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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)  

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันา
ความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ 
การท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล 
ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจ าแนกตามสภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาในการท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  
เงินฝากเฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 325 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1)  มีบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน  
30 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2, 36-40 ปี 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2, 46 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ 41-45 ปี จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ หยา่ร้างจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
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จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 128 คน คิดเป็น 39.4 ต ่ากว่าระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่
เป็นขา้ราชการ จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมาคือลูกจา้งประจ า จ านวน 23 คน ลูกจา้งชัว่คราว 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และลูกจา้งสมทบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การท างาน 1-5 ปี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ 11-15 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.2, 6-10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0, ต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ16 ปีข้ึนไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.9 
รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
และ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, 
15,001-20,000 บาท จ านวน 48 คน และ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนใหญ่มี 
เงินฝากเฉล่ียต่อเดือน 1,001-3,000 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8, ไม่เกิน 1,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6, และ 6,001 บาทข้ึนไป
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

2)  ความคิดเห็นของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ  
ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นบทบาท
ระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน 

ABSTRACT 
 The research of Quality of Working Life of Personnel of State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand (Headquarters). The objective is to study the Quality of Working Life of Personnel of State Audit 
Office of the Kingdom of Thailand (Headquarters). The factors of research included The compensation is 
sufficient and fair, Health and safety in the workplace, Developing the capacity of practitioners, Security 
and progress in work, The social values or collaboration, Democracy in agencies, The role while working 
with healthy balance, The benefits and social responsibility. That are classified by personal factors were 
including sex, age, marital status, education, personnel type, time to work, the average income per month, 
the average monthly expenditure, the average monthly deposits. The population used in this motivation 
research was personnel of State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarters). The samples 
used in this research amount of 325 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 
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analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, minimum, 
maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that 1) The personnel all respondents 325 people. Most are female 265 peoples 
representing 81.5%, are male 60 peoples representing 18.5%. Most aged under 30 years old 154 peoples 
representing 47.4% followed by the 31-35 years old 111 peoples representing 34.2%, 36-40 years old 46 
peoples representing 14.2%, 41-45 years old 5 peoples representing 1.5%, and over 46 years old 9 peoples 
representing 2.8% respectively. Most are status singles 282 peoples representing 86.8% followed by marry 
38 peoples representing 11.7%, and divorce 5 peoples representing 1.5% respectively. Most are bachelor 
degree level 187 peoples representing 57.5% followed by master’s degree level 128 peoples representing 
39.4%, below bachelor’s degree level 9 peoples representing 2.8%, and postgraduate level 1 peoples 
representing 0.3%, respectively. Most are civil servant 270 peoples representing 83.1% followed by 
permanent employee 23 peoples representing 7.1%, temporary workers 19 peoples representing 5.8%, and 
associate employee 13 peoples representing 4.0%, respectively. Most time to work 1-5 years 226 peoples 
representing 69.5% followed by 11-15 years 72 peoples representing 22.2%, 6-10 years 13 peoples 
representing 4.0%, under 1 year 10 peoples representing 3.1% and over 16 years 4 people representing 
1.2%, respectively. Most the average income per month 15,001-30,000 baht 250 peoples representing 
76.9% followed by 30,001-45,000 baht 66 peoples representing 20.3%, under 15,000 baht 5 peoples 
representing 1.5% and over 45,001 baht 4 peoples representing 1.2%, respectively. Most the average 
monthly expenditure 10,001-15,000 baht 104 peoples representing 32.0% followed by 5,000-10,000 baht 
57 peoples representing 17.5%, 15,001-20,000 baht 48 peoples representing 28.3%, and over 20,001 baht 
32 peoples representing 22.2%, respectively. Most the average monthly deposits 1,001-3,000 baht 204 
peoples representing 62.8% followed by 3,001-6,00 baht 48 peoples representing 14.8%, under 1,000 baht 
representing 12.6%, over 6,001 baht 32 peoples representing 9.8%, respectively. 
 2)  The opinions of quality of working Life of personnel of state audit office of the kingdom of 
Thailand (headquarters) overall moderate level. Considering each side, then that side is the moderate level 
Democracy in agencies, Health and safety in the workplace, Developing the capacity of practitioners, 
responsibility. Considering each side, then that side is the high level The benefits and social, the social 
values or collaboration, the role while working with healthy balance, Security and progress in work, 
responsibility. 

