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การรับรู้และทัศนคติ ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อสานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิ น
Perceptions and Attitudes of the People of Songkhla Province Towards
State Audit Office of the Kingdom of Thailand
สุนิศา ละอองโชค
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้และทัศนคติของประชาชนจังหวัด
สงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณโดยการสุ่มอย่างง่าย
กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นประชากรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จานวน 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมัน่ .95 และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และรายได้ต่อเดือน 10.001-20,000 บาท ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และ
ทัศนคติ พบว่า การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
การเรียน การสอนจากสถาบันการศึกษา และการอบรมหรือสัมมนา สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เว็บ
ไซส์สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สือ่ ออนไลน์ เช่น Facebook YouTube และการศึกษาดูงาน
ทัวไป
่ สาหรับการรับรู้และทัศนคติ ภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากที่สุด พบว่า สามารถปรับปรุง
การปฏิบัติง านให้เ ป็ น แบบนวัต กรรมได้ ทางด้า นประสิท ธิภ าพ สตง, การด าเนิ น งานของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ทางด้านประสิทธิผล สตง, ดาเนินการสาเร็จตาม
เป้ าหมาย ทางด้านประหยัด สตง, มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลติดตามการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทา
ให้หน่ วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณ
สาหรับการทดสอบสมมติฐาน การดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิภาพ ทางด้านประสิทธิผล ทางด้านประหยัด ยอมรับสมมติฐาน
ทัง้ หมด
คาสาคัญ: การรับรู้ ทัศนคติ ประชาชนจังหวัดสงขลา สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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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

3

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทย เริม่ ขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัตสิ าหรับกรมพระคลังมหาสมบัตแิ ล
ว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน จุลศักราช 1237 ขึน้ ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 ใน
ปี พ.ศ. 2476 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476
นับเป็ นกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินฉบับแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีหลวง
ดาริอศิ รานุวรรต เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก ต่อมามีการเปลีย่ นชื่อเป็ น
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ใน ปี พ.ศ. 2495 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2515 ย้ายไปขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีไทย จากนัน้ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัติก าร
ตรวจเงิน แผ่ น ดิน พ.ศ. 2522 พร้อ มทัง้ ได้มีก ารเปลี่ย นแปลงชื่อ หน่ ว ยงานจาก ส านัก งาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ น สานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน การรับรู้ด้านการสื่อสารของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่โดยเป็ นหน่ วยงานของรัฐบาล ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้เป็ นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็ น
กลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่ นดิน และการรับรู้ด้าน
การสื่อสารของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ในเวลาต่อมาหน่ วยงานต่าง ๆ ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่
หน่วยรับตรวจ คือ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าค หน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุ นหรือกิจการ ทีไ่ ด้รบั เงิน
หรือทรัพย์สนิ จากหน่ วยงานข้างต้น และหน่ วยงานอื่นใดหรือกิจการได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐที่
กฎหมายกาหนดให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่วนผูร้ บั ตรวจ หัวหน้าส่วน
ราชการ หรือ หัวหน้าหน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบการปฏิบตั ิราชการหรือการบริหารของหน่ วยรับ
ตรวจ และการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจบัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา การบริหารเงิน ทรัพย์สนิ ประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ทีไ่ ด้มาจากเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน หรือต่างประเทศ
จากการปฏิบัติห น้ า ที่ต ามกฎหมายหรือ วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี สาหรับเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ เพือ่ นาไปสูก่ ารกากับดูแลและการบริหาร
การเงินการคลังของรัฐในภาพรวมของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ (สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2564).
