การรับรูข้ องพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่
การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิชุดา โสระฐี *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาการรั บ รู้ ของพนั กงานสวนสัตว์ น ครราชสีมา ต่ อ
บทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในด้ านการตรวจสอบงบการเงิน ด้ าน
การตรวจสอบดาเนินงาน และด้ านการตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวน และเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างการรับรู้การตรวจสอบ โดยจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลในด้ าน เพศ อายุ การศึกษา และ
หน้ า ที่ความรั บ ผิ ดชอบ การศึ ก ษานี้ ใช้ ร ะเบี ยบวิ จั ยเชิ งสารวจจากกลุ่ มตั ว อย่ า ง จ านวน 142 คน
เครื่องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ อัตราร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน และใช้
สถิ ติเ ชิ งอ้ างอิง ได้ แ ก่ การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ยของกลุ่ มตั ว อย่ า ง (Independent
Sample t-test) และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way ANOVA) จากนั้ น
นาเสนอ ข้ อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ของพนั ก งานสวนสั ตว์ น ครราชสีมาต่ อ บทบาทหน้ า ที่ก าร
ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยที่สุด ได้ แก่ ด้ านการ
ตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวน ด้ านการตรวจสอบงบการเงิน และด้ านการตรวจสอบดาเนิน งาน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาท
หน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลในด้ าน เพศ
อายุ การศึกษา และหน้ าที่ความรับผิดชอบ พบว่า ซึ่งในด้ านเพศ อายุ และการศึกษา มีการรับรู้ต่อ
บทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ด้ าน แต่ลักษณะส่วนบุคคล
ในด้ านหน้ าที่ความรับผิดชอบมีการรับรู้ต่อบทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

บทนา
ปั ญหาด้ านการทุ จริ ตคอรั ปชั่ นในหน่ วยงานภาครั ฐถือได้ ว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ ท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และได้ กลายมา
เป็ นปัญหาที่มีความสาคัญที่สดุ ปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปั ญหานี้ยังไม่มีทที ่าว่าจะหมดไป อีก
ทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้ อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ ว่าหลายประเทศได้ ก้าวเข้ าสู่ความทันสมัย มีระบบ
การบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ องค์การ
สหประชาชาติธนาคารโลกและภาคประชาชนที่ต่างเห็นพ้ องกันว่าเป็ นปั ญหาที่นาไปสู่ความยากจนและ
เป็ นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้ จริง สาหรับประเทศไทย ปั ญหาด้ านการทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่ วยงานภาครั ฐในสังคมไทยมาช้ านานและมีแ นวโน้ มที่จะมีความรุ น แรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และพบ
ปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้ รัฐบาลมีความพยายามหาทางป้ องกันและแก้ ไขมาโดยตลอด
แต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้กไ็ ม่ได้ ถูกแก้ ไขได้ เท่าใดนัก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีปัญหาด้ านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐในระดับที่
สูงและมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็ นห่วงอย่างยิ่งและทาให้ เห็นถึงการดาเนินงานในการต่อต้ านการ
ทุ จ ริ ตคอรั ป ชั่ น ในของหน่ วยงานภาครั ฐของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปั จ จุ บั นนั้ น ยั งไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควรถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะได้ มีความพยายามในการกาหนดและใช้ มาตรการในการ
ป้ องกันและปราบปรามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้ รัฐบาลจัดให้ ปัญหานี้น้ันเป็ นหนึ่งในวาระแห่งชาติท่ที ุก
ภาคส่วนจะต้ องช่วยกันหาทางออก จึงกล่าวได้ ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาด้ านการทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่วยงานภาครัฐอยู่มาก และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทาให้ สถาบันการเงินของไทยถูกลดความ
เชื่อถือในสายตาชาวโลก การทาธุรกรรมทางการเงิน ในระดับนานาชาติจะยากขึ้นเพราะไม่มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศด้ วย
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ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ต รวจสอบองค์ ก รภาครั ฐ มี อ ยู่ ห ลายหน่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี
บทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่สาหรั บสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเป็ น
องค์กรที่ตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินของภาครัฐโดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้ของพนักงาน
สวนสั ต ว์ น ครราชสี ม าต่ อ บทบาทหน้ า ที่ก ารตรวจสอบของส านั ก งานการตรวจเงิ น ซึ่ ง จะน ามา
ปรับเปลี่ยนแก้ ไขการตรวจสอบเพื่อสนองตอบต่อความต้ องการให้ ดีย่งิ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เพื่ อ เปรี ยบเทียบการรั บรู้ ของพนั ก งานสวนสัตว์ น ครราชสีมาต่ อ บทบาทหน้ า ที่ก าร
ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ทั้งหมด 179 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา จานวน 142 คน
3. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
โดยออกแบบสอบถามเพื่อพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้เป็ นแบบสอบถาม โดยจัดทาแบบสอบถามจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา หน้ าที่ความรั บผิดชอบ ซึ่ งเป็ นลั กษณะแบบสอบถามปลายปิ ด และให้
เลือกตอบเพียงข้ อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น จานวน 4 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่วัดค่าการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาท
หน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้ง 3 ด้ าน จานวน 12 ข้ อ
ส่ ว นที่ 3 เป็ นค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผ้ ู ต อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็น หรื อ
ข้ อเสนออื่นๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้ วยวิธีการคานวณและวิเคราะห์ ข้ อมูล
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และวิธกี ารทางสถิติดังนี้
1. ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ วนามาลงรหัส
เลข (Code Book) ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน
1.2 นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ Statistical
Package for Social Science (SPSS) เพื่อประมวลผลข้ อมูลที่ได้ จัดเก็บและคานวณหาค่าทางสถิติ
แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการ โดยนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางการ
วิเคราะห์ และนาผลการศึ กษาที่ได้ มาวิเคราะห์ และนาผลการศึ กษาที่ได้ มาจากการสรุ ปผลการวิ จัย
อภิปรายผลและเขียนข้ อเสนอแนะ
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended) ผู้วิจัยจะนามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2 ผู้ วิจั ยได้ ทาการศึ ก ษาข้ อ มู ล โดยใช้ สถิ ติท่ีเ กี่ยวข้ อ งในการวิ เ คราะห์ ข้อมู ลในการ
พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติอ้างอิง ดังนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies Descriptive) บรรยาย
ลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา
2.2 ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์
ระดับการรั บรู้ของพนั กงานสวนสัตว์ นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้ ค่า T-test และ F-test (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของพนักงานสวน
สัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกปัจจัยส่วน
บุคคลที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05โดยใช้ ค่า t-test กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่ม และใช้ F-test
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(ANOVA) ในกรณีท่มี ีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้ อยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least
Significant Different (LSD)

ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาหั วข้ อ เรื่อง การ
รั บรู้ของพนักงานสวนสัตว์ นครราชสีมาต่ อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 142 คน นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ผลจากการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปผล แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่หา
จานวนและค่าร้ อยยละ ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา และหน้ าที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยคือ
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.90
และเป็ นเพศหญิง จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.10
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 53 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.30 รองลงมา ได้ แก่ พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.50
พนักงานที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.10 และพนักงานที่มีอายุ 50 – 60
ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.20
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 71 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 50.00 รองลงมาการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.30
และการศึกษาระดับที่สงู กว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.70
1.4 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีหน้ าที่ความรั บผิดชอบอยู่ ท่ีฝ่ ายพั ฒนาสวนสัตว์
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.20 ลาดับที่ 2 อยู่ท่ฝี ่ ายบารุงสัตว์ จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ
45.40 ลาดับที่ 3 อยู่ท่ฝี ่ ายบริหารงานทั่วไป จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.20 ลาดับที่ 4 อยู่ท่ี
ฝ่ ายอนุรักษ์วิจัย จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.20 ลาดับที่ 5 อยู่ท่ฝี ่ ายประชาสัมพันธ์ จานวน 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.50 และลาดับที่น้อยสุดอยู่ท่ฝี ่ ายการศึกษา จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.60
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของพนัก งานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การ
ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้ สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยคือ การรั บรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อ
บทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้ าน พบว่าการรับรู้
ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา มีค่าเฉลี่ย 3.46 มีการรับรู้มาก โดยพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา
มีการรับรู้ต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้ านการตรวจสอบพัสดุ
และสืบสวนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.55 ในการรับรู้มาก รองลงมา ได้ แก่ด้านการตรวจสอบงบการเงิน
มีค่าเฉลี่ย 3.50 ในระดับการรับรู้มาก และด้ านการตรวจสอบดาเนินงาน มีค่าฉลี่ย 3.33 ซึ่งมีระดับ
การรับรู้ปานกลาง ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา
ต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามด้ านรวมทั้ง 3 ด้ าน
x

S.D.