Keyword: Quality of Working Life 
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บทน า 
 ปัจจุบนัท่ามกลางยุคแห่งกระแสโลกโลกาภิวตัน์ ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ในสังคมปัจจุบนั ทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวฒันธรรมและเทคโนโลยีการส่ือสาร ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความสุขของคนในสังคมอย่างแน่นอน ดงันั้นการมีชีวิตท่ีเป็นสุขจึงเป็นความหวงัของมนุษย์ทุกคน 
ท่ีลว้นแลว้แต่ตอ้งการสร้างให้แก่ตนเองโดยความสุขของแต่ละบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกนัไปตามวิถีชีวิต 
ของแต่ละบุคคล เช่น การมีสุขภาพจิตท่ีดีแจ่มใสเบิกบาน ไม่มีทุกขห์รือมีแต่ก็ไม่มากจนเกินแกไ้ข การมีเพ่ือน 
มีมิตรสหายในสงัคม มีท่ีท ามาหากินมีรายไดต้ามสมควรท่ีเล้ียงตนเองและครอบครัวไดอ้ย่างเพียงพอ การมีอาชีพ 
ท่ีมัน่คง มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีท่ีอยู่อาศยัในชุมชนท่ีเป็นสุข การไดรั้บความเสมอภาค โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 
การมีสิทธิเสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ ร่วมกับธรรมชาติ 
ไดอ้ย่างเป็นสุข ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) หรืออาจกล่าว 
ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ๆ “คุณภาพชีวิต” กคื็อ การมีชีวิตท่ีมีความสุขนัน่เอง 
 เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการท างาน ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อองค์กร 3 ประการดงัน้ี  
คือ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ประการท่ีสอง ช่วยเพ่ิมขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจใหแ้ก่พวกเขาในการท างาน ประการสุดทา้ย คุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุง
ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานดว้ย ซ่ึงในการท างานจะเนน้ไปท่ีการสร้างความสบายใจ สภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีปลอดภยั โดยเฉพาะพยายามสร้างใหค้นท างานมีความสุขกบังาน อนัจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสมบูรณ์
ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน  
และช่วยเพ่ิมผลผลิตไดม้ากข้ึนดว้ย 

ดงันั้นถา้บุคลากรมีคุณภาพ ในการท างานย่อมเอ้ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เก้ือหนุนใหส้ านกังานการตรวจเงินแผ่นดินพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ืองบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวผู้วิ้จยัจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือน าผลการศึกษา 
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง) 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ส่วนกลาง) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตวัแปรอสิระ คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลา 
ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน เงินฝากเฉล่ียต่อเดือน 
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 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันา
ความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ 
การท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล
และดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง)  

 ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจยัคร้ังจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง) 

2.  ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร ใหต้อบสนองความตอ้งการของบุคลากร 

กรอบแนวคิด 
ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล  คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ส่วนกลาง) 1. เพศ   

2.  อาย ุ  1.  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
3.  สถานภาพ  2.  ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
4.  ระดบัการศึกษา  3.  ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
5.  ประเภทบุคลากร  4.  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
6.  ระยะเวลาในการท างาน  5.  ดา้นคุณค่าทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 
7.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  6.  ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
8.  รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  7.  ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล 
9.  เงินฝากเฉล่ียต่อเดือน  8.  ดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อสงัคม 
   
แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
 เฮาส์ และ คมัม่ิง (House & Cumming, 1985c, อา้งถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558, อา้งถึงใน วาริณี 

