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บทคดัยอ่ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ าแนก
ตามปัจจัยด้านบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ านวน 330 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานไม่ต่างกัน และบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานต่างกัน  

   ค าส าคญั: คุณภาพชีวิตในการท างาน  

Abstract 
 The purpose of this research was to 1) Study the quality of working life of government officials 
of State Audit Office of Kingdom of Thailand (Bangkok) 2) Compare the quality of the working life of 
government official of State Audit Office of the Kingdom of Thailand, Bangkok by individual classification. 
The sample groups in this research is government officials of State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand, Bangkok a total of 330 people using questionnaires as a tool for data collection.  
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The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis was tested suing a t-test, one-way ANOVA, and if a difference was found, it would lead to  
a double comparison using the LSD method. And Multiple Regression Analysis.  
 The results of hypothesis testing were found that government officials of State Audit Office of 
the Kingdom of Thailand, Bangkok with different gander, age, status, level of education and position of 
work make the overall Quality of the working life is not different. Moreover, differences in monthly 
income of The Government official of State Audit Office of the Kingdom of Thailand, Bangkok has resulted 
in the overall Quality of the working life is different. 

 Keywords: Quality of working life 

บทน า 

 การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติ
มากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็น
อย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือส านักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับ
การท างานเพิ่มขึ้นไปอีก ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้  
และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเปน็ส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิด
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 )  
 ส าหรับประเทศไทย “ทรัพยากรบุคคล” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
คนวัยแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญไม่เพียงในการพัฒนาศักยภาพ  
แต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)  
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of work life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุน 
ทางสังคมที่มีคุณค่า เมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุข  
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
และสุขภาวะทางสังคม  
 องค์กรที่จะสามารถมีบุคลากรภายในที่ท างานได้อย่างมีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมหลายด้าน  
ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ เช่น ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน  
ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว และด้านความภูมิใจในองค์กร เป็นต้น โดยค านึงถึงความสุขในการท างานของ
บุคคล ซึ่งจะเกิดผลดีตามมาทั้งต่อตัวของผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กรก่อให้เกิดนวัฒกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
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ลดความเครียด ความขัดแย้งในองค์การ และที่ส าคัญที่สุดคือ ช่วยส่งผลท าให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ภคินี พุ่มพวง, 2562) 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายใน เห็นได้จาก
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561-2565) ในเรื่องของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งปลูกฝัง
จิตส านึกและยกระดับจริยธรรม ศีลธรรมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งเสริมและรักษาระบบพิทักษ์คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
เที่ยงธรรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความศรัทธาของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนต่อส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ 
ผลักดันให้มีการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงค่าครองชีพ ความ
เพียงพอในการด ารงชีพ และภาระความรับผิดชอบ อันจะท าให้เกิดขวัญก าลังใจ เพื่อจูงใจและรักษาเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอ่ืนที่มีประสิทธิภาพของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความส าคัญกับเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
ก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร 
 ดังนั้น ผู้ศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับมีนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561-2565) ในเรื่องของ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการเสนอแนะปรับปรุง
แผนงานด้านการบริหารและพัฒนาบคุลากร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานบคุลากรของส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน 

วตัถปุระสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ าแนก
ตามปัจจัยด้านบุคคล 

ขอบเขตงานวจิยั 
         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตประชากร บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานจริงในปี พ.ศ. 2565 
จ านวนทั้งสิ้น 1,855 คน   
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ านวนบุคลากรของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 
ที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนดโดย การค านวณใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 330 คน 
 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 
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 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
  2. ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง 8 ด้าน ได้แก่  ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอ และยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่วนกลาง   

2. เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพชวีิตในการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในงาน  
เพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร เป็นการเสริมคุณค่าของงานที่บุคลากรท าโดยชี่ให้เห็นว่างานที่บุคลากรท านั้น
เป็นงานที่ส าคัญ และบุคลากรเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้งานนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จผู้บริหารจึงควร 
ให้ความส าคัญกับความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนที่ท างาน ให้ความส าคัญกับคนมากขึ้นโดยถือว่าคนเป็นสินทรัพย์ 
(Asset) อย่างหนึ่งขององค์กรและคนจะท าให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน  
ต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควร
มีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต โดยเป็นความรู้สึกพึงพอใจ มีความสุขในทุกมิติที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น การได้รับค าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอต่อการด ารงชีพดูแลครอบครัว มีสภาพแวดล้อมใน
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การท างานที่ดี การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นธรรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมถึงเรื่อง
ความก้าวหน้าในงาน สังคมในการท างานดีให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีความสมดุลในเร่ืองงานและชีวิต
ส่วนตัว องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้ท างานเพื่อประชาชนและประเทศชาติส่งผลให้มีความสุขในการท างานและเกิด
แรงจูงใจในการท างาน 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 Richard E. Walton, 1973 อ้างใน วธูสวนานนท์, 2560 อ้างใน สายชล คงทิม, 2562  ศึกษาสภาพแวดล้อม
รอบตัวบุคคลสภาพสังคมที่มีผลต่อบุคคลและความพึงพอใจของบุคคลในการท างานโดยได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
สร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ด้านดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนรวมถึงการจัดสวัสดิการ
ที่พักอาศัยและสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ เพียงพอในการด ารงชีวิตและยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนที่ท างานประเภท
เดียวกันในองค์การอ่ืนหรือในต าแหน่งหน้าที่ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
 2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Condition) หมายถึง การมี
สภาพแวดล้อมในการท างานบรรยากาศและอุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานรวมถึงไม่เป็น
อันตรายไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ซึ่งควรจะมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการ
ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเสียงกลิ่นการรบกวนทางสายตา 
 3. การพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคคล (Development of Human Capacities) 
หมายถึง บุคคลได้รับ โอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ของ
ตนเองโดยส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเปิดโอกาสและให้อิสระทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้าทายจากการท างาน
ของตนเอง 
 4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นหรือ
ต าแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นได้รับการมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานมากขึ้นได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือว่า
เรียนรู้งานเพิ่มเพื่อเตรียมความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่สูงขึ้นมีความมั่นคงในการจ้างงานรวมถึงรายได้ที่ควร
ได้รับ 
 5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนการรวมเป็นกลุ่มใน
องค์การที่บุคคลได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาความสามารถ โดยปราศจากการแบ่งแยกหรือการกีดกั้นทางเชื้อชาติศาสนา
รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนกันภายในองค์การและมีการปฏิสัมพันธ์กันด้วยความจริงใจ 
 6. สิทธิในการท างาน (Constitutionalist) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงานมีการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเหมาะสมพนักงานได้รับความเคารพในสิทธิ์และความเป็นปัจเจกบุคคลผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังกับบัญชาบรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 
 7. ความสมดุลในชีวิต (Total Life Space) หมายถึง ความสมดุลการแบ่งเวลามีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างการใช้
เวลาส าหรับกิจกรรมของตนเองแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมมีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่และมีเวลา
ส าหรับกิจกรรมของตนเองครอบครัวและสังคม 
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 8. ลักษณะงานที่ให้ผลประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) หมายถึง พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การของตน
ได้ให้ประโยชน์หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานมีความภูมิใจในงานและรับรู้ว่าองค์การของตนเป็นองค์การที่มี
ชื่อเสียงและ ได้รับการยอมรับจากสังคม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 พิรัญญา นิลพันธ์,2561  ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 
ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
อายุการท างาน และต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมแตกต่างกัน 
 ภคินี พุ่มพวง, 2562  ได้วิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ส่วนภูมิภาค) พบ ว่า อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน เพศ และระตับการศึกษาสูงสุดต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตใน
การท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559 ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และสถานภาพการท างานในปัจจุบัน  ปัจจัยที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

