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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 370 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD และ MRA 
 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 – 30 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ อายุงาน 1 – 5 ปี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,000 – 30,000 บาท  
 การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู้สูงที่สุดคือท่าน
สามารถรับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 700 บาท 
รองลงมาคือผู้จัดการงานศพสามารถรับค่าใช้จ่ายหรือหรีดงานอวมงคลในนามส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ในกรณีที่ท่านถึงแก่กรรม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท และจ านวนน้อยที่สุดคือท่านสามารถได้รับ
การจัดให้มีข้าราชการหรือลูกจ้างไปเฝ้าไข้ตามควรแก่กรณี
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 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
สวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย รองลงมาคือสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ต่างกัน ส่วน
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีระดับงาน และอายุงานต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
ภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ตัวแปรการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวม มีจ านวน 3 ข้อ โดยข้อที่มีผลสูงสุด 
คือ 1) ท่านสามารถรับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 
700 บาท 2) ผู้จัดการงานศพสามารถรับเงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพ ในกรณีที่ท่านถึงแก่กรรม รายละ 10,000 บาท 
และ 3) ผู้จัดการงานศพหรือท่านมีสิทธิขอใช้รถส่วนกลางของส านักงาน เพื่อใช้ในงานอุปสมบท งานสมรส 
เยี่ยมไข้ หรืองานศพของท่าน คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน 
 
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ; สวัสดิการภายใน; บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
Abstract 
 
 The purpose of this independent study was to study satisfaction on benefit of 
employee’ s State Audit Office of the Kingdom of Thailand classified by personal factors. 
Recognition on benefit of State Audit Office of the Kingdom of Thailand effect satisfaction 
on benefit of employee’s State Audit Office of the Kingdom of Thailand. The sample size of 
this independent study is 370 employee’ s State Audit Office of the Kingdom of Thailand. 
The questionnaire is a tool for data collection. Statistics for data analysis such as percentage, 
frequency, mean, standard deviation, t- test, one-way ANOVA in the differences were found 
was analyzed in pair by LSD and MRA 
 The results showed that most of employees were female, 18 -  30 years old, single, 
bachelor's degree, government official is practitioner/operational level, working life of 1 - 5 years, 
average monthly income 21,000 - 30,000 baht.  
 Recognition on benefit of employee’s State Audit Office of the Kingdom of Thailand 
in overall is moderate level.  If considered individually found that the most recognition is 
you can receive gifts for patient or giving birth for 700 baht per person, followed by the
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funeral manager can receive the cost or wreath in name State Audit Office of the Kingdom 
of Thailand in case your death. Actually paid but not more than 1,000 baht and the least is 
you can be arranged to have a government official to take care of patient as appropriate.  
 Satisfaction on benefit of employee’s State Audit Office of the Kingdom of Thailand 
in overall is high level. If considered individually found that the most satisfaction on benefit’s 
category is security followed by economy. 
 Satisfaction on benefit of employee’s State Audit Office of the Kingdom of Thailand 
classified by personal factors. The results showed employees with difference sex, age, status, 
education and average monthly income was not effected to satisfaction on benefit of State 
Audit Office of the Kingdom of Thailand.  However employees with difference position and 
working life was effected to satisfaction on benefit of State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand with statistical significant level of 0.05  
 Independent variables recognition on benefit of State Audit Office of the Kingdom 
of Thailand effect satisfaction on benefit of employee’ s State Audit Office of the Kingdom 
of Thailand in overall are 3 items, the most recognition is 1) you can receive gifts for patient 
or giving birth for 700 baht per person 2) the funeral manager can receive the cost or wreath 
in name State Audit Office of the Kingdom of Thailand in case your death. Actually paid but 
not more than 1,000 baht and 3) the funeral manager or you have to use the office’s car be 
used at ordination, wedding, visit, or funeral of your, better half, parents or legal child. 
 