โพธิราช, 2558) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของตวัก าหนดคุณภาพชีวิตของการท างานประกอบดว้ย คุณสมบติั 
8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation)ค่าจา้งท่ีรับเพียงพอท่ี 
จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทัว่ไปหรือไม่ ค่าจา้งท่ีไดรั้บมีความยุติธรรมหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบ
ต าแหน่งของตนกบัต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานทีคลา้ยกนั 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment)ผูป้ฏิบติังานไม่ควร
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีก่อใหเ้กิดสุขภาพท่ีไม่ดี และควรท่ีจะ
ก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนเก่ียวกบัการคงไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีจะส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงจะรวมถึงการควบคุม
ของตนเอง และความรู้สึกทา้ทายอนัเกิดจากการท างานของตน 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities)ผูบ้ริหารควรจะใหโ้อกาส
ผูป้ฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของตน อนัจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วม ความรู้สึก 
ในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกทา้ทายอนัเกิดจากการท างานของตน 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (Growth and Security) ควรจะใหค้วามส าคญัดงัต่อไปน้ี 
4.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายของผูป้ฏิบติังานอนัจะมีผลต่อการด ารงไวแ้ละการขยายความสามารถ

ของผูป้ฏิบติังาน 
4.2 ความรู้และทกัษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชนต่์องานในอนาคตได ้
4.3 การใหโ้อกาสแก่ผูป้ฏิบติังานในการพฒันาทกัษะความสามารถในแขนงของตน 
5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) การท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัและ

เห็นว่าตนเองมีคุณค่า อันจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคม 
มีความส าคญัต่อตน กลา้เปิดเผยตนเองกบัผูอ่ื้น มีความรู้สึกวา่ ไม่มีการแข่งขนัในองคก์าร และมีความรู้สึกว่า
องคก์ารมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionals) ผูป้ฏิบัติงานมีแนวทางอย่างไร และ
ผูป้ฏิบติังานจะปกป้องแนวทางของตนอย่างไร ค าตอบของค าถามน้ีจะแตกต่างกนัไปทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะทางวฒันธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อ 
ความแตกร้าวไดม้ากเพียงใด และยึดมัน่ต่อการใหร้างวลัท่ียติุธรรมมากนอ้ยเพียงใด 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน (Total Life Space) งานของบุคคลหน่ึงควรจะไดมี้ความสมดุล
กับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวข้องกับการแบ่งเวลาความต้องการทางด้านอาชีพ  
การเดินทางซ่ึงควรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของบุคคลและเวลาของครอบครัว ตลอดทั้ง
ความกา้วหนา้และการไดรั้บความดีความชอบ 

8. การปฏิบติังานในสังคม (Social Relevance) กิจกรรมของหน่วยงานท่ีด าเนินไปในลกัษณะ 
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการท าใหเ้กิดคุณค่าความส าคญัของงาน และอาชีพในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เช่น 
ความรู้สึกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีรับรู้วา่ องคก์ารของตนไดมี้ส่วนรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นเก่ียวกบัผลผลิต 
(สินคา้) การก าจดัของเสีย วิธีการดา้นการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมือง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันจึงเป็นองค์กรตรวจสอบ อิสระและเป็นกลาง 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยใหเ้สนอรายงานผลการปฏิบติังาน ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลงั ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดโทษปรับทางปกครองเบ้ืองตน้ 
แก่เจา้หนา้ท่ีหรือ พนกังานของหน่วยรับตรวจท่ีฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ 

งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก ดา้นการบูรณาการ
ทางด้านสังคมหรือการท างานงานร่วมกันคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก ดา้นประชาธิปไตย 
ในองคก์าร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ๆ  
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิต 
การท างานอยูใ่นระดบัมาก  

ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั คลอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั พบว่า พนกังานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต 
การท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าพนักงานมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
สูงสุด คือด้านการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือสภาพ 
การปฏิบติังานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน 
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง ดา้นความกา้วหนา้
และความมัน่คงในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองคก์าร และดา้นลกัษณะ
งานท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 

วาริณี โพธิราช (2558) ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฎ
ราชวิทยาลยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่าลูกจา้งมีความคิดเห็นว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
อยู่ในระดบัมากนั้นมี 4 ดา้น คือ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวัและดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม และพบว่า ลูกจา้ง
ในมหาวิทยาลยัฯ มีความคิดเห็นว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง นั้นมี 3 ดา้น  
คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีค านึงถึง 
ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นการบูรณาการทางสงัคมและการท างาน 
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วิพฒัน์ นีซัง (2555) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพในชีวิตการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เพนท์ พบว่า คุณภาพในชีวิตการท างานดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านการส่งเสริมความสามารถส่วนบุคคล  
ดา้นความกา้วหนา้ความมัน่คง ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และภาวะอิสระจากงาน มีความส าคญัระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นความภาคภูมิใจในองคก์รมีความส าคญัระดบัสูง 

ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสังกดัส านกังาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้นคือ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ๆ และดา้นการบูรณาการ 
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัปานกลาง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง
และความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จ านวน 
1,648 คน (ท่ีมา : ส านกับริหารทรัพยากรบุคคลส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2563)
กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั 
ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973)  
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 321.88 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี
อยู่ท่ีจ  านวน 325 คน ดงันั้นผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษ 
และผา่นทางออนไลนโ์ดยใช ้Google Form 
  2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
  3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ท าการประมวลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS Version 26.0) 
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 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (x̅)วิเคราะห์ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(ส่วนกลาง) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังาน

การตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 

และเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.4 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2, 36-40 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2, 
46 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ 41-45 ปี จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 
และ หยา่ร้างจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.5 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 128 คน คิดเป็น 39.4, ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 
270 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมาคือลูกจา้งประจ า จ านวน 23 คน, ลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 และลูกจา้งสมทบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี 
จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ 11-15 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2, 6-10 ปี จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0, ต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ16 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาคือ 30,001-
45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ 45,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, 15,001-20,000 บาท จ านวน 48 คน 
และ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนใหญ่มีเงินฝากเฉล่ียต่อเดือน 1,001-3,000 บาท 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8, นอ้ยกว่า 
1,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6, และ 6,001 บาทข้ึนไปจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ส่วนกลาง) ประกอบดว้ย 8 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย X ̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางX ̅= 3.40 ()  
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 
เป็นธรรม ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน (X ̅ = 3.40, X ̅= 3.28, X ̅= 3.19,X ̅= 3.09) ตามล าดบั 
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ส่วนดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีความสมดุล และด้านความมั่นคง 
และความกา้วหนา้ในงาน (X ̅ = 3.79, X ̅= 3.59, X ̅= 3.44, X ̅= 3.42) ตามล าดบั 

สรุปผลการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)  

มีบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.5 และเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.4 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2, 36-40 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2, 
46 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ 41-45 ปี จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพโสด จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 
และ หยา่ร้างจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.5 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 128 คน คิดเป็น 39.4, ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 270 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมาคือลูกจา้งประจ า จ านวน 23 คน, ลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
และลูกจา้งสมทบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ 11-15 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2, 6-10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0, ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ16 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.3, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.2ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, 15,001-20,000 บาท จ านวน 48 คน และ 
20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนใหญ่มีเงินฝากเฉล่ียต่อเดือน 1,001-3,000 บาท 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8, นอ้ยกว่า 
1,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6, และ 6,001 บาทข้ึนไปจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

 คณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 
 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน  

ดา้นสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพฒันา

ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ี 

ความสมดุล และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวจิยั 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  
โดยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับข้ึน

เงินเดือนประจ าปี ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต พอใจกับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการอ่ืน ๆ ไดรั้บ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ตามล าดับ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 1 กล่าวถึงความตอ้งการทางร่ายกาย (Physiological Needs)  
เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต และสอดคลอ้งกับ 
ผลการศึกษาของ วิพฒัน์ นีซัง (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพในชีวิตการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซี.บี.เพนท ์ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นค่าตอบแทน 
ท่ีเพียงพอและเป็นธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ส านกังานมีระบบรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

บุคลากรเป็นอย่างดี สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวน ในขณะปฏิบติังาน ส านกังานมีเคร่ืองใชส้ านกังานอุปกรณ์และวสัดุใช้
ในงานต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้าน เหมาะสมกบัการท างาน และมีความทนัสมยั ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 2 กล่าวถึงความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) 
เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีไดรั้บการตอบสนองท่ีเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั
จะเกิดข้ึนตามมา และสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ วาริณี โพธิราช (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต 
การท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลยั ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิต 
การท างานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ด้านการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน  
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ส านักงานมีแหล่งความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่านสามารถคน้ควา้ 