วธิดี าเนนิการวจิยั  
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิต ิผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามประเภท
บุคลากร ในส่วนของแบบสอบถามใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด โดยผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ เป็น
ลักษณะค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค าถามทั้งหมด 37 ข้อ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยเป็นค าถามคุณภาพชีวิตในการท างานประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1) การได้รับค่าตอบแทนใน
การท างานที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนา
ความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) บูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 8) ลักษณะงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยแต่ละข้อประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating 
Scale) คือ มากที่สุด =5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1 
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 ส่วนที่ 3  ค าถามปลายเปิด ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลางควรพิจารณาด้านในอีกบ้างนอกเหนือจากแบบสอบถามข้างต้นเป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด 
เชิงปริมาณ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 2.1 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ตามเพศ สถานภาพใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test 
 2.2 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
 Least-Significant Different (LSD)  
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม การวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละของปัจจัยประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  
31- 40 ปี  มีสถานภาพโสด มี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งข้าราชการ และมีรายได้ต่อเดือน  
 25,001 - 35,000 บาท  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า บุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  และค่า S.D. เท่ากับ 0.431 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 3.1 บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง
งานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  
 3.2 บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยภาพรวมต่างกัน  
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อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง สามารถสรุป 
ตามวัตถปุระสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)  
โดยภาพรวม มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับมาก ดังนี้  
 1.1 ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้ านการได้รับค่าตอบแทนในการ
ท างานที่เพียงพอ และยุติธรรมโดยภาพรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ได้รับ เช่น 
รักษาพยาบาลที่พัก มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัญญา นิลพันธ์, 2561 
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า พนักงานในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเห็นว่า สามารถเบิกค่า
เล่าเรียนให้แก่บุตร มีเงินทดแทนระหว่างที่หยุดงานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย อยู่ในระดับมาก  
 1.2 ด้านสภาพการท างานที่ค านงึถึงความปลอดภัยและสง่เสริมสุขภาพ พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่า อุปกรณ์เครื่องมือที่สนับสนุนในการท างาน
ของท่านมีความทันสมัยเพียงพอเอ้ือ ต่อการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคินี พุ่มพวง, 2562 ได้ศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค)  พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หน่วยงานได้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอ และไม่เป็นอันตรายต่อการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard E. 
Walton, 1973 ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง สภาพทาง
กายภาพของสถานที่ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการน้อยที่สุด  
 1.3 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคคล พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล โดยภาพรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard E. Walton, 1973 ได้กล่าวว่า การพัฒนาความรู้
ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคคล (Development of Human Capacities) หมายถึง บุคคลได้รับ โอกาสที่จะได้
ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองโดยส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าเปิดโอกาสและให้อิสระทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุมงาน
ด้วยตนเองได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้าทายจากการท างานของตนเอง 
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 1.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ให้
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยภาพรวมใน
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า จะท างานอยู่ในองค์กรตลอดไป เพราะเชื่อมั่นถึงความมั่นคงขององค์กร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557 ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานใหญ่ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานใหญ่ด้านความมันคงและความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับมาก โดยส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า งานที่ท ามีความมั่นคงและเสี่ยงต่อการถูกปลอดออกจากงานน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 1.5 ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกัน โดยภาพรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ 
สอดคล้องกับงานวิจับของ สายชล คงทิม, 2562 ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด้านบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับดี อธิบายได้ว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
มีความเห็นว่า คนในองค์กรส่วนใหญ่สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีบรรยากาศในการท างานมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันด้วยความจริงใจได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในทีมอยู่เสมอมีความสุขที่
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายงานมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และองค์กรก็มีการส่งเสริมให้ได้มี โอกาสท ากิจกรรม 
 1.6 ด้านประชาธิปไตยในองค์กร พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์กรโดยภาพรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในเรื่องกฎระเบียบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคินี พุ่มพวง, 2562 
ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน (ส่วนภูมิภาค) ด้านประชาธิปไตยในองค์กรโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระในการท างานต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ  
 1.7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ให้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวโดยภาพรวม
ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บริหารจัดการเวลาส าหรับการท างาน เวลาส่วนตัว ครอบครัว และสังคมได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคินี พุ่มพวง, 2562 ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน (ส่วนภูมิภาค)  
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน มีภาระงานที่เหมาะสม มีเวลาให้กับครอบครัว  
 1.8 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมในระดับ
มาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า องค์กรของท าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Richard E. Walton, 1973 ได้กล่าวว่า ลักษณะงานที่ให้ผลประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) หมายถึง 
พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การของตนได้ให้ประโยชน์หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานมีความภูมิใจในงานและ
รับรู้ว่าองค์การของตนเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงและ ได้รับการยอมรับจากสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคินี พุ่ม
พวง, 2562 ได้วิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) พบวา่ 
คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน (ส่วนภูมิภาค)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน มีภาระงานที่
เหมาะสม มีเวลาให้กับครอบครัว  
 2. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน สามารถ
สรุปได้ดังนี้  
 2.1 บุคลาการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดย
ภาพร่วมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  
ที่มีเพศต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับคุณภาพชีวิตในการ ท าให้ทราบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่น 