ระดับการรับรู ้

ด้ านการตรวจสอบงบการเงิน

3.50

.80

มาก

ด้ านการตรวจสอบการดาเนินงาน

3.33

.87

ปานกลาง

ด้ านการตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวน

3.55

.84

มาก

3.46

.84

มาก

การรับรูข้ องพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา

ภาพรวม

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา
ต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา และหน้ าที่รับผิดชอบ ทั้ง 3 ด้ าน และโดยภาพรวมใช้ ทดสอบค่าที
(t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยคือ
3.1 ความแปรปรวนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ของพนักงานสวนสัตว์
นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีเพศต่างกัน มีการ
รับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้
3.2 ความแปรปรวนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ของพนักงานสวนสัตว์
นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีอายุต่างกัน มีการ
รับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้
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3.3 ความแปรปรวนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ของพนักงานสวนสัตว์
นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน
มีการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้
3.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเกี่ ย วกั บ ระดั บ การรั บ รู้ ข องพนั ก งานสวนสั ต ว์
นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้
ต่ อ บทบาทหน้ า ที่การตรวจสอบของสานั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ นแตกต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า การรั บรู้ต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิน ด้ า นการตรวจสอบงบการเงิน ด้ า นการตรวจสอบด าเนิ น งาน และด้ า นการ
ตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวนที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
0.05 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการรั บรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การ
ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
การรับรูต้ ่อการตรวจสอบ
ด้ านการตรวจสอบงบการเงิน

ด้ านการตรวจสอบดาเนินงาน

ด้ า นการตรวจสอบบริ ห ารพั ส ดุ
และสืบสวน

ภาพรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
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SS
23.571
65.741
89.312
21.626
60.170
81.796
18.581
71.023
89.604
19.950
56.351
76.301

df
5
136
141
5
136
141
5
136
141
5
136
141

MS
F
4.714 9.753
.483

Sig.
.000*

4.325 9.776
.442

.000*

3.716 7.116
.522

.000*

3.990 9.630
.414

.000*

อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับการรั บรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ าน ของ
พนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มี
เพศ อายุ และการศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ด้า นการตรวจสอบทั้ง 3 ด้ า น ที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สัชฌกร ศรีอรัญญ์ (2553) ที่ได้
ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทของนั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามการรั บ รู้ ของพนั ก งานไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ โดยที่ลักษณะส่วน
บุคคล คือ เพศ และอายุ มีการรับรู้ต่อบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ท่ไี ม่แตกต่างกัน
2. จากการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเกี่ ย วกั บ ระดั บ การรั บ รู้ ของพนั ก งานสวนสั ต ว์
นครราชสีมาต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน จาแนกตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้
ต่ อ บทบาทหน้ า ที่การตรวจสอบของสานั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ นแตกต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้ องกับความหมายที่ โยธิน ศันสนยุทธ กล่าวว่า การรับรู้ คือ การ
ตีความหมายการรับสัมผัส ออกเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย ซึ่งการตีความหมายนั้นจะต้ องอาศัย
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถ้ าปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการ
รับสัมผัสเท่านั้น และการรับรู้เป็ นสิ่งเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้ส่งิ เร้ าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้ รับรู้ไป
หมดทุ กอย่ างซึ่ งหน้ าที่ความรั บ ผิดชอบแบ่ งเป็ น 6 ฝ่ าย ในแต่ ละฝ่ ายก็จะได้ รับ การตรวจสอบที่
แตกต่าง กันออกไป บางฝ่ ายเคยได้ รับการตรวจสอบในบางด้ านการตรวจสอบ ทาให้ แต่ละฝ่ ายนั้น มี
ประสบการณ์มากบ้ างน้ อยบ้ างแตกต่างกันออกไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
ควรน าเสนอผลการวิ จั ย ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เพื่ อ ทราบ
ผลการวิจัยและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้ านการรับรู้ต่อบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรศึกษาระดับการรับรู้ของหน่วยงานอื่นๆ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่แตกต่าง และเพื่ อนา
ข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้ านการตรวจสอบต่อไป
2.2 ควรศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสร้ างเครือข่ายในการตรวจสอบ
2.3 ควรศึกษาการรั บรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
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