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การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การรบัรู้และทศันคติของประชาชนจงัหวดั

สงขลาทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณโดยการสุ่มอย่างง่าย
กบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มคี่าความเชื่อมัน่ .95 และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใช้วธิกีารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่6 และรายไดต้่อเดอืน 10.001-20,000 บาท ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรู้และ
ทศันคต ิพบว่า การรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การเรยีน การสอนจากสถาบันการศกึษา และการอบรมหรอืสมัมนา สื่อโทรทศัน์ สื่อวทิยุ เวบ็
ไซสส์ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ สือ่ออนไลน์ เช่น Facebook YouTube และการศกึษาดูงาน
ทัว่ไป ส าหรบัการรบัรู้และทศันคต ิภาพรวมจดัอยู่ในระดบั มากที่สุด พบว่า สามารถปรบัปรุง
การปฏิบัติงานให้เป็นแบบนวัตกรรมได้ ทางด้านประสิทธิภาพ สตง , การด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ทางดา้นประสทิธผิล สตง , ด าเนินการส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ทางดา้นประหยดั สตง, มหีน้าทีค่วบคุมดูแลตดิตามการใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิท า
ให้หน่วยงานของรฐัมกีารใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องช่วยให้เกดิการประหยดังบประมาณ 
ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิาน การด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา 
ในทางบวกกบัทางดา้นประสทิธภิาพ ทางดา้นประสทิธผิล ทางดา้นประหยดั ยอมรบัสมมตฐิาน
ทัง้หมด 
 
ค าส าคญั: การรบัรู ้ทศันคต ิประชาชนจงัหวดัสงขลา ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study, Perceptions and Attitudes of the People of Songkhla 
Province Towards State Audit Office of the Kingdom of Thailand, This was a simple 
quantitative research study by simple randomization with a sample of 400 people in the 
Songkhla area, The data is an estimation scale type query, The confidence value was 
.95 and the data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing, The results showed that The personal factors of the respondents found 
that the respondents were female, Age between 31-40 years old, marital status, education 
level at Secondary School Year 6 and monthly income 10.001-20,000 baht, Comments 
on perceptions and attitudes, It was found that the perception of information about the 
State Audit Office of the Kingdom of Thailand through various channels were learning 
and teaching from educational institutions, And training or seminars, television media, 
radio media, web size, State Audit Office of the Kingdom of Thailand, online media such 
as Facebook, YouTube, and general education trips, For perception and attitude Overall, 
it was rated at the highest level, It was found that operations could be improved to be 
innovative, In terms of SAO efficiency, the operation of the State Audit Office of the 
Kingdom of Thailand In terms of effectiveness, SAO has achieved the goal, On the 
economical side, SAO is responsible for controlling and monitoring the use of the national 
budget, enabling government agencies to properly spend the budget, helping to save the 
budget, For hypothesis testing, The operation of the State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand positively in terms of efficiency in terms of effectiveness on the economical side 
accept all assumptions. 
 
