
1 
 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง 
การทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

(Quality of Working Life A case Study of Probationary  
Parliamentary Civil Servants of the Secretariat of the House of Representative) 

 

พัชราภรณ์  ตา่งใจ** 
 

บทคัดยอ่ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาและอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตการท างาน รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
เป็นการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 5 คน ประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 10 คน ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1973 อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) 
ประกอบด้วย 8 ประการ พบว่า 1) ค่าตอบแทนยุติธรรมแต่ไม่เพียงพอ 2. สิ่งแวดล้อมถูกลักษณะ 
และไม่ปลอดภัย เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการสัปปายะสภาสถาน 3) การเปิดโอกาส 
ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้วยการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน 4) ความมั่นคงในการท างาน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ข้าราชการประเภททั่วไปมีความต้องการสอบเปลี่ยน 
เป็นสายงานประเภทวิชาการ 5) ลักษณะงานที่ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 6) ลักษณะงาน/การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายหรือกระบวนการ 
ที่ยุติธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 7) ความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับและชีวิตการท างาน ความพยายามปรับพฤติกรรมให้เกิดความสมดุล เพ่ือความมั่นคง
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ 8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและความสุข 
(Happy Workplace) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่เป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (2561-2565) 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชวีติการท างาน ขา้ราชการรฐัสภาสามัญ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  
 

  
 **บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง คุณภาพชีวติการท างาน : กรณศีึกษา ขา้ราชการรัฐสภาสามญัผู้ที่อยู่ระหว่าง 
การทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 

 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) 
เป็นกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในองค์การ คือ คน (Man) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่
เป้าหมายสูงสุด การกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน และการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์การ ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้สังคมโดยรวมสงบสุข (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 1-3) 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาชีพที่มีความหลากหลาย แต่อาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุด คือ 
อาชีพข้าราชการ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้ว สิ่งที่ได้รับคือ ค่าตอบแทนตามวุฒิ
การศึกษาท่ีบรรจุ มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ได้เลื่อนขึ้นในระดับที่สูงกว่าตามการสั่งสม
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง สวัสดิการต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกของทางด้านจิตวิทยาที่มตี่อ
สภาพแวดล้อมความพึงพอใจต่อการด ารงชีวิตในทางบวก Arthur (1981 อ้างถึงใน นิจชิตา ชัยณรงค์, 
2558, หน้า 9) รวมทั้งการได้รับเงินบ าเหน็จ หรือบ านาญ อีกท้ังยังสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ของสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย ซึ่งอาชีพข้าราชการนั้นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการ ตามคุณสมบัติและวุฒิการศึกษา ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา เงื่อนไขจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของส านักงาน ก.พ. เท่านั้น แต่ในปัจจุบันแต่ละ
หน่วยงานราชการ ประเภทองค์กรอิสระ สามารถเปิดสอบภาค ก ที่เป็นของหน่วยงานตนเองได้            
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานราชการ/องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุข             
ต่อประชาชน โดย “ข้าราชการรัฐสภาสามัญ” เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนให้เกิดขับเคลื่อนตาม
กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีต าแหน่งของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ว่างลงจากการโอนออก เกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ และ
การไล่ออก ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วยวิธีการจัดสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาบุคคลภายนอกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง                     
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงให้ความส าคัญกับบุคคลภายนอกท่ีสอบเข้ามา
บรรจุรับราชการใหม่ ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 มาตรา 55 ให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี             
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ เป็นการพัฒนา
ทุนมนุษย์ (Human Capital) (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 2) ให้มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงาน 
David Mc Clelland (1960 อ้างถึงใน พรพิมล พิทักษธรรม, 2559, หน้า 5-6) ด้วยกระบวนการ
วิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาทักษะข้าราชการรัฐสภาสามัญที่บรรจุใหม่ ตามกฎ ก.ร. 
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รู้ถึงการบริหาร
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จัดการรูปแบบ “Change Management” ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 30-36) ที่มีความทันสมัยของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร  
 ยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมสร้างให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขวัญก าลังใจ   
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ังคง 
ในสายอาชีพ (Career path) ต่อไป ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดียิ่งขึ้น 
 Richard E. Walton (1973 อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) มีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ ได้แบ่งการก าหนดคุณลักษณะองค์ประกอบที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
ซึ่งปรากฏไว้ในหนังสือ Creteria for Quality of Working life ไว้ 8 ประการ ได้แก่  