นอกจากนี้แล้วการปฏิบตั ภิ ารกิจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังต้องยึด
หลักการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือ การรับรู้ด้านการสื่อสารการปฏิบตั ิ
ราชการที่มเี ป้ าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
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ที่จะกาหนดภารกิจของส่วนราชการ สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และแนวนโยบายของ
รัฐบาล จึงต้องปฏิบตั โิ ดยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ต้องศึกษาวิเคราะห์
ผลดี และผลเสียให้ครบถ้วน หากภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชนหรือพบปั ญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานให้รบั ฟั งความคิดเห็นของประชาชน และตระหนักถึงประโยชน์สว่ นรวมทีจ่ ะได้รบั
เพื่อให้ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ ซึ่งทุก
ลักษณะงานมีความสาคัญเท่าเทียมกันทัง้ หมด แต่ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เข้าใจว่าผูร้ ่างกฎหมายต้องการทีจ่ ะให้มุ่งเน้นด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิและประสิ
์
ทธิภาพการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม โดยปกติ การรับรู้ด้านการสื่อสารของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็จะต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ให้แก่รฐั สภาเป็ นประจาทุก
ปี อ ยู่แ ล้ว แต่ ใ นกฎหมายฉบับ ใหม่ ไ ด้เ น้ น ย้ า ให้ร ายงานผลการปฏิบัติง านที่ส าคัญ ทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านผลสัมฤทธิและประสิ
์
ทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการต่างๆ
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงมีค วามสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่ อ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และทัศนคติทม่ี ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
จังหวัดสงขลา อันได้แก่ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบผลสัมฤทธิและ
์
ประสิท ธิภ าพของการด าเนิ น งาน (Performance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติต าม
กฎหมาย (Compliance Audit) เพื่อให้สามารถมีความเข้าใจต่อการรับรู้และทัศนคติ เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงช่องทางและข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารต่อประชาชนและเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผลงานและการปฏิบตั งิ านให้ตรงตามเป้ าหมายของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ในการบริหารจัดการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาการรับ รู้ข องประชาชนจัง หวัด สงขลาที่มีต่ อ ส านัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มตี ่อการรับรู้ด้านการสื่อสารของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
3. เพื่อ ศึก ษาทัศ นคติข องประชาชนจัง หวัด สงขลาที่มีต่ อ ส านัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
4. เพื่อ ศึก ษาการรับรู้ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการรับรูต้ ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่างกัน
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2. การรับรูด้ า้ นการสื่อสารทีต่ ่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่างกัน
3. ปั จจัยส่วนบุคคลทีต่ ่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. เนื้อหาของการวิจยั (Research Content) โดยผู้วจิ ยั ได้กาหนดการศึกษาการรับรู้
และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และด้านทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
2. ประชากร (Population) โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ประชากร โดยใช้กลุ่มประชาชน
จังหวัดสงขลาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 - 75 ปี
3. ขนาดกลุ่ มตัว อย่าง (Sample Size) โดยผู้ว ิจยั ได้นาข้อ มูล จานวนประชากรของ
จังหวัดสงขลาจากศูนย์ข้อ มูล ประเทศไทย โดยปั จจุบันจานวนประชากรในจังหวัดสงขลามี
จานวน 873,545 คน (ศูนย์ข้อ มูล ประเทศไทย, 2564). ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จึงทราบจ านวน
ประชากรที่แ น่ น อน โดยการค านวณขนาดตัว อย่ า งใช้สู ต ร Taro Yamane ได้จ านวนกล่ ม
ตัว อย่าง 399.81 คน หลังจากนัน้ นาไปค านวณค่ าความเชื่อมัน่ ที่ร้อ ยละ 95 ค่ าความคลาด
เคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จากการคานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
และบวกเพิม่ จากจานวนร้อ ยละ 15 เท่ากับ 400 คน ดังนัน้ รวมกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ทัง้ สิ้น 400 คน และหลัง จากนั ้น ผู้ ว ิจ ัย น าไปใช้ โ ดยวิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งตามความสะดวก
(Convenience Sampling) (พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, 2563).
4. วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ าเภอ 16 อาเภอ อาเภอละ 25 คน ได้แก่ อาเภอเมืองสงขลา อาเภอ
สทิงพระ อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอระโนด อาเภอกระแส
สินธุ์ อาเภอรัตภูมิ อาเภอสะเดา อาเภอหาดใหญ่ อาเภอนาหม่อม อาเภอควนเนียง อาเภอบาง
กล่า อาเภอสิงหนคร และอาเภอคลองหอยโข่ง (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2563).