Keywords: Perception, Attitude, People of Songkhla Province, State Audit Office of the 
Kingdom of Thailand 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การตรวจเงนิแผ่นดนิในประเทศไทย เริม่ขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา พระราชบญัญตัสิ าหรบักรมพระคลงัมหาสมบตัแิล
ว่าดว้ยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบกิเงนิส่งเงนิ จุลศกัราช 1237 ขึน้ในวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2418 ใน
ปี พ.ศ. 2476 รฐัสภาไดต้ราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2476 
นับเป็นกฎหมายตรวจเงนิแผ่นดนิฉบบัแรกภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมหีลวง
ด ารอิศิรานุวรรต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิคนแรก ต่อมามกีารเปลีย่นชื่อเป็น 
ส านกังานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีใน ปี พ.ศ. 2495 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2515 ย้ายไปขึ้นตรงกบันายกรฐัมนตรีไทย จากนัน้ได้มกีารตราพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 พร้อมทัง้ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจาก ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็น ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ การรบัรู้ด้านการสื่อสารของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ มกีารเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่โดยเป็นหน่วยงานของรฐับาล ซึ่ง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดใหเ้ป็นองคก์รตรวจสอบอสิระและเป็น
กลาง ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และการรบัรู้ด้าน
การสื่อสารของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ โดยให้เสนอรายงานผลการปฏบิตังิานต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตร ีตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2561 ในเวลาต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ไดแ้ก่ 
หน่วยรบัตรวจ คอื กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการสว่นภูมภิาค หน่วยงานราชการส่วน
ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั หน่วยงานทีไ่ด้รบัเงนิอุดหนุนหรอืกจิการ ทีไ่ดร้บัเงนิ
หรอืทรพัย์สนิจากหน่วยงานขา้งต้น และหน่วยงานอื่นใดหรอืกจิการไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐัที่
กฎหมายก าหนดให ้ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูต้รวจสอบ สว่นผูร้บัตรวจ หวัหน้าส่วน
ราชการ หรอื หวัหน้าหน่วยงานผู้รบัผดิชอบการปฏิบตัิราชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบั
ตรวจ และการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจบญัช ีการรบั การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รกัษา การบรหิารเงนิ ทรพัยส์นิ ประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจ ทีไ่ดม้าจากเงนิงบประมาณ เงนิ
นอกงบประมาณ เงนิกู้ เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค เงนิช่วยเหลอืจากแหล่งเงนิใน หรอืต่างประเทศ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีส าหรบัเจา้หน้าทีต่รวจสอบ เพือ่น าไปสูก่ารก ากบัดแูลและการบรหิาร
การเงนิการคลงัของรฐัในภาพรวมของประเทศให้มปีระสทิธิภาพยิง่  (ส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ, 2564). 

นอกจากนี้แลว้การปฏบิตัภิารกจิของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ยงัตอ้งยดึ
หลกัการบรหิารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คอื การรบัรู้ด้านการสื่อสารการปฏิบตัิ
ราชการที่มเีป้าหมายเพื่อให้เกดิความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน ความสงบและ
ปลอดภยัของสงัคมสว่นรวม และประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
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ที่จะก าหนดภารกิจของส่วนราชการ สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรฐั และแนวนโยบายของ
รฐับาล จงึต้องปฏบิตัโิดยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ต้องศกึษาวเิคราะห์
ผลด ีและผลเสยีใหค้รบถ้วน หากภารกิจใดมผีลกระทบต่อประชาชนหรอืพบปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานใหร้บัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และตระหนกัถงึประโยชน์สว่นรวมทีจ่ะได้รบั 
เพื่อให้ประชาชนได้รบัการอ านวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการ ซึ่งทุก
ลกัษณะงานมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนัทัง้หมด แต่ในพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้
เขา้ใจว่าผูร้่างกฎหมายตอ้งการทีจ่ะใหมุ่้งเน้นดา้นการตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการ
ใช้จ่ายเงนิแผ่นดินให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม โดยปกติ การรบัรู้ด้านการสื่อสารของส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) กจ็ะต้องรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีใหแ้ก่รฐัสภาเป็นประจ าทุก
ปีอยู่แล้ว แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ได้เน้นย ้าให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการใชจ่้ายเงนิของหน่วยงานราชการต่างๆ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรบัรู้ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อ
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) และทศันคตทิีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) 
จงัหวดัสงขลา อนัไดแ้ก่ การตรวจสอบการเงนิ (Financial Audit) การตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance Audit) เพื่อให้สามารถมคีวามเข้าใจต่อการรบัรู้และทศันคต ิเพื่อเป็น
ขอ้มูลในการปรบัปรุงช่องทางและขอ้มูลที่จะใชใ้นการสื่อสารต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาผลงานและการปฏบิตังิานใหต้รงตามเป้าหมายของส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) 
ในการบรหิารจดัการเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มตี่อการรบัรู้ด้านการสื่อสารของส านักงานการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 