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับค่าตอบแทน เป็นเงินเดือน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่น เพียงพอกับ
การด ารงชีวิตอยู่ได้ตามเกณฑ์ที่สามารถยอมรับกันโดยทั่วไป และมีความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบ   
กับลักษณะงานหรือองค์การอ่ืนๆ ในประเภทของต าแหน่ง ลักษณะงานเดียวกัน 

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ผู้ปฏิบัตงิาน
ไม่ควรจะอยู่ในสถานที่ท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุท าให้เกิดภาวะสุขภาพไม่ดี 
รวมทั้งสภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่เสี่ยงภัย และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้สึก
สะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ  

3. การเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Opportunities for personnel 
development) องค์การต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ได้ใช้ความรู้และ พัฒนาทักษะของตนเอง 
อย่างแท้จริง เป็นความส าคัญที่เก่ียวกับการศึกษา อบรม ตามสายงานของบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งการ  
ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ได้ อย่างเต็มที่โดยใช้ศักยภาพ
ทีต่นเองมีอยู่  

4. ความมั่นคงในการท างานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) นอกจาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัตินั้น จะช่วยเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการช่วยให้มีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ คือ การสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ท าให้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจน
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตนด้วย 

5. ลักษณะงานที่ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (Job characteristics 
that promote social integration or collaboration) ในการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มงาน หรือ
การท างานเป็นทีม ควรสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย
ความร่วมมือสร้างโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนความเท่าเทียมกันในความก้าวหน้า 
บนรากฐานของระบบคุณธรรม  
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6. ลักษณะงาน/การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายหรือกระบวนการที่ยุติธรรม (Job 
description / operation Follow the law or fair process) หมายถึง การจัดการบริหารสิทธิ์ของ
บุคคลในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย สื่อถึงการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การมีวัฒนธรรมองค์การช่วยเสริมสร้างส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิในตัวของบุคคล  
เกิดความเป็นธรรมเพ่ือพิจารณาให้ผลการตอบแทนหรือรางวัล รวมทั้งโอกาสในการรับแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเปิดเผย  

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับและชีวิตการท างาน (The balance between 
personal and work life) การเปิดโอกาสในการที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีชีวิตการท างานและการมีชีวิต
ส่วนตัว อย่างมีความสมดุล คือ การไม่ส่งความกดดันจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมาก
จนเกินไป แนวทางในการก าหนดชั่วโมง การท างานที่เหมาะสม ถ้าท าเกินเวลาที่ก าหนดก็สามารถ 
เบิกเงินปฏิบัติงานนอกเวลาได้ เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติงานมากจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวอย่าง
เพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The work is relevant and 
beneficial to society) กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน แต่เน้นในลักษณะงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกและยอมรับว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น มีกิจกรรม
ทีต่อบแทนสังคมให้เกิดประโยชน์สุข เช่น กิจกรรมในด้านการผลิต การก าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด  
 การวิจัยคุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีวัตถุประสงค์ของเพ่ือศึกษา  
 1. กระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ผ่านการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อ 2 
และข้อ 3 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) 

 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
(Purposive key informants) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากร  
ที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 5 คน  
 2. ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Structured interview and In-depth interview) โดยที่ผู้วิจัยต้อง
ท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้
เท่านั้น และก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตาม 
ค าบอกของผู้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง   
 

 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น
ค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้น 
ไปวิเคราะห์ และน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย 
ในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary research)  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จากคู่มือ “การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. 
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 พบว่า มาตรา 43 ก าหนดให้ “ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ผลการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) มาตรา 40  
(ในกรณีมีเหตุพิเศษ อาจคัดเลือกบรรจุเข้าราชการและแต่งตั้งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขัน) 
มาตรา 47 การโอนมาเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ และมาตรา 46 ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการ
ทหารและกลับเข้ามารับราชการในต าแหน่งเดิม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. 2554 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่ก าหนดให้กฎ ก.ร. 

