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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกับ

ชีวิตส่วนตวั ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คง
ในชีวิต ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 

ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ท่ีสังกัดส านักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพสัดุท่ี 1 – 24 จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82 และเพศชาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่ มีอายุ 25 – 29 ปี จ านวน 116 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมาคือ อายุ 30 – 34 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67, อายุต ่ากว่า 25 ปี 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67, อายุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 และอายุ 35 – 39 ปี จ านวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76 รองลงมาคือสมรส 

จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่ 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งในการท างาน ระดบัปฏิบติัการ 

จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33 รองลงมา คือ ระดับช านาญการ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16, 
ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็น

รอ้ยละ .67 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน (เฉพาะท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน) ประสบการณ์ 1 – 5 ปี 

จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33, ประสบการณ ์10 ปี ข้ึนไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33, ประสบการณ์ 
6 – 10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 และ ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 8 

ส่วนใหญ่ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา คือ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34, รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ2 ตามล าดบั 

2) คุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยภาพรวม 
มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน

อยู่ในระดับมากคือ ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตวั ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ

การท างานร่วมกนั ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือดา้นประชาธิปไตย
ในองค์การ ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยั

และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน, ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 
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ABSTRACT 

The objectives of this study was to study the work-life quality of officers in State Audit Office 
of the Kingdom of Thailand in Headquaters, including the reasonable salary and compensation, work-life balance, 
safely working environment and health, career prospects and job stability, Development of Human Capacities, 
Social Integration and workplace democracy 

Data were collected from three hundred participants who worked as Financial and Procurement 

Audit Office No. 1-24 in State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Headquaters, The questionnaire was 

used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way 

ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was 

used to test hypothesis for each pair in order to see which pair were different.  

The findings suggested that 1) complete data were obtained from 300 participants who worked as 

Financial and Procurement Audit Office No. 1-2 4  in State Audit Office of the Kingdom of Thailand in 

Headquaters, divided by 246 females (82%) and 54 males (18%).of Participants Age range from  25 to 29 years 

old were 116 person (38.67%), Age range from 30-34 years old were 68 person (22.67%), 53 person were under 

25 years (17.67%) and 34 person were over 40 years (11.33%) and 29 person were between 35-39 years 

(9.67%), In terms of marital status, 228 were single (76%) ,66 were married (22%) and 6 were 

widowed/divorced/separated (2%) About education’s degree , 222 person held bachelor’s degree (74%), 

72 person were postgraduate (24%) and 6 person were undergraduate (2%). The majority of the population’s 

position 235 person were operator (78.33%), 48 person were specialist (16%), and 15 person were Senior 

specialist (5%), 175 person, had 1- 5 years of work experience (58.33%), 64 person had more than 10 years 

of work experience (21.33%) and 37 person had 6-10 years of work experience (12.33%), and 24 person 

had experience less than 1 year (8%) In terms of salary and compensation, 147 person earned 15,000-25,000 Thai 

baht per month (49%),102 person earned 25,001-35,000 Thai baht per month (34%), 23 person earned 35,001-

45,000 Thai baht per month (7.67%), 22 person earned more 45,001-55,000 Thai baht per month 

(7.33%) and 6 person earned more than 55,001 Thai baht per month (2%)  
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2) The work-life quality of officers in State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Headquaters was 

middle class. Considering to overall such as, work-life balance, Social Integration were at a high level. Workplace 

democracy, opportunity in improving skills, reasonable salary and compensation, safety environment health 

quality and opporturity in career path were at a medium level 

Key words:  work-life quality, officers in State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Headquaters 

 
บทน า 

ชีวิตการท างานนั้น ครอบคลุมประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตทั้งหมดในแต่ละวนั อีกทั้งยงัเกี่ยวพนัไปถึง
การก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตในดา้นอื่น ๆ ทั้งในแง่การเดินทาง การเลือกท่ีพกัอาศยั การพกัผ่อน ไปจนถึงการดูแล
ครอบครัว ดว้ยเหตุน้ี เงื่อนไขปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตการท างานจึงเป็นตวัสะท้อน "สุขภาวะ" ของคนไทยได้
ในระดบัหน่ึง 

เม่ือพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ให้
คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
work life) มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมี
คุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ  เช่น สนองความตอ้งการทางวตัถุ สนองความตอ้งการการนบัถือตนเอง สนองความตอ้งการ
การมีกิจกรรม เป็นตน้ 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน มีช่ือย่อว่า สตง. เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ท าหน้าท่ีหลกั คือ รับผิดชอบงานธุรการของ คตง. (ม.39(1)) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ม.39(2)) ไดแ้ก่ ตรวจสอบ
การรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพยสิ์น รวมทั้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ
รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน ตรวจสอบบญัชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี 
ตรวจสอบการจดัเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายไดอ้ื่น และตรวจสอบเงินราชการลบั 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึงงานวิจัยน้ีอาจจะมีส่วนช่วยให้ผู ้บริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงานท่ีท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพฒันา
ตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์าร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และ
ส่งเสริมให้ไดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจยัครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขต ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต ด้านการพฒันาความสามารถ

ของบุคคล ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี คือ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ท่ี

