแปลงสัญญาณ
ท่ีเรียกวา โมเด็ม 

 อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศอาจกอใหเกิดชองวางของการไดรับขาวสารขึ้น 
(Information Gap) หากการกระจายขอมูลขาวสารนั้นถูกจํากัด เนื่องจากความสามารถในการมี
อุปกรณสมัยใหมเ พ่ือการสงและรับขอมูลไมเทากัน  เกิดเปนสังคมท่ีมากไปดวยขาวสาร 
(Information Rich) และขาดแคลนขาวสาร (Information Poor)  

 การเกิดชองวางในการไดรับขาวสาร อาจหมายถึงความสามารถของบุคคลในการเขาถึง
ขาวสาร และความสามารถในการใชเคร่ืองมือท่ีจะจัดการกับขาวสาร  ซึ่งกําลังมีเพ่ิมมากขึ้นใน
สังคมปจจุบันความตองการดานเทคโนโลยีทางการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีขึ้นมา
นานแลวในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา อันเนื่องมาจากความตองการขาวสารของคนในสังคมเพ่ือ
การตัดสินใจ การดําเนินธุรกิจ การประกอบอุตสาหกรรม และการใชชีวิตประจําวัน ผูมีขาวสาร
เปรียบเสมือนผูที่มีอํานาจในขณะที่เดิมนั้น ความมีอํานาจแสดงใหเห็นไดจากการมีท่ีดินหรือมี
เงินทุนจํานวนมาก สังคมในยุคท่ีผานมา จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมท่ีเรียกวา สังคมขาวสาร 
(Information Society) หรืออีกนัยหนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปลี่ยนรูปแบบจากสภาพ
สังคมอุตสาหกรรม มาเปนสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (Post – Industrial Society) ซึ่งเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา สังคมขาวสารนั่นเอง เนื่องมาจากอัตราการผลิตและบริโภคขาวสารขอมูลมีเพ่ิมขึ้นมากกวา
แตกอน ซึ่งมีเพียงการผลิตและบริโภคสินคาประเภทเกษตรกรรม การผลิตขาวสารสามารถทํา
รายไดใหมากกวาการผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในสังคมขาวสารนั้น ขาวสารไดถือ
เปนผลผลิตอยางหนึ่งท่ีมนุษยสามารถซื้อขายกันได ผูบริโภคขาวสารมีสิทธิท่ีจะเลอืกซือ้ขาวสารได 
ตามความพอใจ โดยกาวแรกของยุคสังคมขาวสารนั้นเร่ิมขึ้นราวป ค.ศ. 1956 ซึ่ง Toffler ถือวาเปน
คลื่นลูกท่ี 3 หรือยุคสังคมขาวสาร เปนผลมาจากการท่ีเคร่ืองมือเครื่องจักรและเทคโนโลยี มีความ
เจริญกาวหนามากขึ้น ทําใหเกิด “สื่อสารมวลชน” ขึ้น มีการนําคอมพิวเตอรและดาวเทียมมาใช ทํา
ใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดท่ัวโลก 

 สังคมขาวสารดังกลาวเกิดขึ้นแลวในตางประเทศ และประเทศไทยกก็ําลังอยูในชวงของ
การคืบคลานเขาไปสูสภาพของสังคมขาวสารดังกลาวทีละนอยๆ 

 การดําเนินธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทยในปจจุบัน ลวนตองการขอมูลขาวสารท่ี
สมบูรณ ครบถวน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการดําเนินงานขององคกรตางๆ  
ในประเทศไทย ก็ไดใหความสําคัญตอความจําเปนดานขอมูลขาวสารเพ่ิมมากขึ้น โดยไดมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกผูใชบริการมากขึ้น เชน การ
นําคอมพิวเตอรมาใชในระบบสํารองท่ีนั่งของบริษัทการบินไทยหรือการรถไฟแหงประเทศไทย
ระบบการเบิกเงินอัตโนมัติและการบริการสอบถามขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรของธนาคาร  
การใหบริการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอรขององคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย การใหบริการ
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ระบบ Internet ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือการใชคอมพิวเตอรในการพิสูจนหลักฐานลายพิมพ
นิ้วมือ ในงานสืบสวนของกรมตํารวจ เปนตน 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนั้นยอมกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลาย
ประการ นอกจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอพัฒนาการทางการสื่อสาร ดังไดกลาวแลว ยังอาจกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถประหยัดเวลา
แรงงานและเพ่ิมความรวดเร็ว ถูกตองมากย่ิงขึ้น 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในหลาย
ทศวรรษท่ีผานมา โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรนั้นถูกนํามาใชกับงานในลักษณะที่เปน Back 
Office กอน จากนั้นเม่ือราคาของเครื่องถูกลงและเคร่ืองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
คอมพิวเตอรก็ถูกนํามาใชในลักษณะท่ีเปน Front Office มากขึ้น จนกระท่ังเปนที่ยอมรับกันใน
ปจจุบัน ตัวอยางเชน การใชเครื่องคอมพิวเตอรของธนาคาร ในการใหลูกคาสอบถามหรือดูยอด
บัญชีดวยตนเอง เพ่ือลดปริมาณงานบริการของพนักงานธนาคารลง หรือการใชเคร่ืองเบิกเงิน
อัตโนมัติของธนาคารตางๆ นั่นเอง ในขณะเดียวกันระบบการติดตอทางธนาคารดวยคอมพิวเตอร
เทอรมินัล ก็สามารถทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ความรวดเร็วของขอมูลเปนปจจัยสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใช ยกตัวอยางเชน การสงเทปโทรทัศนทางไปรษณียเ พ่ือไป
ออกอากาศ  ณ  สถานีนั้นยอมรวดเร็วสูการสงภาพผานดาวเทียมไปยังสถานีไมได ระบบ
โทรคมนาคมที่ดียอมทําใหปญหาเร่ืองความหางไกลท่ีเคยเปนอุปสรรคตางๆ ลดลงไปอยางสิ้นเชิง 

 การสงขาวสารจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งนั้น ระบบ Online System เปนระบบท่ี
ชวยในการแลกเปลี่ยนขาวสารดังกลาว โดยผานศูนยกลางขอมูลจะถูกสงผานสายสงท่ีเรียกวา 
Communication Line ไปสูอุปกรณการสื่อสารท่ีติดต้ังอยูในสถานท่ีตางๆ  ท่ีหางไกลกัน แตละ
เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาศัย Channel หรือชองทางในการติดตอสื่อสาร ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาหลายรูปแบบ ไดแก 

 1.  สายโทรศัพท 
 2.  สายเคเบิ้ล 
 3.  คลื่นไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน 
 4.  แสงอินฟราเรด 
 5.  ใยแกวนําแสง (Optical Fiber) 
 6.  ดาวเทียมสื่อสาร 
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ระบบดาวเทียมสื่อสารนั้นมีขอไดเปรียบมากกวาระบบอื่นๆ หลายประการคือ 
 1. ไมมีขอจํากัดในดานระยะทาง ทําใหขอบขายการสื่อสารขยายไปไดอยางกวางขวาง 
 2.  ในทางทฤษฎีพบวา มีความเชื่อถือไดมากกวา 99.99% หรือมีสวนผิดพลาดเพียง 

0.01% เทานั้น 
 3.  มีความคลองตัวในการจัดระบบมากกวาระบบอื่นๆ และมีการลงทุนสูงในระยะ

เร่ิมแรกของการขยายงานเทานั้น ในระยะยาวแลว จะชวยประหยัดคาใชจายมากกวาระบบอื่นๆ 
 4.  มีความปลอดภัย โดยสามารถปองกันการรบกวนสัญญาณ หรือการขโมยสัญญาณได 
 5.  มีชองสัญญาณเปนจํานวนมาก ทําใหการขยายงานเปนไปไดอยางสะดวก และ

รวดเร็วมากกวาระบบอื่น โดยเพียงแตจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมท่ีสถานีภาคพ้ืนดินตนทางและ
ปลายทางเทานั้น ไมจําเปนตองเสียเงินไปสรางสถานีใหม 

 ท้ังนี้การนําดาวเทียมมาใชในประเทศ  จะทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูระบบสังคม
ขาวสารได เนื่องจากการสื่อสารท่ีใชดาวเทียมจะชวยในการเชื่อมโยงอุปกรณการสื่อสารตางชนิด
กัน และสงขอมูลขาวสารไปยังแหลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การนําเทคโนโลยีมาชวยลดอิทธิพลของระยะทางนั้น เทคโนโลยีไดกอใหเกิดสื่อใหมๆ 
ท่ีทําใหคนเราสามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองพบปะกันได เชน โทรศัพท  
โทรเลข เทเล็กซ ฯลฯ โดยเฉพาะการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมกับอุปกรณการสื่อสารอื่นๆ เปน
ระบบ Online System ขึ้น ทําใหสามารถสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ ไดท่ัวโลก และผูรับสาร
ก็สามารถสงขอมูลกลับไดทันทีเชนกัน การลดอิทธิพลของระยะทางเชนนี้ ชวยทําใหคูสื่อสาร
สามารถติดตอกันไดบอยขึ้นกวาเดิม ท้ังๆ ท่ีมีโอกาสพบปะเผชิญหนากันนอยลง 

 อยางไรก็ตาม การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสารซึ่งสามารถใชไดอยางกวางขวางกับขอมูลท่ีซับซอน และหลากหลายนั้น ก็จําเปนตองมี
ความรอบคอบ และปองกันความผิดพลาดไวดวย 

 ในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นยอมมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือ
จัดระบบและตรวจสอบกอนที่จะมีการเผยแพรออกไป โดยขบวนการของการรวบรวมขอมูลนั้น มี
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1) ขั้นเริ่มเก็บขอมูล 
2) แยกแยะขอมูล 
3) จัดลําดับและเรียบเรียงขอมูล 
4) สรุปขอมูล 
5) คํานวณ 
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6) เก็บขอมูล 
7) ดึงขอมูลมาใช 
8) นําขอมูลมาผลิตใหม 
9) สื่อสารขอมูลนั้นออกไป 

 ในการจัดการกับขอมูลขาวสาร ซึ่งมีขั้นตอนตางๆ ดังกลาวมาแลวนั้น เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมซึ่งเปนเครื่องมือท่ีมีจุดมุงหมายท่ัวไป และสามารถทําไดหลายหนาที่ก็คือเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีไดรบัความนิยมเปนอยางมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว เครือ่งคอมพิวเตอรนัน้สามารถ
ทําหนาท่ีไดหลายอยาง ขึ้นอยูกับโปรแกรมท่ีคนออกแบบมาเพ่ือควบคุมมัน 

 ผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรในระบบการสือ่สารตอพฤติกรรมของบุคคล เปนการ
เขาไปเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต การทํางานและการตัดสินใจ เพ่ิมโอกาสใหมๆ ในการดําเนินชีวิต 
เชนการมีเวลาวางมากขึ้น มีทางเลือกและเวลาในการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น เพลิดเพลินกับการทํางาน
มากขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง เปนตน ในขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ดานของกิจกรรมยามวาง หรืองานอดิเรก เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดขอมูลจากเดิมท่ีเปนเอกสารจํานวน
มาก สวนผลกระทบตอพฤติกรรมของกลุม ไดแก การเพ่ิมความตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดาน
ขบวนการ ธรรมชาติของโครงสรางทางสังคม เชน การเพ่ิมการสื่อสารในกลุมในลักษณะที่ไมเปน
ทางการใหมากขึ้น การกระจายการสื่อสารออกไปได การสามารถขยายขนาดของกลุมใหใหญขึ้น 
เปนตน  
      2.2.3  ความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  2.2.3.1  ตองการใหหนวยงานนําเทคโนโลยีเขามาทํางานใหมากท่ีสุด และจัดเก็บขอมูล
ในรูปของฐานขอมูล เพื่องายตอการสืบคนอยางรวดเร็ว ตอบสนองความตองการของผูบังคับบัญชา
ระดับสูง เพ่ือรองรับการเปนสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  (E-Office) ในอนาคต 

   2.2.3.2  ตองการใหอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน โดยสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว ใชงานไดงายและไมซับซอน 

  2.2.3.3  ตองการทราบความคืบหนาของเอกสารท่ีนําเรียนผูบังคับบัญชาอยูในขั้นตอน
ใด โดยนําระบบสารสนเทศเขามาตรวจสอบความคืบหนา  

2.2.3.4  ตองการใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ถูกตอง และเกดิประโยชนสูงสุด 
  2.2.3.5  ตองการใหลดความซ้ําซอนของขอมูล 

 2.2.3.6   ตองการใหสามารถใชขอมูล (ที่ไมไดอยูในชั้นความลับ) รวมกันไดอยางท่ัวถึง 
  2.2.3.7  ตองการใหมีระบบการปองกันขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อัญชนา บุญเรือง (2540) กลาววา สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีเรียกวา “สังคมสารสนเทศ” 

เพราะการคมนาคมขนสง การสื่อสารท่ีเจริญมากขึ้น การกาวเขาสูยุคแหงเทคโนโลยสีารสนเทศ เกดิ
จากปจจัยในดานการแขงขันทางธุรกิจ ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็ว และ
นโยบายในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขันระหวางองคกร โดยเฉพาะองคกรท่ี
ประกอบธุรกิจ จะมีความรุนแรงสูงเพ่ือความอยูรอดและผลประโยชนทางธุรกิจ หลายองคกรได
ปรับปรุงกลยุทธในการบริหาร และจัดการระบบสํานักงานโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
  เรวดี คงสุภาพกุล (2539)ไดใหความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ตวา เปนเสมือน
ระบบเครือขาย ทางเดินขอมูลสารสนเทศ ซึ่งมีระบบเชื่อมโยง และมีระบบแจกจายจากแตละจุดยอย
เล็กๆ ไปยังจุดใหญ หรือจากจุดใหญไปยังจุดยอย ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมหองสมุดของทุกสรรพ
วิทยาและตําราตางๆ มาไวใชดวยกัน ระบบนี้ถือเปนการทดสอบความสามารถของมนุษยในการ
พัฒนาระบบใหญมหาศาลท่ีเปนระบบเปด เพ่ือครอบคลุมผูใชทั่วโลก 
 2.3.1  เหตุผลท่ีเลอืกนํามาใช 

 ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคกร สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังโดยทางตรงและทางออม ซึ่งกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหาร โดยผูบริหารตองมี
ความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เ พ่ือใหสามารถตัดสินใจนํา
เทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 
อาจมีเหตุผลตางๆ ดังนี้ 

 2.3.1.1  ปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององคกร  เทคโนโลยีหลายอยางไดถูกนําเขามา
ใชภายในองคกร และสงผลใหกระบวนการทํางานไดเปลี่ยนรูปแบบไป ตัวอยางเชน การนําเอา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงาน เขามาใชภายในองคกร  ทําใหสามารถเรียกใชขอมูลจาก
เครื่องอื่น  บันทึกขอมูลไวในเครื่อง Server คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  การสงขาวสารไมตอง
ใชพนักงานเดินหนังสืออีกตอไป ตลอดจนลดการใชกระดาษท่ีตองพิมพขาวสาร และสามารถสง
ขาวสารไปถึงบุคคลท่ีตองการ ไดเปนจํานวนมากและรวดเร็ว เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation) ท่ีเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการทํางานและประสานงาน ในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ บริหารงานของผูบรหิารในระดับ
ตาง ๆ ขององคกร 
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 2.3.1.2  สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะผลิต
สารสนเทศที่สําคัญใหแกผูบริหาร ท่ีจะใชดูสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงาน และเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจ ในแตละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารงานของผูบริหารท่ีอาศยั
เพียงประสบการณและ โชคชะตาอาจจะไมเพียงพอ แตถาผูบริหารมีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
มาประกอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถแกไขปญหาและบริหารงานไดมีประสิทธิภาพขึ้น 
ดังนั้นผูบริหารในอนาคตจะตองสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี การสรางสารสนเทศท่ีดีใหกับ
ตนเองและองคกร 

 2.3.1.3  ใชเปนเครื่องมือในการทํางาน เทคโนโลยีถูกนําเขามาใชภายในองคกร เพื่อให
การทํางานคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เชน การบันทึกขอมูล คนหาขอมูล นําเสนอผลงาน การออก
เอกสารตางๆ การออกแบบชิ้นสวนของเครื่องจักร และการควบคุมการผลิต เปนตน  เราจะเห็นได
วาเทคโนโลยีสามารถที่จะนํามาประยุกตในหลาย ๆ ดาน โดยเทคโนโลยีจะชวยเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงคุณภาพของการทํางานใหดีขึ้น หรือแมกระท่ังชวยลดคาใชจาย ในเรื่องของแรงงานและ
วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ลง แตยังคงรักษาหรือเพ่ิมคณุภาพในการทํางานหรือการใหบริการลูกคาทีดี่ขึ้น 
ซึ่งเปนท่ีแนนอนวาเทคโนโลยี จะถูกนําเขามาใชในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการ ใน
การดําเนินงานขององคการมากขึ้นในอนาคต 

 2.3.1.4  เพ่ิมผลผลิตของงานโดยเผยแพรขอมูล ขาวสาร  
 ปจจุบันคอมพิวเตอรถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

และผลผลิตของงานไดอยางมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ซึ่งในทุกๆ 
หนวยงานยอมตองการที่จะให หนวยงานของตนเองเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  ซึ่งวิธีท่ีสามารถทํา
ใหหนวยงานนั้นเปนท่ีรูจักก็คือ การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร อาจจะเปน
ทางดานของการประกาศรับพนักงานเพิ่ม หรือการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
หนวยงาน เปนตน ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาชวยนั้น ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมากในทุกๆ ท่ี เนื่องจากมีขั้นตอนการทําที่งาย และประหยัดงบประมาณ  

 2.3.1.5  เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร ในชวงแรกของการนําคอมพิวเตอรมาใชงาน  
ทางธุรกิจคอมพิวเตอรจะถูกใชเปนเพียงอุปกรณหลักที่ชวยในการเก็บและคํานวณขอมูลตาง ๆ 
เทานั้น ปจจุบันคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยสามารถที่จะตอเปนระบบ
เครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร ปจจุบันผูใชสามารถติดตอสื่อสารซึ่งกันและ
กันไดจากทุกหนทุกแหงท่ัวโลก คอมพิวเตอรจึงมีบทบาทท่ีสําคัญมากกวาการเปนเคร่ืองมือท่ีเก็บ
และประมวลผลขอมูลเหมือนอยางในอดีตตอไป 
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 2.3.2  ลักษณะการใช 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีท่ีมีแนวโนมการลงทุนและมีบทบาทตอการ

พัฒนาประเทศเปนอยางมาก เชน โครงการโทรทัศน โครงการดาวเทียม โครงการวีดีโอ โครงการ
ทางดวนขอมูล ปจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมเกษตรกรรมนอยลง ในขณะท่ีไดมีการ
พัฒนาเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะภาค
การบริการ และภาคธุรกิจ เชน ธุรกิจการธนาคาร การเงิน เปนตน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทเกี่ยวของกับทุกคน ทุกสํานักงาน ทุกองคกร ซึ่งผูใชแตละคนอาจมลีักษณะการใชท่ีแตกตาง
กันออกไป ดังนี้   
 2.3.2.1  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานทางธุรการตางๆ  
  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ  การทํารายงาน  การ
นําเสนอผลงานไดรับความนิยมมาก เนื่องจาก ชวยในการตัดสินใจ ทําใหวางแผนไดดีขึ้นและลด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได และทําใหมีขั้นตอนระบบการทํางานท่ีชัดเจน ชวยประหยัดคาใชจายลงได 
  2.3.2.2  การนําคอมพิวเตอรมาใชกบังานประชาสมัพันธ 
           จากเดิมการสรางงานศิลปะใหเปนไปตามจินตนาการ เปนเร่ืองท่ีคอนขางยุงยากอาจตอง
ใชอุปกรณมากมาย และใชเวลาในการจัดเตรียมหลายขั้นตอน แตเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือมาชวยงานดานการออกแบบตางๆ ทําใหสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน เพราะสามารถใชงานบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร
และเคร่ืองพิมพไดเกือบทุกชนิด 
  2.3.2.3  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานบุคคล 
  การนําคอมพิวเตอรมาชวยบริหารบุคคล เปนระบบการจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคลเพ่ือ
สะดวกและรวดเร็วในการเรียกใชแลว ยังเปนการเสริมสรางกําหนดนโยบายและวางแผนดาน
กําลังคนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2.4  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานบัญชีการเงิน 

 ปจจุบันการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหบริการระบบขอมูลในรูปแบบตางๆ  
ไมวาธุรกิจขนาดเล็กเชนรานคา หรือองคกรขนาดใหญ ก็มักนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานบัญชี
การเงิน ไมวาจะเปนการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ งานดานตลาด
หลักทรัพย และกิจกรรมอื่นๆ จะสามารถชวยลดความผิดพลาดซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียกับองคกร 
ซึ่งปจจุบันหนวยงานตองการอุปกรณมาตรฐานท่ีนําไปใชงานรวมกับอุปกรณตางย่ีหอได สามารถ
รวมเอาแอปพลิเคชั่นตางๆ มาแสดงใหเห็นบนจอเดียวกัน และมีความสามารถในการจัดการกับ
ขอมูลชนิดตางๆ ไดดวยตนเอง 
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  2.3.2.5  ใชเปนขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน หรือจัดระบบการทํางาน  
 ในการปฏิบัติงานขององคกร มักจะมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการจัดประชุมท่ีมีวัน เวลา
ตรงกัน จึงทําใหบุคลากรตองเลือกเขารวมประชุมเพียง 1 แหงเทานั้น เนื่องจากในบางเหตุการณ  
ผูแทนท่ีสามารถเขารวมประชุมไดนั้น ก็ติดภารกิจ เชนกัน เพื่อเปนการชวยจัดรายการลวงหนาวา
วันใดมีเวลาวางชวงใด ก็สามารถใหคอมพิวเตอรชวยจัดระบบการทํางาน (Organizer) เสนอแนะวา
จะใหผูแทนคนไหนเปนผู เขารวมประชุม หรือใหเลื่อนการประชุมที่ไมเรงดวนออกไป  
อยางไรก็ตาม รายงานของคอมพิวเตอรนี้ก็เปนเพียงขอเสนอแนะ การปฏิบัติตามหรือไมอยางไรนั้น
ขึ้นอยูกับผูบริหาร ซึ่งอาจตองพิจารณาความเหมาะสมดานอื่นๆ ดวย  อีกดานหนึ่งซึ่งอาจใช
คอมพิวเตอรชวยไดก็คือ การจัดการใชตึก ใชหอง ใชเคร่ืองอุปกรณตางๆ เริ่มโดยการเก็บขอมูลวามี
ตึกอะไรบาง แตละตึกมีหองอะไรบางเชน หองประชุม ซึ่งในบางครั้งการประชุมนั้นจะมีผูเขารวม
ประชุมจํานวนมาก จึงจําเปนตองใชหองท่ีมีขนาดใหญ เปนตน มีอุปกรณและเครื่องมืออะไรบาง 
จากนั้นเม่ือมีผูใดขอใชหอง หรือเคร่ืองมือ คอมพิวเตอรก็จะบอกไดวามีวางหรือไม เมื่อใด ถามีการ
ขอใชมากแตมีเคร่ืองใชไมพอก็อาจเสนอใหจัดหาเพ่ิมขึ้น หรือถามีเครื่องใชมากแตใชนอย ก็จะได
ใชเปนขอมูลระงับการสั่งซื้อมาเพ่ิม อาจจะมีการพิมพรายงานเตือนวาเครื่องไมเครื่องมือชิ้นหนึ่งๆ 
นั้นถึงเวลาท่ีจะตองตรวจสอบซอมแซมแกไข หรือเกือบจะหมดอายุจะตองจัดหาใหม เปนตน 
     2.3.3  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  สามารถแบงไดเปน 4 
ประเภท ไดแก ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการดูแลขาวสาร ระบบการประชุมทางไกล และ
ระบบสนับสนุนสํานักงาน ซึ่งระบบจําเปนจะตองอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ทางฮารดแวรเขามาชวย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงานยุคใหม 

ภาพท่ี 2.3  สวนประกอบหลกัของระบบสารสนเทศสาํนกังาน 
ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, 2548. 

