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บทคัดย่ อ
การวิจัยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่ วนกลาง ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับ
ชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คง
ในชี วิ ต ด้า นการพัฒ นาความสามารถของบุ คคล ด้า นการบู ร ณาการทางสั ง คมหรื อ การทางานร่ วมกัน
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ที่สังกัดสานักตรวจสอบการเงิน
และบริ หารพัสดุที่ 1 – 24 จานวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ส่ วนกลาง มี ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 300 คน ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง จานวน 246 คน
คิดเป็ นร้อยละ 82 และเพศชาย จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 ส่ วนใหญ่ มีอายุ 25 – 29 ปี จานวน 116 คน
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คิดเป็ นร้อ ยละ 38.67 รองลงมาคือ อายุ 30 – 34 ปี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67, อายุต่ ากว่า 25 ปี
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.67, อายุ 40 ปี ขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.33 และอายุ 35 – 39 ปี จานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.67 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 รองลงมาคือสมรส
จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ งในการทางาน ระดับปฏิบตั ิการ
จานวน 235 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 78.33 รองลงมา คือ ระดับชานาญการ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 16,
ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 และระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ .67 ส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทางาน (เฉพาะที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ประสบการณ์ 1 – 5 ปี
จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33, ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.33, ประสบการณ์
6 – 10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.33 และ ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จานวน 24 คิดเป็ นร้อยละ 8
ส่ วนใหญ่ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมา คือ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 34, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.67, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.33
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ2 ตามลาดับ
2) คุณภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยภาพรวม
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน
อยู่ในระดับมากคือ ด้านความสมดุล ระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านการบูร ณาการทางสังคมหรื อ
การทางานร่ วมกัน ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านประชาธิปไตย
ในองค์การ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คงในชีวิต ตามลาดับ
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทางาน, ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง
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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 35,00145,000 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
บทนา
ชีวิตการทางานนั้น ครอบคลุมประมาณ 1 ใน 3 ของชี วิตทั้งหมดในแต่ละวัน อีกทั้งยังเกี่ยวพันไปถึง
การกาหนดรู ปแบบวิถีชีวิตในด้านอื่น ๆ ทั้งในแง่การเดินทาง การเลือกที่พกั อาศัย การพักผ่อน ไปจนถึงการดูแล
ครอบครัว ด้วยเหตุน้ ี เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทางานจึงเป็ นตัวสะท้อน "สุ ขภาวะ" ของคนไทยได้
ในระดับหนึ่ง
เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้
คนทางานในประเทศมีคุณภาพชี วิตที่ ดีและมีความสุ ข ในขณะเดียวกันคุณภาพชี วิตในการทางาน (Quality of
work life) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทางานปัจจุบนั เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ เป็ นต้นทุนทางสังคมที่มี
คุณค่า ในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ต้องเข้าสู่ ระบบการทางาน ต้องทางานเพื่อให้ชีวิตดารงอยู่ได้และตอบสนอง
ความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น สนองความต้องการทางวัตถุ สนองความต้องการการนับถือตนเอง สนองความต้องการ
การมีกิจกรรม เป็ นต้น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีชื่อย่อว่า สตง. เป็ นส่ วนราชการที่เป็ นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ทาหน้าที่หลัก คือ รับผิดชอบงานธุรการของ คตง. (ม.39(1)) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ม.39(2)) ได้แก่ ตรวจสอบ
การรับจ่าย การเก็บรั กษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพ ย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน ตรวจสอบ
รายงานการรับจ่ายเงินประจาปี และงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตราประจาปี
ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น และตรวจสอบเงินราชการลับ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิน ส่ วนกลาง ซึ่ งงานวิจัย นี้ อ าจจะมี ส่ วนช่ วยให้ ผู ้บริ หารสามารถน าไปพิ จารณาในการปรั บเปลี่ ย น
รู ปแบบการบริ หารงานที่ทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน และทาให้
เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้ ยงั ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิตช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนา
ตนเองให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ และยังช่วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบตั ิเหตุ และ
ส่ งเสริ มให้ได้ผลผลิตและการบริ การที่ดี ทั้งคุณภาพและปริ มาณ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง
2. เพื่อ ศึกษาคุณ ภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ส่ วนกลาง
จาแนกตามปัจจัยด้านบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่ วนกลาง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรต้ น คื อ ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ของข้ าราชการส านั กงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว นกลาง ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวิตส่ วนตัว ด้านสิ่ งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คงในชี วิต ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ส่ วนกลาง ที่
สังกัดสานักตรวจสอบการเงินและบริ หารพัสดุที่1-24 จานวนทั้งหมด 889 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้มาจากการใช้วิธีคานวณตามสู ตรของ Yamane (1973) ซึ่งที่ ระดับความคลาดเคลื่ อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 276 คน มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 300 คน
ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครั้งนี้จะทาการวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาจะทาให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่ วนกลาง จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล และเพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้มาเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หาร ได้ตระหนักถึง
คุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานในองค์การ และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการระบบบริ หารงาน
เพื่อส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน และเป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variables)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่งงาน
6. ประสบการณ์ทางาน
7. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

คุณภาพชีวิตในการทางานของข้ าราชการสานักงานการตรวจ
เงินแผ่ นดิน ส่ วนกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้ านเงินเดือนและค่าตอบแทน
ด้ านความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวิตส่วนตัว
ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
ด้ านโอกาสในด้ านการส่งเสริมความเจริญและมัน่ คงในชีวิต
ด้ านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ด้ านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่วมกัน
ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ

สมมติฐานของการวิจัย
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน คุณภาพชี วิตในการทางาน
แตกต่างกัน
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่
มีต่องานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทางาน ทาให้พนักงานรู ้สึกพึงพอใจและมีความสุ ขเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ และส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงาน และประสิ ทธิผลของงาน
จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552) กล่าวว่าคุณภาพชี วิตการทางานได้ว่าเป็ นเรื่ อง เกี่ยวกับความสุ ขของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงความ
สอดคล้ อ งของการใช้ ชี วิต อย่ า งมี ค วามสุ ข ของผู ้ ปฏิ บัติง าน ซึ่ งสิ่ งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บชี วิตการท างาน
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ โอกาสใน
การพัฒนาความสามารถความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน การบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
ประชาธิปไตยภายในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว ซึ่ง ล้วนมีผ ลต่อความพึงพอใจและเป็ น
สิ่ ง จูง ใจในการทางานของบุคคล คุณ ภาพชี วิตการทางานที่ดีจะส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาทั้งต่อ
คนงาน ลักษณะงาน และองค์กรนั้น ๆ
เพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2557) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึงความพึงพอใจต่อสภาพและลักษณะ
การทางานบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้า นโอกาสพัฒ นาศัก ยภาพ ด้า นความก้า วหน้ า และมั่น คงในงาน ด้า นสั ง คมสั มพัน ธ์
ด้านธรรมนู ญ ในองค์การ ด้า นภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองคกร์ ซึ่ งระดับความพึง พอใจของ
แต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่แต่ละคนได้กาหนดไว้
ข้ อมูลสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน เป็ นส่ วนราชการที่เป็ น หน่ วยงานอิส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ มีหน้า ที่
และอ านาจในการตรวจเงิน แผ่น ดิน ตามที ่ผู ว้ ่า การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น มอบหมาย และดาเนิ น การเพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บรรลุภารกิจและหน้า ที่ตามที่กาหนด ไว้ในรัฐธรรมนู ญ พระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่า ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่น รวมทั้งสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ
ซึ่ งรวมถึ งตรวจการจัดเก็บ รายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็ บรั กษา และการบริ หาร ซึ่ งเงิ น
ทรัพย์สิน สิ ทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
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ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ที่สังกัดสานักตรวจสอบการเงินและบริ หารพัสดุที่
1 - 24 จานวนทั้งหมด 889 คน โดยแบ่ง ตามตาแหน่ งในสายงาน ดัง นี้ นัก จัดการงานทัว่ ไป จานวน 24 คน
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จานวน 801 คน วิศวกร จานวน 40 คน ผูอ้ านวยการ จานวน 24 คน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552) คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานสตรี ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์วิจยั เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานสตรี ในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ ิจัยสรุ ปผลการวิจัยดังนี้ พนักงานสตรี ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ มี
คุณ ภาพชี วิตการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานสตรี มี
ระดับคุณภาพชี วิต การทางานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 7 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย
น้อย คือ ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางาน
ร่ วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุติธรรม
เสาวรส คูหาปั ญญา (2552) คุณภาพชี วิตในการทางานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทางาน และ
แนวโน้มพฤติกรรมในการทางาน ของพนักงานบริ ษทั ต่างประเทศแห่งหนึ่ง การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาถึงคุณภาพชี วิตในการทางานที่มีอิทธิ พลต่อความพึง พอใจในการทางาน และแนวโน้มพฤติกรรมใน
การทางาน ของพนักงานบริ ษทั ต่างประเทศแห่งหนึ่ง ผลการวิจยั พบว่า . คุณภาพชี วิตในการทางานโดยรวมอยู่
ในระดับดี ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการใช้หลักประชาธิ ปไตยในการทางาน ด้านการใช้ชีวิต
ในการทางานและชีวิตส่ วนตัว และด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
วิธีดาเนินงานวิจัย
ออกแบบการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียว โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิต
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ประชากรกลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ที่สังกัด
สานักตรวจสอบการเงินและบริ หารพัสดุที่ 1 - 24 จานวนทั้งหมด 889 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีคานวณตามสู ตรของ Yamane (1973)
ซึ่งที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 276 คน มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 300 คน ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบให้เลือกตอบ
จานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
ส่ ว นที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับ คุณ ภาพชี วิตในการทางานของข้า ราชการสานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่ วนกลาง มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 27 ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะประเมินค่าความเห็น 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด = 5, มาก = 4,
ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1
ส่ วนที่ 3 สอบถามความเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้ขา้ ราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่ วนกลาง มีคุณภาพชีวิตในการทางานมากขึ้นโดยในส่ วนนี้เป็ นคาถามปลายเปิ ด ซึ่งจะตอบหรื อไม่ตอบก็ได้
การทดสอบวัดค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบทาได้โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ
การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
การหาค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ต้ อ งมี ค่ า มากกว่ า 0.70 จึ ง จะสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือได้
การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Corrected Item – Total Correlation)
การทดสอบค่าอ านาจจาแนกทาได้โดยการพิ จารณาค่า อานาจการแยกรายข้อนั้น ๆ โดยเกณฑ์ ที่
กาหนดคือ ต้อ งมีค่า 0.30 ขึ้ น ไป จะสรุ ปได้ว่า คาถามนั้น ๆ มีค่า อานาจจาแนกใช้ไ ด้แ ละแบบสอบถามมี
ความน่ าเชื่ อถือ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วมาดาเนิ น การจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)เพื่ อ เก็บข้อ มูล จากกลุ่มตัวอย่า งที่ กาหนด
จานวน 276 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยการสุ่ มแบบ
บัง เอิ ญ ซึ่ งหลังจากเก็ บรวบรวมข้อมู ลครบ 300 ชุ ด จะดาเนิ นการในขั้นตอนต่ อไป คือ การน าข้อมู ลที่ ได้ไป
วิเคราะห์คานวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ SPSS
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคล
2. ค่าเฉลี่ย (X̅) สาหรับวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง
3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับวิเคราะห์ระดับคุณภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง
4. ใช้สถิติ t-test ในกรณี ที่ตวั แปรอิสระมี 2 ตัวแปร
5. ใช้การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One - Way ANOVA) กรณี พ บความ
แตกต่ า งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
หรื อระดับเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ลส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ปั จจัย ส่ วนบุ คคลของผู ้ต อบแบบสอบถาม