ไดอ้ยา่งสะดวก ส านกังานส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างต่อเน่ือง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่อง 
ในสังคม (Esteem Needs) และสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556)  
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั คลอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั 
ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
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4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ และทกัษะ 

ในการท างานเพ่ิมมากข้ึน ท่านไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 5 ความตอ้งการท่ีไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด 
(Self-actualization Needs) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วาริณี โพธิราช (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลยั ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ี บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานอยูใ่นระดบัมาก 

5. ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านได้รับความร่วมมือในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน ท่านไดรั้บ 

การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงานไม่มีอคติและการท าลายซ่ึงกนัและกนั ส านกังานของท่านมีบรรยากาศในการท างานท่ีดีไม่ 
มีการแบ่ง กลุ่ม/ฝ่าย/พรรคพวก ในหน่วยงาน) ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 3  
ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความรัก การยอมรับเป็นพวกพอ้ง (Social Loves of Belonging Needs)  
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั คลอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงการศึกษาวิจัยน้ี 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นคุณค่าทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก 

6. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน 

ผูบ้ ังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัวท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท างานของผูไ้ด้บังคับ ท่านสามารถแสดง 
ความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระในการท างานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรในสงักดัส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 ผลการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั คลอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั 
ซ่ึงการศึกษาวิจยัท่ีกล่าวมาน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก 

7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพที่ความสมดุล  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของส านกังาน การท างาน

ของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วาริณี โพธิราช 
(2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  
ผลการศึกษาของทศันีย ์ชาติไทย (2559) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ซ่ึงการศึกษาวิจยัท่ีกล่าวมาน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นบทบาทระหว่างการท างาน 
กบัสุขภาพท่ีความสมดุลอยูใ่นระดบัมาก 
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8. ด้านประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านไดป้ฏิบติัตามนโยบายของส านกังานในดา้นการประหยดัพลงังาน

หรือดา้นอ่ืน ๆ ส านกังานใหค้วามเสมอภาคแก่ผูม้ารับบริการทุกคน ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ
ได้ท าประโยชน์ต่อสังคม ท่านมีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส านักงาน 
มีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยดัพลงังาน ส านกังานให ้
ความร่วมมือกบัส านักงานอ่ืน ๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสังกัด
ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน

ระดบัปานกลาง บุคลากรไดรั้บความยติุธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี ส านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรใหค้วามยุติธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับเงินเดือนโดยการก าหนด

หลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีชดัเจน และมีผูใ้หค้วามเห็นในการประเมินท่ีเป็นกลางเป็นท่ียอมรับแก่บุคลากร

ในองค์กร ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรได้รับเพียงพอในการด ารงชีวิต สตง. ควรให้ค่าตอบแทนท่ีมีความเพียงพอ 

ในการด ารงชีวิตโดยเม่ือบุคลากรมีความเดือดร้อนก็สามารถกูย้ืมเงินช่วยเหลือจาก สตง. ได ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

หรือดอกเบ้ียต ่า บุคลากรพอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ สตง.  

ควรให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ๆ ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร โดยจากก าหนดการจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีมีการปฏิบติังานท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน

ระดับปานกลางท่ีตั้ งของสถานท่ีท างานมีความปลอดภัย สตง. ควรจัดให้ท่ีตั้ งของสถานท่ีท างานมี 
ความปลอดภยั โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของส านกังาน เหมาะสมกบัการท างานของบุคลากร และ
ท่ีตั้งของส านกังานเพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงความปลอดภยัเม่ือมาท างานท่ีส านกังาน ส านกังานมีระบบรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากรเป็นอย่างดี สตง. ควรจดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากรเป็นอยา่งดี โดยการคดักรองผูม้าติกต่อทุกรายก่อนใหเ้ขา้ภายในส านกังาน 
และเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตรวจตราความปลอดภยัในเวลากลางคืน เพ่ือสร้างความสบายใจใหแ้ก่
บุคลากรของส านกังาน 
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 3. ด้านการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน  
โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน

ระดบัปานกลางเม่ือบุคลากรมีปัญหาและอุปสรรคในการท างานสามารถขอค าแนะน าปรึกษาไดจ้ากเพ่ือน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี สตง. ควรจดั
ให้มีกิจกรรมท่ีท ารวมกันระหว่างบุคลากรกับเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชาเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ 
ในส านกังาน ลดช่องวา่งระหวา่งต าแหน่งงานเพ่ือผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นไปในทิศทางท่ีดี ส านกังานมีแหล่ง
ความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีท่านสามารถคน้ควา้ไดอ้ย่าสะดวก สตง. ควรจดัให้มีแหล่งความรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ท่ีสามารถคน้ควา้ไดอ้ย่าสะดวก โดยการจดัท าบทความให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบ และขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัประเด็นการตรวจสอบท่ีส าคัญแก่บุคลากรของส านักงานเพ่ือให้บุคลากรไดน้ าความรู้ 
ท่ีไดรั้บไปใชก้บังานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย  
 4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน
ระดบัมากบุคลากรไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ และทกัษะในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 
โดยสตง. ควรมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ 
ใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองเพ่ิมเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และทกัษะ
ในการท างานเพ่ิมมากข้ึนเป็นการสร้างโอกาสในการกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงานของบุคลากร บุคลากรได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยสตง.ควรก าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบในการท างานของแต่ละต าแหน่งงานให้ชดัเจน และเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ รวมทั้ง 
การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชาใหเ้หมาะสมกบัคนท่ีท า 
 5. ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน
ระดบัมากบุคลากรไดรั้บความร่วมมือในการท างานจากเพ่ือร่วมงาน ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานใน
การปฏิบติังานต่าง ๆ และรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเพ่ือนร่วมงานโดยสตง. ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรได้
ท างานร่วมกบับุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ในองคก์รมากข้ึน เนน้การท างานเป็นทีม เช่นการปรับเปล่ียนหมุนเวียนภาระ
งาน เพ่ือเสริมสร้างใหบุ้คลากรเกิดทกัษะในการท างานหลายดา้น และสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
 6. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน
ระดบัปานกลางบุคลากรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเช่นเดียวกนักบัเพ่ือรวมงานทุกคน ผูบ้งัคบับญัชารับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และบุคลากรในส านักงานเคารพต่อสิทธิและหน้าท่ีของผูร่้วมงาน  
โดยสตง.ควรส่งเสริมการพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นปัญหาและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังานโดยรับฟังถึงขั้นตอนและปัญหาการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานเพ่ือน าไป
ปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นควรจะรักษาและส่งเสริมการท างานด้านประชาธิปไตยใน
ส านกังานและต่อยอดความรู้ความสามารถในการท างานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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 7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพที่ความสมดุล  
โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน

ระดบัมาก บุคลากรพอในระยะเวลาในการปฏิบติังานของส านกังาน การท างานของบุคลากรไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินชีวิต และมีช่วงเวลาส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือท ากิจกรรมท่ีต้องการ โดย สตง.  
ควรก าหนดระยะเวลาในการท างานของส านกังานควรเป็นไปตามท่ีกฎระเบียบไดต้ั้งไว ้คือ 7 ชัว่โมง ต่อวนั 
ลดการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ และหากมีการท างานล่วงเวลาก็ควรมีการคิดค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร
อีกต่างหาก จึงจะท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในส่วนน้ี 
 8. ด้านประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม  

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) อยู่ใน
ระดบัมาก บุคลากรไดป้ฏิบติัตามนโยบายของส านกังานในดา้นการประหยดัพลงังานหรือดา้นอ่ืน ๆ ส านกังาน
ให้ความเสมอภาคแก่ผูม้ารับบริการทุกคน บุคลากรมีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานท่ีท าเป็นประโยชน์ 
ต่อสงัคม และมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความรับผิดชอบไดท้ าประโยชน์ต่อสังคม โดยสตง. ควรมีการจดักิจกรรม
ร่วมกับชุมชนท่ีแวดลอ้มอยู่ ซ่ึงต้องเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่ือเสียงของส านักงาน  
ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรเกิดรู้สึกว่าตนเองและส านักงานมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
โดยแทจ้ริง รวมทั้งควรสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรณรงคก์ารประหยดัพลงังานตามนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ 
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