ระบบการประมวลคํา 
(Word-processing systems) 
การจัดพิมพต้ังโตะ 
(Desktop publishing) 
ระบบการประมวลภาพ 
(Image-processing systems) 
หนวยเก็บขอมูลถาวร 
(Archival storage) 

ระบบสารสนเทศสํานักงาน 
(Office information system) 

 

ระบบสนับสนุนสํานักงาน
(Office support system) 

 

ระบบประชุมทางไกล 
(Teleconferencing system) 

 

ระบบการจัดการขาวสาร 
(Message-handling system) 

 

ระบบการจัดการเอกสาร 
(Document management 

system) 

 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic mail) 
โทรสาร 
(Facsimile) 

 

โปรแกรมเครือขาย 
(Groupware) 
โปรแกรมต้ังโตะเอนกประสงค
(Desktop organizers) 
 

การประชุมดวยเสียง 
(Audio conferencing) 
การประชุมดวยภาพ 
(Video conferencing) 
การประชุมดวยคอมพิวเตอร 
(Computer conference) 
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  2.3.3.1  ระบบการจัดการเอกสาร (Document management system) จากภาพท่ี 2.3 
แสดงใหเห็นวาระบบการจัดเอกสาร ประกอบดวย 1) ระบบการประมวลคํา 2) การจัดพิมพตั้งโตะ  
3) ระบบการประมวลภาพ 4) หนวยเก็บขอมูลถาวร 
 1) ระบบการประมวลคํา (Word processing) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับชวยใน
การพิมพเอกสารตาง ๆ  ไดเร็วขึ้น โดยมีจุดเดนคือสามารถท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลได
ตลอดเวลา โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทประมวลคํามีหลายโปรแกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เชน CU-Writer เวิรดราชวิถี Word Perfect Word Star และไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft word) 
 เปนตน โดยสวนมากโปรแกรมประเภทนี้จะชวยสรางเอกสาร แกไข จัดรูปแบบ ขอบเขตของ
เอกสาร การบันทึกเอกสาร การคัดลอกหรือการยายขอความเปนบล็อก การคนหาคํา การแทนที่คํา 
การตรวจสอบคําผิด และการทําจดหมายเวียน ไมโครซอฟตเวิรด 97 ยังมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ  
อีกมากมาย เชน การตรวจคําและไวยากรณ การนับคํา และความสามารถในการเรียกขอความขึ้นมา
ดูกอนสั่งพิมพ 
 2)  การจัดพิมพตั้งโตะ (Desktop Publishing) สํานักงานในปจจุบันนิยมใชมาก เนื่องจาก
สามารถใชกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไมจําเปนตองเปนเคร่ืองเฉพาะ  เดสททอป พับลิชชิ่ง
เปนเทคโนโลยีพัฒนามาจากเวิรดโปรเซสซิง โดยเปนการผสมระหวางซอฟตแวรทางดานเวิรด
โปรเซสซิง ท่ีมีความสลับซับซอนกับโปรแกรมดานกราฟก สามารถใชแบบตัวอักษร (Font)  
ไดหลายภาพ หลายแบบ การใชสี ภาพท่ีไดจากการใชสแกนเนอรรวมทั้งการใชเครื่องพิมพเลเซอร 
ความละเอียดสูง ทําใหเอกสารภาพที่ไดมีความคมชัดเจน ละเอียด โดยท่ัวไปหนวยงานท่ีนํา
โปรแกรมเดสททอป พับลิชชิ่งมาใชกับการทํารายงาน วารสาร แผนพับ และเอกสารตาง ๆ  
โดยสามารถเพ่ิมความเร็วในการทํางาน และลดคาใชจายทางดานบุคลากรท่ีขาดแคลน โปรแกรม
ประเภทนี้ที่นิยมใชไดแก PageMaker Corel draw  Microsoft Power Point เปนตน ในสวนของ
ฮารดแวร เคร่ืองคอมพิวเตอรควรจะมีหนวยความจําตั้งแต 16 เมกกะไบต (MB) ขึ้นไป และควรจะมี
ความละเอียดบนจอภาพต้ังแต 800 x 600 จุด ขนาดของจอภาพ (Monitor) ตั้งแต 14” ขึ้นไป แตท้ังนี้
ขึ้นอยูกับตัวโปรแกรมและความละเอียดของภาพ ขนาดของจอภาพ เปนตน 
 3)  ระบบการประมวลภาพ (Image processing system) เปนระบบท่ีมีการประมวลผล
โดยอาศัยรูปภาพ ซึ่งนับเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางย่ิง โดยการอาศัยอุปกรณในการ
สแกนภาพเขาไปในคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องสแกนเนอร (Scanner) ตอเชื่อมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร
และเคร่ืองเลเซอร จากนั้นเขาสูโปรแกรมการสแกนภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะทําหนาท่ีในการติดตอ
ระหวางอุปกรณตาง  ๆหากอุปกรณใดไมพรอมโปรแกรมจะแสดงขอเตือน ภาพท่ีถายเขาไมสามารถท่ีจะ
ปรับแตง ยอ ขยาย หรือใสขอความประกอบเขาไป เชน โปรแกรม Aldus PageMaker ไมโครซอฟต
ออฟฟศ การประมวลภาพ มักนิยมใชรวมกับระบบบริการตาง ๆ โดยผานเครือขาย เฉพาะท่ี  
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 4)  หนวยเก็บขอมูลถาวร (Archival storage) การจัดเก็บเอกสารในสมัยกอนจะอยูในรูป
กระดาษเม่ือนานเขาจํานวนเอกสารก็เพ่ิมการคนหาเอกสาร ทําใหยาก และการรักษาก็ ใช พ้ืนท่ีมาก 
ในปจจุบันเอกสารตางๆ ไดถูกเก็บบันทึกไวในคอมพิวเตอรโดยเฉพาะหนวยเก็บขอมูลสํารอง  
เชน จานแมเหล็ก (Disk) แผนแมเหล็ก (Diskette) เทป แมเหล็ก (Magnetic tape) จานแสดง (Optical 
disk) และคอมพิวเตอรแสดงผลไมโครฟลม [Computer Output Microfilm (Com)] ทําใหองคการ
สามารถจัดเก็บขอมูลไดมาก สะดวกในการจัดเก็บรักษาใชพ้ืนท่ีนอย จึงเปนท่ีนิยมในปจจุบัน 
  2.3.3.2  ระบบการจัดการขาวสาร (Message-handling systems) ระบบการสนเทศ
สํานักงาน (OIS) มีระบบที่สําคัญและเกี่ยวของกับจัดขาวสาร ซึ่งประกอบดวย 1) ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 2) โทรสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)  ไปรษณียอิเล็กทรอนิคส (Electronic Mail (E-mail) เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหบุคคล
สามารถติดตอขาวสารไปยังบุคคลอื่น โดยอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร โมเด็ม และสื่อในการติดตอ 
เชน สายโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจะเก็บขาวสารขอมูลของสมาชิก ไวท่ีศูนยกลาง  
เม่ือสมาชิกเขามาใชบริการจะสงขาวสารท่ีรอ คางไวสงออกไป การสงออกโดยวิธีนี้ไมขึ้นอยูกับ
เวลาและสถานท่ี เปนการลดขอจํากัดในการติดตอ ไมเหมือนกับการใชโทรศพัทซึง่จําเปนตองมกีาร
ติดตอสื่อสารทั้ง 2 ดานพรอมกันจึงไมสะดวก การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนท่ีนิยมใชใน
สํานักงานระบบ E-mail มีท้ังแบบสาธารณะ และแบบสวนตัว บริการแบบสาธารณะสวนใหญจะ
ถูกนําเสนอโดยผูใชบริการดานคมนาคม เชน AT&T Compuserve สําหรับแบบสวนตัวจะยอมให
เฉพาะสมาชิกเขามาใชบริการเทานั้นซึ่งระบบเหลานี้ตองใชอุปกรณในการเชื่อมเครือขายและใช
โปรแกรมระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเชนโปรแกรม E-mail ของไมโครซอฟต แตในรูปของ
สํานักงานมักจะมีการติดตอเครือขายเฉพาะท่ี (LAN) โดยคอมพิวเตอรขนาดเล็กและขนาดใหญ 
ขอความท่ีสงออกไปจะเปนตัวหนังสือ  กราฟก  หรือเปนเสียงก็ได และการสงจะสงจากผูใช
คอมพิวเตอรคนหนึ่งไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได ขอความที่สงออกไปจะถูกเก็บไวในตู
ไปรษณีย (Mail box) ท่ีกําหนดไวสําหรับผูใชภายในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 2)  โทรสาร (Facsimile) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสงขอความ รูปภาพ จากท่ีหนึ่งไปยัง 
อีกท่ีหนึ่งโดยอาศัยเครื่องโทรสารและสายโทรศัพทการสงขอความและรูปภาพจะถูกแปลงจาก
กระดาษใหออกมาในรูปของสัญญาณโทรสารไดมีการนํามาใชในสํานักงานรวม 10 ป แตในอดีต
ไมคอยนิยมใช เพราะราคาสูงและการสงขอความใชเวลานานแตในปจจุบันราคาเครื่องโทรสาร 
ถูกลง ขนาดเล็ก และมีความเร็วในการสงขอความมากขึ้น มาตรฐานของโทรสารมีอยู 4 กลุม  
โดยท่ีกลุมที่ 1 และ 2 ใชกันชวงป ค.ศ.1970 ใชเวลานานในการสงเอกสาร กลุมท่ี 3 เปนเครื่องสง
แบบ อนาล็อก ทําใหการสงเอกสารไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกลุมท่ี 4 มีการใชเทคโนโลยีแบบดิจิทัล  
ทําใหการสงเอกสารเพ่ิมความเร็วขึ้น นอกจากนั้นเครื่องโทรสารแบบดิจิทัลยังสามารถตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรได 
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  2.3.3.3  ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing System) นอกเหนือการประยุกตท่ี
เกี่ยวกับระบบการจัดการขอมูล เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียเสียง ยังมีการเพ่ิมอุปกรณ
เพ่ืออํานวยความสะดวกอื่นๆ แกพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอสื่อสารกันในระยะไกล ใน
สํานักงานจะมีการใชระบบประชุมทางไกล  
 การประชุมทางไกลเปนการติดตอกันทางดานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการติดตอทางไกล 
ระบบการประชุมทางไกลจะทําใหคูสนทนาสามารถติดตอกันไดโดยไมตองเดินทางมาประชุม
รวมกัน แตสามารถท่ีจะประชุมกันในสถานท่ีตางกัน การประชุมทางไกลสามารถแบงออกไดเปน 3 
ประเภทใหญ ๆ คือ การประชุมดวยเสียง การประชุมดัวยภาพ และการประชุมดวยคอมพิวเตอร 
 1)  การประชุมดวยเสียง (Audio teleconferencing) เปนการประชุมทางไกลหรือการ
ติดตอสื่อสารทางไกล โดย คูสนทนาจะสามารถไดยินแตเพียงผูท่ีเกี่ยวของในการประชุมเทานั้น ผู
พูดสามารถท่ีจะเลือกใหใครไดยินคําสนทนาก็ได ซึ่งการสนทนานั้นจะเปน คูหรือกลุมก็ได ซึ่งการ
ประชุมโดยวิธีนี้สามารถกระทําไดไกลและไมสิ้นเปลืองคาใชจายจึงเปนท่ีนิยม 
 2)  การประชุมดวยภาพ (Video teleconferencing) เปนการประชุมทางไกล โดยผูรวม
ประชุมสามารถท่ีจะติดตอพูดคุยกันได โดยผูสนทนาจะไดยินเสียงและภาพของผูสนทนาในขณะที่
มีการประชุม การประชุมดวยภาพ เร่ิมมีการใชตั้งแต ค.ศ. 1964 โดยบริษัท AT&T แตในขณะนั้น
ราคาคอนขางสูง แตในปจจุบันราคาอุปกรณถูกลงจึงเปนท่ีนิยมกันมาก  
 3)  การประชุมคอมพิวเตอร (Computer conferencing) ซึ่งถือวาเปนการประชุมทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยผูรวมประชุมจะมีการติดตอสื่อสารกัน โดยผาน E-mail แลวจะมีการเก็บขอมูล
ขาวสารการสนทนาไวในตูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic mailbox) ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
สามารถที่จะเขามาในตูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีเก็บไวอาจจะเกิดจากการ
ปอนเขาไป แลวปรากฏบนจอ และมีการเก็บบันทึกไวเพ่ือใหผูเกี่ยวของเรียกดูได 
  2.3.3.4  ระบบสนับสนุนสํานักงาน (Office Support Systems) ในปจจุบันมีเทคโนโลยี
หลักสําหรับการจัดการเอกสาร การแลกเปลี่ยนเอกสาร และการจัดการประชุม นอกจากระบบ
เหลานี้ยังมีการประยุกตใชโดยการประสานงานและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมงานกลุม สิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ประกอบดวยโปรแกรมกลุม (Groupware) และโปรแกรมตั้งโตะอเนกประสงค (Desktop 
organizers) 

 1)  โปรแกรมเครือขาย (Groupware) ประกอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีถูกออกแบบ
เพ่ือสนับสนุนการทํางานกลุม โดยมีการรวมโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบของกิจกรรมสําหรับการทํางานกลุม ประกอบดวย 
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(1) บริการเกี่ยวกับการประมวลคํา รวมถึงความสามารถสําหรับผูใชจํานวนมากที่
ใชเอกสารที่เหมือนกัน 

(2) บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(3) บริการไปรษณียเสียง 
(4) บริการการประชุมดวยคอมพิวเตอร 
(5) บริการโทรสาร 

 2)  โปรแกรมต้ังโตะอเนกประสงค (Desktop Organizers) เปนประเภทของโปรแกรมท่ี
ชวยใหผูใชสามารถท่ีใชคอมพิวเตอรได ทั้งในรูปของการประมวลภาพ โดยจะมีอุปกรณภายใน
โปรแกรมหลายอยางใหความสะดวกแกผูใช เชน ปฏิทิน การใชแฟมนามบัตร กระดาษบันทึก 
นาฬิกา และ เคร่ืองคิดเลข เชน โปรแกรมไมโครซอฟตวินโดว ต้ังแตรุน 3.1, 3.11, 3.11 for 
workgroup และไมโครซอฟตวินโดว’95 โดยท่ีคําสั่งเหลานี้มีประโยชนดังนี้ 

(1) กระดาษบันทึก (Notepad) จะทํางานในลักษณะคลายโปรแกรมการประมวล
คํา บางครั้งเรียกวา Text Editor ใชสําหรับการสรางหรือแกไขไฟลขนาดเล็ก ใชพ้ืนที่หนวยความจํา
นอย เหมาะสําหรับการนําไปใชรวมกับโปรแกรมอื่น 

(2) การใชนาฬิกา (Clock) สามารถแสดงนาฬิกาไดจากการเปดโปรแกรม 
Accessory ในวินโดวรูปแบบนาฬิกาจะใหแสดงแบบเข็ม หรือแบบตัวเลขก็ได 

(3) การใชเครื่องคิดเลข (Calculator) เครื่องคิดเลขเปนอุปกรณต้ังโตะบนวินโดว
จะมีโปรแกรมเครื่องคิดเลขใหใชได 2 แบบ ท้ังแบบเครื่องคิดเลขมาตรฐานและเครื่องติดเลขแบบ
วิทยาศาสตร 

(4) การใชปฏิทิน (Calendar) ปฏิทินในวินโดวไดรวมเอาสวนของวันเดือนป และ
สมุดบันทึกไวดวยกนั มีการรวมเวลาในแตละวัน การบันทึกเวลานัดหมายจะจดบันทึกไวโดยมีเสยีง
เดือน เมื่อถึงกําหนดเวลาและสามารถพิมพเวลานัดหมายได 

(5) การใชแฟมนามบัตร (Card file) แฟมนามบัตรเปนสิ่งหนึ่งบนโตะทํางานที่ใช
สําหรับชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอกับลูกคาหรือผูเกี่ยวของ สวนใหญจะมีรายละเอียดท่ี
บันทึกดังนี้ คือ รหัส ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท หรืออาจจะมีอยางอื่นตามท่ีผูใชตองการรายละเอียด
เหลานี้จะถูกจัดเก็บ โดยสามารถเรียงลําดับเพ่ือความสะดวกในการคนหาขอมูล 
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 2.3.3.5  ซอฟตแวร ท่ีใชในสํานักงานปลดักระทรวงกลาโหมไดแก 
1) Window XP 
2) Microsoft office 2003 
3) Internet Explorer 
4) AVG Antivirus 
5) Photoshop cs 
6) Dream weaver MX 2004 
7) Windows Media Player 
8) Nero 
9) Windows Live Messenger 
10) ACD See Pro 2 

 
  2.3.3.6  ซอฟตแวรทีเ่ปนระบบของสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 1) โปรแกรมสืบคนเอกสาร เปนโปรแกรมคนหาแฟมเอกสารท่ีอยูในสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

  2)  โปรแกรมออกท่ีหนังสือ เปนโปรแกรมสําหรับออกท่ีหนังสือออนไลนใน
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

3) โปรแกรมแผนท่ีสถานการณรวม  เปนโปรแกรมการคนหาท่ีตั้งหนวยทหาร 
และอาวุธประจําหนวย มีลักษณะเปนฐานขอมูล 

4) ID Work เปนโปรแกรมสําหรับทําบัตรผานเขา-ออก กระทรวงกลาโหม (ID 
Card) ซึ่งจะมี ID ประจําตัวขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอยู สามารถทําใหทราบ
ขอมูลกําลังพลได 

5) โปรแกรมคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ เปนโปรแกรมท่ีสามารถ
ทําใหทราบวาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะไดรับเงินบําเหน็จ บํานาญเทาไร  
นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณวาขาราชการแตละคน จะไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เม่ือครบวาระ 
ซึ่งระบบจะแสดงผลมาเปน วัน เดือน ป ท่ีจะไดรับ 
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 ในการใชระบบสารสนเทศขององคกรนั้น สิ่งท่ีองคกรควรพิจารณา มีดังนี้ 
 1. การวางแผนการจัดทําระบบขอมูลขององคกร ควรมีการจัดทําแผนงานการพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอรขึ้นและควรมี “แผนแมบท” เพือ่ชวยใหหนวยงานหรือองคกรแตละแหงทราบถงึ
ทิศทางท่ีแนนอน สําหรับการดําเนินงานในอนาคต 

 แผนแมบทนั้นควรครอบคลุมหัวขอหลัก 8 ประการดังนี้ 
 1.1  บทสรุปของแผนงานสําหรับผูบริหาร 

1.2  ผลการศึกษาสภาพการณการจัดทํารายงานและการประมวลผลในระบบปจจุบัน 
1.3  ลักษณะและประเภทของขอมูลที่ใชในองคกร 

 1.4  โครงสรางขอสนเทศท่ีควรจะเปนขององคกร และความสัมพันธกันของแตละระบบในองคกร 
1.5  ลักษณะการใชขอมูลประเภทตางๆ ของแตละระบบ 
1.6  ขั้นตอนการทํางานท่ีนาจะเปนของระบบตางๆ เพื่อจัดทําระบบขอสนเทศของ