ก.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ในกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1. เพ่ือให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระบบคุณธรรม ค านึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ 

2.  เพ่ือให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นขั้นตอนในการเลือกสรรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.  เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4.  เพ่ือพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รู้แบบแผนของทาง

ราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี 
การก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา

หกเดือนนับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือนับตั้งแต่วันโอน แล้วแต่กรณีไม่นับรวมกรณีลา
คลอดบุตร ลาป่วยก็เป็นที่ใช้เวลารักษาตัวนานจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเข้ารับการเตรียมพล  
โดยให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 
หกเดือน หากผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎ ก.ร.  
ก าหนด ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป แต่หากผลการประเมินทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎ ก.ร. ก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ขยายเวลาการ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกไปอีกสามเดือน หรือให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 
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แผนภูมิ : กิจกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่มา : คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ พ.ศ. 2555 

 
2. ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จากประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการ            
สภาผู้แทนราษฎร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 5 คน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 5 คน               
รวมจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลกัษณะของ
การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ 
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ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน โดยเนื้อหาของค าถาม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา และผลการศึกษาเป็นการน าเสนอการบรรยายเรียงล าดับตาม
ค าถามในแบบสัมภาษณ์และการตอบถามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1973 อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, 
หน้า 307) ประกอบด้วย 8 ประการ พบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ส่วนบุคล เมื่อวันศุกร์ที่ 
12 มิถุนายน 2563 คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านกระบวนการของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ  
รัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง เนื่องจากตนเองต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ 
จนกว่าจะผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยได้รับการอบรม (Training) จากกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลในฐานะเป็นผู้ดูแลควบคุมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 2. การปรับพฤติกรรมการท างานเมื่อผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎ ก.ร. ก าหนด พบว่า 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อผลการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีกฎ ก.ร. ก าหนดโทษคือ การขยายเวลาการ
ทดลองฯ และการไล่ออกจากราชการ การปรับพฤติกรรมในการท างานเป็นสิ่งส าคัญ เริ่มจากการ
ทบทวนข้อผิดพลาดปรับการท างานด้วยการสอนงานใหม่ (Coaching) พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-directed Learning : SDL) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) เป้าหมายและความคาดหวังเพ่ือผลประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่าน 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี กฎ ก.ร. ก าหนด 
 

 ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตการท างานระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พบว่า 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 ข้าราชการรัฐสภาผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป ได้รับเงินค่าตอบแทน อัตราเงินเดือนที่ยุติธรรมและเหมาะกับลักษณะงานตาม
ต าแหน่ง แต่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในกรุงเทพฯ ที่มีค่าครองชีพสูงมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน  
เพ่ือความอยู่รอดจึงต้องปรับพฤติกรรมในทุกด้าน 
 2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
 สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาเกียกกาย) สถานที่ท างานใหม่ที่สวยงามกว้างใหญ่ 
ทัศนียภาพภายนอกสวยงาม ห้องท างานสะอาด เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมด สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบถ้วน แต่โครงการสัปปายะสภาสถาน ยังไม่เสร็จสิ้น ยังเป็นเขตการก่อสร้างมีฝุ่นเยอะ บางจุด
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เครื่องจักรก าลังท างาน มีเสียงดังตลอดไม่มีสมาธิในการท างาน การออกแบบท าให้เดินยากหลงก็มี 
ห้องประชุมไกลจากห้องท างาน ที่จอดรถกว้างแต่ก็ยังไม่พอกับจ านวนสมาชิก ส.ส. และข้าราชการ 
โดยรวมรู้สึกไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
 ก่อนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนต่างก็มีทักษะเป็น  
ของตนเองด้วยการศึกษาเรียนรู้และสั่งสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อบรรจุเป็นข้าราชการ  
รัฐสภาสามัญ จึงได้น ามาปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาทางราชการ  
อีกท้ังยังได้รับทักษะใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานจริงและได้รับการสอนงาน (Coaching) พัฒนาตนเอง 
(Development) เพ่ือให้เกิดทักษะ สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
 4. ความมั่นคงในการท างานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
 เกิดจากความขยันหมั่นเพียร และการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ในขณะที่ 
สายงานประเภททั่วไป อยากสอบเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปข้ามไปเป็นประเภทวิชาการ 
คือเป้าหมายสูงสุดของความก้าวหน้าในสายอาชีพที่แท้จริง 
 5. ลักษณะงานที่ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
 การปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
มีการสอนงาน (Coaching) ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ลักษณะงานเป็นรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดการบูรณาการท างานเป็นทีม ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน  
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพราะผู้บังคับบัญชาให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
 6. ลักษณะงาน/การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายหรือกระบวนการที่ยุติธรรม 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีลักษณะงานที่
เป็นระบบ (system) มีข้ันตอนในการปฏิบัติตามกฎ ก.ร. เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยังมีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ ที่คุ้มครอง
การปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีความถูกต้อง 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นการมาบรรจุ
รับราชการเป็นครั้งแรก โอกาสในการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนและเวลาส่วนตัวน้อยลง ในขณะเดียวกัน
ก็เพ่ือความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นแรงผลักดันที่จะต้องท าให้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานมี
ความสมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบ 
 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการน าร่างกฎหมายต่างๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และกิจกรรม CSR ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ที่ท าให้ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 