5. ระยะเวลาสาหรับการทาวิจยั ครัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม
2565
6. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
ด้านข้อมูลประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การสือ่ สารให้ประชาชนรับรูก้ ารตรวจสอบ
เพื่อช่วยให้ประเทศชาติใช้จ่ายเงินงบประมาณไปอย่างชาญฉลาด (Helping the nation spend
wisely) (เติมศักดิ ์ คทวณิช, 2556). และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, (2562). ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็ นการกระทา
ของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากการรับรูข้ องบุคคลต่อสถานการณ์นนั ้ บุคคลเรียนรูโ้ ดยผ่านประสาท
สัมผัสทัง้ ห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยนิ การได้กลิน่ การสัมผัส และการลิม้ รส
พาสนา จุลรัตน์, (2563). ได้ให้ความหมายของการรับรูว้ ่า เป็ นการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพจึง
ขึน้ อยู่กบั สิง่ เร้าและปั จจัยการรับรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัยการรับรูป้ ระกอบด้วยประสาทสัมผัส และ
ปั จจัยทางจิตวิทยา คือ ความรูเ้ ดิม เจตคติ และความต้องการ เป็ นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
แกะดา บัณฑิตทราม, (2563). ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็ นความรู้สกึ ทาง
อารมณ์และวิวฒ
ั นาการด้านความชอบหรือไม่ชอบของมนุ ษย์ นอกจากนี้ การแสดงออกจึงมี
แนวโน้มทีแ่ สดงถึงนิสยั หรือความคิดบางอย่างได้ ทัศนคติจะเป็ นตัวการทาให้มนุษย์อยู่ในกรอบ
ของความชอบหรือไม่ชอบต่อนิสยั อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการขับเคลื่อนเข้าหาหรือหนีห่างจากสิง่
นัน้ แกนกลางของความรูส้ กึ ชอบและไม่ชอบของบุคคลกลุ่ม ประสบการณ์ สิง่ ของรวมทัง้ ความ
คิดเห็นทีม่ องไม่เห็น
เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล, (2559). ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติว่าอาจเกิดจาก
สิง่ ต่าง ๆ เช่น ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูเ้ ด็กจะได้รบั การอบรมสังสอน
่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีจากบิดามารดาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนได้เห็นแนวปฏิบตั ขิ องบิดามารดาแล้ว
รับมาปฏิบตั ติ ามต่อไป เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกได้ว่าสิง่ ใด
ดีสงิ่ ใดไม่ดี เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีทศั นคติ
ไม่ดกี บั การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะสอบตกและได้รบั การลงโทษจากครูเป็ นประจาแต่บาง
คนกลับชอบวิชานี้เพราะได้คะแนนดี ได้รบั คาชมจากครูเสมอ และเกิดจากการเลียนแบบหรือ
การรับเอาทัศ นคติของคนอื่นมาเป็ นของตนเช่นเด็กอาจรับทัศนคติจากบิดา มารดาหรือ ผู้ท่ี
ตนเองชื่นชอบมาเป็ นทัศนคติของตนได้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 3 Es (Effectiveness , Efficiency , Economy)
Covey, Stephen R, (2016). ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ผู้ดาเนินการ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ การติดตามและประเมินผลนี้กบั โครงการต่างๆ
ด้วย แน่ นอนว่าการดาเนินงานโครงการทุกโครงการที่ใช้งบประมาณทุกประเภท งบประมาณ
แผ่ น ดิน จะต้อ งได้ว ดั การตรวจประเมิน ส่ง ผลไปยัง หลัก การ 3 องค์ป ระกอบ (3-Es) ได้แก่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ได้แก่ 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การ
ปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ าหนดไว้ เป็ นไปตามขัน้ ตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
ในขณะดาเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ มีประสิทธิภาพเน้นไปทีก่ ระบวนการ (Process)
การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สุ ด 2) หลักประสิทธิผ ล
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(Effectiveness) หมายถึ ง ได้ ผ ลผลิ ต (Outputs) ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ก าหนดไว้ ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การคานึงถึงประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตามมักใช้คาสองคานี้ควบคู่กนั คือมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และ 3) หลัก
ประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย การใช้กาลังหรือแรงงานน้อย
โดยไม่ต้องเพิม่ ทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามทีค่ าดหวัง ดังนัน้ การลงทุนในทาง
วิชาการจึงต้อ งค านึงถึงความประหยัดด้ว ยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารจะใช้กลวิธีอ ย่างไรในการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุและเทคโนโลยี
และใช้เวลาน้อยอีกด้วย
วิ ธีดาเนิ นการวิ ธีวิจยั
1. การออกแบบการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ทีม่ ี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มกี ารจัดกระทา หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็ นการ
เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้ เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาไปไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ทาง
สถิติ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากร สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 1,648 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 322 คน หลังจาก