องคกรและแผนการจัดทํา 
1.7  การจัดองคกรและผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในการใชระบบงานใหม 
1.8  ความตองการทรัพยากรดานบุคลากร อุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร พัสดุครุภัณฑ 

และงบประมาณคาใชจายตามแผนงานท่ีเสนอ เม่ือแผนแมบทเปนท่ียอมรับของทุกหนวยงานใน
องคกรแลว การรวมมือประสานงานกันพัฒนาระบบก็จะเปนไปไดอยางราบร่ืน 

 2. การออกแบบและพัฒนาระบบเร่ิมต้ังแตการออกแบบโครงรางในภาพกวางของระบบ 
สิ่งท่ีสําคัญคือ ตองระบุใหชัดเจนรวมกันระหวางผูบริหารและผูจัดระบบวาจุดมุงหมายหลักท่ี
ตองการของระบบคืออะไร เชน เพ่ือใหบริการแกผูมาขอรับบริการไดเร็วและสะดวกขึ้น เพ่ือ
ควบคุมตนทุนตอหนวยของสินคา เปนตน  เมื่อตกลงกันถึงจุดมุงหมายหลักของระบบ 
ท่ีจะจัดทําไดแลว ผูใชหรือเจาของระบบและผูมีหนาที่ในการจัดทํา จะตองรวมมือกันอยางใกลชิด
ในการจัดทําแบบงานท่ีตองการ และตองใหความสําคัญตอรายละเอียดการทํางานของระบบเปน
อยางมาก รายละเอียดนี้จะตองรวมถึงความถูกตองตามระเบียบขอบังคับของการทํางาน  
ความเปนไปไดและความงายสําหรับผูใชในการรวบรวมและบันทึกขอมูลเขาสูระบบใหทันการ 
ถูกตองและครบถวน 

 3. บทบาทของบุคคลจากฝายตางๆ การจัดทําระบบตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
ต้ังแตระดับผูบริหารจนถึงผูใช (User) ท้ังนี้ในสวนของผูใชนั้นนอกจากจะหมายถึงผูใชเทคโนโลยี
การสื่อสารในองคกรแลว ยังรวมถึงผูใชท่ีอยูนอกองคกร โดยเปนผูที่ไดรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงการจัดทําระบบสารสนเทศขององคกรนั้นๆ  โดยการไดรับความรวมมือ 
จากผูใชนั้น หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีใหมที่องคกรนํามาใชดวย 
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 การนําเทคโนโลยีใหมมาใชในองคกร อันสงผลไปถึงผูท่ีเกี่ยวของนั้น เปรียบเสมือน
การเผยแพรนวัตกรรมไปยังกลุมบุคคลเปาหมายหรือองคกร เพ่ือใหนําเอาความคิดหรอืสิง่ปฏบัิตไิป
ใชในการนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดสภาพการผลิต การจําแนกแจกจายหรือบรรลุเปาหมายที่ต้ัง
ไว อัตราการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น มีหลายมิติ ไดแกมิติของเวลา คือรับไปใชชาหรือเร็วและ
มิติของปริมาณคือ รับมากหรือนอย ท้ังปริมาณเทคโนโลยีและปริมาณการใชเทคโนโลยี 
 องคประกอบของการยอมรับเทคโนโลย ีมีสวนเกี่ยวของในเรื่องท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 

 1. ตัวความรู หรือเทคโนโลยี ที่จะนําไปใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะ
เปน “นวัตกรรม” หรืออาจจะเปนความรูเดิมหรือเทคโนโลยีเดิมท่ีมีอยู แตนําเอามาปรับใชใหม 

 2. ตัวเจาหนาที่ หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 3. กลุมบุคคลเปาหมาย หรือองคกรเปาหมาย 
 4. สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
 ลักษณะของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีมีองคประกอบ 

ท่ีสําคัญ ที่ทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีท่ีตางกันคือ 
 1.  ลักษณะภายในตัวของเทคโนโลยีเอง ซึ่งประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 

 1.1  ความสอดคลอง และสมดุลกับเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวของ (Similar and Fit) 
 1.2  แบงแยกทําเปนขั้นตอนได (Divisibility) 
 1.3  ความยุงยากสลับซับซอนในการถายทอดเทคโนโลยี และการยอมรับเทคโนโลยีไปใช 
 1.4  สามารถปรับใชไดผลเต็มท่ี 

 2.  ลักษณะภายนอกของเทคโนโลยีเอง ซึ่งประกอบดวย 
 2.1  ความสอดคลองและสมดุล (Compatibility) กับสภาพการณ เชน ความเชื่อ 
คานิยม วัฒนธรรม และประสบการณของกลุมบุคคลเปาหมาย 
  2.2  ประโยชนเกี่ยวของ เชน ลงทุนนอย กําไรสูงสุด และอาจเปนกําไรหรือผลไดท้ัง
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรืออื่นๆ หลายๆ อยางพรอมกัน หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
 2.3  ปฏิบัติตามไดงายและเขาใจไดงาย 
 2.4  เคยมีการปฏิบัติอยางไดผลมาแลว 
 2.5  ใชเวลานอยหรือประหยัดเวลา 

 ท้ังนี้ยังมีขอพิจารณาท่ีเกี่ยวของกับเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี ก็คือ 
 1.  เทคโนโลยีในการพัฒนานั้น จะตองไดรับการสนับสนุนทางการเมือง ในชุมชนอยาง
เต็มที่ จึงจะมีการใชอยางบังเกิดผลเต็มที่ การเมืองนี้หมายถึงการเมืองในระดับทองถิ่นเปนหลัก
จริงๆ แลว ชุมชนจําเปนตองเปนผูเลือกดัดแปลง จัดการใหเทคโนโลยีสอดคลองกับคานิยมและ
เปาหมายการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของการพัฒนาแบบสรางใหเกิดความเชื่อมั่น
วาตนยอมพ่ึงตนเองได (Self – Reliance Development) 
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 2.  เทคโนโลยีมีโครงสรางท่ีเหมาะสม ซึ่งดูไดจาก 1) การแบงแยกและการประสานงาน
ท่ีเกิดผล 2) กอใหเกิดความเขาใจเทคโนโลยีงาย 3) มีระบบการถายทอดและสื่อกลางที่เหมาะสม 
4) กลุมผูรับตองจัดองคกร เพ่ือจะรับความรูจากภายนอกและปรับใช 5) มีโครงสรางท่ีพรอมจะเอา
ไปดําเนินการ 6) ชุมชนมีความกระตือรือรนท่ีจะรับเทคโนโลยีและสังคมนั้นเปนระบบเปด 
 
2.4   แนวคิดเก่ียวกับประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ประโยชนท่ีสงผลตอเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดานขาวสารในการ
ดําเนินการธุรกิจและชีวิตประจําวันนั้น มีความกาวหนาทางการสื่อสารไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
หรือโทรคมนาคมนั้น ไดเกิดขึ้นมานานหลายปแลว แตการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชนและกาวหนามากขึ้นนั้น เพ่ิงจะมีขึ้นเม่ือไมกี่ปมานี้เอง การผสมผสานกันของเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายๆ ประเภท ไดกอใหเกิดประโยชนแกการดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวันของ
มนุษยเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ธุรกิจการเดินเรือ ท่ีไดนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชกับดาวเทียม 
ไดทําใหการติดตอสื่อสาร ระหวางเรือในทะเลกับผูท่ีอยูบนบกเปนไปไดงายดาย มีการเติบโตและ
พัฒนาขึ้นอยางชาๆ แตมั่นคง อันเนื่องมาจากความตองการของมนุษย ท้ังในดานความตองการท่ีจะ
ลดคาใชจาย ลดกําลังคน และประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันความตองการขอมูลขาวสารที่มี
คุณภาพก็มีปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการท่ีจะไดขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมี
อุปกรณท่ีทันสมัย มีความกาวหนา ในขณะท่ีตัวควบคุมหรือตัวโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร  
ก็ตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยๆ และจากการมีขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะทําใหการ
ตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองแมนยํา และรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะหนวยงานสาขา ซึ่งจะสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาท่ีตนเผชิญจากการประสบปญหานั้นๆ ไดโดยตรง ซึ่งดีกวาการรอการตัดสินใจ 
จากหนวยงานกลางท่ีไมไดเปนผูเผชิญกับปญหานั้นๆ โดยตรง ในขณะเดียวกันการกระจายขาวสาร
โดยอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยก็จะทําใหการควบคุมงานจากหนวยงานกลางทํา
ไดโดยตรงเชนกัน 

 ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการปฏิบัติงานของหนวย 
เพราะทําใหลักษณะการทํางานเปลี่ยนไป ดังนี้ 
      2.4.1  ประโยชนดานการเพิม่ประสิทธภิาพในการทํางาน 

 2.4.1.1  ชวยใหการทํางานเปนทีมเปนไปไดงายขึ้น เนื่องจากหนวยงานมีการใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรโดยการแบงขอมูล (Share) ไปยังเคร่ืองอื่นๆ ใหสามารถใชงานรวมกันได 
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 2.4.1.2  ลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูล การจัดเก็บขอมูลในยุคกอน จะจัดเก็บใน
รูปแบบของแฟมเอกสาร กระดาษ มีทั้งเอกสารตัวจริง และสําเนาคูฉบับ แตเม่ือมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชลักษณะการจัดเก็บขอมูลแบบสมัยกอนก็หายไป ทําใหลดการซ้ําซอนในการเก็บ   
นอกจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการบันทึก จัดประเภทขอมูล นําขอมูลกลับมาใชแลว  
ยังมีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเอื้ออํานวยตอการบันทึกและจัดเรียงขอมูล โดยอุปกรณตางๆ อีก  
เชน ไปรษณียอิเล็คทรอนิคส (Electronic Mail) การประชุมทางโทรศัพท (Teleconferencing) เครื่อง
ตอบรับทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร Bulletin Board Networks โทรสารและวีดีโอเท็กซ เปนตน 

 2.4.1.3  ชวยใหการทํางานท่ีมีรายละเอียดงายมากขึ้น ในการทํางานท่ีมีรายละเอียดมากๆ
นั้น มักจะเกิดความผิดพลาดอยูบอยๆ แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไดเขามามีบทบาทใน
การทํางานท่ีละเอียดมากขึ้นเพ่ือเปนการลดความผิดพลาดลง 

 2.4.1.4  ใชในการติดตอกับหนวยงานอื่น ในอดีตการท่ีจะติดตอกับหนวยงานอื่นๆ นั้น 
อาจจะตองทําผานไปรษณีย หรือผานผูนําสารซึ่งกอใหเกิดความลาชา แตเม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเขามามีบทบาทในการรับ – สงขอมูลโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นก็สามารถชวยลด
ระยะเวลาลง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานอีกดวย 

 2.4.1.5  การทํางานรวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการทํางานรวดเร็วถูกตองและ
แมนยํา ในระบบการจัดการขององคกรทุกแหงตองใชขอมูลเพื่อการดําเนินการและการตัดสินใจ 
ระบบธุรกิจจึงใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องชวยในการ
ดําเนินการ เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา  

 2.4.1.6  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํางานไดอยาง
แมนยํา และมีความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นนอยมาก 

 2.4.1.7  จัดระบบการทํางาน (Organizer) เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถชวยจัดระบบ
การทํางาน เชน การจัดคิวประชุมของผูบริหาร และเปนเครือ่งชวยเตอืนความจํา เปนตน 
     2.4.2   ประโยชนดานขอมลูขาวสาร 
 2.4.2.1  เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศชวย
ดําเนินการในหนวยงานตางๆ ปจจุบันทุกหนวยงานตางพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและรวบรวม
ขอมูลเ พ่ือใชในองคกร ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎรท่ีจัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร  
ซึ่งในปจจุบันองคกรทุกระดับเห็นความสําคัญท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 
   
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


32 
 

2.4.2.2  เพ่ิมพูนความรู และประสบการณ 
2.4.2.3  ทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ผลจากการ

สรางเครือขายการแพรกระจายขาวสารของหนวยงานและองคกรจํานวนมากไดสรางระบบ หรือ
เครือขายการแพรกระจายขาวสารของตนขึ้น เ พ่ือทําการรวบรวมขอมูล ดําเนินการกับขอมูล  
เก็บขอมูล และแพรกระจายขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรจะทําใหขอมูลมีการกระจายตัวออกไปท่ัวองคกร เนื่องจากผูบริหารของ
องคกรหรือพนักงานขององคกรจะตองทําการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรไวในการทํางานของตน 
เพ่ือท่ีจะสามารถไดรับขอมูลขาวสารและบริหารงานไดอยางถูกตอง ทําใหภายในองคกรนั้น 
มีการกระจายตัวของขาวสารไปในตัว เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไดขยายขีดความสามารถของ
มนุษยออกไปใหกวางขวางขึ้น มนุษยจะตองเขาใจถึงคุณคาของขอมูลขาวสาร และรูวิธีท่ีจะจัดการ
กับขอมูลท่ีมีการจัดการดวยเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตของตน  
      2.4.3  ประโยชนดานการลดคาใชจาย 
 2.4.3.1  ลดการใชอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ โทรศัพท  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชวยทําใหการทํางานกวางขวางขึ้น เ ม่ือมีการพัฒนาระบบเครือขาย ทําใหการทํางานตาง ๆ  
อยูในรูปแบบการแบบกระจาย ผูใชสามารถสงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถใช
คอมพิวเตอรตรวจสอบงานจากท่ีบานได โดยไมตองใชกระดาษ โทรศัพท 

 2.4.3.2  ลดการเดินทางไปตางพ้ืนท่ี เชนการไปประชุม  การศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประการในสังคมนับต้ังแตชีวิตการทํางาน ในอนาคตนั้น
การปฏิบัติงานผานเครื่องคอมพิวเตอรเทอรมินัลท่ีบานมายังที่ทํางานอาจกลายเปนเรื่องธรรมดา  
ในการประชุมตางพ้ืนท่ีก็นิยมใชระบบ Video Conference  กันอยางแพรหลาย ในขณะท่ีผลการ
สํารวจพบวาสามารถลดคาใชจายในการเดินทาง และลดจํานวนเอกสารมากมายมหาศาลไดอยาง 
ไมนาเชื่อ ในดานการศึกษานั้น การใชคอมพิวเตอรชวยใหการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนท่ีแพรหลายออกไปมากขึ้น และหลักสูตรดานคอมพิวเตอรเริ่มกลายเปนเรื่อง
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนทั่วๆ ไป นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหเกิด
การมีสวนรวมในการรับรูขาวสารและเกิดความเขาใจในขาวสารตางๆ ในระดับนานาชาติได 
 การตัดสินใจนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรนั้น ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
กระบวนการการตัดสินใจขององคกร อันสงผลไปถงึตัวองคกรโดยรวม การตัดสินใจท่ีดีขององคกร
อาจมีลักษณะ 3 ประการคือ ตองเนนความเห็นพองตองกัน ไมกอใหเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงปรารถนา 
และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ก็ตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรดวย เพราะ
องคประกอบดังกลาวอาจใชไมไดดีกับบางองคกรก็ได ในการนํามาประยุกตและใชงาน ตัวอยาง
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการซื้อขายหุนของ  London Stock Exchange ปรากฏวาระบบ
คอมพิวเตอรนั้นทํ างานเร็ วเกิ นไป จนกระทั่ งผู ใช ไม สามารถจะตัดสินใจได อย างเหมาะสม  
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาผลักดันตลาดและเรงการตัดสินใจ ซึ่งเดิมการตัดสินใจตกลงซื้อขายหุน
เปนหนาท่ีของตัวกลางหรือ Dealers ปรากฏการณนี้เกิดจากธรรมชาติภายในของตัวเทคโนโลยีเอง
ไมใชสิ่งท่ีต้ังใจใหเกิดขึ้น 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภท เชน การใชเครือ่งคอมพิวเตอรนัน้ จําเปนตอง
มีอุปกรณแสดงผลลัพธ ไมวาจะเปน Terminal  เครื่องพิมพ หรืออุปกรณอื่นๆ โดยอุปกรณแตละ
อยางก็สามารถแสดงผลของขอมูลไดแตกตางกันและใชประโยชนตามความเหมาะสมของแตละ
ประเภท เชน ตารางหรือกราฟ และภาพรางหรือการเขียนแบบในงานของวิศวกร ในดานของธุรกิจ
การเงินนั้น Harry Hvistendahl ไดกลาวไววา กราฟนั้นสามารถใชประโยชนในการคาดเดาราคาหุน
ใน New York Stock Exchange ไดโดยการเก็บรวบรวมขอมูลราคาหุนเปนสถิติไว เพ่ือการวิเคราะห
ทางเทคนิค 

 ท้ังนี้การใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะตองคํานึงถึง
ความตองการของมนุษยเปนหลักดวย โดยไมเพียงแตปลอยใหเปนไปตามความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว มนุษยจะตองรูจักวิเคราะหลักษณะงานและความจําเปนในการใช
ขอมูลดวย เพ่ือท่ีจะออกแบบตัวโปรแกรมที่สนองความตองการของมนุษยได 
  ครรชิต  มาลัยวงศ (2541) ไดสรุป ประโยชนความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร  หรือหนวยงานหางรานตางๆ นั้นมีหลากหลาย 
ดังตอไปนี้ 
 1.  สามารถจัดเก็บขอมูลจากจุดเกิดไดอยางครบถวนตามความตองการ อยางเปนระบบ 
 2.  สามารถบันทึกขอมูลจํานวนมากๆ เอาไวใชงาน หรือไวอางอิงการดําเนินงาน หรือ
การตัดสินใจใดๆ  
 3.  สามารถคํานวณผลลัพธตางๆ ไดรวดเร็ว 
 4.  สามารถสรางผลลัพธไดหลากหลายรูปแบบ 

 5.  สามารถสงสารสนเทศ ขอมูล หรือผลลัพธท่ีไดจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยางรวดเร็ว 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2537) ไดกลาวถึงประโยชนของเครื่องคอมพิวเตอรอีกประการหนึ่ง

คือ การเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประมวลขาวสารใหอยูในรูปแบบท่ีผูบริหารจะใชประโยชนได
ทันที ท้ังยังสามารถเก็บขาวสารไวไดเปนจํานวนมาก แตถาไมมีระบบท่ีสามารถนําขาวสารท่ี
ประมวลไวไปใหถึงมือผูบริหารแลว ประโยชนของคอมพิวเตอรก็จะจํากัดมาก บริษัทและ
หนวยงานตางๆ จึงดําเนินการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตางๆ เขาดวยกันเปนขายงาน ทั้งนี้การจัดทํา
ขายงานคอมพิวเตอรในหนวยงานนั้น จะมีผลกระทบดานตางๆ หลายประการ 
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 ศิริพร สาเกทอง (2531) ไดกลาวไวในการประชุมทางวิชาการของสมาคมคอมพิวเตอร
ไทย’88 วา การนําอุปกรณเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใช นับวาเปนการเพ่ิมผลผลิตของ
งานในสํานักงาน และสามารถนําขาวสารมาใชไดและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังชวยปรับเปลี่ยน
รูปลักษณะงานของสํานักงานท่ีมีเอกสารมากเกินความจําเปนใหนอยลง โดยการเก็บขอมูลใหอยูใน
รูปของ DISKETTE , MAGNETIC DISC , MAGNETIC TAPE เปนตน องคกรท่ีกําลังเติบโต 
 และมีการขยายสายงานออกไปมากขึ้น จะมีขอมูลตางๆเพ่ิมขึ้นและซับซอนมากขึ้น การจัดระบบ
การสื่อสารและขอมูลที่ดีเปนสิ่งท่ีจําเปน  การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีการสื่อสารกับขอมูลท่ี
มีอยู ผนวกเขากับขั้นตอนการดําเนินงานขององคกร และดูความตองการในอนาคตควรเปนสิ่งท่ีอยู
ในนโยบายหรือแผนดําเนินงานขององคกร 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปญหาและอุปสรรค หมายถึง ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้ 
 2.5.1  ปญหาดานฮารดแวร ไดแก 
 2.5.1.1  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย 
 2.5.1.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ 
 2.5.1.3  ไมไดรบัการสนบัสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน เคร่ืองพิมพ 
 2.5.1.4  เครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย 
 2.5.1.5  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีปฏบิัติงานอยูมีปญหาเกิดขึน้ 
 2.5.1.6  อุปกรณใชงานยากและซับซอนเกนิไป 
 2.5.2  ปญหาดานซอฟตแวร  ไดแก 
  2.5.2.1  ซอฟตแวรมีลกัษณะการทํางานท่ีซับซอนใชยาก 
 2.5.2.2  ซอฟตแวรทีใ่ชงานมกีารเปลีย่นแปลงบอย 
  2.5.2.3  ซอฟตแวรเสียบอย 
  2.5.2.4  ไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล 
  2.5.2.5  เครือ่งคอมพิวเตอรติดไวรัส 
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 2.5.3  ปญหาดานบุคลากร  ไดแก 
 2.5.3.1  ขาดความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.3.2  ขาดความรูดานฮารดแวร 
 2.5.3.3  ขาดความรูดานการใชโปรแกรม 
 2.5.3.4  ขาดความรูดานเครอืขาย 
  2.5.3.5  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได เม่ืออุปกรณตอพวงขดัของ 