4. เพื่อศึกษาการรบัรู้ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่ส่งผลต่อทศันคติต่อส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูต้่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ต่างกนั 
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2. การรบัรูด้า้นการสื่อสารทีต่่างกนัมผีลต่อทศันคตติ่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ต่างกนั 

3. ปัจจยัสว่นบุคคลทีต่่างกนัมผีลต่อทศันคตติ่อส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. เนื้อหาของการวจิยั (Research Content) โดยผู้วจิยัได้ก าหนดการศกึษาการรบัรู้
และทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ประกอบด้วย
ขอ้มูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรบัรู้ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ และด้านทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ 

2. ประชากร (Population) โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑป์ระชากร โดยใชก้ลุ่มประชาชน
จงัหวดัสงขลาทีม่อีายุตัง้แต่ 18 - 75 ปี  

3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยผู้วิจยัได้น าข้อมูลจ านวนประชากรของ
จงัหวดัสงขลาจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย โดยปัจจุบันจ านวนประชากรในจงัหวดัสงขลามี
จ านวน 873,545 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2564). ดงันัน้การวิจยัครัง้นี้จึงทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยการค านวณขนาดตัวอย่างใช้สูตร Taro Yamane ได้จ านวนกล่ม
ตัวอย่าง 399.81 คน หลังจากนัน้น าไปค านวณค่าความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
และบวกเพิม่จากจ านวนร้อยละ 15 เท่ากบั 400 คน ดงันัน้รวมกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ทัง้สิ้น 400 คน และหลังจากนั ้นผู้วิจัยน าไปใช้โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) (พฤทธส์รรค ์สุทธไิชยเมธ,ี 2563). 

4. วธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ าเภอ 16 อ าเภอ อ าเภอละ 25 คน ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงสงขลา อ าเภอ
สทงิพระ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทว ีอ าเภอเทพา อ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอระโนด อ าเภอกระแส
สนิธุ์ อ าเภอรตัภูม ิอ าเภอสะเดา อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม อ าเภอควนเนียง อ าเภอบาง
กล ่า อ าเภอสงิหนคร และอ าเภอคลองหอยโขง่ (ส านกังานสถติแิห่งชาติ, 2563). 

5. ระยะเวลาส าหรบัการท าวิจยัครัง้นี้ตัง้แต่เดือนสงิหาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 
2565 

6. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
ดา้นขอ้มลูประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได ้และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การสือ่สารใหป้ระชาชนรบัรูก้ารตรวจสอบ
เพื่อช่วยให้ประเทศชาตใิช้จ่ายเงนิงบประมาณไปอย่างชาญฉลาด (Helping the nation spend 
wisely) (เตมิศกัดิ ์คทวณิช, 2556). และทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ 
ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, (2562). ได้ให้ความหมายของการรบัรู้ว่า เป็นการกระท า

ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากการรบัรูข้องบุคคลต่อสถานการณ์นัน้ บุคคลเรยีนรูโ้ดยผ่านประสาท
สมัผสัทัง้หา้ ไดแ้ก่ การเหน็ การไดย้นิ การไดก้ลิน่ การสมัผสั และการลิม้รส 

พาสนา จุลรตัน์, (2563). ไดใ้หค้วามหมายของการรบัรูว้่า เป็นการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพจงึ
ขึน้อยู่กบัสิง่เรา้และปัจจยัการรบัรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ ซึ่งปัจจยัการรบัรูป้ระกอบดว้ยประสาทสมัผสั และ
ปัจจยัทางจติวทิยา คอื ความรูเ้ดมิ เจตคต ิและความตอ้งการ เป็นตน้  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

