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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ต่อ

บทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในด้านการตรวจสอบงบการเงิน ด้าน

การตรวจสอบด าเนินงาน และด้านการตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวน  และเพ่ือเปรียบเทยีบความ

แตกต่างการรับรู้การตรวจสอบ โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ การศึกษา และ

หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 142 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปใช้สถิติ

เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ อัตราร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนส่วนมาตรฐาน และใช้

สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง (Independent 

Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) จากน้ัน

น าเสนอ ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ

ตรวจสอบบริหารพัสดุและสบืสวน ด้านการตรวจสอบงบการเงิน และด้านการตรวจสอบด าเนินงาน 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาท

หน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ 

อายุ การศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่า ซ่ึงในด้านเพศ อายุ และการศึกษา มีการรับรู้ต่อ

บทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน แต่ลักษณะส่วนบุคคล

ในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบมีการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

บทน า 

ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนใน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และได้กลายมา

เป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สดุปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดยปัญหาน้ียังไม่มีทที่าว่าจะหมดไป อีก

ทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทนัสมัย มีระบบ

การบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ องค์การ

สหประชาชาติธนาคารโลกและภาคประชาชนที่ต่างเหน็พ้องกนัว่าเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจนและ

เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทย ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปช่ันใน

หน่วยงานภาครัฐในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้ นเร่ือยๆ และพบ

ปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายามหาทางป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด 

แต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้กไ็ม่ได้ถูกแก้ไขได้เทา่ใดนัก  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐในระดับที่

สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้ น ซ่ึงน่าเป็นห่วงอย่างย่ิงและท าให้เหน็ถึงการด าเนินงานในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปช่ันในของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ัน ยังไม่ประสบ

ความส าเรจ็เทา่ที่ควรถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีความพยายามในการก าหนดและใช้มาตรการในการ

ป้องกนัและปราบปรามอยู่อย่างต่อเน่ือง ท าให้รัฐบาลจัดให้ปัญหาน้ีน้ันเป็นหน่ึงในวาระแห่งชาติที่ทุก

ภาคส่วนจะต้องช่วยกันหาทางออก จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาด้านการทุจริตคอรัปช่ันใน

หน่วยงานภาครัฐอยู่มาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น เร่ือยๆ ท าให้สถาบันการเงินของไทยถูกลดความ

เช่ือถือในสายตาชาวโลก การท าธุรกรรมทางการเงิน ในระดับนานาชาติจะยากขึ้ นเพราะไม่มีความ

น่าเช่ือถือ ซ่ึงจะส่งผลเสยีต่อการพัฒนาประเทศด้วย  
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ปัจจุบันหน่วยงานที่ตรวจสอบองค์กรภาครัฐมีอยู่หลายหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ส าหรับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินน้ันเป็น

องค์กรที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของภาครัฐโดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้ของพนักงาน

สวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน ซ่ึงจะน ามา

ปรับเปล่ียนแก้ไขการตรวจสอบเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการให้ดีย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  พนักงานสวนสตัว์นครราชสมีา ทั้งหมด  179 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสวนสตัว์นครราชสมีา จ านวน 142 คน 

3. วิธกีารสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling) 

โดยออกแบบสอบถามเพ่ือพนักงานสวนสตัว์นครราชสีมา  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  โดยจัดท าแบบสอบถามจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา  หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด และให้

เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ตัวเลือกเทา่นั้น จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่วัดค่าการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาท

หน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้ง 3 ด้าน จ านวน 12 ข้อ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนออื่นๆ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยวิธีการค านวณและวิเคราะห์ ข้อมูล 

โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS และวิธกีารทางสถิติดังน้ี 

1. ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้วน ามาลงรหัส

เลข (Code Book) ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน 

1.2  น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทกึลงในโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ Statistical 

Package for Social Science (SPSS) เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเกบ็และค านวณหาค่าทางสถิติ

แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางการ

วิเคราะห์และน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ และน าผลการศึกษาที่ได้มาจากการสรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) ผู้วิจัยจะน ามา

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติอ้างองิ ดังน้ี 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies Descriptive) บรรยาย

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ของพนักงานสวนสตัว์นครราชสมีา 

2.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์

ระดับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย 

ใช้ค่า T-test และ F-test (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการรับรู้ของพนักงานสวน

สตัว์นครราชสมีาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกปัจจัยส่วน

บุคคลที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05โดยใช้ค่า t-test กรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่ม และใช้ F-test 
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(ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้ นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least 

Significant Different (LSD) 

 

ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาหัวข้อ เร่ือง การ

รับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินโดยท าการศึกษากบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 142 คน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ผลจากการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปผล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่หา

จ านวนและค่าร้อยยละ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และหน้าที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยคือ  

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ  54.90 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ  49.10 

1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 53 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.30 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