 2.5.2.6  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อโปรแกรมมีปญหา 
        2.5.4  ปญหาดานเครือขาย  ไดแก 
  2.5.4.1  ปญหาเกีย่วกับสญัญาณไมตอเนือ่งขณะคนหาขอมูล 
 2.5.4.2  ระบบเครือขายท่ีใชมีความเร็วต่ํา 
  2.5.4.3  เซริฟเวอรขดัของบอย ไมสามารถติดตอได 
 2.5.4.4  ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน 
 2.5.4.5  การรับและสงขอมูลมคีวามลาชา 
 2.5.5  ปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก 
  2.5.5.1   ปญหาดานสถานทีต้ั่งและจํานวนสาขาท่ีเอือ้ตอการบรกิาร อยางสะดวกรวดเร็ว 
  2.5.5.2  ความลาชาในการรอรับบรกิารซอม ไดแก 
   1)  ดานความชํานาญ 
   2)  ดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาที่เอื้อตอการบริการ อยางสะดวกรวดเร็ว 
   3)  ดานการสนับสนุนซอฟตแวร 
   4)  ดานการฝกอบรม 
   5)  ดานการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบ 
 2.5.5.3  บุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหา เมือ่ระบบขดัของ 

 ครรชิต มาลัยวงศ (2537) ไดกลาวถึงสาเหตุของความลมเหลวในการพัฒนางาน
คอมพิวเตอรในองคกรวา การพัฒนางานคอมพิวเตอรนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปในแงของศาสตร
คือ จะตองเขาใจหลักวิชาหลายสาขา ท้ังทางดานคอมพิวเตอร ดานการจัดการ ดานการจัดองคกร 
และทางดานระบบงานสวนในแงของศิลปก็คือ ทางดานการพยายามวิเคราะหเขาใจปญหาใน
หนวยงานซึ่งอาจมีไดท้ังปญหาเทคนิค ปญหาการจัดการ ปญหาจิตวิทยา ไปจนถึงปญหาการเมือง
ในสํานักงาน อีกดานของศิลปก็คือ การออกแบบระบบใหเหมาะกับความตองการของผูใช  
ซึ่งไมใชเร่ืองงายเลย นอกจากนี้ผูพัฒนางานคอมพิวเตอรยังตองการความรวมมือจากผูใชและจาก
ผูบริหารเปนอยางย่ิง จึงจะสามารถเดินไปถึงจุดหมายคือ สรางระบบเสร็จได 
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีองคประกอบพรอมคือ มีนักวิเคราะหท่ีสามารถมีงบประมาณท่ี
มากพอ มีผูใชและผูบริหารที่ใหความรวมมือดี แตโครงการพัฒนาระบบงานก็อาจมีปญหาไดอีก
เชนกัน สาเหตุของปญหาที่จะทําใหการพัฒนางานคอมพิวเตอรไมประสบความสําเร็จมีอยูมาก
ดวยกัน โรนัลด บี.สมิท (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท และคณะ, 2536) ไดเคยรวบรวมเอาไว 
ดังนี้ 
  1.  ปญหาในการวางแผน  

 1.  ไมไดใชภาษาท่ีเขาใจตรงกัน และไมไดมีวัตถุประสงครวมกันในการวางแผน 
และออกแบบระบบ 

 2.  ไมไดวัดผลกระทบตอองคการท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
 3.  ไมไดจัดการคําขอของฝากผูใชท่ีคั่งคางอยู 
 4.  ฝายจัดการและผูใชกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการไมได 
 5.  เนนใหความสําคัญที่การพัฒนางานประยุกตมากกวาแผนงานหลัก 
 6.  โครงการไมสอดคลองกับแผนงานธุรกิจของบริษัท 
 7.  ไมไดกําหนดความคาดหวังของผูใชเปนจํานวนที่วัดได 
 8.  ไมไดจัดฝกอบรมใหกับผูใชและเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
 9.  มีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรไมเพยีงพอ 

  10.  พนักงานคอมพิวเตอรลาออกมาก โดยเฉพาะคือคนท่ีไมอยากใหออก 
  11.  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอรทํางานหลายโครงการพรอมกัน และมักจะถูกดึงตัวออก

นอกโครงการไปชวยแกไขปญหาดวนท่ีอื่น 
  12.  ไมไดวางแผนการบํารุงรักษาหรือพยายามลดคาใชจายดานการบํารุงรักษา 
   2.  วิธีการ 
   13.  จับงานโครงการซอฟตแวรขนาดใหญ โดยไมไดใชวิธีการท่ีดีท่ีสามารถใชกับ
การพัฒนา และบํารุงรักษาโครงการท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญได 
   14.  ไมไดใหรายละเอียดผูพัฒนาวาใครจะเปนผูสรางและสนับสนุนงานระบบท่ีไหน 
เม่ือใด เพราะเหตุใด หรืออยางไร 
   15.  ฝายจัดการคอมพิวเตอรไมไดวางแผนการฝกอบรมผสมผสานกับการพัฒนา
โครงการในขอบเขตจํากัด เพ่ือพิสูจนวาวิธีการนั้นๆ ใชกับสิ่งแวดลอมของบริษัทได 
  16.  ฝายบริหารไมไดตกลงใจอนุมัติใหใชวิธีการท่ีเลอืกแลวในการพัฒนางานท้ังหมด 
  17.  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอรและผูใช ไมไดรับการฝกอบรมใหใชวิธีการท่ีไดรับอนุมัติแลว 
   18.  ไมไดปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต 
  19.  ไมไดชวยสงเสริมการสื่อสารระหวางผูใชกับเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
   20.  ไมไดกําหนดความตองการดานทักษะสําหรับงานตางๆ ในโครงการ 
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   21.  ไมมีการตรวจสอบการทํางานระหวางการพัฒนาระบบ 
   22.  ไมไดนําเทคนิคการจัดการโครงการ เชน Pert / CPM มาใช 
  23.  ไมไดใชแนวทางทําทีละเฟส 
   24.  ไมมีการทํา Phase Automation คือการนําระบบอัตโนมัติมาควบคุมการเปลี่ยนเฟส 
  25.  ไมมีระบบการรายงานผลโครงการ 
  26.  ไมไดใชเคร่ืองชวยการทําประมาณการ 
   27.  คาใชจายของโครงการสูงเกินงบประมาณ และการทํางานคลาดเคลื่อนจาก
กําหนด 
   28.  ใชวิธี “ทําเอง” บอยคร้ังกวา “ซื้อ” 
 29.  ไมไดคํานึงถึงปญหาความมั่นคงปลอดภัย 
  30.  ไมเอื้ออํานวยตอการทําแบบจําลองหรือการทําตนแบบ (Prototyping) เชน การ
ใชระบบจัดการฐานขอมูลแบบตาราง 
  31.  ไมไดระงับการใชฐานขอมูลซ้ําซอน 
  32.  ไมมีวิธีการในการกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีเกิดในระบบ 
  33.  ไมไดใชวิธีการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสรางซึ่งงายตอการอานและแกไข 
  34.  วิธีการออกแบบไมไดนําไปสูการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสราง 
  35.  ไมมีวิธีการปรับระบบ (Tuning) หลังจากการติดต้ังระบบแลว 
   36.  ไมมีวิธีการควบคุมคุณภาพซึ่งสามารถยกเลิกงานโครงการไดถาหากงานนั้นมี
คุณภาพตํ่า หรือไมทําตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
   3.  เครื่องมือ 
  37.  ไมมีระเบียบวิธีทํางาน 
  38.  ไมมีเครื่องมือท่ีเขาใจงาย 
  39.  ใชเครื่องมือที่คาบเกี่ยวซ้ําซอน ไมรูวาควรใชเคร่ืองมือชนิดใด 
  40.  ใชเครื่องมือพฒันาหลายอยางท่ีทํางานรวมกันไมได 
  41.  ไมไดใชพจนานุกรมขอมูลและเครื่องมือสําหรับทดสอบโปรแกรม 
  42.  ไมใชวิธีการทําเอกสารโดยอัตโนมัติ 
  43.  ไมใช Report Writer ในโปรแกรมท่ีพิมพแตรายงาน 
 44.  ไมไดรวมเครื่องมือไวใหใชไดทางสถานีงาน หรือจํานวนสถานีงานตอเจาหนาท่ี
พัฒนาระบบไมใชสัดสวน 1:1 
  45.  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอรไมไดรับการฝกฝนใหใชเครื่องมือเหลานี้ 
  46.  ไมมีการประเมนิ การสนับสนุน และดูแลเครื่องมือชวยเพ่ิมผลผลิตเหลานี ้
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   4.  การวิเคราะหความตองการ 
   47.  ไมไดรับความสนับสนุนจากผูบริหาร 
  48.  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอรไมเขาใจฝายผูใช – สื่อสารกันไมเขาใจ 
  49.  ทีมงานไมเขาใจขอบเขตของโครงการ 
  50.  ไมมีระบบเอกสาร หรือระบบเอกสารของระบบปจจุบันลาสมัยไมถูกตอง 
  51.  ฝายจัดการของคอมพิวเตอรและของผูใชไมมีสวนรวมในโครงการ 
   52.  ผูใชไมมีสวนรวมในโครงการ 
   53.  ผูใชในทีมงานไมใชผูท่ีจะใชระบบ 
   54.  ผูใชในทีมงานจะเปนผูใชระบบจริงๆ แตไมมีเวลาทํางานใหกับโครงการ 
   55.  ผูใชอยูสํานักงานท่ีหางไกลโครงการ 
  56.  ตองมีการประสานสัมพันธกับผูอื่นคอนขางมาก 
  57.  ผูใชทราบแตเพียงวาตองการทําอะไร แตเราเขียนโปรแกรมแยๆ ไมได จะตอง
เขียนใหถูกจุดท่ีตองการ 
   58.  ไมไดคํานึงวาจะไดผลตอบแทนการลงทุนอยางไร คืออาจไมคุมคาเลย 
   59.  รีบเรงหาความตองการของผูใชเพ่ือวิเคราะหระบบ 
   60.  ไมไดใชวิธีประชุมตรวจสอบงานรวมกันระหวางเจาหนาที่คอมพิวเตอรกับผูใช 
   61.  ไมไดจําแนกวาระบบปจจุบันและระบบท่ีเสนอมีขีดจํากัดอะไรบาง 
   62.  ไมไดคํานึงแนวทางทํางานอื่นๆ 
   63.  รีบเรงวิเคราะหระบบเพ่ือออกแบบระบบ 
   5.  ออกแบบระบบ 
  64.  ไมมีมาตรฐานงานเอกสารระบุ 
   65.  จัดทําเอกสารระบบลาชาหลังระบบเสร็จแลว 
   66.  ไมไดคํานึงถึงการปรับปรุงระบบในอนาคต 
   67.  ไมอนุญาตใหผูใชกําหนดพารามิเตอรตางๆ เทาท่ีจะกําหนดและเปลี่ยนแปลงได 
  68.  ระบบไมยืดหยุนพอสําหรับการบํารุงรักษาในอนาคต 
  69.  ไมไดเปลี่ยนแปลงกําหนดการและงบประมาณ เม่ือมีการเปลี่ยนขอกําหนดของระบบ 
  70.  การกําหนดขอมูลระเบียบและแฟมเปนไปอยางซ้ําซอน 
  71.  ไมไดคํานึงถึงการออกแบบฐานขอมูล 
  72.  ใชภาษาที่ตองการแรงงานมาก 
  73.  พยายามออกแบบระบบใหมแทนท่ีจะใชสวนของซอฟตแวรจากระบบอื่น 
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  74.  ระบบขึ้นอยูกับฮารดแวรและซอฟตแวรมากไป 
   75.   ไมมีการตรวจสอบภายในระบบ หรือมีก็นอย (คือไมไดมีผูตรวจสอบมารวมทีมดวย) 
  76.  ไมมีการทบทวนโดยกลุมท่ีสาม 
   77.  ไมไดวางแผนการตรวจรับระบบ การติดต้ังระบบ และการเปลี่ยนระบบ 
   78.  รีบเรงออกแบบระบบเพ่ือเขียนโปรแกรม 
  6.  การเขียน / ทดสอบโปรแกรม 
   79.  ไมไดคาดการณเผื่อปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
  80.  ไมไดเตรียมระเบียบวิธีการใชระบบและเอกสารสําหรับการฝกอบรม 
   81.  รีบดวนเขียนโปรแกรมเร็วไป 
   82.  ผลผลิตของงานตํ่า เพราะใชภาษาที่ไมเหมาะสม 
   83.  ไมไดใชโปรแกรมท่ีมีอยูแลว 
   84.  รีบเขียนโปรแกรมใหเสร็จ เพ่ือทดสอบ 
  85.  ไมไดสรางขอมูลทดสอบใหพอเพียงสําหรับการตรวจสอบท้ังระบบและการ
ตรวจสอบจุดเชื่อมกับระบบอื่นๆ 
   86.  ไมมีเวลาสําหรับใชทดสอบเคร่ือง 
   87.  รีบเรงทดสอบ เพ่ือติดต้ังระบบ 
  88.  รีบเรงติดตั้ง เพ่ือใหเสร็จงาน 
  7.  การทบทวนหลังติดต้ัง 
   89.  ไมมีการทบทวนหลังติดตั้งระบบ 
  90.  ระบบไมตรงกับความตองการของผูใช 
    91.  ระบบไมเสร็จตามกําหนด 
  92.  ระบบเกินงบประมาณ 
  93.  ประโยชนของระบบตํ่ากวาความคาดหวัง 

  94.  คาใชจายของระบบสูงกวาที่คาด 
  95.  ผูใชไดระบบท่ีทํางานไดมากกวาที่ตองการ (อาจจะไมใช) 
  96.  ระบบท่ียอดเยี่ยมแตไมมีใครใช 
  97.  ระบบท่ีตองการแทนท่ีก็ยังใชควบคูกับระบบใหมตอไปอกี 
  98.  ระบบใหมมีผลรายตอระบบอื่นๆ 
  99.  ไมมีฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการสําหรับเอาไวใชวิเคราะห 
  100.  ผูใชเริ่มตนมองหาระบบใหมมาแทน (คอืเร่ิมตนโครงการกนัใหมและให

ขอกําหนดท่ีเขาใจผิดอีก) 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อรวรรณ ปลันทนโอวาท และคณะ (2536) ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและ

บทบาทพัฒนาสังคมไทย” พบวา เทคโนโลยีในสํานักงาน ใหผลทางบวกมากกวาทางลบ แคมี
ขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นคือ ปญหาทางดานความพรอมและความชํานาญใน
การนํามาใชของบุคลากรของผูเชี่ยวชาญ แตก็มีแนวโนมวาจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เพ่ิมมากขึ้น 

 ดนัย หวังบุญชัย (2538) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ และสรางความพึง
พอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพรายวัน” พบวา บุคลากรมพีฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง มีอุปกรณท่ีใชเปนประจําคือ โทรศัพทในสํานักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร เพจเจอร และโทรสาร ลักษณะงานท่ีใชบอยคือ งานดานการพิมพเอกสาร  
การสื่อสารระหวางบุคคล และการเรียกใชฐานขอมูล สวนบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาหรือมี
ประสบการณทางดานสัมมนา การดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมการใชอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันตามไปดวย  ในขณะท่ี
สถานภาพทางดานอื่นเชน เพศ อายุ อายุการทํางานไมมีความแตกตาง 

 เรณ ูรัตนประเสริฐ (2538) ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแสวงหาขาวสาร
ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย”  โดยสัมภาษณนักลงทุนรายยอย จํานวน 200 รายจากบริษัท
สมาชิกตลาดหลักทรัพยและบริษัทนายหนาคาชวงหลักทรัพย จํานวน 19 บริษัท พบวา นักลงทุน
เปดรับขอมูลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกราย  โดยแบงเปนการบอกรับบริการ
ขอมูลคอมพิวเตอรออนไลน ทางเทเลเท็กซ บริการขอมูลวิทยุติดตามตัว และทางโทรศพัทมอืถอื ซึง่
นักลงทุนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปานกลางและตองการใหนําเอาขอมูลขาวสารจากสื่อเดิม โดยเฉพาะหนังสือพิมพมาประมวลผล 
และนําเสนอผานทางสารสนเทศ การศึกษาในครั้งนี้ชวยใหทราบถึงพฤติกรรมการใชขอมูลขาวสาร
ประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย  และเม่ือมีการนําเสนอ
ขอมูลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแลว นักลงทุนใหความสนใจ 

 ลดาวัลย ไทยธัญญพานิช (2538) ศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” โดยชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยวาในอนาคตจะเปน
การนําขอ มูลลักษณะเดียวกับท่ีเผยแพรในปจจุบันมาปรับปรุงดานความถูกตองแมนยํา 
ความสามารถในการเผยแพรกระจายไดรวดเร็ว  และสรางความเทาเทียมกันมากขึ้น รวมท้ัง
ปรับปรุงดานรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจมากขึ้น  ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
ชองทางในการเผยแพรขอมูลนั้น จะคงยังทําใหเกิดชองวางในการไดรับขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น 
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เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ยอมทําใหผูท่ีไมสามารถใชเคร่ืองมือดังกลาว
เสียเปรียบในการไดรับขอมูล 

 เรวดี  คงสุภาพกุล (2539) ศึกษาเร่ือง “การใชระบบอินเทอรเน็ตของนิสิตนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร” แสดงใหเห็นวา นิสิตนักศึกษามีความรูความเขาใจในการใชระบบเปนอยางด ี
วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควางานวิจัย ขอมูลวิชาการ การพูดคุยกับเพ่ือน และ
การมีคอมพิวเตอรสวนตัวของนิสิตนักศึกษาทําใหมีแนวโนมการใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้น 

 อัญชนา บุญเรือง (2540) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของหญิงและชายในองคกรธุรกิจ” พบวา ผูหญิงและผูชาย มีพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกัน เม่ือจําแนกพฤติกรรมตามเพศ ตําแหนงงาน และองคกรธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังพบวาทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการขาวสารขอมูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ โอกาสเขาถึงขอมูลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
จากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของผูหญิงและผูชาย เมื่อจําแนกตามเพศ ตาํแหนงงาน และองคกร
ธุรกิจ พบวาไมมีความแตกตางกัน 

 แสงจันทร  เกษากิจ (2542) ศึกษาเรื่อง “การใชไมโครคอมพิวเตอรของอาจารยสถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม” พบวา  อาจารยสวนใหญนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการทํางาน การติดตอสื่อสาร และบันทึกขอมูล และมีความรูในการใชคอมพิวเตอร
พอสมควร มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการเรียนการสอน และอาจารยสวนใหญ
ตองการเขารับการอบรม ตองการโปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและศูนยบริการ
คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ประสบ สุระพินิจ (2543) ศึกษาเรื่อง “สภาพการใชและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา  
ผูปฏิบัติงานหองสมุดหนังสือพิมพสวนใหญมีวัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
บันทึกขอมูล และใชประโยชนจาก เทคโนโลยรีะบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการสบืคนสารสนเทศ
ในระดับมาก ผูปฏิบัติงานหองสมุดหนังสือพิมพมีปญหาดานฮารดแวร ปญหาโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน ปรากฏวาบุคลากรสวน
ใหญ มีปญหาไมแตกตางกัน สวนผูมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน คือ บุคลากรผูมีประสบการณการทํางาน 16 ปขึ้นไป มีการใชซอฟตแวร
นอยกวา บุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางาน 6-10 ป    
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  ศาตรา  ขันทปราบ (2545) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในสํานักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม” พบวา ในการใชและ 
การนําเสนอผลงานระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนอยูในปจจุบันนั้นในการประมวลผลของการทํา
สารสนเทศ  เม่ือขอมูลมีมากและสลับซับซอนขึ้น จึงไดนําคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางาน  
ดวยคุณสมบัติท่ีวา คอมพิวเตอรมีความรวดเร็วในการทํางาน มีความนาเชื่อถือ ถูกตองแมนยําใน 
การคํานวณ เก็บขอมูลมาก ๆ 
  อัญชล ี ศรีสุข (2546) ศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ลําปาง” พบวา  สวนใหญไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน
การสอน ไดนํามาชวยในการจัดการฐานขอมูล ใชในการนําเสนอขอมูลโรงเรียนผานระบบ
อินเทอรเน็ต มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปในการบริหารมากกวารอยละ 60 และครอบคลุม
เกือบทุกงานในเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารนั้น 

 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีบทบาทสําคัญมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  ในวงการธุรกิจทุกแขนง  และจะถูกพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งในอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา / ผูใชบริการ 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


43 
 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม” เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งมีรายระเอียดดังตอไปนี้ 

 
3.1  กรอบแนวคิด 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  
เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดนํามาเปนประเด็นในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการรับราชการ 
5. ระดับชั้นยศ 
6. ตําแหนง 
7. ประสบการณการเขารบัการอบรม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวแปรตาม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เหตุผลท่ีเลอืกนํามาใช 
2. ลักษณะการใช 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ฮารดแวร 
2. ซอฟตแวร 
3. บุคลากร 
4. เครอืขาย 
5. ผูดูแลระบบ 
 
 

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. ดานขอมูลขาวสาร 
3. ลดคาใชจาย        
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3.2  ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ซึ่งจากการสํารวจประชากรในหนวยงาน มีขาราชการจํานวนท้ังหมด  5,097 นาย (กองกรรมวิธ ี 
กรมเสมียนตรา, 2552) 
 
3.3  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดการสุมกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยใชสูตรของ Taro Yamane 
(1973) (อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 5,097 คน โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 และกําหนด 
คาความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

  n      =            2)e(N1
N

+
  

โดยแทนคา n    =    ขนาดกลุมตัวอยาง 
  N    =   ขนาดของประชากรท้ังหมด 
  e    =    คาความคลาดเคลือ่นหรือคาความผิดพลาดท่ียอมรบัไดคอื 0.05 
โดยแทนคาตามสูตรไดผลดงันี ้
 
                    5,097 
   n      =            ———————————————————— 

                   1+ 5,097 (0.05)²  
       =             399.92    

ๆจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ดังกลาว จะไดขนาดของ
ประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เปนจํานวน 399.92 คน จากประชากรทั้งหมด 5,097 คน 
 ผูวิจัยจึงไดปรับกลุมตัวอยางเปน 400  คน  
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ตารางที่ 3.1 ประชากรกลุมตัวอยางบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม  
                 ท่ีตองการศึกษา 

หนวยงาน   ประชากร(คน)  กลุมตัวอยาง (คน) 
สน.ปล.กห. 449                            35   (449*400/5097) 
สนผ.กห. 375 29 
สงป.กห. 250 20 
สลก.สป. 139 11 
สยธ.กห. 175 14 
สวท.กห. 276 22 
ทสอ.กห. 160 13 
สม. 493 39 
ธน. 312 24 

กง.กห. 238 19 
ศอพท. 1879 147 
กกส.กห. 155 12 
สตช.กห. 158 12 
สนพ.สป. 27 2 
กพร.กห. 11 1 
รวม 5097 400 

 
ท่ีมา : กองกรรมวิธี กรมเสมียนตรา, 2552. 
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จากตารางท่ี 3.1 ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 ฝายซึ่งแยกเปนกลุมตัวอยางไดตามตารางที่ 3.2 ไดแก 
  1.  ฝายเสธ ประกอบดวย สนผ.กห.  สงป.กห.  สม. และ สลก.สป. 
  2.   ฝายกิจการพิเศษ ประกอบดวย สน.ปล.กห.  สนพ.สป.  สยธ.กห.  ธน.  กพร.กห.  กง.กห. และ สตช.กห. 
   3.  ฝายผูปฏิบัต ิประกอบดวย ศอพท.  กกส.กห.  ทสอ.กห. และ สวท.กห. 
 