สังกดัส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี1-24 จ านวนทั้งหมด 889 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจาก ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครั้ งน้ี

ได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) ซ่ึงท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 276 คน มีผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน 

ขอบเขตด้านเวลา 

การวิจยัครั้ งน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพ่ือน าผลการวิจยัท่ีได้มาเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร ไดต้ระหนกัถึง
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานในองค์การ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน และเป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกดว้ย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แตกต่างกนั 

 
 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

คุณภาพชวีิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

1. ด้านเงนิเดือนและค่าตอบแทน 

2. ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
3. ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ 

4. ด้านโอกาสในด้านการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต 

5. ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 

6. ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน 

7. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ต าแหน่งงาน 

6. ประสบการณ์ท างาน 

7. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ี

มีต่องานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการท างาน ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเม่ือได้รับการ
ตอบสนองตามความตอ้งการ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน และประสิทธิผลของงาน 

จนัทปัพา วิเศษโวหาร (2552) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานได้ว่าเป็นเร่ือง เกี่ยวกับความสุขของ
ผูป้ฏิบติังาน อนัเน่ืองมาจากการไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงความ
สอดคล้องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู ้ปฏิบัติงาน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน
ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสใน
การพฒันาความสามารถความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
ประชาธิปไตยภายในองคก์ร ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ซ่ึงล้วนมีผลต่อความพึงพอใจและเป็น
ส่ิงจูงใจในการท างานของบุคคล คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาทั้งต่อ
คนงาน ลกัษณะงาน และองคก์รนั้น ๆ  

เพญ็ศรี เวชประพนัธ์ (2557) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึงความพึงพอใจต่อสภาพและลกัษณะ
การท างานบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ 
ด้านธรรมนูญ ในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองคกร์ ซ่ึงระดับความพึงพอใจของ
แต่ละคนอาจไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ท่ีแต่ละคนไดก้ าหนดไว ้

ข้อมูลส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าท่ี

และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย  และด าเนินการเพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามท่ีก าหนด ไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่น รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ 
ซ่ึงรวมถึงตรวจการจัดเก็บ รายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน 
ทรัพยสิ์น สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ  
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ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง ท่ีสังกดัส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี
1 - 24 จ านวนทั้ งหมด 889 คน โดยแบ่งตามต าแหน่งในสายงาน ดังน้ี นักจัดการงานทัว่ไป จ านวน 24 คน 
นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 801 คน วิศวกร จ านวน 40 คน ผูอ้  านวยการ จ านวน 24 คน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จนัทปัพา วิเศษโวหาร (2552) คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั

สมุทรปราการ มีวตัถุประสงควิ์จยัเพ่ือศกึษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 

จงัหวดัสมุทรปราการ ผูวิ้จัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ มี

คุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานสตรีมี

ระดบัคุณภาพชีวิต การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย

น้อย คือ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน

ร่วมกัน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นประชาธิปไตยภายในองค์กร ด้านโอกาสในการพฒันา

ความสามารถ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

เสาวรส คูหาปัญญา (2552) คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และ

แนวโน้มพฤติกรรมในการท างาน ของพนักงานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง การวิจยัครั้ งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ

ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมใน

การท างาน ของพนกังานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบว่า . คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่

ในระดับดี ไดแ้ก่ ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นการใช้ชีวิต

ในการท างานและชีวิตส่วนตวั และดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

ออกแบบการวิจัย  

ในการวิจยัครั้งน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม

สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียง

ครั้ งเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิต 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ท่ีสังกัด

ส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี 1 - 24 จ านวนทั้งหมด 889 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563) 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครั้ งน้ีไดม้าจากการใชวิ้ธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) 

ซ่ึงท่ีระดบัความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 276 คน มีผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน ดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้เลือกตอบ
จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 27 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความเห็น 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนเพ่ือตีความหมาย ดังน้ี ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด = 5, มาก = 4, 
ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยท่ีสุด = 1 

 ส่วนที่ 3 สอบถามความเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกบัปัจจยัท่ีท าให้ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ส่วนกลาง มีคุณภาพชีวิตในการท างานมากข้ึนโดยในส่วนน้ีเป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงจะตอบหรือไม่ตอบก็ได ้

การทดสอบวัดค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
การทดสอบท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือ  
การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุปได้ว่า

แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือได ้ 
การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation)  

 การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าได้โดยการพิจารณาค่าอ านาจการแยกรายข้อนั้น ๆ โดยเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือต้องมีค่า 0.30 ข้ึนไป จะสรุปได้ว่าค าถามนั้น ๆ มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้และแบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดร้ับการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
แล้วมาด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด
จ านวน 276 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยการสุ่มแบบ
บงัเอิญ ซ่ึงหลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 300 ชุด จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ค านวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
2. ค่าเฉลี่ย (X̅) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  
4. ใชส้ถิติ t-test ในกรณีท่ีตวัแปรอิสระมี 2 ตวัแปร 
5. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)  กรณีพบความ

แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
หรือระดบัเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี LSD (Least Significant Difference)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และเพศชาย จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่ มีอายุ 25 – 29 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมาคือ อายุ 30 – 
34 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67, อายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67, อายุ 40 ปีข้ึน
ไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 และอายุ 35 – 39 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือสมรส จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ
หมา้ย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งในการท างาน ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.33 รองลงมา คือระดบัช านาญการ จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 16, ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 15 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 5 และ ระดบัช านาญการพิเศษข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .67 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน (เฉพาะท่ีส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) ประสบการณ์ 1 – 5 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33, 
ประสบการณ์ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33, ประสบการณ์ 6 – 10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.33 และ ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 25,000 บาท จ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67, 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
55,001 บาทข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ2 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตวั ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ดา้น
โอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยภาพรวมมี
ระดบัอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับ
มากคือ ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกนั (  = 3.95,  = 3.65 ) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้น
ประชาธิปไตยในองค์การ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต (  = 3.34,  
= 3.32,  = 3.24,  = 3.11,  = 2.68, ) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82 มีอายุ 

25 – 29 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 มีสถานภาพโสด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 76 มีระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 222 คน คดิเป็นร้อยละ 74  มีต าแหน่งในการท างาน ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 235 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.33 มีประสบการณ์ในการท างาน (เฉพาะท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ประสบการณ์  

1 – 5 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 147 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49  

คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  

โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตวั ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ

ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 

  ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น ดงัน้ี 

 1. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน  

คุณภาพชีวิตในการท างานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าเงินเดือนและค่าตอบแทน ท่ี

ท่านไดร้ับเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านไดร้ับเหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ผลสัมฤทธ์ิของงานมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ การวิจัยของ ฉัฐชยั มีชั้นช่วง (2553) ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ องคก์าร: กรณีศึกษาขา้ราชการนายทหารประทวนใน

สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า มีระดับของการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยขา้ราชการ มีคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอ และยุติธรรม เกี่ยวกบัค่าตอบแทนท่ีไดร้บัเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่ในระดบัสูง 
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2. ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัวของข้าราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่าน

สามารถจัดสรรเวลาท างานและเวลาว่างของตนเองส าหรับครอบครัวมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอภิศกัดิ์  ขดัปัญญา (2561) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ในเขต กทม. ผลการศึกษาพบว่าขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ส านกังานฯ ก าหนดวนั

และเวลาท างานอย่างเหมาะสม การท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต บุคลากร 

3. ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ของขา้ราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ท่านคิดว่าอุปกรณ์ในการท างานเพียงพอและมีมาตรฐานและพร้อมใช้งานและสถานท่ีท างานมีมาตรฐาน

ด้านแสงสว่างอุณหภูมิท่ีเหมาะและเพียงพอส าหรับการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ

อภิศกัดิ์  ขดัปัญญา (2561) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในเขต กทม. ผลการศึกษา พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน

มีความปลอดภยัและเหมาะสม ส านักงานฯ มีการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ท างานอย่างเพียงพอ 

4. ด้านโอกาสการส่งเสริมความเจริญและม่ันคงในชีวิต 
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสการส่งเสริมความเจริญและมัน่คงในชีวิต โดยรวมของขา้ราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หน่วยงาน
ของท่านมีต าแหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิศกัด์ิ ขดัปัญญา (2561) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขต กทม. โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ บุคลากรมีโอกาสในการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เต็มท่ี ส านักงานฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มี การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการพฒันาความสามารถ
ของบุคลากร 
 
 



14 
 

5. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ

รู้สึกทา้ทายในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ วิพฒัน์ นีซัง (2555) ศึกษาคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ หจก. ซีบี เพนท ์พบว่า ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถ

บุคคล อยู่ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนกังานรายวนัจะไม่มีโอกาสไปฝึกอบรมภายนอกมากนกัแต่

พนักงานก็พอใจท่ี ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ ๆ อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วย

เสริมสร้างทกัษะ และพนักงานสามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปฏิบติังาน 

6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 

คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันของข้าราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านไดร้ับ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผูร่้วมงานเป็นอย่างดีเม่ือท่านขอร้อง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ จินดาวรรณ รามทอง (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึ ง 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกับเพ่ือนร่วมงาน เป็นความเกี่ยวขอ้งกันระหว่างผูร่้วมงานกบัเพ่ือนร่วมงาน ใน

การจดัสรรงานและการเกื้อกูลกนั 

7. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์การของข้าราชการ ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในการเลือกแนวทางปฏิบติังานท่ี
ท างานของท่านตอ้งฟังเสียงขา้งมาก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อภิศกัดิ์  ขดัปัญญา (2561) 
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรในส านักงานฯ เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของผูร่้วมงาน บุคลากร
ไดร้ับการปฏิบติัอย่างเสมอภาคเชน่เดียวกบับุคลากรอื่น ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ี
ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานของบุคลากร ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง เช่น ดา้นแผนกหรือส่วนงานรับผิดชอบ  
 2. การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศกึษาของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ดงันั้น ควร
ขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น ของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วน
ภูมิภาค หรือต าแหน่งงานอื่น เพ่ือให้ได้ความแตกต่างด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจยัท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 
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