แกะด า บณัฑติทราม, (2563). ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า เป็นความรู้สกึทาง
อารมณ์และววิฒันาการด้านความชอบหรอืไม่ชอบของมนุษย์ นอกจากนี้ การแสดงออกจึงมี
แนวโน้มทีแ่สดงถงึนิสยัหรอืความคดิบางอย่างได ้ทศันคตจิะเป็นตวัการท าใหม้นุษยอ์ยู่ในกรอบ
ของความชอบหรอืไม่ชอบต่อนิสยัอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการขบัเคลื่อนเขา้หาหรอืหนีห่างจากสิง่
นัน้ แกนกลางของความรูส้กึชอบและไม่ชอบของบุคคลกลุ่ม ประสบการณ์ สิง่ของรวมทัง้ความ
คดิเหน็ทีม่องไม่เหน็ 

เฌอมาณย ์รตันพงศ์ตระกูล, (2559). ไดใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัทศันคตวิ่าอาจเกดิจาก
สิง่ต่าง ๆ เช่น ทศันคตเิกดิจากการเรยีนรูเ้ดก็จะไดร้บัการอบรมสัง่สอน เกี่ยวกบัวฒันธรรมและ
ประเพณีจากบดิามารดาทัง้ ทางตรงและทางออ้มตลอดจนไดเ้หน็แนวปฏบิตัขิองบดิามารดาแลว้
รบัมาปฏบิตัติามต่อไป เกดิจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คอื แยกไดว้่าสิง่ใด
ดสีิง่ใดไม่ด ีเกดิจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมทีศันคติ
ไม่ดกีบัการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์เพราะสอบตกและได้รบัการลงโทษจากครูเป็นประจ าแต่บาง
คนกลบัชอบวชิานี้เพราะได้คะแนนด ีได้รบัค าชมจากครูเสมอ และเกดิจากการเลยีนแบบหรอื
การรบัเอาทศันคติของคนอื่นมาเป็นของตนเช่นเด็กอาจรบัทศันคติจากบิดา มารดาหรือผู้ที่
ตนเองชื่นชอบมาเป็นทศันคตขิองตนได ้
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั 3 Es (Effectiveness , Efficiency , Economy) 

Covey, Stephen R, (2016). ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการประเมนิ ผู้ด าเนินการ คอื 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลราชการ การตดิตามและประเมนิผลนี้กบัโครงการต่างๆ
ด้วย แน่นอนว่าการด าเนินงานโครงการทุกโครงการที่ใช้งบประมาณทุกประเภท งบประมาณ
แผ่นดินจะต้องได้วดัการตรวจประเมิน ส่งผลไปยังหลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่ 
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั ไดแ้ก่ 1) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถงึ การ
ปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไว ้เป็นไปตามขัน้ตอนและกระบวนการ มปัีญหาและอุปสรรคอย่างไร
ในขณะด าเนินการก็สามารถปรบัปรุงแก้ไขได ้มปีระสทิธภิาพเน้นไปทีก่ระบวนการ (Process) 
การใช้กลยุทธ์และเทคนิควธิีต่าง ๆ ที่ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์มากที่สุด  2) หลกัประสทิธิผล 
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(Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะเพิม่ขึน้ รวมทัง้การค านึงถงึประโยชน์
ทีไ่ดร้บั อย่างไรกต็ามมกัใชค้ าสองค านี้ควบคู่กนัคอืมปีระสทิธภิาพและ ประสทิธผิล และ 3) หลกั
ประหยดั (Economy) หมายถงึ การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย การใช้ก าลงัหรอืแรงงานน้อย 
โดยไม่ต้องเพิม่ทรพัยากรทางการบรหิาร แต่ไดผ้ลผลติตามทีค่าดหวงั ดงันัน้ การลงทุนในทาง
วิชาการจึงต้องค านึงถึงความประหยดัด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารจะใช้กลวิธีอย่างไรในการ
บรหิารเพื่อพฒันาคุณภาพโดยอาศยัความประหยดับุคลากร งบประมาณ วสัดุและเทคโนโลย ี
และใชเ้วลาน้อยอกีดว้ย 
 

วิธีด าเนินการวิธีวิจยั 
 

1. การออกแบบการวิจยั 
การศกึษานี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีม่ี

การศกึษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มกีารจดักระท า หรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ 
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบวจิยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คอืเป็นการ
เกบ็ขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และน าไปไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์าง
สถติ ิ
2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากร ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,648 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 322 คน หลงัจาก
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างกระจายครอบคลุมทัว่ประชากร ผู้ศึกษาจึง
เลือกใช้วธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นชัน้ภูมิ
ตามต าแหน่งในการปฏบิตังิาน 
3. เคร่ืองมือใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เพื่อศกึษาการรบัรู้
และทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ แบ่งออกเป็น 4 
ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเลอืกตอบ 
ซึง่มจี านวน 6 ขอ้ 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรู้และทศันคตขิองประชาชน
จงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ ์การใหค้ะแนนความคดิเหน็ 
ดงัต่อไปนี้ 

5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ มากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ มาก 
3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ ปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ น้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ น้อยทีสุ่ด 

ตอนที่ 3 ล าดบัส าคญัของการรบัรู้และทศันคติของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อ
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลอืกตอบปัจจยัทีส่ าคญัเพยีง 3 ล าดบัแรก 

ตอนที ่4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลา
ทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ตามแนวคดิทฤษฎ ีตลอดจนผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีศ่กึษา เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ส ารวจปัญหารวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ที่
ได้จากเอกสาร งานวจิยั เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกบัการรบัรู้และ
ทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ โดยก าหนดขอบเขต
และเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย สร้างเครื่องมอืแบบสอบถาม การรบัรู้และทศันคติของ
ประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีขอบเขตและเนื้อหา
ครอบคลุมปัจจยัต่างๆ และน าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปใหค้ณะกรรมการด าเนินงานวจิยัของ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสงขลา ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้แกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
5.การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไข ให้อาจารย์ที่ปรกึษา (อาจารย์ ดร.ปรญิญาภรณ์ 
พจน์อรยิะ) ตรวจสอบความสอดคลอ้งในดา้นเนื้อหาและภาษาทีใ่ช้ น าแบบสอบถามทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผศ.สรรภ ีจุลแกว้, 2) นายเสรมิพนัธ ์นิลละออง และ 
3) ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม มาปรบัปรุง น าแบบสอบถามที่ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) 
จากนัน้น ามาปรบัปรุงตามโดยทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มาคานวณหาค่าความ
เชื่อมัน่ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยค่าความเชื่อมัน่จะต้องได้ตัง้แต่ 
0.7 ขึ้นไป และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และ
ขอ้เสนอแนะในการศกึษาวจิยั 
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6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจ

เงนิแผ่นดนิ จะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
ศกึษาขอ้มลูปฐมภูมผิ่านการออกแบบสอบถามการรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลา
ทีม่ตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 400 ตวัอย่าง จ านวน 16 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา อ าเภอ
ละ 25 ตวัอย่าง และขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูทีผู่ศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล
ทฤษฎีจากหนังสอืบทความ และวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัครัง้นี้ 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผูว้จิยัได้รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีไ่ด้มา
ท าการประมวลผลดว้ยการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอธบิายคุณลกัษณะตวัแปร สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า t-test ค่า 
f-test อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตามสมมติฐาน และค่ าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การรบัรู้และทศันคตขิอง
ประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรายได้ต่อเดือน 10.001-20,000 บาท ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ภาพรวมจดัอยู่ในระดบั มากที่สุด พบว่า การรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การเรยีน การสอนจากสถาบนัการศกึษา และการ
อบรมหรือสมัมนา ผลการวิเคราะห์การรบัรู้และทศันคติของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อ
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ภาพรวมจดัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ พบว่า สตง, สามารถ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้ป็นแบบนวตักรรมได ้ผลการวเิคราะห์การด าเนินงานของส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดินจงัหวดัสงขลา ทางด้านประสทิธิภาพ ภาพรวมจดัอยู่ในระดบั มากที่สุด 
ค่าเฉลีย่ พบว่า หน่วยงาน สตง, ใชเ้วลาในการด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ น้อยมาก ผลการวเิคราะห์
การด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ทางดา้นประสทิธผิล ภาพรวม
จดัอยู่ในระดบั มากที่สุด ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคดิเห็นของท่านหน่วยงาน สตง , ด าเนินการ
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย ผลการวเิคราะห์การด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดั
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สงขลา ทางดา้นประหยดั ภาพรวมจดัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ พบว่า หน่วยงาน สตง , มี
หน้าที่ควบคุมดูแลติดตามการใช้เงนิงบประมาณแผ่นดินท าให้หน่วยงานของรฐัมกีารใช้จ่าย
งบประมาณอย่างถูกต้องช่วยให้เกดิการประหยดังบประมาณ และผลการวเิคราะห์การทดสอบ
สมมตฐิาน การรบัรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมอีิทธิพลทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร จากการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของการ
รบัรูค้วามสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร ความ
พงึพอใจในงานและผลการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่ ในภาพรวม พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง 
0.025 - 0.615 และเมื่อท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใชค้่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตวั
แปรอสิระศกัยภาพในการด าเนินงาน มคี่าตัง้แต่ 1.199 - 1.944 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.1 และมคี่า
น้อยกว่า 4 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน จึงน าไปสู่การทดสอบสมมติฐาน โดย
ทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยน าเสนอผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 

ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน การรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวมหลกัการปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
พบว่า การด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางดา้น
ประสทิธภิาพต่อองค์กร ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน คอื การรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน
จงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางด้านประสทิธิภาพต่อองค์กร ผลการวเิคราะห์การรบัรู้และ
ทศันคติของประชาชนจังหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับ
ทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้และทัศนคติของ
ประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประสทิธิภาพต่อองค์กร การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธิถ์ดถอยกบัการรบัรู้ข้อมูล
เกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวมหลกัการปฏบิตังิานของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผลการวเิคราะห์การรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจงัหวดั
สงขลา ในทางบวกกบัทางด้านประสทิธผิลต่อองค์กร ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน คอื การรบัรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางดา้นประสทิธผิลต่อองคก์ร ผล
การวเิคราะห์การรบัรู้และทศันคติของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ ในทางบวกกบัทางด้านประสทิธผิลต่อองค์กร ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน คอื การรบัรู้
และทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ในทางบวกกบั
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ทางด้านประสทิธผิลต่อองคก์ร และผลการวเิคราะห์การรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจ
เงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดั
สงขลา ในทางบวกกบัทางดา้นประหยดัต่อองคก์ร ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน คอื การรบัรูข้อ้มูล
เกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจงัหวดัสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประหยดัต่อองค์กร  และผลการ
วเิคราะหก์ารรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ในทางบวกกบัทางดา้นประหยดัต่อองคก์ร ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน คอื การรบัรูแ้ละทศันคติ
ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประหยดัต่อองคก์ร 
 

อภิปรายผล 
 

การรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวม
หลกัการปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ พบว่า การรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
จงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางดา้นประสทิธภิาพต่อองคก์ร จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 คอื การ
รบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางด้านประสทิธภิาพต่อองค์กร 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภาศร ีจ าเนียรเวทย,์ กนกศกัดิ ์สุขวฒันาสนิิทธิ,์ (2561). กล่าวว่า 
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ระเบียบและข้อบงัคบั บุคลากรในหน่วยงาน ระบบการ
ควบคุมภายใน และปัญหาทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ มผีลต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ในลกัษณะต่าง ๆ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ว่า ส านกังาน
การตรวจเงนิแผ่นดินให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว ซึ่งปัจจยัเหล่านี้เป็นตวัแปรท าให้การ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิจากการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเปลีย่นแปลง
ไป สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตักิารจดัท ารายงานการตรวจสอบงบการเงนิของหน่วยงานภาครฐั 

การรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 คือ การรบัรู้และ
ทศันคติของประชาชนจังหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับ
ทางด้านประสทิธภิาพต่อองค์กร การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสทิธิถ์ดถอยกบัการรบัรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวมหลักการ
ปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ สอดคล้องกบังานวจิยัของ จุร ีวรรณาเจรญิกุล , 
(2563). กล่าวว่า ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานในด้านความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ด้านลกัษณะของ
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งานทีป่ฏบิตั ิดา้นการไดร้บัการยอมรบั และดา้นความรบัผดิชอบ ตามล าดบั และจากการศกึษา
ปัจจยัค ้าจุน หรอืปัจจยัทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

การรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการ
ด าเนินงานของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางดา้นประสทิธผิล
ต่อองคก์ร จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่2 คอื การรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัสงขลา ใน
ทางบวกกับทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภมาศ ปลื้มกุศล , 
(2559). กล่าวว่า สือ่กจิกรรม สือ่บุคคล สือ่สิง่พมิพ ์เปิดรบัค่อนขา้งมาก สว่นสือ่ใหม่/สือ่ออนไลน์
และสื่อโสตทศัน์ เปิดรบัค่อนขา้งน้อย 2) พนักงานฯ รบัรูอ้ตัลกัษณ์ใน 7 ดา้น พบว่า พนักงานฯ 
รบัรูอ้ตัลกัษณ์องคก์รทัง้ 7 ดา้น ค่อนขา้งมาก 3) การเปิดรบัสื่อกจิกรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รบัรูอ้ตัลกัษณ์ทัง้ 7 ดา้น โดยสือ่บุคคล สือ่สิง่พมิพ ์สือ่ออนไลน์ และสือ่โสตทศัน์ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการรบัรู้อตัลกัษณ์ด้านการออกแบบองค์กร วฒันธรรมองค์กร กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง
องคก์ร พฤตกิรรม และการสือ่สารองคก์ร 

การรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ในทางบวกกบัทางดา้นประสทิธผิลต่อองคก์ร จงึยอมรับสมมตฐิานที ่2 คอื การรบัรูแ้ละทศันคติ
ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประสทิธผิลต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณิชารยี ์ใจค าวงั, (2564). กล่าวว่า ประวตักิาร
ออกก าลงักายก่อนเป็นทหาร มคีวามเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคลมร้อน อย่างมี
ประสทิธผิลต่อองค์กร การรบัรู้ประโยชน์ในการป้องกนัโรค การรบัรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกนั
โรค การรบัรูโ้อกาสเสีย่งในการป้องกนัโรค  

การรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวม
หลกัการปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ พบว่า การรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
จงัหวดัสงขลา ในทางบวกกบัทางดา้นประหยดัต่อองคก์ร จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่3 คอื การรบัรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณวรรธน์ ชุ่มท้วม , วิกรม พนิชการ, (2560). กล่าวว่า งาน
ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้าง และงานตรวจสอบ
สญัญาแบบปรบัราคาใหป้ระหยดัต่อองคก์ร  

การรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ในภาพรวมหลกัการปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ พบว่า การรบัรูแ้ละทศันคติ
ของประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประหยดัต่อองค์กร จึงยอมรบัสมมติฐานที่ 3 คอื การรบัรู้และทศันคติของประชาชนจังหวดั
สงขลาที่มีต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ , (2557). กล่าวว่า องค์ประกอบด้าน
งบประมาณและค่าใช้จ่ายมคีวามส าคญัมากที่สุด รองลงมาคอื องคป์ระกอบดา้นความน่าสนใจ
ของหลกัสตูร องคป์ระกอบดา้นทุนการศกึษา และองคป์ระกอบดา้นหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเผยแพร่ขอ้มูลงานวจิยัเรื่อง การรบัรู้และทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่มี
ต่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ให้กบัเจ้าหน้าที่สานักทะเบียนที่ปฏบิตังิานโดยตรง เพื่อน าไป
พจิารณาและประยุกตใ์ชใ้นการใหบ้รกิารประชาชนและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