ตารางที่ 3.2 แยกกลุมตัวอยาง 
 

กลุมท่ี หนวยงาน   ประชากร(คน)  กลุมตัวอยาง(คน) 
1. สนผ.กห.  สงป.กห.  สม. และ สลก.สป. 1257 99 

2. สน.ปล.กห.  สนพ.สป.  สยธ.กห.  ธน.  กพร.กห., 
กง.กห. และ สตช.กห. 

1370 107 

3. ศอพท.  กกส.กห.  ทสอ.กห. และ สวท.กห. 2470 194 
 รวม 5097 400 

 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดขอความรวมมือจาก ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท้ังนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling 
Technique) กระจายตามแตละหนวยงาน 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการเก็บแบบสอบถามแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือการสุมตัวอยางในการวิจัยกระจายตามแตละหนวยงาน ดังตารางท่ี 3.1 รวม
ท้ังสิ้น 400 คน เปนขนาดตัวอยางของการวิจัยในคร้ังนี้ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท้ังนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง และมีผูวิจัยคอยใหคําชี้แจงถามีขอสงสัย การเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคร้ังนี้ใชเวลาประมาณ 1 เดือน ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2553  
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3.5  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม” คือแบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ โดยจากการศกึษาและ
รวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการทําแบบสอบถาม ไดแบงคําถามออกเปน 5 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร 
 สวนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 สวนท่ี 4 ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
3.6  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นสําหรับการวิจัยไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังตอไปนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจากแนวคิดท่ีไดรับ 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังผูอํานวยการ  
รองผูอํานวยการ และนายทหารจาก กองนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตอง 
ในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม
ทางดานภาษา และความชัดเจน เพ่ือความเขาใจไดงายตอการตอบแบบสอบถาม 

2. การหาความเชื่อ ม่ัน (Reliability) โดยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบเพ่ือหา 
ความเชื่อม่ันกับตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมที่จะศึกษา ไดแกขาราชการสํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม จํานวน 30 คน ซึ่งแบงเปนนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 15 คน และนายทหารประทวน 
จํานวน 15 คน 
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3.7  การวิเคราะหผลการวิจัย 

 หลังจากรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือคํานวณหาคาสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) และการวิเคราะหหาความแตกตาง ระหวาง
คุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
โดยใช t - test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F - test)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การประมวลผลขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มีขั้นตอนดังนี ้
  1.1  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจากดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
  1.2  บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ 
  1.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  1.4  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
  2.  การวิเคราะหขอมลูทําการวิเคราะหขอมูล  ตามวัตถปุระสงค และสมมตฐิาน  ดังนี ้
  2.1  แบบสอบถามสวนท่ี 1 การวิเคราะหและบรรยายลักษณะขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง
ประชากร ไดแก การสํารวจภูมิหลังเรื่องเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณทํางาน ชั้นยศ ตําแหนง และ
ประสบการณการเขารับอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแจกแจงดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.2  แบบสอบถามสวนท่ี 2-4 เปนการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวน
บุคคลกับปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   และประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในดานตาง ๆ โดยใช t - test และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F - test จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
เพ่ือพิสูจนสมมติฐานตอไป ไดแก   
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  2.2.1  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ    

     2.2.1.1  เหตุผลท่ีเลอืกนํามาใช 
   2.2.1.2  ลักษณะการใช 
   2.2.2  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    2.2.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
    2.2.2.2  ดานขอมลูขาวสาร 
    2.2.2.3  ลดคาใชจาย   
   2.2.3  ปญหาและอุปสรรค 
    2.2.3.1  ฮารดแวร 

        2.2.3.2  ซอฟตแวร 
      2.2.3.3  บุคลากร 
        2.2.3.4  เครือขาย 
        2.2.3.5  ผูดแูลระบบ 
 2.3  แบบสอบถามสวนที่ 5 เปนการใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิด เห็น 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยแบงเกณฑการใหคะแนนออกเปน 
5 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยการสํารวจภูมิหลังของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท้ังนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
รวมท้ังสิ้น 15 หนวยงาน โดยแบบสอบถามประกอบดวยคําถามเบื้องตนท่ัวไป ไดแก การสํารวจ 
ภูมิหลังเร่ืองเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณทํางาน ชั้นยศ ตําแหนง และประสบการณการเขารับ
อบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 สวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  
จัดแบงเปน 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน และจัดลําดับของคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
   5   คะแนน หมายถึง ใชมากท่ีสุด 
   4   คะแนน หมายถึง ใชมาก 
   3   คะแนน หมายถึง ใชปานกลาง 
   2   คะแนน หมายถึง ใชนอย 

1 คะแนน หมายถึง ใชนอยท่ีสดุ 
0   คะแนน หมายถึง ไมเคยใช 

 เกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ย 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  แสดงวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  แสดงวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  แสดงวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  แสดงวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  แสดงวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมนอยที่สุด 
 สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยวัดจากแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จัดแบงเปน 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน และจัดลําดับของคาคะแนน
เฉลี่ยดังนี้ 
  5   คะแนน หมายถึง มีปญหามากท่ีสดุ 
   4   คะแนน หมายถึง มีปญหามาก 
   3   คะแนน หมายถึง มีปญหาปานกลาง 
   2   คะแนน หมายถึง มีปญหานอย 

1 คะแนน หมายถึง มีปญหานอยท่ีสุด 
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 เกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  แสดงวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  แสดงวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  แสดงวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  แสดงวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  แสดงวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอยท่ีสุด 
 สวนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จัดแบงเปน 
5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน และจัดลําดับของคาคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
   5   คะแนน หมายถึง มีประโยชนมากทีส่ดุ 
   4   คะแนน หมายถึง มีประโยชนมาก 
   3   คะแนน หมายถึง มีประโยชนปานกลาง 
   2   คะแนน หมายถึง มีประโยชนนอย 

1 คะแนน หมายถึง มีประโยชนนอยท่ีสุด 
 เกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  แสดงวา มีประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  แสดงวา มีประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  แสดงวา มีประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปานกลาง 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  แสดงวา มีประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  แสดงวา มีประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอยท่ีสุด 

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
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บทที่ 4 
ผลของการศึกษา 

 
  ผลการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
สังกัดกระทรวงกลาโหม ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ซึ่งจากการสํารวจประชากรในหนวยงาน มีขาราชการจํานวนท้ังหมด 5,097 คน ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และไดแบงการนําเสนอ
ออกเปนตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 
  ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ของขาราชการสาํนกังาน 
                               ปลดักระทรวงกลาโหม 
  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ของขาราชการ  
                               สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม   
  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหปญหาและอปุสรรคจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
                               ขาราชการสาํนกังานปลัดกระทรวงกลาโหม    
  ตอนท่ี 5  วิเคราะหผลการศกึษา 
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4.1  ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกบัสถานภาพสวนบคุคล 
 

1.  เพศ 
ตารางท่ี 4.1  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 239 59.80 
หญิง 161 40.20 
รวม 400 100.00 

 
  จากตารางที่ 4.1 พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
มากกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.80 และเปนเพศหญิง รอยละ 40.20 
 

 2.  อาย ุ
ตารางท่ี 4.2  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 30 ป 86 21.50 
31 – 40 ป 128 32.00 
41 – 50 ป 138 34.50 
51 – 60 ป 48 12.00 
รวม 400 100.00 

  
  จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.50 รองลงมามีอายุระหวาง 31 – 40 ป  มีอายุตํ่ากวา 
30 ป และนอยท่ีสุดมีอายุระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 32.00, 21.50 และ 12.00 ตามลําดับ 
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 3.  ระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.3  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดบัการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 93 23.25 

             ปริญญาตร ี 205 51.25 
สูงกวาปริญญาตร ี 102 25.50 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มากกวาครึ่งหนึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.25 จบการศึกษาในระดับสูง
กวาปริญญาตรี และจบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 25.50 และ 23.25 
ตามลําดับ 
 

4. ระยะเวลาการรับราชการ 
ตารางท่ี 4.4  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาการรับราชการ 
 

ระยะเวลาการรับราชการ จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกนิ 10 ป 152 38.00 

                 11-20 ป 156 39.00 
                 21-30 ป 77 19.30 
                 31 ปขึ้นไป 15 3.80 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีระยะเวลาการรับราชการอยูในชวง 11 – 20 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมา คือ  
มีระยะเวลาในการรับราชการไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 38.00 มีระยะเวลาการรับราชการ 
อยูในชวง 21-30 ป และนอยท่ีสุดมีระยะเวลาการรับราชการ 31 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 19.30 และ 
3.80 ตามลําดับ 
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 5.  ชั้นยศ 
ตารางท่ี 4.5  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชั้นยศ 
 

ช้ันยศ จํานวน (คน) รอยละ 
สิบตร ี- สิบเอก 61 15.30 

จาสิบตร ี- จาสิบเอก 103 25.80 
รอยตร ี- รอยเอก 99 24.80 
พันตรี - พันเอก 109 27.30 

พันเอก (พิเศษ) - พลตร ี 28 7.00 
รวม 400  100.0  

 
  จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
มีชั้นยศอยูในชวงพันตรี-พันเอก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.30 รองลงมา คือ มีชั้นยศอยูในชวง 
จาสิบตรี-จาสิบเอก มีชั้นยศอยูในชวงรอยตรี-รอยเอก มีชั้นยศอยูในชวงสิบตรี-สิบเอก และนอย
ท่ีสุดมีชั้นยศอยูในชวงพันเอก(พิเศษ) – พลตรี คิดเปนรอยละ  25.80, 24.80, 15.30 และ 7.00 
ตามลําดับ 
 
  6.  ตําแหนง 
ตารางท่ี 4.6  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับผูบริหาร 104 26.0 

ต่ํากวาระดับผูบริหาร 296 74.0 
รวม 400  100.0  

 
  จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มากกวาคร่ึงหนึ่งมีตําแหนงในระดับตํ่ากวาระดับผูบริหาร คิดเปนรอยละ 74.0  และรองลงมามี
ตําแหนงในระดับผูบริหาร คิดเปนรอยละ 26.0   
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 7.  การอบรมความรูการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตารางท่ี 4.7  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการอบรมความรูการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

การอบรม จํานวน (คน) รอยละ 
                      เคย 229 57.3 

ไมเคย    171     42.8  
รวม    400   100.0  

 
  จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มากกวาครึ่งหนึ่งเคยไดรับการอบรมความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 57.3 และ
ไมเคยไดรับการอบรมความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 42.8   
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการสํานกังานปลดั 
       กระทรวงกลาโหม 
 
ตารางท่ี 4.8  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                    ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมเคย
ใช 

    

1. เหตุผลทีเ่ลอืก
นํามาใช 

          

    1.1  ทานใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
วัตถุประสงคใด 

          

            1.1.1  เพื่อดู
สรุปผลการดําเนิน 
งานของหนวยงาน 

33 
(8.30)
   

89 
(22.30)

  

130 
(32.50)

  

66 
(16.50)

  

37 
(9.30)
  

45 
(11.3) 

2.70 1.41 ปาน
กลาง 

9 

            1.1.2  เพื่อ
วางแผนเชิงกลยุทธ 

25 
(6.30)
  

70 
(17.50)

  

115 
(28.80)

  

87 
(21.80)

  

41 
(10.30)

  

62 
(15.50)

  

2.41 1.45 นอย 10 

           1.1.3  เพื่อดู
ขอมูลที่ใชในการ
ตัดสินใจ 

45 
(11.30)

  

123 
(30.80)

  

102 
(25.50)

  

60 
(15.00)

  

36 
(9.00)
  

34 
(8.50)
  

2.94 1.42 ปาน
กลาง 

7 

           1.1.4  เพื่อ
การวิจัยและคนหา
ขอมูล 

75 
(18.80)

  

110 
(27.50)

  

100 
(25.00)

  

59 
(14.80)

  

34 
(8.50)
  

22 
(5.50)
  

3.16 1.40 ปาน
กลาง 

5 

           1.1.5  เพื่อ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

48 
(12.00)

  

93 
(23.30)

  

114 
(28.50)

  

68 
(17.00)

  

34 
(8.50)
  

43 
(10.80)

  

2.81 1.46 ปาน
กลาง 

8 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมเคย
ใช 

           1.1.6  เพื่อ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

40 
(10.00)

  

106 
(26.50)

  

143 
(35.80)

  

52 
(13.00)

  

26 
(6.50)
  

33 
(8.30)
  

2.95 1.34 ปาน
กลาง 

6 

           1.1.7  เพื่อ
บันทึกขอมูล        

100 
(25.00) 

159 
(39.80) 

91 
(22.80) 

28 
(7.00) 

10 
(2.50) 

12 
(3.00) 

3.68 1.16 มาก 2 

           1.1.8  เพื่อ
การติดตอสื่อสาร 

111 
(27.80) 

145 
(36.30) 

96 
(24.00) 

30 
(7.50) 

8 
(2.00) 

10 
(2.50) 

3.72 1.15 มาก 1 

           1.1.9  เพื่อทํา
รายงานตางๆ 

96 
(24.00) 

139 
(34.80) 

103 
(25.80) 

33 
(8.30) 

13 
(3.30) 

16 
(4.00) 

3.56 1.25 มาก 3 

           1.1.10  เพื่อ
ความบันเทิง 

55 
(13.80) 

125 
(31.30) 

131 
(32.80) 

61 
(15.30) 

13 
(3.30) 

15 
(3.80) 

3.25 1.19 ปาน
กลาง 

4 

    1.2  ทานใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 
ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหมเพื่อ 

        

 

 

           1.2.1  
เรียกใชหรือดูขอมูล
จากเครื่องอ่ืน 

55 
(13.80)
  

136 
(34.00)

  

130 
(32.50)

  

28 
(7.00)
  

27 
(6.80)
  

24 
(6.00)
  

3.23 1.31 ปาน
กลาง 

6 

           1.2.2  
เรียกใชโปรแกรม
ตางๆ จากเครื่อง 
Server 

46 
(11.50)

  

112 
(28.00)

  

139 
(34.80)

  

55 
(13.80)

  

29 
(7.30)
  

19 
(4.80)
  

3.08 1.26 ปาน
กลาง 

7 

           1.2.3  บันทึก
ขอมูลไวในเครื่อง 
Server 

64 
(16.00)

  

117 
(29.30)
  

136 
(34.00)

  

43 
(10.80)

  

24 
(6.00)
  

16 
(4.00)
  

3.26 1.25 ปาน
กลาง 

5 

           1.2.4  คนหา
ขอมลูทางอินเทอรเน็ต 

159 
(39.80)

  

144 
(36.00)

  

63 
(15.80)

  

20 
(5.00)
  

8 
(2.00)
  

6 
(1.50)
  

4.02 1.08 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมเคย
ใช 

           1.2.5  ดาวน
โหลดโปรแกรมทาง
อินเทอรเน็ต 

91 
(22.80)

  

127 
(31.80)

  

98 
(24.50)

  

41 
(10.30)

  

24 
(6.00)
  

19 
(4.80)
  

3.40 1.35 ปาน
กลาง 

4 

           1.2.6  สั่ง
พมิพเอกสารทาง
เครื่องพิมพ 

126 
(31.50)

  

151 
(37.80)

  

84 
(21.00)

  

21 
(5.30)
  

9 
(2.30)
  

9 
(2.30)
  

3.84 1.12 มาก 2 

           1.2.7  รบั
และสงขอมูลกับฝาย
งานอื่นๆ 

79 
(19.80)

  

136 
(34.00)

  

113 
(28.30)

  

42 
(10.50)

  

9 
(2.30)
  

21 
(5.30)
  

3.42 1.27 มาก 3 

2. ลักษณะการใช           

    2.1 ความถี่ในการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของทาน  
ตอสัปดาห  

110 
(27.50)

  

156 
(39.00)

  

100 
(25.00)

  

23 
(5.80)
  

7 
(1.80)
  

4 
(1.00)
  

3.81 1.02 มาก 1 

    2.2 โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ทานใช
ในการปฏบิตังิาน  

        
 

 

 2.2.1 
Microsoft 
Office (Word, 
Excel, 
PowerPoint,  
 Access) 

154 
(38.50)
  

127 
(31.80)

  

85 
(21.30)

  

17 
(4.30)
  

12 
(3.00)
  

5 
(1.30)
  

3.94 1.11 มาก 1 

           2.2.2  
Multimedia  (ดูหนัง
, ฟงเพลง) 

48 
(12.00)

  

119 
(29.80)

  

133 
(33.30)

  

64 
(16.00)

  

17 
(4.30)
  

19 
(4.80)
  

3.15 1.23 ปาน
กลาง 

3 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมเคย
ใช 

           2.2.3  Web 
Browser (Internet 
Explorer) 

116 
(29.00)

  

109 
(27.30)
  

88 
(22.00)

  

41 
(10.30)

  

23 
(5.80)
  

23 
(5.80)
  

3.81 1.02 มาก 2 

          2.2.4  Chat 
(MSN, Video 
Conference) 

39 
(9.80)
  

74 
(18.50)

  

113 
(28.30)

  

82 
(20.50)

  

37 
(9.30)
  

55 
(13.80)

  

2.57 1.48 นอย 4 

          2.2.5  
โปรแกรมสืบคน
เอกสารของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม 

25 
(6.30)
  

57 
(14.30)

  

149 
(37.30)

  

100 
(25.00)

  

29 
(7.30)
  

40 
(10.00)

  

2.57 1.28 นอย 4 

          2.2.6 
โปรแกรมออกที่
หนังสือ ของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม 

24 
(6.00)
  

72 
(18.00)

  

98 
(24.50)

  

107 
(26.80)
  

51 
(12.80)

  

48 
(12.00)

  

2.41 1.39 นอย 5 

           2.2.7 
โปรแกรมแผนที่
สถานการณรวม 

6 
(1.50)
  

36 
(9.00)
  

93 
(23.30)

  

137 
(34.30)

  

52 
(13.00)

  

76 
(19.00)

  

1.94 1.27 นอย 6 

           2.2.8 
โปรแกรมคํานวณ
บําเหนจ็บาํนาญของ  
ขาราชการ 

14 
(3.50)
  

23 
(5.80)
  

75 
(18.80)

  

118 
(29.50)

  

67 
(16.80)

  

103 
(25.80)

  

1.72
  

1.36 นอย
ที่สุด 

7 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมเคย
ใช 

    2.3  ทานนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
งานดานใด 

          

           2.3.1  
ทะเบียนบุคลากร 

16 
(4.00)
  

43 
(10.80)

  

132 
(33.00)

  

87 
(21.80)

  

40 
(10.00)

  

82 
(20.50)

  

2.15 1.42 นอย 8 

           2.3.2  บัญช ี 
การเงิน 

13 
(3.30) 

56 
(14.00) 

137 
(34.30) 

84 
(21.00) 

40 
(10.00) 

70 
(17.50) 

2.27 1.38 นอย 7 

           2.3.3  พสัดุ 
ครุภัณฑ  เวชภัณฑ 

28 
(7.00) 

57 
(14.30) 

137 
(34.30) 

69 
(17.30) 

41 
(10.30) 

68 
(17.00) 

2.39 1.47 นอย 6 

           2.3.4  ดาน
เอกสาร 

113 
(28.30) 

153 
(38.30) 

87 
(21.80) 

24 
(6.00) 

8 
(2.00) 

15 
(3.80) 

3.73 1.20 มาก 1 

           2.3.5  
รายงาน 

73 
(18.30) 

137 
(34.30) 

123 
(30.80) 

28 
(7.00) 

6 
(1.50) 

33 
(8.30) 

3.36 1.34 ปาน
กลาง 

2 

           2.3.6  
นําเสนอผลงาน  

58 
(14.50) 

136 
(34.00) 

121 
(30.30) 

39 
(9.80) 

19 
(4.80) 