พนักงานที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 และพนักงานที่มีอายุ 50 – 60 

ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20  

1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 

และการศึกษาระดับที่สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 

จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ล าดับที่ 2 อยู่ที่ฝ่ายบ ารุงสัตว์ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.40 ล าดับที่ 3 อยู่ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ล าดับที่ 4 อยู่ที่

ฝ่ายอนุรักษ์วิจัย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ล าดับที่ 5 อยู่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และล าดับที่น้อยสดุอยู่ที่ฝ่ายการศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้สถิติการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยคือ การรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อ

บทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่าการรับรู้

ของพนักงานสวนสตัว์นครราชสมีา มีค่าเฉล่ีย 3.46 มีการรับรู้มาก โดยพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา

มีการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบพัสดุ

และสืบสวนมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.55 ในการรับรู้มาก รองลงมา ได้แก่ด้านการตรวจสอบงบการเงิน 

มีค่าเฉล่ีย 3.50 ในระดับการรับรู้มาก และด้านการตรวจสอบด าเนินงาน  มีค่าฉล่ีย 3.33 ซ่ึงมีระดับ

การรับรู้ปานกลาง ตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา

ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามด้านรวมทั้ง 3 ด้าน 

 

การรบัรูข้องพนกังานสวนสตัวน์ครราชสีมา x  S.D. ระดบัการรบัรู ้

ด้านการตรวจสอบงบการเงิน 3.50 .80 มาก 

ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน 3.33 .87 ปานกลาง 

ด้านการตรวจสอบบริหารพัสดุและสบืสวน 3.55 .84 มาก 

ภาพรวม 3.46 .84 มาก 

 

3. เปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับความคิดเหน็ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา

ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และหน้าที่รับผิดชอบ ทั้ง 3 ด้าน และโดยภาพรวมใช้ทดสอบค่าท ี

(t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยคือ  

3.1 ความแปรปรวนเกี่ยวกบัการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ของพนักงานสวนสัตว์

นครราชสมีาต่อบทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีเพศต่างกนั มีการ

รับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3.2 ความแปรปรวนเกี่ยวกบัการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ของพนักงานสวนสัตว์

นครราชสมีาต่อบทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีอายุต่างกัน มีการ

รับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3.3 ความแปรปรวนเกี่ยวกบัการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ของพนักงานสวนสัตว์

นครราชสมีาต่อบทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน 

มีการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์

นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้

ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบงบการเงิน ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน และด้านการ

ตรวจสอบบริหารพัสดุและสืบสวนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบระดับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การรบัรูต่้อการตรวจสอบ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านการตรวจสอบงบการเงิน 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

23.571 

65.741 

89.312 

5 

136 

141 

4.714 

.483 

9.753 .000* 

ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

21.626 

60.170 

81.796 

5 

136 

141 

4.325 

.442 

 

9.776 .000* 

ด้านการตรวจสอบบริหารพัสดุ

และสบืสวน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.581 

71.023 

89.604 

5 

136 

141 

3.716 

.522 

7.116 .000* 

 

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.950 

56.351 

76.301 

5 

136 

141 

3.990 

.414 

9.630 .000* 
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อภิปรายผล 

1. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ของ

พนักงานสวนสตัว์นครราชสมีาต่อบทบาทหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าพนักงานที่มี

เพศ อายุ และการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ด้านการตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัชฌกร ศรีอรัญญ์ (2553) ที่ได้

ท าการวิจัยเร่ือง บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ตามการรับรู้ของพนักงานไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  โดยที่ลักษณะส่วน

บุคคล คือ เพศ และอายุ มีการรับรู้ต่อบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่แตกต่างกนั  

2. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์

นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้

ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายที่ โยธิน ศันสนยุทธ กล่าวว่า การรับรู้ คือ การ

ตีความหมายการรับสัมผัส ออกเป็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีความหมาย ซ่ึงการตีความหมายน้ันจะต้องอาศัย

ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถ้าปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการ

รับสมัผัสเทา่นั้น และการรับรู้เป็นสิ่งเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู้ไป

หมดทุกอย่างซ่ึงหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งเป็น 6 ฝ่าย ในแต่ละฝ่ายกจ็ะได้รับการตรวจสอบที่

แตกต่าง กนัออกไป บางฝ่ายเคยได้รับการตรวจสอบในบางด้านการตรวจสอบ ท าให้แต่ละฝ่ายน้ัน มี

ประสบการณ์มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัออกไป 

 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ควรน าเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือทราบ

ผลการวิจัยและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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2.1 ควรศึกษาระดับการรับรู้ของหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แตกต่าง และเพ่ือน า

ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการตรวจสอบต่อไป 

2.2 ควรศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบทบาทหน้าที่การตรวจสอบ

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบ 

2.3 ควรศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินโดยใช้วิธกีารสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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