ทั้ง หมด จานวน 300 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 และเพศชาย จานวน 54 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18 ส่ วนใหญ่ มีอ ายุ 25 – 29 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.67 รองลงมาคือ อายุ 30 –
34 ปี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67, อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.67, อายุ 40 ปี ขึ้น
ไป จ านวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.33 และอายุ 35 – 39 ปี จ านวน 29 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 9.67 ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 รองลงมาคือสมรส จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และ
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 222
คน คิดเป็ นร้อยละ 74 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 และต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ส่ วนใหญ่มีตาแหน่งในการทางาน ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 78.33 รองลงมา คือระดับชานาญการ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 16, ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 15 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 5 และ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ .67 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน (เฉพาะที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ประสบการณ์ 1 – 5 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33,
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.33, ประสบการณ์ 6 – 10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.33 และ ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จานวน 24 คิดเป็ นร้อยละ 8 ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 25,000 บาท จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 34, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.67,
รายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 45,001 – 55,000 บาท จานวน 22 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 7.33 และรายได้เฉลี่ย ต่อ เดือ น
55,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ2 ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล คุ ณ ภาพชี วิตในการท างานของข้า ราชการ
สานัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น ส่ วนกลาง มีอ งค์ประกอบ 7 ด้า น ได้แก่ ด้า นเงิน เดือ นและค่าตอบแทน
ด้า นความสมดุ ลระหว่ า งการทางานกับชี วิตส่ วนตัว ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้าน
โอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คงในชีวิต ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยภาพรวมมี
ระดับอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับ
มากคื อ ด้า นความสมดุล ระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัว ด้า นการบูร ณาการทางสัง คมหรื อ การทางาน
ร่ วมกัน ( = 3.95, = 3.65 ) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง คือด้าน
ประชาธิ ป ไตยในองค์ก าร ด้านการพัฒ นาความสามารถของบุ คคล ด้านเงิ น เดื อ นและค่าตอบแทน ด้า น
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คงในชีวิต ( = 3.34,
= 3.32, = 3.24, = 3.11, = 2.68, ) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง คุณภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จานวน 300 คน ส่ วนใหญ่เ ป็ น เพศหญิง จานวน 246 คน คิดเป็ น ร้อยละ 82 มีอ ายุ
25 – 29 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.67 มีสถานภาพโสด จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 มีระดับ
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การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 มีตาแหน่งในการทางาน ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 235 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.33 มีประสบการณ์ในการทางาน (เฉพาะที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ประสบการณ์
1 – 5 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้อยละ 49
คุณภาพชีวิตในการทางานของข้ าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ส่ วนกลาง
โดยภาพรวมมี ระดับคุณภาพชี วิตในการทางานอยู่ ระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า
คุณภาพชี วิตในการทางานอยู่ในระดับมากคือ ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ด้า นประชาธิ ป ไตยในองค์ก าร ด้า นการพัฒ นาความสามารถของบุ คคล ด้า นเงิ น เดื อ นและค่า ตอบแทน
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสการส่ งเสริ มความเจริ ญและมัน่ คงในชีวิต ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่ อง คุณ ภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการสานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่ วนกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้
1. ด้ านเงินเดือนและค่ าตอบแทน
คุณ ภาพชี วิตในการทางานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่
ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถและเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ ของงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยของ ฉัฐชัย มีช้ นั ช่วง (2553) ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ องค์การ: กรณี ศึกษาข้าราชการนายทหารประทวนใน