กาหนดกลุ่มตัว อย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุ มทัวประชากร
่
ผู้ศึกษาจึง
เลือกใช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นชัน้ ภูมิ
ตามตาแหน่งในการปฏิบตั งิ าน
3. เครื่องมือใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เพื่อศึกษาการรับรู้
และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แบ่งออกเป็ น 4
ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ
ซึง่ มีจานวน 6 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของประชาชน
จังหวัดสงขลาที่มตี ่อส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน จานวน 10 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 ล าดับส าคัญ ของการรับรู้และทัศ นคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เลือกตอบปั จจัยทีส่ าคัญเพียง 3 ลาดับแรก
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลา
ทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัว
แปรทีศ่ กึ ษา เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สารวจปั ญหารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้จากเอกสาร งานวิจยั เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรู้และ
ทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกาหนดขอบเขต
และเนื้อหาให้ค รอบคลุ มจุดมุ่งหมาย สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม การรับรู้และทัศ นคติของ
ประชาชนจัง หวัด สงขลาที่มีต่ อ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ให้มีข อบเขตและเนื้ อ หา
ครอบคลุมปั จจัยต่างๆ และนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปให้คณะกรรมการดาเนินงานวิจยั ของ
สาขาวิทยบริก ารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อ เสนอแนะ
เพิม่ เติม พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ ไข ให้อาจารย์ท่ปี รึกษา (อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์
พจน์อริยะ) ตรวจสอบความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและภาษาทีใ่ ช้ นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.สรรภี จุลแก้ว, 2) นายเสริมพันธ์ นิลละออง และ
3) ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ ม มาปรับปรุง นาแบบสอบถามที่ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
จากนัน้ นามาปรับปรุงตามโดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มาคานวณหาค่าความ
เชื่อมันของครอนบาค
่
(Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยค่าความเชื่อมันจะต้
่
องได้ต งั ้ แต่
0.7 ขึ้น ไป และจัด ท าแบบสอบถามฉบับ สมบู ร ณ์ แล้ ว น าไปใช้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาการรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ศึกษาข้อมูลปฐมภูมผิ ่านการออกแบบสอบถามการรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลา
ทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 400 ตัวอย่าง จานวน 16 อาเภอในจังหวัดสงขลา อาเภอ
ละ 25 ตัวอย่าง และข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีผ่ ศู้ กึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ทฤษฎีจากหนังสือบทความ และวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นี้
7. เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ทาการประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอธิบายคุณลักษณะตัวแปร สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test ค่า
f-test อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว แปรตามสมมติฐาน และค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ และสถิติท่ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย
(Simple Regression Analysis) และการวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติของ
ประชาชนจังหวัด สงขลาที่มีต่อ ส านัก งานการตรวจเงินแผ่ น ดิน จากการศึกษา พบว่า กลุ่ ม
ตัว อย่างผู้ต อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอ ายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึก ษาอยู่ใ นระดับ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 และรายได้ต่ อ เดือ น 10.001-20,000 บาท ผลการ
วิเ คราะห์ค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ รู้ข้อ มูล เกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่ น ดิน ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ ภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากที่สุด พบว่า การรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การเรียน การสอนจากสถาบันการศึกษา และการ
อบรมหรือ สัมมนา ผลการวิเ คราะห์การรับรู้และทัศ นคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ พบว่า สตง, สามารถ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เป็ นแบบนวัตกรรมได้ ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ทางด้านประสิทธิภาพ ภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลีย่ พบว่า หน่วยงาน สตง, ใช้เวลาในการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ น้อยมาก ผลการวิเคราะห์
การดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ทางด้านประสิทธิผล ภาพรวม
จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นของท่านหน่ ว ยงาน สตง, ดาเนินการ
สาเร็จตามเป้ าหมาย ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