Keywords: satisfaction; benefit; employee’s State Audit Office of the Kingdom of Thailand 
 

บทน ำ 
 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายและด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ บุคลากรของหน่วยงานถือ
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ หน่วยงานต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่
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บุคลากรให้มีขวัญและก าลังใจที่ดี เพื่อบุคลากรจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรมีความจงรักภักดีและความผูกพันต่อ
หน่วยงาน  
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการประกาศใช้ระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
มีผลบังคับใช้วันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยมีสาระส าคัญคือ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก าหนดค่าตอบแทน 
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม ดูแล จัดการ และออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ
สวัสดิการภายในส านักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ประธานกรรมการสวัสดิการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2560 โดย
สวัสดิการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิก ดังนี้ 1) ให้สวัสดิการแก่สมาชิก
นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ 2) ให้บริการหรือจัดท ากิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนรวมหรือทั่วไปแก่สมาชิก 3) ส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีแก่สมาชิก 4) ใ ห้
ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจ าเป็น 5) การเผยแพร่ความรู้และ
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และ 6) การอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้า ใจเกี่ยวกับสวัสดิการภายใน ให้บุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการภายในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 5. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 ขอบเขตการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 370 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับงาน อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.2) การรับรู้เกี่ยวกับ
สวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย และสวัสดิการด้านสุขภาพ 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
 
 สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าให้ความพงึ
พอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน 
 2. การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
สวัสดิการภายในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 Maslow (1970) อ้างใน เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย และคณะ (2556) เป็นทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ 
ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ อับราฮัม มาสโลว์ ได้จัดล าดับความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ซึ่งเริ่มจากพื้นฐาน
ของความต้องการทางกาย แล้วสูงขึ้นทางใจ อันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า คนเราจะสุขได้อย่างไร ถ้า
กระเพาะยังว่างอยู่ หรือที่ว่าทหารต้องรบด้วยท้องนั่นเอง ชีวิตที่ได้รับการตอบสนองเบื้องต้น แล้วจะค่อย ๆ 
ต้องการสูงขึ้นตามล าดับ ซึ่งได้จัดล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่ า ถึงขั้นสูงรวม 5 ขั้น ได้แก่ 1) 
ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Survival
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Need) ได้แก่ ความต้องการในเรื่องของอากาศ ความต้องการอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษา
โรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ความ
ต้องการอยู่อย่างมั่นคง และความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคง
ในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 3) ความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม (Belonging 
Needs) ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งประกอบด้วยความต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ 4) ความต้องการที่จะ
ได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการดีเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอ่ืน เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ความ
ยอมรับในความมีชื่อเสียง เป็นต้น 5) ความต้องการส าเร็จที่ได้ท าดังใจปรารถนา (Self-actualization 
Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการขั้นอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้รับ
การตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็นความต้องการที่ต้องการใช้ความสามารถสูงสุดที่ตนมีอยู่ท าในสิ่งที่สามารถ
จะท าได้ ได้แก่ ลักษณะการท างานที่มีความยืดหยุ่นและมีอิสระสูง การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สลักจิต ภู่ประกร (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ จ านวน 378 
คน ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 29 - 39 ปี สถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,500 – 
29,200 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 10 ปี มีระดับการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการที่ได้รับในระดบัมาก 
มีระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการโดยรวมในระดับปานกลาง 
และมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านสุขภาพโดยรวมในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านการศึกษา และด้านนันทนาการ 
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ได้รับด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านเศรษฐกิจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกจากบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยการแจกแบบสอบถามให้บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 370 คน 2) แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการท าวิจัย ระยะเวลาที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก ่1) การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับงาน อายุงาน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) และ 2) การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
สวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย และสวัสดิการด้านสุขภาพ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามเพศ ใช้สถิติ t-test 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับงาน อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ Least Significant Different (LSD) และ 3) เพื่อศึกษา
การรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน 
ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน 
อายุ 18 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับงานเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน/
ปฏิบัติการ อายุงาน 1 – 5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,000 – 30,000 บาท 
 การรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู้สูงที่สุดคือท่านสามารถรับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่
รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 700 บาท รองลงมาคือผู้จัดการงานศพสามารถรับ
ค่าใช้จ่ายหรือหรีดงานอวมงคลในนามส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณีที่ท่านถึงแก่กรรม ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท และจ านวนน้อยที่สุดคือท่านสามารถได้รับการจัดให้มีข้าราชการหรือลูกจ้างไป
เฝ้าไข้ตามควรแก่กรณี 
 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของบุคลากรส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 
คือ สวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย รองลงมาคือ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ต่ างกัน ส่วน
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีระดับงาน และอายุงานต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
ภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ตัวแปรการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวม มีจ านวน 3 ข้อ โดยข้อที่มีผลสูงสุด
คือ 1) ท่านสามารถรับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 
700 บาท 2) ผู้จัดการงานศพสามารถรับเงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพ ในกรณีที่ท่านถึงแก่กรรม รายละ 10,000 
บาท และ 3) ผู้จัดการงานศพหรือท่านมีสิทธิขอใช้รถส่วนกลางของส านักงาน เพื่อใช้ในงานอุปสมบท งาน
สมรส เยี่ยมไข้ หรืองานศพของท่าน คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร ไอรารัตน์ (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจในสวัสดิการของบุคลากร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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พบว่า บุคลากรของกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเกินครึ่งเป็นหญิง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด อยู่ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากบุคลากรส านักงานการตรวจเงินส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภายใน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมากเท่าใดนัก และข้อที่มีระดับการรับรู้สูงที่สุดคือท่านสามารถรับค่าสิ่งของ
หรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 700 บาท เนื่องจากบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่อาจเคยทราบข้อมูลหรือเคยใช้สิทธิดังกล่าวมาบ้างแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยก าหนดการรับรู้ของพิชญ์สิรี โค้วตระกูล และสุธีรา เผ่าโภคสถิต อ้างใน 
สลักจิต ภู่ประกร (2555) กล่าวว่า การที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และจะ
รับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ การศึกษา เป็นต้น 
 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของบุคลากรส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
สวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร ไอรารัตน์ (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจในสวัสดิการของบุคลากร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้านความต้องการ พบว่า โดยภาพรวมแล้วบุคลากรมีความต้องการให้กองกิจการนักศึกษา จัดสวัสดิการ
อันดับแรก ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
 บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีระดับงานต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน โดยทดสอบรายคู่ พบว่า มีจ านวน 2 คู่ คือ ระดับงานลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างสมทบ (พสต.) กับ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ และ ระดับงานข้าราชการ
ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ กับ ข้าราชการระดับช านาญงาน/ช านาญการ มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
ภายในต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอายุ
งานต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน โดยทดสอบรายคู่ 
พบว่า มีจ านวน 2 คู่ คือ อายุงาน 6 - 10 ปี กับ 1 - 5 ปี และ มากกว่า 10 ปี กับ 1 - 5 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อสวัสดิการภายในต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณกานดา 
ธัญเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากรกรมการบิน
พลเรือน พบว่า บุคลากรกรมการบินพลเรือน ส่วนกลาง และท่าอากาศยานสว่นภูมิภาค ที่มีประเภทและอายุ
งานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมที่แตกต่างกัน  
 ตัวแปรการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวม โดยข้อที่มีผลสูงสุด คือ ท่านสามารถ
รับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 700 บาท นั้นมี
ความสอดคล้องกับการรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงสรุปได้ว่าบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีระดับการรับรู้ในสวัสดิการเรื่องใดสูงสุดย่อมมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายในด้านนั้นสูงสุดเช่นกัน



 
10 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นข้าราชการระดับ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรดังกล่าวเพิ่งบรรจุเข้าท างานได้ไม่นาน ดังนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องควร
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภายใน เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมากยิ่งขึ้น 
 2. การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภายในส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ติดป้าย QR CODE เพื่อให้บุคลากรส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินสามารถสแกนเข้าไปดูข้อมูลสวัสดิการภายในที่มีการเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ภายในของ
หน่วยงานได้ ใช้แอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line Instagram เป็นช่องทางส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องและบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 3. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือสวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีความใส่ใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องควรน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงจ านวนเงินช่วยเหลือและเงินให้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย เพื่อให้บุคลากรส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
 4. บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีระดับงานและอายุงานต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการภายในต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการภายในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นที่มีระดับงานและอายุงานต่างกัน  
 5. ตัวแปรการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรวม โดยข้อที่มีผลสูงสุดคือท่าน
สามารถรับค่าสิ่งของหรือดอกไม้เยี่ยมไข้ที่รักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน หรือคลอดบุตร รายละ 700 บาท
นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงจ านวนเงินหรือจ านวนครั้งในการ
เบิกให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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