สังกัดกรมทหารปื นใหญ่ที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า มีระดับของการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้าราชการ มีคุณภาพชี วิตในการทางานในด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอ และยุติธรรม เกี่ยวกับค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในระดับสู ง
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2. ด้ านความสมดุลระหว่ างการทางานกับชีวิตส่ วนตัว
คุณ ภาพชี วิต ในการทางานด้า นความสมดุ ล ระหว่ างการทางานกับ ชี วิตส่ วนตัวของข้าราชการ
ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ าท่ า น
สามารถจัดสรรเวลาทางานและเวลาว่างของตนเองส าหรับครอบครัว มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอภิศกั ดิ์ ขัดปัญญา (2561) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตในการทางานของบุคลากร สานักงานการตรวจ
เงินแผ่น ดิน ในเขต กทม. ผลการศึกษาพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สานักงานฯ กาหนดวัน
และเวลาทางานอย่างเหมาะสม การทางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต บุคลากร
3. ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คุณ ภาพชี วิต ในการทางานด้า นสิ ่ ง แวดล้อ มที ่ป ลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ของข้า ราชการ
สานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ท่านคิดว่า อุปกรณ์ในการทางานเพียงพอและมีมาตรฐานและพร้อมใช้ง านและสถานที่ทางานมีมาตรฐาน
ด้านแสงสว่างอุณหภูมิที่เหมาะและเพียงพอสาหรับการทางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ
อภิศกั ดิ์ ขัดปั ญญา (2561) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ในเขต กทม. ผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน
มีความปลอดภัย และเหมาะสม สานัก งานฯ มีก ารจัดหาวัส ดุ อุปกรณ์ และสิ่ ง อานวยความสะดวกในการ
ทางานอย่างเพียงพอ
4. ด้ านโอกาสการส่ งเสริมความเจริญและมั่นคงในชีวิต
คุณ ภาพชี วิตในการทางานด้านโอกาสการส่ ง เสริ มความเจริ ญ และมัน่ คงในชี วิต โดยรวมของข้า ราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หน่ วยงาน
ของท่า นมีตาแหน่ ง หน้า ที่พร้อ มที่จะให้ก ้า วขึ้ น สู ่ ตาแหน่ ง ที่สู งกว่าได้ต ามลาดับ มีค่า เฉลี่ย มากที่สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของอภิศ กั ดิ์ ขัดปั ญ ญา (2561) ศึกษาเรื่ อ งคุณ ภาพชี วิตในการทางานของบุ ค ลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขต กทม. โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อ
ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ บุคลากรมีโอกาสในการใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานอย่าง
เต็มที่ สานักงานฯ สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มี การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
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5. ด้ านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่านรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ
รู ้สึกท้าทายในการทางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจยั ของ วิพฒั น์ นีซัง (2555) ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ หจก. ซี บี เพนท์ พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
บุคคล อยู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานรายวันจะไม่มีโอกาสไปฝึ กอบรมภายนอกมากนักแต่
พนักงานก็พอใจที่ ได้มีโ อกาสเรี ย นรู ้เ ทคนิ คการทางานใหม่ ๆ อยู่เสมอเมื่อ มีโ อกาส ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นช่วย
เสริ มสร้างทักษะ และพนักงานสามารถนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
6. ด้ านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่ วมกัน
คุณ ภาพชี วิต ในการทางานด้านการบู ร ณาการทางสั ง คมหรื อ การทางานร่ วมกั น ของข้า ราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือและความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมงานเป็ นอย่างดีเมื่อท่านขอร้อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จิ น ดาวรรณ รามทอง (2558) ได้ ก ล่ าวไว้ว่า ความสั มพั น ธภาพกับ เพื่ อ นร่ วมงาน หมายถึ ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่ วมงาน เป็ นความเกี่ยวข้องกันระหว่างผูร้ ่ วมงานกับเพื่อนร่ วมงาน ใน
การจัดสรรงานและการเกื้อกูลกัน
7. ด้ านประชาธิปไตยในองค์ การ
คุณ ภาพชี วิตในการทางานด้านประชาธิ ปไตยในองค์การของข้าราชการ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ในการเลือกแนวทางปฏิบตั ิงานที่
ทางานของท่านต้องฟังเสียงข้างมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิศกั ดิ์ ขัดปัญญา (2561)
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าข้อ
ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรในสานักงานฯ เคารพต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูร้ ่ วมงาน บุคลากร
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่วนตัวที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการทางานของบุคลากร ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง เช่น ด้านแผนกหรื อส่ วนงานรับผิดชอบ
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนกลาง ดังนั้น ควร
ขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วน
ภูมิภาค หรื อตาแหน่งงานอื่น เพื่อให้ได้ความแตกต่างด้านความคิด ค่านิ ยม และได้ผลการวิจยั ที่หลากหลาย
มากขึ้น
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