ส่วนกลางไม่ว่าจะมีเพศใด คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559 ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศต่างกับ คุณภาพชีวิตในการท างานไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สายชล คงทิม, 2562 ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน พบว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2.2 บุคลาการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่มีอายุต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างาน
ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางไม่ว่าจะมีอายุ
ต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง ทีมีช่วงอายุต่างกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานต่างกัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถ ท าให้ระดับความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางไม่แตกต่างกัน 
 2.3 บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่สถานภาพต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างาน
ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางไม่ว่าจะมีสถานภาพ
ใด คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่
สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล กับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานแยกออกจากกัน ท า ใ ห้สถานภาพมีระดับความเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557 ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษาพนักงาน  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานใหญ่ พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานการ
เคหะแห่งชาติ ซึ่งระดับคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในที่ท างานทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี  
เจ้านายที่ดี สถานที่ท างานที่สงบและสะดวกสบาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส ากัญที่ท าให้พนักงานมีความ 
พึงพอใจและทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรบรรลุเป้าหมาย  
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 2.4 บุคลาการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางไม่ว่าจะมี
การศึกษาระดับใด คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน
ในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสายงาน ท าให้บุคลากรสามารถท างานในต าแหน่ง
ของตนเองได้อย่างไม่มีปัญหา และเนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่
บุคลากร ทั้งการอบรม ท าให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย ได้วิจัยเร่ือง คุณภาชีวิตในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 2.5 บุคลาการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางไม่ว่าจะมี
ต าแหน่งงานใด คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่า ทุกต าแหน่งงานของบุคลากรส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญต่อต าแหน่งอ่ืน เพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ท าให้ทุกต าแหน่งงานปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557 
ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ต าแหน่งงานไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในกางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ทุกต าแหน่งใน
องค์กรมีความส าคัญเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานการเงิน วิศวกร พนักงาน นโยบายและแผน ทุกต าแหน่ง
ล้วนแต่มีความส าคัญมากหากขาดต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร  
 2.6 รายได้ต่อเดือน บุคลาการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้
คุณภาพชีวิตในการท างานต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่า รายได้ต่อเดือนของบุคลาการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่ต่างกันท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานต่างกัน ในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า  
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ผู้วิจัยเห็นว่า รายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชวีิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและก้าวหนา้ เนื่องจาก
การท างานภาคเอกชนได้รับรายได้และผลตอบแทนที่สูงกว่าภาครัฐ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 
ก็เป็นหนึ่งในบุคลากรภาครัฐ การที่ได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนน้อยส่วนทางกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น บุคลากรอาจจะ
เกิดความลังเลถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคต อาจลังเลตัดสินออกไปท างานภาคเอกชนหรือท างานในภาครัฐ
ต่อไป ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เนื่องจากรายได้ต่อเดือนที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอ ในการศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถหรือท างานอดิเรกที่สนใจ ด้านบูรณาการสังคมหรือการท างานรวมกัน  เนื่องจาก
รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ซึ่งงบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมเหล่านี้มาจากการเก็บ
รวมรวมจากบุคลากร  ด้านประชาธิปไตยในองค์กร เนื่องจากรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความสนใจในการแสดงความ
คิดเห็น หรือสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็น โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา เนื่องมาจากการ
คาดหวังผลประเมินเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากผู้บังคับบัญชา 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงและว่าง
แผนการบริหารงานให้ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่สูงขึ้นต่อไป 
 1. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและ
ยุติธรรมด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6) 
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลจาก
การวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.82  และค่า S.D. เท่ากับ 0.431 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 แสดงให้เห็นว่านโยบายที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคล การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรของส านักงานาการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรรักษานโยบาย
เหล่านี้ไว้พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนานโยบายเพื่อให้การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรของส านักงานาการตรวจเงินแผ่นดินมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
เปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ปัจจัยรายได้ต่อเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
พบว่ารายได้ต่อเดือนต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างานต่าง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีน โยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน (พ.ศ. 2561- 2565) ในเร่ืองของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่เก่ียวกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกและยกระดับ
จริยธรรม ศีลธรรมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส่งเสริมและรักษาระบบพิทักษ์คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรมเพื่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจและความศรัทธาของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลักดันให้มีการก าหนด
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงค่าครองชีพ ความเพียงพอในการด ารงชีพ และ
ภาระความรับผิดชอบ อันจะท าให้เกิดขวัญก าลังใจ เพื่อจูงใจและรักษาเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนที่มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านโยบายการตรวจเงินแผ่น ในด้านการผลักดันให้มีการ
ก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงค่าครองชีพ ความเพียงพอใน การ 
ด ารงชีพ และภาระความรับผิดชอบ ยังด าเนินการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ระดับความเห็นด้านรายได้ต่อเดือนของ
บุคคลากรแตกต่างกัน ประกอบกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561-2565) ใกล้ครบวาระ ควรคงนโยบาย
ส่วนนี้ในแผนนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินปีถัดไป  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางเท่านั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาบุคลากรทั้งหมดในส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  
 2. เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม
สภาพแวดล้อมและเวลา ดังนั้นการวิจัยช้ าในเร่ืองนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรกระท า โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการจัดการบริหารงานบุคคล ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
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