 

  



10 
 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางแก้ไขปัญหาความสมดุลในคุณภาพชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานและ
หลักการที่ยึดเน้นหลักในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการปรับพฤติกรรม 
ในการด ารงชีวิต ให้รู้จักการประหยัด การแบ่งเงินออม ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เพ่ือให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างมี
ความสมดุล 
 2. ข้อเสนอแนะของกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 รูปแบบการประเมินเป็นขั้นตอนที่ดี เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้เพราะมีผู้ควบคุมการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ข้อเสนอแนะในการปรับกระบวนการคือ ควรให้ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่เริ่มบรรจุ เพราะถ้าได้เงินเพ่ิม
ตั้งแต่แรกบรรจุ จะท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพการท างานก็ดีข้ึน มีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
  

อภิปรายผล 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายผล  
การวิจัย ได้ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านกระบวนการของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างดีเนื่องจากได้รับ 
 
การอบรม (Training) จากกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการนี้จนกว่าจะผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Gary S.Becker อ้างถึงใน บุญคง หันจางสิทธิ์, 
2561, หน้า 30-31) การอบรมทั่วไป (General Training) เป็นการอบรมที่น าความรู้ของกระบวนการ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ โดยจุดมุ่งหมายยกระดับประสิทธิภาพการท างานในปัจจุบันและ
อนาคต 
 2. การปรับพฤติกรรมการท างาน เมื่อผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฎ ก.ร. ก าหนด 
  การศึกษาวิจัยพบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เมื่อผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีกฎ ก.ร. ก าหนด โทษคือ
การขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการไล่ออกจากราชการตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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พ.ศ. 2555 การปรับพฤติกรรมในการท างานเป็นสิ่งส าคัญในการอยู่รอดในองค์การ (Skinner 1950 
อ้างถึงใน วาสนา ม่วงแทน, 2560, หน้า 138) ทบทวนงานแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ กับการปฏิบัติงาน 
ตั้งใจเรียนรู้การสอนงาน (Coaching) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2563) พัฒนา
ตนเองผ่านการเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-directed Learning : SDL) ให้มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าที่กฎ ก.ร. ก าหนด และผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ปฏิบัติราชการ ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
 ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตการท างานระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พบว่า 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ได้รับค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงานตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow 
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 35) ค่าตอบแทนเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (ข้ันที่ 1) 
สามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ได้ แต่ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีค่าครองชีพสูงมากในปัจจุบัน เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก็จะ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งเป็นสิ่งล่อใจในการปฏิบัติงาน ให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามแนวคิดของ Robbin s, Stephen P. (1996) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติชาย 
(2559) ค่าตอบแทนยุติธรรมแต่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปัจจุบัน 
 2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
 การศึกษาวิจัย พบว่า สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาเกียกกาย) สถานที่ท างานใหม่ แต่ยังเป็น 
เขตก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัย เสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow  
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 35) มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (ขั้นที่ ๒) ห้องท างาน
สะอาด กว้างขวาง เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมด สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุส านักงานครบถ้วน แต่ที่จอด
รถไม่เพียงพอกับจ านวนรถยนต์ของสมาชิก ส.ส. และข้าราชการรัฐสภาสามัญ ห้องประชุมไกลจาก
ห้องท างานตามแนวคิดของ Davis and Newstrom (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน,์ 2561, หน้า 146) 
ความชอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรศักดิ์ ทองพันชั่ง (2562) สภาพแวดล้อมในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สภาพแวดล้อมดี โต๊ะท างานกว้างขวาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน แต่ที่จอดรถ
แคบพื้นที่น้อยไม่เพียงพอกับจ านวนคน 
 3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 35) มนุษย์มีความ
ต้องการการยกย่อง (ขั้นที่ 4) ข้าราชการรัฐสภาฯ แต่ละคนที่ได้รับบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ล้วนแต่มีทักษะของตนเอง ซึ่งมาจากการศึกษา การเรียนรู้ที่เป็นทุนมนุษย์ 
(Human Capital) สั่งสมมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา (ชลิดา ศรีมณี, 2562, หน้า 2) จากแนวคิด 
Gray.S Becker (อ้างถึงใน บุญคง หันจางสิทธิ์, 2561, หนา้ 30-31) การน าทุนมนุษย์มาพัฒนา 
(Deverlopment) เพ่ือให้เกิดทักษะและสมรรถนะ (Skill & Competency) ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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และต้องการได้รับการยอมรับ การยกย่องจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริณี โพธิราช 