2. ควรมกีารฝึกอบรมใหเ้จ้าหน้าทีผู่้ปฏบิตังิานให้มคีวามรูค้วามการจดัการประสทิธิภาพ 
ประสทิธผิล ประหยดั เพือ่สามารถใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง และเป็นธรรม 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

1. ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ไดศ้กึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาที่
มตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรศกึษาถงึภาพลกัษณ์
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อศกึษาการจดัการประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ประหยดั 
และน าขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธต์่อไป 

2. ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ได้ศกึษาเฉพาะประชาชนในพื้นที่จงัหวดัสงขลา ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรศกึษากลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ ดว้ย เพื่อทราบการ
รบัรู้และทศันคตขิองประชาชนที่มตี่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินการจดัการประสทิธิภาพ 
ประสทิธผิล ประหยดั และน าขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมและ
เขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมากขึน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
แกะด า บณัฑติทราม, (2563). ทศันคติศึกษา เล่ม 1 ตอน เชื้อแห่งอบายภมิู. กรุงเทพฯ : 

สวนธรรมเหมยฮวั. 
จุรี วรรณาเจริญกุล, (2563). ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของข้าราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. วารสารรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนัน
ทา, (3). 2. 125-138. 

ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, (2562). การสร้างการรบัรู้ในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเมธี
วจิยัอาวุโส ศ.ดร.ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 



14 
 

เฌอมาณย์ รตันพงศ์ตระกูล, (2559). ทศันคติท่ีดี.จะเปล่ียนทุกอย่างในชีวิตคุณให้ดีขึ้น. 
กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ญาณวรรธน์ ชุ่มท้วม , วิกรม พนิชการ , (2560). การศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการ
ตรวจสอบงานจดัจ้างก่อสร้างของกลุ่มตรวจสอบการบริหารพสัดสุ านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง. Kasem Bundit Engineering Journal, (7). 2. 76-93. 

ณิชารยี์ ใจค าวงั, (2564). ความรู้ การรบัรู้ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคลมร้อนของพล
ทหารใหม,่ วารสารวิจยัการพยาบาลและสุขภาพ. (22). 1. 40-51. 

เตมิศกัดิ ์คทวณิช, (2556). เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : ซเีอด็ยเูคชัน่. 
ประภาศรี จ าเนียรเวทย์, กนกศักดิ ์สุขวัฒนาสินิทธิ ,์ (2561). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 
วารสารมหาจุฬาวชิาการ, (5). 2. 231-246. 

พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, (2563). สถิติขัน้สูงเพื่อการวิจยัเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร์. 
กรุงเทพฯ : ซเีอด็ดเูคชัน่. 

พาสนา จุลรตัน์, (2563). จิตวิทยาการรู้คิด. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ภทัราพนัธ์ หรุ่นรกัวทิย์, (2557). การเปิดรบัข่าวสาร การรบัรู้ และทศันคติของนักศึกษาท่ี

มีต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศิลปากรภายหลงั
ภาวะวิกฤต. วารสารวชิาการ Veridian E-Journal, (7). 2. 699-714. 

ศุภมาศ ปลื้มกุศล, (2559). อตัลกัษณ์ขององค์กรจากการรบัรู้ของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย. วารสารวจิยัและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์, (11). 1. 
23-33. 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , (2564). ประวติัการตรวจเงินแผ่นดินไทย. สืบค้น 22 
สงิหาคม 2564. จาก https://audit.go.th/th. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ, (2563). สถิติข้อมูลประชากรจงัหวดัสงขลา. สบืค้น 22 สงิหาคม 
2564. จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/74.htm 

Covey, Stephen R, (2016). Habit 8: From Effectiveness to Greatness. 7th edition, 
Bangkok: DMG. 