27 
(6.80) 

3.23 1.32 ปาน
กลาง 

3 

           2.3.7  คนหา
เอกสาร 

70 
(17.50) 

107 
(26.80) 

145 
(36.30) 

39 
(9.80) 

18 
(4.50) 

21 
(5.30) 

3.27 1.28 ปาน
กลาง 

4 

           2.3.8  การ
ประชาสัมพนัธ 

21 
(5.30) 

61 
(15.30) 

185 
(46.30) 

54 
(13.50) 

28 
(7.00) 

51 
(12.80) 

2.60 1.33 นอย 5 

           2.3.9  การ
ประชุมทางไกล 

14 
(3.50) 

62 
(15.50) 

116 
(29.00) 

74 
(18.50) 

39 
(9.80) 

95 
(23.80) 

2.13 1.50
  

นอย 9 

รวม 3.20 0.77 ปาน
กลาง 
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  จากตารางท่ี 4.8 พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.20 , SD. = 0.77) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชเพ่ือการติดตอสื่อสาร 
มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 3.72, SD. = 1.15) รองลงมานํามาใชเพื่อบันทึกขอมูล ( X  = 3.68, 
SD. = 1.16) และใชเพ่ือทํารายงานตางๆ ( X = 3.56, SD. = 1.25) ในระดับปานกลาง 
  การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใชเพ่ือคนหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 4.02, SD. = 1.08)  รองลงมาใชเพ่ือสัง่พิมพ
เอกสารทางเครื่องพิมพ ( X = 3.84, SD. = 1.12) และใชเพ่ือรับและสงขอมูลกับฝายงานอื่นๆ ( X = 3.42, 
SD. = 1.27) มีคาเฉลี่ยต่ําสุดแตยังจัดอยูในระดับมาก 
  ในสวนของลักษณะการใช พบวา ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศตอสปัดาหของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับมาก คือ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห ( X = 3.81, SD. = 1.02) และใช
โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 
3.94, SD. = 1.11) รองลงมาใชโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer) ( X = 3.46, SD. = 1.02) 
และใชโปรแกรม Multimedia  (ดูหนัง  ฟงเพลง) ( X = 3.15, SD. = 1.23 ) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยู
ในระดับปานกลาง  
  และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดานเอกสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับ
มาก ( X = 3.73, SD. = 1.20) รองลงมาใชในการทํารายงาน ( X = 3.36, SD. = 1.34) และใชในการ
คนหาเอกสาร ( X = 3.27, SD. = 1.32) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง 
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4.3  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ 
      สํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
                  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

ทานไดรับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         

1.  เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

         

      1.1  ชวยใหการทํางานเปน
ทีมเปนไปไดงายขึ้น 

92 
(23.00) 

166 
(41.50) 

108 
(27.00) 

28 
(7.00) 

6 
(1.50) 

3.77 0.93 มาก 6 

      1.2  ลดความซ้ําซอนใน
การเก็บขอมูล 

92 
(23.00) 

169 
(42.30) 

113 
(28.30) 

23 
(5.80) 

3 
(0.80) 

3.81 0.88 มาก 5 

      1.3  ชวยใหการทํางานที่มี
รายละเอียดงายมากขึ้น 

102 
(25.50) 

186 
(46.50) 

81 
(20.30) 

27 
(6.80) 

4 
(1.00) 

3.88 0.89 มาก 2 

      1.4  ใชในการติดตอกับ
หนวยงานอื่น 

106 
(26.50) 

177 
(44.30) 

83 
(20.80) 

32 
(8.00) 

2 
(0.50) 

3.88 0.90 มาก 3 

      1.5  ทําใหการทํางาน
รวดเร็วขึ้น 

120 
(30.00) 

190 
(47.50) 

65 
(16.30) 

18 
(4.50) 

7 
(1.80) 

3.99 0.89 มาก 1 

      1.6  เพิ่มความนาเชื่อถือ 90 
(22.50) 

187 
(46.80) 

102 
(25.50) 

15 
(3.80) 

6 
(1.50) 

3.85 0.86 มาก 4 

      1.7  จัดระบบการทํางาน 
(Organizer) 

72 
(18.00) 

154 
(38.50) 

143 
(35.80) 

23 
(5.80) 

8 
(2.00) 

3.64 0.90 มาก 7 

   2.  ดานขอมูล  ขาวสาร          
      2.1  เปนแหลงขอมูลหรือ
ประกอบการปฏิบัติงาน 

117 
(29.30) 

171 
(42.80) 

86 
(21.50) 

23 
(5.80) 

3 
(0.80) 

3.94 0.89 มาก 2 

      2.2  เพิม่พนูความรู 123 
(30.80) 

175 
(43.80) 

83 
(20.80) 

18 
(4.50) 

1 
(0.30) 

4.00 0.84 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

      2.3  ทราบขาวสารและ
เหตุการณตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

128 
(32.00) 

175 
(43.80)

  

73 
(18.30)

  

19 
(4.80)
  

5 
(1.30)
  

4.00 0.89 มาก 1 

      2.4  นําขอมูลไปใชในการ
ตัดสินใจ 

96 
(24.00) 

149 
(37.30) 

114 
(28.50) 

36 
(9.00) 

5 
(1.30) 

3.73 0.96 มาก 3 

   3.  ลดคาใชจาย                 
      3.1 ลดการใชอุปกรณ
สํานักงาน เชน กระดาษ  
โทรศัพท ฯลฯ       

155 
(38.80)

  

125 
(31.30)

  

95 
(23.80)

  

20 
(5.00)
  

5 
(1.30)
  

4.01 0.96 มาก 1 

      3.2 ลดการเดินทางไปตาง
พื้นที่ เชน การไปประชุม 

81 
(20.30) 

119 
(29.80) 

121 
(30.30) 

63 
(15.80) 

16 
(4.00) 

3.46 1.10 มาก 2 

ภาพรวม 3.83 0.75 มาก  
 
  จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไดรับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, SD. = 0.75) 
โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทําใหการทํางาน
รวดเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก ( X = 3.99, SD. = 0.89)  รองลงมาชวยใหการทํางานท่ีมี
รายละเอียดงายมากขึ้น และใชในการติดตอกับหนวยงานอื่น ( X = 3.88, SD. = 0.89) และเพิ่มความ
นาเชื่อถือ ( X = 3.85, SD. = 0.90) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับมาก  
  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานขอมูล  ขาวสาร พบวา การเพ่ิมพูน
ความรู และทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มีคาเฉลีย่สงูท่ีสดุใน
ระดับมาก ( X = 4.00, SD. = 0.84), ( X = 4.00, SD. = 0.89)  รองลงมาเปนแหลงขอมูลหรือประกอบ 
การปฏิบัติงาน ( X = 3.94, SD. = 0.89) และนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ ( X  =  3.85, SD. = 0.96) 
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับมาก  
  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดคาใชจาย พบวา สามารถลดการใช
อุปกรณสํานักงาน เชน โทรสาร  โทรศัพท ฯลฯ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก ( X = 4.01, SD. = 0.96) 
รองลงมา คือ ลดการเดินทางไปตางพ้ืนที่ เชน การไปประชุม ( X = 3.46, SD. = 1.10)  
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4.4  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
       ขาราชการสํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
 
ตารางท่ี 4.10  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยี 
                    สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ปญหาและอุปสรรค 
 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

1. ปญหาดานฮารดแวร          
    1.1  จํานวนเคร่ือง
คอมพวิเตอรและอุปกรณไมเพยีงพอ 

76 
(19.00) 

113 
(28.30) 

146 
(36.50) 

51 
(12.80) 

14 
(3.50) 

3.45 1.04 มาก 2 

    1.2  ไมไดรับการสนับสนุน
อุปกรณที่จาํเปน เชน  เคร่ืองพมิพ        

75 
(18.80) 

115 
(28.80) 

153 
(38.30) 

47 
(11.80) 

10 
(2.50) 

3.49 1.00 มาก 1 

    1.3  อปุกรณใชงานยากและ
ซับซอนเกินไป 

21 
(5.30) 

51 
(12.80) 

187 
(46.80) 

109 
(27.30) 

32 
(8.00) 

2.79 0.96 ปาน
กลาง 

5 

    1.4  เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเสียบอย 

37 
(9.30) 

73 
(18.30) 

191 
(47.80) 

76 
(19.00) 

23 
(5.80) 

3.16 0.98 ปาน
กลาง 

4 

    1.5  เครื่องคอมพิวเตอรที่มี
อยูลาสมัย 

42 
(10.50) 

97 
(24.30) 

196 
(49.00) 

52 
(13.00) 

13 
(3.30) 

3.25 0.92 ปาน
กลาง 

3 

2. ปญหาดานซอฟตแวร          
     2.1 ซอฟตแวรทั่วไป           
           2.1.1  ซอฟตแวรมี
ลักษณะการทาํงานที่ซบัซอน 
ใชงานยาก 

20 
(5.00) 

44 
(11.00) 

183 
(45.80) 

107 
(26.80) 

46 
(11.50) 

2.70 0.97 ปาน
กลาง 

3 

           2.1.2  ซอฟตแวรที่ใช
งานมีการเปล่ียนแปลงบอย 

15 
(3.80) 

54 
(13.50) 

136 
(34.00) 

147 
(36.80) 

48 
(12.00) 

2.59 0.98 นอย 5 

           2.1.3  ระบบ ปฏิบัติการ 
Windows ใชงานไมได 

33 
(8.30) 

35 
(8.80) 

151 
(37.80) 

126 
(31.50) 

55 
(13.80) 

2.66 1.08 ปาน
กลาง 

4 

           2.1.4  มีไวรัสทําลาย
โปรแกรมและขอมูล 

80 
(20.00) 

126 
(31.50) 

153 
(38.30) 

27 
(6.80) 

14 
(3.50) 

3.57 0.99 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

ปญหาและอุปสรรค 
 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

           2.1.5  โปรแกรมการ
ทํางานคนละ Version  
เชน Microsoft word 

36 
(9.00)
  

75 
(18.80)

  

201 
(50.30)

  

74 
(18.50)

  

14 
(3.50)
  

3.11 0.92
  

ปาน
กลาง 

2 

     2.2 ซอฟตแวรทีใ่ชเฉพาะใน
สํานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม 

         

           2.2.1  ซอฟตแวรมี
ลักษณะการทาํงานที่ซบัซอน 
ใชงานยาก 

19 
(4.80)
  

40 
(10.00)

  

157 
(39.30)

  

136 
(34.00)

  

48 
(12.00)

  

2.61 0.98 ปาน
กลาง 

3 

           2.2.2  ซอฟตแวรที่ใช
งานมีการเปล่ียนแปลงบอย 

23 
(5.80) 

45 
(11.30) 

149 
(37.30) 

128 
32.00) 

55 
(13.80) 

2.63 1.04 ปาน
กลาง 

2 

           2.2.3  มีไวรัสทําลาย
โปรแกรมและขอมูล 

61 
(15.30) 

88 
(22.00) 

162 
(40.50) 

66 
(16.50) 

23 
(5.80) 

3.24 1.08 ปาน
กลาง 

1 

3. ปญหาดานบคุลากร          
    3.1  ขาดความรูพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 
(9.00) 

78 
(19.50) 

169 
(42.30) 

101 
(25.30) 

16 
(4.00) 

3.04 0.98 ปาน
กลาง 

7 

    3.2  ขาดความรูดานฮารดแวร 35 
(8.80) 

76 
(19.00) 

168 
(42.00) 

104 
(26.00) 

17 
(4.30) 

3.01 0.98 ปาน
กลาง 

8 

    3.3  ขาดความรูดานการใช
โปรแกรม 

36 
(9.00) 

82 
(20.50) 

178 
(44.50) 

90 
(22.50) 

14 
(3.50) 

3.08 0.96 ปาน
กลาง 

6 

    3.4  ขาดความรูดาน
เครือขายคอมพิวเตอร 

39 
(9.80) 

93 
(23.30) 

185 
(46.30) 

71 
(17.80) 

12 
(3.00) 

3.18 0.94 ปาน
กลาง 

5 

    3.5  ไมสามารถแกปญหา
เบื้องตนได เมื่ออุปกรณตอพวง   
ขัดของ 

44 
(11.00) 

104 
(26.00) 

165 
(41.30) 

74 
(18.50) 

13 
(3.30) 

3.22 0.98 ปาน
กลาง 

4 

    3.6  ไมสามารถแกปญหา
เบื้องตนไดเม่ือโปรแกรมมีปญหา     

51 
(12.80) 

97 
(24.30) 

180 
(45.00) 

61 
(15.30) 

11 
(2.80) 

3.28 0.96 ปาน
กลาง 

3 

    3.7  ไมเขาใจคาํสัง่และ
คําอธิบายภาษาอังกฤษที่
ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร 

40 
(10.00)

  

89 
(22.30)

  

160 
(40.00)

  

86 
(21.50)

  

25 
(6.30)
  

3.08 1.04 ปาน
กลาง 

6 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

ปญหาและอุปสรรค 
 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

    3.8  ไมไดรับการอบรมการ
ใชโปรแกรมการใชงาน 

46 
(11.50) 

107 
(26.80) 

187 
(46.80) 

47 
(11.80) 

13 
(3.30) 

3.31 0.93 ปาน
กลาง 

2 

    3.9  ผูทีส่ามารถใหคําปรึกษา 
ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไมเพียงพอ 

62 
(15.50)

  

128 
(32.00)

  

161 
(40.30)

  

37 
(9.30)
  

12 
(3.00)
  

3.47 0.96
  

มาก 1 

4. ปญหาดานเครอืขาย          
    4.1  ปญหาเก่ียวกับสญัญาณ
ไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล 

40 
(10.00) 

79 
(19.80) 

199 
(49.80) 

67 
(16.80) 

15 
(3.80) 

3.15 0.95 ปาน
กลาง 

3 

    4.2  ระบบเครือขายที่ใชมี
ความเร็วตํ่า 

22 
(5.50) 

59 
(14.80) 

229 
(57.30) 

67 
(16.80) 

23 
(5.80) 

2.97 0.87 ปาน
กลาง 

5 

    4.3  เซริฟเวอรขดัของบอย 
ไมสามารถติดตอได 

32 
(8.00) 

51 
(12.80) 

209 
(52.30) 

86 
(21.50) 

22 
(5.50) 

2.96 0.94 ปาน
กลาง 

4 

    4.4  ขาดบุคลากรในการดูแล
ระบบเครือขายในหนวยงาน 

44 
(11.00) 

116 
(29.00) 

183 
(45.80) 

45 
(11.30) 

12 
(3.00) 

3.33 0.93 ปาน
กลาง 

1 

    4.5  การรับและสงขอมูลมี
ความลาชา 

40 
(10.00) 

86 
(21.50) 

188 
(47.00) 

73 
(18.30) 

13 
(3.30) 

3.16 0.95 ปาน
กลาง 

2 

5. ปญหาดานผูติดต้ังหรือ 
ผูใหบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         

5.1  ผูติดตั้งหรือผูใหบริการ
ภายนอกองคกร 

         

           5.1.1  การใหบริการไม
ทั่วถึง 

53 
(13.30) 

113 
(28.30) 

166 
(41.50) 

62 
(15.50) 

6 
(1.50) 

3.36 0.95 ปาน
กลาง 

2 

           5.1.2  ความลาชาในการ
รอรับบริการซอม 

60 
(15.00) 

121 
(30.30) 

140 
(35.00) 

71 
(17.80) 

8 
(2.00) 

3.38 1.01 ปาน
กลาง 

1 

           5.1.3  ผูใหบริการมี
จํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการ 

62 
(15.50) 

120 
(30.00)

  

138 
(34.50)

  

72 
(18.00)

  

8 
(2.00)
  

3.38 1.02 ปาน
กลาง 

1 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

ปญหาและอุปสรรค 
 

ระดับความคิดเห็น X  S.D. ระดับ
การใช 

อันดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    

           5.1.4  ผูติดตั้งขาด
ความรูและประสบการณ 

38 
(9.50) 

57 
(14.30) 

151 
(37.80) 

125 
(31.30) 

29 
(7.30) 

2.87 1.06
  

ปาน
กลาง 

3 

5.2 ผูติดตั้งหรือผูใหบริการ
ภายในองคกร 

         

           5.2.1  การใหบริการ 
ไมทั่วถึง 

57 
(14.30) 

104 
(26.00) 

139 
(34.80) 

85 
(21.30) 

15 
(3.80) 

3.25 1.06 ปาน
กลาง 

2 

           5.2.2  ความลาชาในการ
รอรับบริการซอม 

64 
(16.00) 

108 
(27.00) 

132 
(33.00) 

81 
(20.30) 

15 
(3.80) 

3.31 1.08 ปาน
กลาง 

1 

           5.2.3  บุคลากรภายใน
หนวยงานไมสามารถแกปญหา 
เมื่อระบบขัดของ 

49 
(12.30) 

76 
(19.00) 

136 
(34.00) 

110 
(27.50) 

29 
(7.30)
  

3.01 1.12 ปาน
กลาง 

3 

           5.2.4   ผูติดต้ังขาด
ความรูและประสบการณ 

42 
(10.50) 

68 
(17.00) 

136 
(34.00) 

111 
(27.80) 

43 
(10.80) 

2.88 1.14 ปาน
กลาง 

4 

ภาพรวม 3.12 0.59
  

ปาน
กลาง 

 

 
  จากตารางท่ี 4.10 พบวา ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.12, SD. = 0.59) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาดานฮารดแวร คือ ไมไดรับการ
สนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน เคร่ืองพิมพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 3.49, SD. = 1.00) 
รองลงมา คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ( X = 3.45, SD. = 1.04) และเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย ( X = 3.25, SD. = 0.98) มีคาเฉลี่ยต่ําสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง   
  ปญหาดานซอฟตแวรทั่วไป พบวา มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ในระดับมาก ( X = 3.57, SD. = 0.99) รองลงมา คือ โปรแกรมการทํางานคนละ Version  เชน 
Microsoft word  ( X  = 3.11, SD. = 0.92)  และซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานที่ซับซอนใชงานยาก  
( X =  2.70, SD. = 0.97) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง 
  ปญหาดานซอฟตแวรท่ีใชเฉพาะในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา มีไวรัส
ทําลายโปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ( X = 3.24, SD. = 1.08) รองลงมา คือ 
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ซอฟตแวรที่ใชงานมีการเปลี่ยนแปลงบอย ( X = 2.63, SD. = 1.04) และซอฟตแวรมีลักษณะการ
ทํางานที่ซับซอนใชงานยาก ( X =  2.61, SD. = 0.98) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง  
  ปญหาดานบุคลากร พบวา ผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 3.47, SD. = 0.96) รองลงมา คือ ไมไดรับการอบรม 
การใชโปรแกรมการใชงาน ( X = 3.31, SD. = 0.93) และไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อโปรแกรม 
มีปญหา ( X = 2.70, SD. = 0.96) มีคาเฉลี่ยต่ําสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง    
  ปญหาดานเครือขาย พบวา ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน  
มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ( X = 3.33, SD. = 0.93) รองลงมา คือ การรับและสงขอมูล 
มีความลาชา ( X = 3.16, SD. = 0.95 ) และปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล ( X =  
3.15, SD. = 0.95) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง  
  ปญหาดานผูติดตั้งหรือผูใหบริการภายนอกองคกร พบวา มีความลาชาในการรอรับบริการ
ซอม และผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ( X = 
3.38, SD. = 1.01), ( X = 3.38, SD. = 1.02)  รองลงมา คือ การใหบริการไมท่ัวถึง ( X =3.36, SD. = 
0.95) และผูติดต้ังขาดความรูและประสบการณ ( X =2.87, SD. = 1.06) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูใน
ระดับปานกลาง 
  ปญหาดานผูติดต้ังหรือผูใหบริการภายในองคกร พบวา ความลาชาในการรอรับบริการ
ซอม มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ( X = 3.31, SD. = 1.08) รองลงมา คือ การใหบริการไมท่ัวถึง 
( X = 3.16 , SD. = 1.06) และบุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหาเมื่อระบบขัดของ ( X =  
3.15, SD. = 1.12) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ  
                    สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในภาพรวม 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  SD. ระดับ ลําดบั 
1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.20 0.77 ปานกลาง 2 
2.  ประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.83 0.75 มาก 1 
3.  ปญหาและอุปสรรค 3.12     0.59  ปานกลาง 3 

รวม 3.38 0.49 ปานกลาง  
 
 

X 
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  จากตารางท่ี 4.11 พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยางในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38, 
SD. = 0.77) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มคีาเฉลีย่
สูงที่สุดในระดับมาก ( X = 3.83 ) รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 3.20, SD. = 0.59) 
และปญหาและอุปสรรค ( X = 3.12, SD. = 0.75) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตยังจัดอยูในระดับปานกลาง 
 
4.5  ตอนท่ี 5 วิเคราะหผลการศึกษา    
  จากผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง 3 ขอ มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 
  (H0)  : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
  (H1)  : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
  
ตารางท่ี  4.12  การทดสอบเ พ่ือเปรียบเทียบการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ 
                      สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X  S.D. t Sig. 
ชาย 239 3.22 .81 

.584 .559 
หญิง     161  3.17 .71 
รวม 400 3.19 .76   

หมายเหตุ : *p < .05 
 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1)   
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามเพศ  พบวา ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ี มีเพศตางกัน  มีการใช เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน  
ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .559 ซึ่งมากกวาคาระดับ
นัยสําคัญ .05 ท่ีตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
ทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศของขาราชการสาํนกังานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน X  S.D. F Sig. 
ต่ํากวา 30 ป 86 3.39 .57 

16.63 .00 
31 – 40 ป 128 3.33 .75 
41 – 50 ป 138 3.19 .69 
51 – 60 ป 48 2.53 1.00 
รวม   400       3.20  .77   

หมายเหตุ : * p < .05  
 จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ 
พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในภาพรวมแตกตางกัน  ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ .00  
ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ 
ขาราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุตางกนั มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกนั 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  
ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการใชเทคโนโลยี 
                    สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จํานวน X  S.D. F Sig. 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี 93 2.79 .92 

31.42 .00 ปริญญาตร ี 205 3.18 .70 
สูงกวาปริญญาตรี 102 3.61 .52 

รวม   400  3.20 .77   
หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับ
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การศึกษา พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจาก
การคํานวณ มีคาเทากับ .00  ซึ่งต่ํากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ที่ต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ทางเลือก  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ  ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน  
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการใชเทคโนโลยี 
                     สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระยะเวลา 
                     ในการรับราชการ 
 

ระยะเวลา 
การรับราชการ จํานวน X  S.D. F Sig. 