(2558) พัฒนาลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ที่เป็นบุคลากรขององค์การ ส่งเสริม
สมรรถนะพร้อมเปิดโอกาสให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนบุคคลภายนอก 
 4. ความมั่นคงในการท างานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (อ้างถึงในวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 35) มนุษย์มีความ
ต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริง (ขั้นที่ 5) เพ่ือพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Self-Actualization) 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ ประเภทวิชาการ ปฏิบัติตนให้ผู้บังคับบัญชาเห็นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ 
ไม่เกียจคร้าน ไม่ต่อต้านองค์การ มีความรับผิดชอบตามทฤษฎี y ของ Mc Gregor (1960 อ้างถึงใน 
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 37) ในขณะที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ ประเภททั่วไป มีความ
ต้องการสอบเพ่ือเปลี่ยนจากสายงานทั่วไป ข้ามไปเป็นสายงานวิชาการ (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562, 
หน้า 36) ความสุขและคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีคือเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาและเติบโตทุกมิติ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราวดี ลืมลม (2562) ทุกต าแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 5. ลักษณะงานที่ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (อ้างถึงในวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 35) มนุษย์ต้องการ
ความรักจากเพ่ือนร่วมงานและความผูกพันในองค์กร (ข้ันที่ 3) กิจกรรมที่ส่งเสริมบูรณาการด้านการ
ท างานเป็นทีม คือ การสอนงาน (Coaching) ท าให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ มีการฝึกฝนการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นขัน้ตอนตามแนวคิดของ Harvard Business Review (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2563, หน้า 8) โดยผู้น าต้องมีทักษะการสอนงาน มีคุณสมบัติเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น เมื่อผู้บังคับบัญชาให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ตามแนวคิดของ Shruvan  (1983 อ้างถึงใน รุจิรา เชาว์สุโข, 2560, หน้า 15) มีส่วนร่วมในการปรับ
ตกแต่งสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ซาเหลา (2560)  
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ คือการรู้จักแบ่งปัน การจัดกิจกรรมร่วมกัน และการท างาน 
เป็นทีม เพื่อให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ที่ดี 
 6. ลักษณะงาน/การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการที่
ยุติธรรม 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลักษณะงานมีกระบวนการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ คล้ายกับทฤษฎีของ David Easton  
(ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 74) เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ ส าหรับ
การปฏิบัติงานข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกตามความรู้สึกทางจิตวิทยา Arthur (1981 อ้างถึงใน นิจชิตา ชัยณรงค์, 2558, หน้า 9) 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 อย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ สีล้ง (2560) ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
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ตามค าสั่งกรมต ารวจ 1212/2537 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ
ต ารวจ ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ระดมความคิดอย่างเป็นระบบมาปรับในการวางแผนก่อน
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตท างาน 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
มีเวลาส่วนตัวที่น้อยลง ในขณะเดียวกันเพ่ือความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
ตามทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg Frederick (1959) มีความต้องการความก้าวหน้าและการได้รับ
การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรเวลาการท างานอย่างเหมาะสมและต้องท าให้ชีวิตระหว่างเรื่องส่วนตัว
กับการท างาน มีคุณภาพที่ดีและมีความสมดุลกัน Guest (1992 อ้างถึงใน วาริณี โพธิราช, 2558,  
หน้า 13) ความรู้สึกของบุคคลที่มีผลท าให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับงาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน  
วิจัยของ สมพงษ์ รัตนานุพงศ์ (2558) คุณภาพชีวิตระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว พนักงานศูนย์
ข่าว SMM ได้จัดสรรเวลาปฏิบัติงานไว้อย่างดี มีเวลาให้ครอบครัวและมีความลงตัวเป็นอย่างดี 
 8. ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (อ้างถึงใน  
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 30-36) ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมประชาธิปไตย ยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค ท างานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน และกิจกรรมภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ 3 (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสมดุล แผนงานที่ 2 การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและความสุข (Happy Workplace) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) เช่น การก าหนดกิจกรรมจิตอาสากวาดถนนเกียกกาย (หน้าวัดแก้วฟ้า) การก าหนดกิจกรรม 
แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมระดับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราวดี ลืมลม (2562) ด้านงานสาธารณะเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง คือการให้
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ที่ได้รับมอบหมายเป็นการพัฒนาด้าน
จริยธรรมของตนเอง 