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สงขลา ทางด้านประหยัด ภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ พบว่า หน่วยงาน สตง, มี
หน้าที่ควบคุ มดูแลติดตามการใช้เงินงบประมาณแผ่ นดินทาให้หน่ วยงานของรัฐมีการใช้จ่ าย
งบประมาณอย่างถูกต้องช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณ และผลการวิเคราะห์การทดสอบ
สมมติฐาน การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการ
รับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ความ
พึงพอใจในงานและผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ ในภาพรวม พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง
0.025 - 0.615 และเมื่อทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัว
แปรอิสระศักยภาพในการดาเนินงาน มีค่าตัง้ แต่ 1.199 - 1.944 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.1 และมีค่า
น้ อ ยกว่า 4 แสดงว่าตัว แปรอิส ระมีค วามสัมพันธ์กัน จึงนาไปสู่การทดสอบสมมติฐาน โดย
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) และ
การวิเ คราะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยน าเสนอผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวมหลักการปฏิบตั งิ านของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พบว่า การดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้าน
ประสิทธิภาพต่อองค์กร ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์การรับ รู้และ
ทัศ นคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ ส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ในทางบวกกับ
ทางด้า นประสิท ธิภ าพต่ อ องค์ก ร ดัง นัน้ จึง ยอมรับ สมมติฐ าน คือ การรับ รู้แ ละทัศ นคติของ
ประชาชนจัง หวัด สงขลาที่มีต่ อ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ในทางบวกกับ ทางด้ า น
ประสิทธิภาพต่อองค์กร การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิถ์ ดถอยกับการรับรู้ข้อ มูล
เกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวมหลักการปฏิบตั งิ านของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการวิเคราะห์การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงิน
แผ่ นดินผ่ านช่อ งทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินจังหวัด
สงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้
ข้อ มูล เกี่ยวกับส านัก งานการตรวจเงินแผ่ นดินผ่ านช่อ งทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร ผล
การวิเคราะห์การรับรู้และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้
และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางบวกกับ
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ทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร และผลการวิเคราะห์การรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
สงขลา ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรูข้ อ้ มูล
เกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่ นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร และผลการ
วิเคราะห์การรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรูแ้ ละทัศนคติ
ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประหยัดต่อองค์กร
อภิ ปรายผล
การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวม
หลักการปฏิบตั งิ านของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 คือ การ
รับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาศรี จาเนียรเวทย์, กนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ,์ (2561). กล่าวว่า
ลักษณะเชิงคุณ ภาพของงบการเงิน ระเบียบและข้อ บังคับ บุคลากรในหน่ ว ยงาน ระบบการ
ควบคุมภายใน และปั ญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ในลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความสาคัญกับปั จจัยดังกล่ าว ซึ่งปั จจัยเหล่านี้เป็ นตัวแปรทาให้ก าร
แสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปลีย่ นแปลง
ไป สอดคล้องกับแนวปฏิบตั กิ ารจัดทารายงานการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
การรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในทางบวกกับ ทางด้า นประสิทธิภ าพต่อ องค์ก ร จึงยอมรับสมมติฐ านที่ 1 คือ การรับ รู้แ ละ
ทัศ นคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ ส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ในทางบวกกับ
ทางด้านประสิทธิภาพต่อองค์กร การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิถดถอยกั
์
บการรับรู้
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ในภาพรวมหลัก การ
ปฏิบตั งิ านของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุรี วรรณาเจริญกุล ,
(2563). กล่าวว่า ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านในด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะของ
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งานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านการได้รบั การยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ ตามลาดับ และจากการศึกษา
ปั จจัยค้าจุน หรือปั จจัยทีช่ ่วยลดความไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน
การรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการ
ดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิผล
ต่อองค์กร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 คือ การรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ใน
ทางบวกกับ ทางด้า นประสิท ธิผ ลต่ อ องค์กร สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ศุ ภ มาศ ปลื้ม กุ ศ ล ,
(2559). กล่าวว่า สือ่ กิจกรรม สือ่ บุคคล สือ่ สิง่ พิมพ์ เปิ ดรับค่อนข้างมาก ส่วนสือ่ ใหม่/สือ่ ออนไลน์
และสื่อโสตทัศน์ เปิ ดรับค่อนข้างน้อย 2) พนักงานฯ รับรูอ้ ตั ลักษณ์ใน 7 ด้าน พบว่า พนักงานฯ
รับรูอ้ ตั ลักษณ์องค์กรทัง้ 7 ด้าน ค่อนข้างมาก 3) การเปิ ดรับสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั การ
รับรูอ้ ตั ลักษณ์ทงั ้ 7 ด้าน โดยสือ่ บุคคล สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ออนไลน์ และสือ่ โสตทัศน์ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้อตั ลักษณ์ด้านการออกแบบองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง
องค์กร พฤติกรรม และการสือ่ สารองค์กร
การรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในทางบวกกับทางด้านประสิทธิผลต่อองค์กร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 คือ การรับรูแ้ ละทัศนคติ
ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ในทางบวกกับทางด้าน
ประสิทธิผลต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิชารีย์ ใจคาวัง , (2564). กล่าวว่า ประวัตกิ าร
ออกกาลังกายก่อนเป็ นทหาร มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคลมร้อน อย่างมี
ประสิทธิผลต่อองค์กร การรับรู้ประโยชน์ในการป้ องกันโรค การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้ องกัน
โรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งในการป้ องกันโรค
การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ในภาพรวม
หลักการปฏิบตั งิ านของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา ในทางบวกกับทางด้านประหยัดต่อองค์กร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 คือ การรับรู้
ข้อ มูล เกี่ยวกับส านัก งานการตรวจเงินแผ่ น ดินผ่ านช่อ งทางต่าง ๆ ตามการดาเนินงานของ
ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน จัง หวัด สงขลา ในทางบวกกับ ทางด้า นประหยัด ต่ อ องค์ก ร
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ญาณวรรธน์ ชุ่ ม ท้ว ม, วิก รม พนิ ช การ, (2560). กล่ า วว่ า งาน
ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง งานตรวจสอบสังเกตการณ์งานก่อสร้าง และงานตรวจสอบ
สัญญาแบบปรับราคาให้ประหยัดต่อองค์กร
การรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในภาพรวมหลักการปฏิบตั งิ านของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การรับรูแ้ ละทัศนคติ
ของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิ น ในทางบวกกับทางด้าน
ประหยัดต่อองค์ก ร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 คือ การรับรู้และทัศ นคติของประชาชนจังหวัด
สงขลาที่มีต่ อ ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ในทางบวกกับ ทางด้า นประหยัด ต่ อ องค์ ก ร
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สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ภัท ราพัน ธ์ หรุ่ น รัก วิท ย์ , (2557). กล่ า วว่ า องค์ป ระกอบด้ า น
งบประมาณและค่าใช้จ่ายมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านความน่ าสนใจ
ของหลักสูตร องค์ประกอบด้านทุนการศึกษา และองค์ประกอบด้านห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ขอ้ มูลงานวิจยั เรื่อง การรับรู้และทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่มี
ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กบั เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนที่ปฏิบตั งิ านโดยตรง เพื่อนาไป
พิจารณาและประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนและเกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
2. ควรมีการฝึ กอบรมให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั งิ านให้มคี วามรูค้ วามการจัดการประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด เพือ่ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม
ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไปในอนาคต
1. สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาการรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาที่
มีต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาถึงภาพลักษณ์
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อศึกษาการจัดการประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
และนาข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นข้อมูลในการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่อไป
2. สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเฉพาะประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่ นๆ ด้วย เพื่อทราบการ
รับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินการจัดการประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด และนาข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นข้อมูลในการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ทเ่ี หมาะสมและ
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมากขึน้
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