ไมเกนิ 10 ป 152 3.29 .65 

5.16 .002 
11-20 ป 156 3.22 .76 
21-30 ป 77 3.11 .92 

31 ปขึ้นไป 15 2.51 .95 
รวม   400  3.20 .77   

หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระยะเวลา
ในการรับราชการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการ
แตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีได 
จากการคํานวณ มีคาเทากับ .002 ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ  .05 ท่ีตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมระยะเวลาในการรับราชการแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรยีบเทียบความแตกตางของการใชเทคโนโลย ี
                       สารสนเทศของขาราชการสาํนกังานปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระดับชัน้ยศ 
 

ช้ันยศ จํานวน X  S.D. F Sig. 
สิบตร ี- สิบเอก 61 3.13 .72 

6.69 .00 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 103 2.91 .79 
รอยตร ี- รอยเอก 99 3.42 .62 
พันตรี - พันเอก 109 3.29 .82 

พันเอก (พิเศษ) - พลตร ี 28 3.27 .79 
รวม 400 3.20 .77   

หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับ 
ชั้นยศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ  
มีคาเทากับ .00  ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ี .05 
 
ตารางท่ี 4 .17  การทดสอบเ พ่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ 
                          สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน X  S.D. t Sig. 
ระดับผูบริหาร 104 3.38 .69 

2.76 .006 
ตํ่ากวาระดับผูบริหาร   296     3.14    .79  

รวม 400 3.26 .74   
หมายเหตุ : *p < .05 
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
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  จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามตําแหนง พบวา ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  
ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .00 ซึ่งต่ํากวาคาระดับนัยสําคัญ 
.05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) 
กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตารางท่ี  4 .18 การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ 
                        สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามการอบรมความรูด านการใช 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การอบรมความรู 

ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน X  S.D. t Sig. 

เคย 229 3.44 .61 
7.23 .00 

ไมเคย   171  2.88   .85  
รวม 400 3.16 .73   

หมายเหตุ : *p < .05 
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจาก 
คาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .00 ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) กลาวคือ 
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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สมมตฐิานท่ี 2 
 (H0)  : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
  (H1)  : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
  
ตารางท่ี 4.19  การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี 
                       สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X  S.D. t Sig. 
ชาย 239 3.84 .80 

.538 .591 
หญิง 161  3.80 .67 
รวม 400 3.82 .73   

หมายเหตุ : *p < .05 
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน 
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามเพศ 
พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .59 ซึ่งมากกวา
คาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศตางกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
        เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน 
                    ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน X  S.D. F Sig. 
ต่ํากวา 30 ป 86 3.77 .75 

2.92 .034 
31 – 40 ป 128 3.97 .68 
41 – 50 ป 138 3.80 .74 
51 – 60 ป 48 3.63 .89 
รวม   400  3.83 .75   

หมายเหตุ : * p < .05  
 

  จากตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม 
ไมแตกตางกัน  ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณมีคาเทากับ .03 ดังนั้น   
จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ตารางท่ี 4.21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน 
                     ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จํานวน X  S.D. F Sig. 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี 93 3.41 .83 

35.42 .00 ปริญญาตร ี 205 3.81 .60 
สูงกวาปริญญาตรี 102 4.25 .71 

รวม   400  3.83 .75   
หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคญัท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ 
.00  ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
                     เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน 
                     ปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 
 

ระยะเวลา 
การรับราชการ จํานวน X  S.D. F Sig. 

ไมเกนิ 10 ป 152 3.81 .79 

2.03 .109 
11-20 ป 156 3.79 .67 
21-30 ป 77 3.98 .80 

31 ปขึ้นไป 15 3.53 .74 
รวม   400  3.83 .75   

หมายเหตุ : * p < .05   
  จากตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .109 ซึ่งสูงกวา 
คาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมระยะเวลา 
ในการรับราชการแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
                      เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน  
                      ปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระดับชั้นยศ 
 

ช้ันยศ จํานวน X  S.D. F Sig. 
สิบตร ี- สิบเอก 61 3.48 .79 

13.14 .00 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 103 3.59 .75 
รอยตรี - รอยเอก 99 4.05 .63 
พันตรี - พันเอก 109 3.92 .63 

พันเอก (พิเศษ) - พลตร ี 28 4.35 .85 
รวม 400 3.83 .75   

หมายเหตุ : * p < .05 
  จากตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตาง
กัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .00  ซึ่งต่ํากวาคาระดับ
นัยสําคัญ .05 ท่ี ต้ังไว  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1)  และปฏิ เสธสมมติฐาน 
เพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับชั้นยศแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.24  การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี 
                      สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน X  S.D. t Sig. 
ระดับผูบริหาร 104 3.99 .73 

2.62 .009 
ตํ่ากวาระดับผูบริหาร   296  3.77  .75 

รวม 400 3.88 .74   
หมายเหตุ : *p < .05 
 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0)  และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน 
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตาม
ตําแหนง พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญ
ท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .00 ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.25  การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี 
                       สารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตามการอบรม  
                       ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การอบรมความรู 

ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน X  S.D. t Sig. 

เคย 229 3.99 .71 
5.26 .00 

ไมเคย   171  3.60 .75 
รวม 400 3.79 .73   

หมายเหตุ : *p < .05 
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน 
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตาม 
การอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจาก
การคํานวณ มีคาเทากับ .00 ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ที่ตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ทางเลือก (H1)  และปฏิเสธสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ .05 
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สมมตฐิานท่ี 3 
 H0 : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
  H1 : ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
  
ตารางท่ี 4.26 การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามเพศ 
                  

เพศ จํานวน X  S.D. t Sig. 
ชาย 239 3.08 .60 

1.59 .11 
หญิง     161  3.17 .58 
รวม 400 3.12 .59   

หมายเหตุ : *p < .05  
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนก
ตามเพศพบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับ
นัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .11 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
        เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ  
                      สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน X  S.D. F Sig. 
ต่ํากวา 30 ป 86 3.08 .58 

.84 .472 
31 – 40 ป 128 3.17 .60 
41 – 50 ป 138 3.12 .56 
51 – 60 ป 48 3.02 .71 
รวม   400  3.12 .59   

หมายเหตุ : * p < .05   
  จากตารางที่ 4.27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคดิเห็นเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  ดังจะเห็นไดจากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณมีคาเทากับ .472 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ 
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.28  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ 
                     สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จํานวน X  S.D. F Sig. 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี 93 3.14 .72 

2.46 .087 ปริญญาตร ี 205 3.16 .53 
สูงกวาปริญญาตรี 102 3.00 .57 

รวม   400  3.12     .59    
หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคดิเห็นเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมไมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจาก 
การคํานวณ มีคาเทากับ .087 ซึ่งสูงกวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
เพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1)  กลาวคือ ขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.29  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
                     เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของขาราชการสาํนกังาน 
                     ปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 
 

ระยะเวลา 
การรับราชการ จํานวน X  S.D. F Sig. 

ไมเกนิ 10 ป 162 3.06 .57 

1.94 .122 
11-20 ป 146 3.20 .57 
21-30 ป 77 3.08 .70 

31 ปขึ้นไป 15 2.98 .41 
รวม 400 3.12 .59   

หมายเหตุ : * p < .05  
 จากตารางที่ 4.29  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความคดิเห็นเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีได
จากการคํานวณ  มีคาเทากับ .122 ซึ่งสูงกวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมระยะเวลาในการรับราชการตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น 
                      เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ  
                      สํานักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม  จําแนกตามระดับชั้นยศ 
 

ช้ันยศ จํานวน X  S.D. F Sig. 
สิบตร ี- สิบเอก 61 3.12 .54 

1.58 .177 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 103 3.16 .59 
รอยตรี - รอยเอก 99 3.20 .58 
พันตรี - พันเอก 109 3.03 .62 

พันเอก (พิเศษ) - พลตร ี 28 2.96 .61 
รวม 400 3.12 .59    

หมายเหตุ : * p < .05  
  จากตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคดิเห็นเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน ดังจะเห็นได จากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .177 
ซึ่งสูงกวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับชั้น
ยศแตกตางกัน มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัปญหาและอปุสรรคจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศไมแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตารางท่ี 4.31  การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช 
                       เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตาม 
                       ตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน X  S.D. t Sig. 
ระดับผูบริหาร 104 3.08 .57 

.76 .44 
ตํ่ากวาระดับผูบริหาร 296  3.13 .60 

รวม 400 3.10 .58   
หมายเหตุ : *p < .05  
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนก
ตามตําแหนง พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังจะเห็นได
จากคาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .44 ซึ่งสูงกวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ที่ต้ังไว 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) และปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) กลาวคือ 
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


89 
 

ตารางท่ี 4.32  การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช 
                       เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนกตาม 
                       การอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การอบรมความรู 
ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน X  S.D. t Sig. 

เคย 229 3.05 .54 
2.35 .01 

ไมเคย   171  3.20 .65 
รวม 400 3.12 .59   

หมายเหตุ : *p < .05  
  โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
  จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจําแนก
ตามการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากคาระดับ
นัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ .01 ซึ่งตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีต้ังไว ดังนั้น  
จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (H0) กลาวคือ ขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ตารางท่ี 4.33  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน คา
นัยสําคัญ 

(sig.) 

ผล 
การทดสอบ
สมมติฐาน 

แตกตาง ไม
แตกตาง 

1.  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมี
คุณลักษณะสวนบคุคลตางกันมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน แบงเปน 

    

     1.1 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีเพศตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

.559 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     1.2 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีอายุตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     1.3 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     1.4 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.002 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     1.5 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้ นยศต างกัน  มีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     1.6 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีตําแหนงตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

.006 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     1.7 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีการอบรมตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ) 
สมมติฐาน คา

นัยสําคัญ 
(sig.) 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

แตกตาง ไม
แตกตาง 

2.  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน แบงเปน 

    

     2.1 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน 
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.591 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     2.2 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.034 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     2.3 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     2.4 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.109 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     2.5 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     2.6 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.009 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  

     2.7 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีการอบรมตางกัน  มีความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.00 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ) 
สมมติฐาน คา

นัยสําคัญ 
(sig.) 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

แตกตาง ไม
แตกตาง 

3.  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

    

     3.1 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกนั 

.11 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.2 ขาราชการสาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม ท่ีมี
อายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกนั 

.472 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.3 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.087 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.4 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.122 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.5 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกบัปญหา
และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.177 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.6 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.44 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 / 

     3.7 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีการอบรมตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.01 ยอมรับ
สมมติฐาน 

/  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
  
 การศึกษาเรื่อง “ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม ”  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ปญหา และอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ  ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เ พ่ือจะไดปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับลักษณะ 
การใชงาน และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมใหดียิ่งขึ้น โดยทําการศึกษา
จากขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมท้ังสิ้น 400 คน จากจํานวนท้ังหมด 5,097 นาย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถาม  มีท้ังสิ้น 5 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ 
ระดับชั้นยศ ตําแหนงหนาท่ี และการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตอนท่ี 2  เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม แบงออกเปน 2 สวน คือ เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช และลักษณะการใช   
  ตอนท่ี 3  เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แบงออกเปน 5 ดาน คือ ปญหาดานฮารดแวร  ปญหา 
ดานซอฟตแวร ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานเครือขาย และปญหาดานผูติดตั้งหรือผูใหบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ตอนท่ี 4  เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม แบงออกเปน 3 สวน คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ดานขอมูล  
ขาวสาร และลดคาใชจาย 

  ตอนท่ี 5  เกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ จากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  สําหรับการวิเคราะหนั้น ผูวิจัยไดใชคาสถิติในการวิเคราะห โดยอยูในรูปคารอยละ  
คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยเชิงสังคมศาสตร  
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ในการหาความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดวยการทดสอบทีเทสต (t-test) และการวิเคราะห 
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้  
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 5.1.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง
มากกวาคร่ึงหนึ่งเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.80 โดยรอยละ 34.50 มีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 41 – 50 ป 
และมากกวาคร่ึงหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.25 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี โดยสวนมาก 
รอยละ 39.00 มีระยะเวลาการรับราชการอยูระหวาง 11-20 ป และรอยละ 27.30 มีระดับชั้นยศ  
พันตรี - พันเอก และมากกวาคร่ึงหนึ่ง รอยละ 74.0 มีตําแหนงอยูในระดับต่ํากวาระดับผูบริหาร และ
รอยละ 57.3 เคยเขารับการอบรมความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1.2  ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม พบวา 
 ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือการติดตอสื่อสารอยู 
ในระดับมาก  รองลงมานํามาใชเพ่ือบันทึกขอมูล และใชเพ่ือทํารายงานตางๆ ตามลําดับ 
 การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นํามาใชเพ่ือคนหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก รองลงมาใชเพ่ือสั่งพิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ และใชเพ่ือ
รับและสงขอมูลกับฝายงานอื่นๆ ตามลําดับ 
 ในสวนของลักษณะการใช พบวา ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอสัปดาห 
ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับมาก คือ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห และโปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Access) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง ซึ่งไดแก 
โปรแกรม Web Browser (Internet Explorer) และ Multimedia (ดูหนัง  ฟงเพลง) ตามลําดับ 
 และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดานเอกสารอยูในระดับมาก รองลงมาใช
ในระดับปานกลาง คือ ใชในการทํารายงาน และนํามาใชในการคนหาเอกสาร ตามลําดับ 
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 5.1.3  ผลการวิเคราะหประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา 
 กลุมตัวอยางขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไดรับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยสวนใหญทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น รองลงมาชวยใหการทํางานท่ีมรีายละเอยีดงายมากขึน้ และ
ใชในการติดตอกับหนวยงานอื่น อีกทั้งยังเพ่ิมความนาเชื่อถือ  
 ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานขอมูล  ขาวสาร โดยสวนใหญ
ชวยเพ่ิมพูนความรู และทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
รองลงมาเปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ  
 ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดคาใชจาย โดยสวนใหญ 
สามารถลดการใชอุปกรณสํานักงาน เชน โทรสาร โทรศัพท ฯลฯ รองลงมา คือ ลดการเดินทาง 
ไปตางพ้ืนท่ี เชน การไปประชุม  
 5.1.4  ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  พบวา 
 ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาปญหาดาน
ฮารดแวร คือ ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน เครื่องพิมพ อยูในระดับมาก รองลงมา
ปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ และ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูลาสมัย ตามลําดับ 
 ปญหาดานซอฟตแวร ทางดานซอฟตแวรท่ัวไป พบวา มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล 
มีคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมาปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ โปรแกรม 
การทํางานคนละ Version  เชน Microsoft word  และซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ีซับซอนใชงาน
ยาก ตามลําดับ 
 ปญหาดานซอฟตแวรท่ีใชเฉพาะในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา มีไวรัสทําลาย
โปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย และซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ีซับซอนใชงานยาก ตามลําดับ 
 ปญหาดานบุคลากร พบวา ผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ ไมได
รับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน และไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อโปรแกรม 
มีปญหา  ตามลําดับ 
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 ปญหาดานเครือขาย  พบวา ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน  
มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การรับและสงขอมลูมีความลาชา และปญหาเกี่ยวกับ
สัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยตํ่าลงมาตามลําดับ 
 ปญหาดานผูติดต้ังหรือผูใหบริการภายนอกองคกร พบวา มีความลาชาในการรอรับบริการ
ซอม และผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ การใหบริการไมท่ัวถึง และผูติดต้ังขาดความรูและประสบการณ มีคาเฉลี่ยต่ําลงมา
ตามลําดับ 
 ปญหาดานผูติดต้ังหรือผูใหบริการภายในองคกร พบวา ความลาชาในการรอรับบริการ
ซอม มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การใหบริการไมทั่วถึง และบุคลากรภายใน
หนวยงานไมสามารถแกปญหาเม่ือระบบขัดของ มีคาเฉลี่ยต่ําลงมาตามลําดับ  
 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
ตางกันมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน    
  ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน พบวา ตัวแปรที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม คือ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ ระดับชั้นยศ ตําแหนง 
และการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาราชการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการรับราชการ ระดับชั้นยศ ตําแหนง และการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตาง
กัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  สมมติฐานที่ 2  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
ตางกัน พบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอความคดิเห็นเกี่ยวกบัประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คือ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ตําแหนง และ
การอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาราชการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ 
ตําแหนง และการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05    
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 สมมติฐานท่ี 3  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีคุณลักษณะสวน
บุคคลตางกัน พบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ  คือ  การอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05    
   
5.2  การอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสาํนกังานปลดักระทรวง
กลาโหม  มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมกับคุณลักษณะสวนบุคคล 
  ความคิดเห็นของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง เนื่องดวยสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป สังคมเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วเปนยุคแหงเทคโนโลยี เพศชายและเพศหญิง 
ในปจจุบันมีหนาที่ความรับผิดชอบตอการทํางานเทาเทียมกัน จึงทําใหเพศชายและเพศหญิง  
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย หวังบุญชัย (2538) 
พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จําแนกตามสถานภาพทางดานเพศมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน และขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุตางกัน  
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยกลุมที่มีอายุ 41 - 50 ป มีเหตุผลในการใชเพ่ือดู
สรุปผลการทํางานของหนวยงาน วางแผนเชิงกลยุทธ ติดตอสื่อสาร และบันทึกขอมูล มากกวากลุม
อายุต่ํากวา 30 ป   สวนกลุมอายุ 51  - 60 ปใชเพ่ือดูขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ มากกวากลุมอายุ 31 – 
40 ป และกลุมอายุ 41 – 50 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงจันทร  เกษากิจ (2542) พบวา 
อาจารยสวนใหญนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการทํางาน  
การติดตอสื่อสาร และบันทึกขอมูล ตลอดจนการใชระบบเครอืขายคอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต และรับและสงขอมูลกับฝายงานอื่นๆ โดยมีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 วัน
ตอสัปดาห และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญเปนการใช
โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) เพ่ือทํารายงานและพิมพเอกสาร 
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รองลงมามีการใชโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer) และโปรแกรม Multimedia  (ดูหนัง  
ฟงเพลง) ตามลําดับ  
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวาขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี  เนื่องจากเปนธรรมดาท่ีผูท่ีมีการศึกษาสูงสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดงายกวา และ
นําไปพัฒนาความรู ความสามารถ และความกาวหนาในการปฏิบัติงานมากกวาขาราชการท่ีมีระดับ
การศึกษานอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย หวังบุญชัย (2538) พบวา บุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาหรือมีประสบการณทางดานสัมมนา การดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตาง
กัน จะมีพฤติกรรมการใชอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันตามไปดวย  
โดยมีเหตุผลในการใชเพ่ือดูสรุปผลการทํางานของหนวยงาน วางแผนเชิงกลยุทธ ติดตอสื่อสาร 
บันทึกขอมูล ดูขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ ตลอดจนการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือคนหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และรับและสงขอมูลกับฝายงานอื่นๆ โดยมีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยสวน
ใหญเปนการใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) เพ่ือทํารายงานและ
พิมพเอกสาร รองลงมามีการใชโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer) และโปรแกรม 
Multimedia  (ดูหนัง  ฟงเพลง) ตามลําดับ  
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระยะเวลาการรับราชการตางกัน มีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยกลุมท่ีมีระยะเวลาการรับราชการ 21 - 30 ป มีเหตุผลในการ
ใชเพ่ือดูสรุปผลการทํางานของหนวยงาน วางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือดูขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ  
การวิจัยและคนหาขอมูล มากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาการรับราชการไมเกิน 10 ป ตลอดจนการใช
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสั่งพิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ โดยมีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห และใชโปรแกรม Chat (MSN, Video Conference) ในการปฏบัิตงิาน 
โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสบ สุระพินิจ (2543) พบวา ผูมีประสบการณการทํางานแตกตาง
กัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน คือ บุคลากรผูมีประสบการณการทํางาน 16 ปขึ้นไป 
มีการใชซอฟตแวรนอยกวา บุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางาน 6-10 ป    
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมกลุมที่มีชั้นยศ รอยตร ี– รอยเอก, พันตรี – พันเอก และ พันเอก 
(พิเศษ) – พลตร ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากลุมท่ีมีชั้นยศ สิบตร ี- สิบเอก โดยมีเหตุผล
ในการใชเพ่ือดูสรุปผลการทํางานของหนวยงาน วางแผนเชิงกลยุทธ ติดตอสื่อสาร บันทึกขอมูล  
ดูขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสาร 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