 

 ส่วนที่ 3 แนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการแก้ไขปัญหาความสมดุลในคุณภาพชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานและ
หลักการที่ยึดเป็นหลักในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 การศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความสมดุลในคุณภาพของชีวิตในระหว่าง 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน ต้องปรับพฤติกรรมในทุกมิติ  
ตามแนวคิดของ Skinner (1950 อ้างถึงใน วาสนา ม่วงแทน, 2560, หน้า 138) เพ่ือความอยู่รอด
จนกว่าจะมีสถานะ “ผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” และข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficieny Economy) มาปรับใช้ในชีวิต 
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ประจ าวันออมเงินแบบพอเพียงใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561, หน้า 106) โดยการเดินทางสายกลางและสามารถน ามาปรับใช้ได้ตลอดไป แม้ว่าจะผ่านทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วก็ตาม 
 2. ข้อเสนอแนะของกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 การศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนที่เป็นระบบ 
(System) โดยมีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้ควบคุมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เมื่อครบ 6 เดือน จนได้รับค่าตอบแทนพิเศษท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน ถ้าได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่
วันแรกที่บรรจุ จะเป็นสิ่งล่อใจท าให้มีขวัญก าลังใจในการท างานมากขึ้น ตามแนวคิดของ Robbin s, 
Stephen P. (1996) แรงจูงใจภายนอกการได้ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนก่อให้เกิด 
แรงกระตุ้นสู่เป้าหมายและความคาดหวังของบุคคล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน าไปใช้ ดังนี้ 
 1. เผยแพร่กระบวนการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบถึงกระบวนการไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่เริ่มบรรจุเท่านั้น 
ที่ควรรู้ ข้าราชการในสังกัดรัฐสภาทุกส านักก็ควรศึกษาไว้ กรณีถ้ามีข้าราชการรัฐสภาสามัญบรรจุใหม่ 
เข้ามาในส านัก/กลุ่มงาน จะได้ช่วยกันแนะน าและปฏิบัติตามกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ได้อย่างถูกต้อง ช่วยแบ่งเบาภาระของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เมื่อครบ 6 เดือน ถ้ายื่นเอกสาร
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเร็ว ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปก็จะมีผลบังคับเร็วเช่นกัน 
 2. แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่บรรจุใหม่ น าไปปรับใช้และน าไปปฏิบัติได้ ในขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ยังก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการรัฐสภา
สามัญผู้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ก่อให้เกิดการออมที่พอประมาณ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนเอง เตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานให้เกิดความสมดุล 
ในชีวิตและพัฒนาตนให้สมบูรณ์ (Self-Actualization)  
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
 

 1. การวิจัยต่อไปควรศึกษากลุ่มประชากรเพ่ิมเติม ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดรัฐสภา เช่นเดียวกัน 
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 2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาจากแนวคิดองค์ประกอบที่ส าคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
การท างานของ Delamotte and Takezawa (1984 อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี,2562,หน้า 309)  
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา กระบวนการหมุนเวียนทดลองปฏิบัติราชการ (Job Rotation) 
ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาข้าราชการในสังกัดรัฐสภา
เช่นเดียวกัน 
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