99 
 

ตลอดจนการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือเรียกใชหรือดูขอมูลจากเคร่ืองอื่น คนหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต และรับและสงขอมูลกับฝายงานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี  ศรีสุข 
(2546) พบวา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปในการบริหารมากกวารอยละ 60 และครอบคลุม
เกือบทุกงานในเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารนั้น โดยกลุมท่ีมีชั้นยศ รอยตร ี
– รอยเอกมีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญเปนการใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Access) เพ่ือทํารายงานและพิมพเอกสาร รองลงมามีการใชโปรแกรม Web Browser 
(Internet Explorer) และโปรแกรม Multimedia  (ดูหนัง  ฟงเพลง) ตามลําดับ  
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมกลุมท่ีมีตําแหนงระดับผูบริหารมีเหตุผลในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือดูขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ เพื่อการวิจัยและคนหาขอมูล และบันทึกขอมูล มากกวา
กลุมท่ีมีตําแหนงต่ํากวาระดับผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา บุญเรือง (2540) พบวา 
ผูหญิงและผูชาย มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกัน เมื่อจําแนกพฤติกรรมตาม 
ตําแหนงงาน และองคกรธุรกิจ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชล ี ศรีสุข (2546) พบวา มีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปในการบริหารมากกวารอยละ 60 และครอบคลุมเกือบทุกงานในเรื่อง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารนั้น 
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมกลุมที่เคยเขารับ 
การอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเหตุผลในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือดูขอมูล 
ท่ีใชในการตัดสินใจ การวิจัยและคนหาขอมูล การนําเสนอผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังเผยแพร
ขอมูลขาวสาร การบันทึกขอมูลและการติดตอสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย หวังบุญ
ชัย (2538) พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทางดานสัมมนา การดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการใชอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
แตกตางกันตามไปดวย ตลอดจนการใชระบบเครอืขายคอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลทางอนิเทอรเนต็ 
สั่งพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ การรับและสงขอมูลกับฝายงานอื่น ๆ โดยมีความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 วันตอสัปดาห และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
โดยสวนใหญเปนการใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) โปรแกรม
แผนที่สถานการณรวม และโปรแกรมคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ เพ่ือนําเสนอผลงาน 
คนหาเอกสาร และการประชาสัมพันธ 
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 5.2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสวนบุคคล  
  เนื่องจากในยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน  หรือยุคโลกาภิ วัตนนี้  ความรูทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว และดวยความสลับซับซอนในการ
ปฏิบัติงานทั้งในดานบุคลากร และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการปฏิบัติงานทําใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งประโยชนท่ีไดรับ
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน คือ ชวยจัดระบบการทํางาน (Organizer) ใหสะดวก
และคลองตัวตอการปฏิบัติงาน และนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ ทําใหการปฏิบัติงานยุคใหมมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สงผลใหสามารถลดคาใชจายลงได เชน การเดินทางไปประชุมตางพ้ืนท่ี  
  เชนเดียวกับขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศาตรา   
ขันทปราบ (2545) พบวา ในการใชและการนําเสนอผลงานระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนอยูในปจจุบัน
นั้นในการประมวลผลของการทําสารสนเทศ  เม่ือขอมูลมีมากและสลับซับซอนขึ้น จึงไดนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการทํางาน ดวยคุณสมบัติท่ีวา คอมพิวเตอรมีความรวดเร็วในการทํางาน มีความ
นาเชื่อถือ ถูกตองแมนยําในการคํานวณ เก็บขอมูลมาก ๆ โดยกลุมท่ีมีอายุ 51 - 60 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเพิม่ประสิทธภิาพในการทํางานชวยให
การทํางานท่ีมีรายละเอียดทํางานงายมากขึ้น ใชเปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงานและ 
ใชในการติดตอกับหนวยงานอื่นมากกวากลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป และกลุมอายุ 31 - 40 ป ซึง่กลุมท่ีมี
อายุ 31 - 40 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คอื สามารถนําขอมลูไปใชในการตัดสินใจ มากกวากลุมอายตํุ่ากวา 30 ป 
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมขาราชการท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เนื่องจากผูที่มี
ภูมิปญญาความคิด โดยพัฒนาคุณภาพของกําลังพลในดานความรูความสามารถ เสริมสรางระบบใหมี
ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนคลองตัวสูง  สามารถพัฒนาศักยภาพท้ังของตนเอง และหนวยงาน  
ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวดเร็วและนาเชื่อถือ ประกอบกับการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยจะทําให
ทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ชวยลดขอผิดพลาดใหนอยลง 
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รวมถึงลดเวลาและการใชอุปกรณสํานักงาน เชน โทรสาร โทรศัพท ฯลฯ สงผลดีตอตนเองและ
หนวยงานใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น   
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระยะเวลาการรับราชการตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีวางไว ยกเวนกลุมท่ีมีระยะเวลาการรับราชการ 21 - 30 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจมากกวา กลุมท่ีมีระยะเวลาการรับ
ราชการไมเกิน 10 ป 
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมกลุมท่ีมีชั้นยศ รอยตรี – 
รอยเอก, พันตรี – พันเอก และ พันเอก (พิเศษ) – พลตร ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ชวยใหการทํางานเปนทีม และการ
ทํางานท่ีมีรายละเอียดเปนไปไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยใชเปนแหลงขอมูลหรือประกอบการ
ปฏิบัติงาน การเพ่ิมพูนความรู สามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ และชวยลดคาใชจายลงได 
เชน การเดินทางไปประชุมตางพ้ืนที่ มากกวากลุมท่ีมีชั้นยศ สิบตรี - สิบเอก และกลุมท่ีมีชั้นยศ  
รอยตรี – รอยเอก กับกลุมที่มีชั้นยศพันเอก (พิเศษ) – พลตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูล การติดตอกับหนวยงานอื่น และ 
เพ่ิมความนาเชื้อถือ มากกวากลุมท่ีมีชั้นยศ สิบตร ี– สิบเอก รวมถึงกลุมท่ีมีชั้นยศ พันเอก (พิเศษ) – พลตร ี 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดระบบการทํางาน 
(Organizer) และลดคาใชจายลงได  เชน ลดการใชอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ, โทรศัพท  
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตําแหนงตางกัน  โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาความ
แตกตางในรายคูแลว พบวา  ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมท่ีมีตําแหนงระดับผูบริหารกับกลุมที่มี
ตําแหนงตํ่ากวาระดับผูบริหาร  
  ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
โดยกลุมท่ีเคยเขารับการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน 
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานสามารถชวยใหการ
ทํางานเปนทีมเปนไปไดงายขึ้น ลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูล ทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ 
และชวยใหการทํางานท่ีมีรายละเอียดงายมากขึ้น มากกวากลุมท่ีไมเคยเขารับการอบรมความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสวนบุคคล  
  ดวยความสลับซับซอนในการปฏิบัติงานท้ังในดานบุคลากร และเครื่องมือตาง ๆ  
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานยุคใหมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ความลาสมัยอาจเกิดไดกับ 
ทุกคนท่ีมิไดติดตามความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ  และเทคนิคตาง ๆ  
ในการปฏิบัติงานก็จะทําใหตกอยูในสภาวะท่ีไมสามารถพัฒนาไดหรือตามไมทันตอสภาพแวดลอม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะในยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดนนั้น ความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ  
เปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กองทัพจึงควร
สงเสริมกําลังพลใหมีความรูมากยิ่งขึ้น ท้ังในดานการทหารและอื่น ๆ  เมื่อกําลังพลมีความรู ทักษะมากขึ้น
ประสิทธิภาพของหนวยก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น การจะพัฒนากองทัพใหเปนกองทัพท่ีกะทัดรัด ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด ดังนั้น การตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนา 
“เทคโนโลยีสารเทศ” และ “งบประมาณ” ท่ีจํากัด สงผลใหโดยภาพรวมขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
ท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ยกเวนขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมท่ีมีการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันโดยกลุมที่เคยเขารับการอบรมความรู 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานปญหาฮารดแวร คือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย และปญหาท่ีตามมา คือ 
ปญหาดานซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานที่ซับซอนใชงานยาก และซอฟตแวรที่ใชงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการทํางานเกิดความลาชา ไมสามารถตอบสนองผูบังคับบัญชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งปญหาดานผูตดิต้ังหรือผูใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคลากร
ในหนวยงานไมสามารถแกปญหาไดเม่ือระบบขัดของ มากกวากลุมท่ีไมเคยเขารับการอบรมความรู 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 5.3.1.1  ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหนวยงาน 
ท่ีดูแลระบบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน เพ่ือสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากระบบ
สารสนเทศไดอยางทันทวงที เพราะจะชวยใหการติดตาม ประเมินผลไดอยางเปนระบบ รวมท้ัง 
การใชขอมูลอยางปลอดภัย 
 5.3.1.2 ควรเพ่ิมงบประมาณในการดูแลระบบการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมใหครอบคลุมกับความตองการในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไว เพราะสามารถพัฒนาระบบใหทันสมัย ทันตอเหตุการณและปฏิบัติอยางจริงจัง สราง
ความตระหนักใหกับบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหคุมคากับการลงทุน 
 5.3.1.3 สงเสริม  พัฒนา สรางกระบวนการทํางาน และระบบการทํางานตาง ๆ  
ขององคกรใหอยูในระบบอิเล็กทรอนิกสอยางจริงจัง สามารถใชงานไดรวดเร็ว ทันเวลา เพ่ือให
บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพท้ังของตนเอง และหนวยงานนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลอยาง
แทจริง 
 5.3.2  ขอเสนอแนะดานปฏิบัติการ  
 5.3.2.1   จากผลการศึกษา พบวา ผู ท่ีสามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไมเพียงพอ และไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน จึงทําใหไมสามารถแกปญหา
เบ้ืองตนไดเม่ือโปรแกรมมีปญหา ดังนั้น ควรสนับสนุนใหขาราชการมีโอกาสเขารับการอบรมในหลักสูตร 
ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง  รวมท้ังควรสนับสนุนใหมีการเรียนรูกันภายในองคกร 
เพ่ือใหบุคลากรเกิดความชํานาญ มีทักษะสามารถแกไขปญหาเบื้องตนไดเอง ทําใหการปฏิบัติงาน 
มีความคลองตัวมากขึ้น  
 5.3.2.2  จากผลการศึกษา พบวา เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย ดังนั้น ควรปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา และประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
องคกรไดรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 5.3.2.3   จากผลการศึกษา พบวา มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล และซอฟตแวรท่ีใช
งานมีการเปลี่ยนแปลงบอย ดังนั้น ควรสนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ เชน โปรแกรม
ปองกันไวรัส โปรแกรมไมโครซอฟท เปนตน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในเร่ืองความปลอดภัยของขอมูล โดยอัพเดทโปรแกรมใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง  
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 5.3.2.4  จากผลการศึกษา พบวา การรับสงขอมูลมีความลาชา และปญหาเกี่ยวกับ
สัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล ดังนั้น ควรพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถทํางานไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
   5.3.2.5  จากผลการศึกษา พบวา ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณที่จําเปน และเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย ดังนั้น ควรพัฒนาระบบขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ
สารสนเทศเครือขาย ระบบภูมิสารสนเทศ และอุปกรณคอมพิวเตอรใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 
 5.3.2.6  จากผลการศึกษา พบวา มีความลาชาในการรอรับบริการซอม และผูใหบริการ 
มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ และบุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหาเม่ือระบบ
ขัดของ ดังนั้น ควรพฒันาศักยภาพของบุคลากรในดานการบริหารจัดการขอมูล ใหสามารถใชงาน
รวมกันได     
                      
 5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 5.3.3.1  จากผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระท่ีใชศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แตถามี
การศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม  ฯลฯ  ท้ังนี้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 5.3.3.2  จากผลการศึกษา พบวา การวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในแตละดาน  
แตควรมีการศึกษา หรือทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะไดขอมูลที่มี
ความละเอียด และเจาะลึกลงไปในแตละดาน 
 5.3.3.3 จากผลการศึกษา พบวา  ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในขั้นตน ดังนั้น  
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานในกระทรวงกลาโหมกับ
หนวยงานเอกชน ซึ่งจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนและมีความหลากหลายเพ่ือนําไปสูการวางแผน
พัฒนาองคกรในระดับตอไป  
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แบบสอบถาม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่องานวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร 
 สวนท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสํานกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

สวนท่ี 4 ประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสาํนกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 
สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ เปนแนวทางพัฒนาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคําตอบของทานมีความสําคัญตอการวิจัย 
ครั้งนี้เปนอยางย่ิง ขอมูลท่ีไดรับจากทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆ ตอการทํางานของทาน  
และขอรับรองวาขอมูลที่ไดนั้นผูวิจัยจะนําไปใชประโยชนเพ่ือการวิจัยเทานั้น ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการศกึษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง มา ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที ่................... 
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สวนท่ี 1  ลักษณะทั่วไปทางประชากร 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย P ลงในชอง (   ) หรอืเตมิขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

1. เพศ 
1.        ชาย  2.         หญิง 
 

2. อาย…ุ……….ป   
 

3. ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด 
1.         ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  
2.         ระดับปริญญาตรี     
3.         สูงกวาระดับปริญญาตร ี
 

4. ระยะเวลาในการรับราชการ................ป 
 

5. ชั้นยศ 
 1.        ส.ต.-ส.อ. 2.       จ.ส.ต.-จ.ส.อ.     3.      ร.ต.-ร.อ. 

  4.        พ.ต.-พ.อ. 5.       พ.อ.(พ) -พล.ต. 
 

6. ตําแหนงหนาท่ีของทานจัดเปนตําแหนงในระดับผูบริหาร (หัวหนาแผนกขึ้นไป) หรือไม 
1.        ใช  2.         ไมใช 
 

       7.   ทานเคยเขารับการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 
1.         เคย  2.         ไมเคย 
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สวนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย P ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  
   

รายการ การใช 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมเคยใช 

1. เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช      
1.1  ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่วัตถปุระสงคใด 
       1.1.1  เพ่ือดสูรปุผลการดําเนินงานของหนวยงาน       
       1.1.2  เพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ       
       1.1.3  เพ่ือดูขอมูลทีใ่ชในการตัดสินใจ       
       1.1.4  เพ่ือการวิจัยและคนหาขอมูล       
       1.1.5  เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการ       
       1.1.6  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร       
       1.1.7  เพ่ือบันทึกขอมลู              
       1.1.8  เพ่ือการติดตอสือ่สาร       
       1.1.9  เพ่ือทํารายงานตางๆ       
       1.1.10  เพ่ือความบันเทิง       
1.2  ทานใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมเพ่ือ 

 

      1.2.1  เรียกใชหรือดูขอมูลจากเครือ่งอืน่       
      1.2.2  เรียกใชโปรแกรมตางๆ จากเครือ่งเซิรฟเวอร       
      1.2.3  บันทึกขอมูลไวในเคร่ืองเซิรฟเวอร       
      1.2.4  คนหาขอมูลทางอนิเทอรเน็ต       
      1.2.5  ดาวนโหลดโปรแกรมทางอินเทอรเนต็       
      1.2.6  สัง่พิมพเอกสารทางเครือ่งพิมพ       
      1.2.7  รบัและสงขอมูลกบัฝายงานอืน่ๆ       
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รายการ 
การใช 

มากที่สุด 
(ทุกวัน) 

มาก 
(4-5 วัน) 

ปานกลาง 
(3 วัน) 

นอย 
( 2 วัน) 

นอยที่สุด 
(1 วัน) 

ไมเคยใช 
(0 วัน) 

2. ลักษณะการใช      
  2.1 ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของทาน 
ตอสัปดาห  

      

  2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทานใชในการปฏิบตัิงาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมเคยใช 

2.2.1 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)       
       2.2.2  Multimedia  (ดูหนัง, ฟงเพลง)       
       2.2.3  Web Browser (Internet Explorer)       
       2.2.4  Chat (MSN, Video Conference)       
       2.2.5  โปรแกรมสืบคนเอกสารของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

      

       2.2.6 โปรแกรมออกท่ีหนงัสอื ของสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

      

       2.2.7 โปรแกรมแผนท่ีสถานการณรวม       
       2.2.8โปรแกรมคํานวณบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการ 

      

  2.3  ทานนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดานใด      
       2.3.1  ทะเบียนบุคลากร       
       2.3.2  บัญชี, การเงิน       
       2.3.3  พัสดุ, ครภุณัฑ, เวชภัณฑ       
       2.3.4  จัดพิมพเอกสาร       
       2.3.5  รายงาน       
       2.3.6  นําเสนอผลงาน        
       2.3.7  คนหาเอกสาร       
       2.3.8  การประชาสัมพันธ       
       2.3.9  การประชุมทางไกล       
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สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย P ในชองท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

ปญหาและอุปสรรค ระดับของปญหาและอุปสรรค 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปญหาดานฮารดแวร      
  1.1  จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ      
  1.2  ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน   
     เครือ่งพิมพ 

     

  1.3  อุปกรณใชงานยากและซับซอนเกนิไป      
  1.4  เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย      
  1.5  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมอียูลาสมัย      
2. ปญหาดานซอฟตแวร      
  2.1 ซอฟตแวรท่ัวไป   
     2.1.1  ซอฟตแวรมีลกัษณะการทํางานทีซ่ับซอน 
ใชงานยาก 

     

     2.1.2  ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปลีย่นแปลงบอย      
     2.1.3  ระบบปฏิบัตกิาร Windows ใชงานไมได      
     2.1.4  มีไวรัสทาํลายโปรแกรมและขอมูล      
     2.1.5  โปรแกรมการทํางานคนละเวอรชัน่ (Version)  
 เชน Microsoft word 

     

  2.2 ซอฟตแวรท่ีใชเฉพาะในสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

 

     2.2.1  ซอฟตแวรมีลกัษณะการทํางานทีซ่ับซอน 
ใชงานยาก 

     

     2.2.2  ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปลีย่นแปลงบอย      
     2.2.3  มีไวรสัทําลายโปรแกรมและขอมูล      
3. ปญหาดานบุคลากร     
  3.1  ขาดความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ      
  3.2  ขาดความรูดานฮารดแวร      
  3.3  ขาดความรูดานการใชโปรแกรม      
  3.4  ขาดความรูดานเครือขายคอมพิวเตอร      
  3.5  ไมสามารถแกปญหาเบือ้งตนได เม่ืออุปกรณตอ
พวงขัดของ 
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ปญหาและอุปสรรค ระดับของปญหาและอุปสรรค 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

   3.6  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเม่ือโปรแกรมม ี
ปญหา 

     

  3.7  ไมเขาใจคําสั่งและคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีปรากฏ 
บนจอคอมพิวเตอร 

     

  3.8  ไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน      
  3.9  ผูท่ีสามารถใหคาํปรึกษาดานการใชเทคโนโลยี   
สารสนเทศมีไมเพียงพอ 

     

4. ปญหาดานเครือขาย      
  4.1  ปญหาเกีย่วกับสญัญาณไมตอเนือ่งขณะคนหาขอมูล      
  4.2  ระบบเครอืขายอินเตอรเนต็ทีใ่ชมีความเร็วตํ่า      
  4.3  เซริฟเวอรขดัของบอย ไมสามารถติดตอได      
  4.4  ขาดบุคลากรในการดแูลระบบเครอืขายในหนวยงาน      
  4.5  การรับและสงขอมูลมีความลาชา      
5. ปญหาดานผูติดต้ังหรือผูใหบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  5.1  ผูตดิต้ังหรอืผูใหบริการภายนอกองคกร 
    5.1.1  การใหบริการไมท่ัวถึง      
    5.1.2  ความลาชาในการรอรับบรกิารซอม      
    5.1.3 ผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ      
    5.1.4  ผูติดต้ังขาดความรูและประสบการณ      
   5.2 ผูติดต้ังหรือผูใหบริการภายในองคกร  
    5.2.1  การใหบริการไมท่ัวถึง      
    5.2.2  ความลาชาในการรอรับบรกิารซอม      
    5.2.3  บุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหา 
เม่ือระบบขดัของ 

     

    5.2.4   ผูตดิต้ังขาดความรูและประสบการณ      
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สวนท่ี 4 ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย P ในชองท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

ประโยชน ระดับประโยชน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ทานไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
      1.1  ชวยใหการทํางานเปนทีมเปนไปไดงายขึน้      
      1.2  ลดความซ้ําซอนในการเกบ็ขอมูล      
      1.3  ชวยใหการทํางานที่มีรายละเอียดงายมากขึ้น      
      1.4  ใชในการติดตอกับหนวยงานอืน่      
      1.5  ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น      
      1.6  เพ่ิมความนาเชือ่ถอื      
      1.7  จัดระบบการทํางาน (Organizer)      
   2.  ดานขอมูล, ขาวสาร  
      2.1  เปนแหลงขอมูลหรอืประกอบการปฏิบัติงาน      
      2.2  เพ่ิมพูนความรู      
      2.3  ทราบขาวสารและเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

     

      2.4  นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ      
   3.  ลดคาใชจาย         
      3.1 ลดการใชอุปกรณสํานกังาน เชน กระดาษ, 
โทรศัพท ฯลฯ       

     

      3.2 ลดการเดินทางไปตางพ้ืนที่ เชน การไปประชุม      
 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากรสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 
     
     
     
     
     
     

 
-------  ขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ------- 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชือ่-นามสกุล รอยโท ธนกฤต  ตีระแพทย  
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศลิปศาสตรบัณฑติ คณะนเิทศศาสตร  
   มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ปการศกึษา 2549 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ประจําแผนกอาเซียน 2 กองอาเซียน สํานกังาน
 นโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบาย 
 และแผนกลาโหม  กระทรวงกลาโหม 
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