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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการ
ส่วนบุคคล และระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  ตลอดจนศึกษาสภาพท่ี
เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน  โดยเป็น
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์พัฒนาจากโครงสร้างค าถามของ
แบบประเมิน The Work and Meaning Inventory (WAMI) ของ Michael F. Steger ซึ่งผล
คะแนนท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว จะน ามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) ในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวกับคุณค่าท่ีอยู่ในงานต่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง จ านวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบว่าเลขานุการส่วนบุคคลมีการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful 
Work) อยู่ในระดับสูง โดยรู้สึกมีความภาคภูมิใจในงานของตน เพราะเลขานุการส่วนบุคคลคือบุคคล
ซึ่งท างานใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง 
ให้ท าหน้าท่ีในการดูแลจัดการท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานบริหารองค์การ ซึ่งงานส่วนใหญ่ท่ีได้รับ
มอบหมายล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีส าคัญหรือเป็นความลับของผู้บริหารระดับสูงหรือองค์การ ท้ังนี้
ต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลถือว่ามีความส าคัญต่อผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมาก เพราะมีหน้าท่ี
ในการแบ่งเบาภาระงานต่างๆและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารระดับสู ง เป็นศูนย์กลางคอย
ประสานให้งานเดินหน้าไปได้ และยังเป็นสมองช่วยคิด ตรวจสอบ กล่ันกรอง จดจ า และคอยเตือน
ผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ซึ่งการมีโอกาสได้ท างานกับผู้บริหารระดับสูงท าให้ได้เรียนรู้ มุมมองและ
ทัศนคติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด เลขานุการส่วนบุคคลจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยเลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีอายุงานมาก ย่อมมีการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานมากขึ้น
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ไปด้วย เพราะได้รับความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิตการท างาน รวมถึงเกิดความผูกพันกับงาน 
(Job engagement) และมีความรักในงานสูง ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานของ
การเป็นเลขานุการส่วนบุคคลมากท่ีสุด ก็คือปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง
จึงควรตระหนักและให้ความส าคัญกับเลขานุการส่วนบุคคลของตน โดยการให้เกียรติและยกย่องช่ืน
ชมอยู่เสมอ ท้ังนี้สภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้
คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ประกอบด้วยปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการส่วนบุคคลเอง ปัญหาจากภายในองค์การ ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของตน ปัญหา
จากสังคมภายนอก และปัญหาเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคง ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลลดลง 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าในงาน, งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย, เลขานุการส่วนบุคคล 
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 ABSTRACT 
 

This research aims to study personal assistant (PA) perception of 
meaningful work, identify significant factors affecting perception and the potential 
problems of working as personal assistant by using qualitative research method to 
examine in-depth information about the meaningful work of personal assistant in 
various organizations. 

Data were collected through semi-structured interviews. Questions were 
developed based on Michael F. Steger’s Work and Meaning Inventory (WAMI). The 
results from WAMI would be further used for in-depth interviews in issues related to 
the meaningful work. The information used in this research was provided by 10 
employees who work as personal assistant of senior executives. Results were that 
PAs had a high perception of meaningful work. They have pride in their works since 
personal secretaries are those who work closely to senior executives. They also 
receive the honor and trust from the senior executives to manage both personal and 
organizational subjects. Most of the given tasks are crucial or confidential subjects of 
senior executives or the organizations. The personal assistant positions are deemed 
critical to senior executives since they not only ease the workload of senior 
executives, but also assist and facilitate work transitions. PAs perform as a center to 
coordinate the works in order to move forward. They also act like the brain in 
helping out with the consideration, examination, screening, memorizing, and 
reminding senior executives. They are considered to be the representatives of their 
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senior executives. Working with senior executives, they learned up-to-date business 
strategies and approaches. More experienced PAs had higher perceptions of 
meaningful work because of the progress and success in working life as well as their 
job engagement and passion to achieve great performance. The factor most affecting 
perception of meaningful work was the senior executive. These findings suggest that 
senior executives should recognize the importance and achievements of PAs. 
Problems lessening the perception of meaningful work included personal issues, 
internal organization, senior executives, external matters, and progress and stability. 
These problems result in some decrease in the perception of meaningful work of 
personal assistant.  

 
Keywords: Meaningful Work, Personal Assistant, Secretary  
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ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้มีพระคุณ ซึ่งมีความทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจ ในการ
เสียสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้  อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นตลอดการด าเนินการศึกษา รวมไปถึงความ
อนุเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ประธานกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน 
ท่ีกรุณาอบรมส่ังสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้จนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้กับการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ 

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ซึ่งได้แก่เลขานุการส่วน
บุคคลของผู้บริหารระดับสูงท้ัง 10 ท่าน ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้สัมภาษณ์ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ยิ่งส าหรับน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และค้นพบส่ิงท่ีต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้จัดท า
ต้องการศึกษา ท้ังยังให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ แย้มอุทัย และคุณอรนิตย์ แย้มอุทัย บิดามารดาผู้อุปถัมภ์
เล้ียงดูและให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด จนกระท่ังเติบโตและมีการศึกษาท่ีดี อีกท้ัง
ยังให้การดูแลและความห่วงใยตลอดระยะเวลาในการศึกษาท่ีผ่านมา ตลอดจนญาติพี่น้อง เพื่อนรุ่น
เก่า เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักศึกษาทุกคน รวมถึงบุคคลท่ีมิได้กล่าวนาม ณ ท่ีนี้ไว้ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจ
และความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีเสมอมา  

ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว จึงท าให้การค้นคว้า
อิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด ท้ังนี้หากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับค าแนะน าด้วยความยินดียิ่งทุกประการ 

 
 
 นางสาวณัฐชยา แย้มอุทัย  
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 คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work), โดย ผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

 
เดิมทีการท างานของพนักงานในหลายองค์การให้ความส าคัญในเรื่องรางวัลและ

ค่าตอบแทนเป็นหลัก แต่ในระยะหลังมานี้จะพบได้ว่าพนักงานเริ่มมีความสนใจในประเด็นเรื่องการ
ท างานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) มากขึ้น ถ้าพิจารณาจากความแตกต่างของ
วัยของคนท างาน จะพบว่าคนท างานเก่าท่ีท างานจนใกล้เกษียณ มักจะมองหาการท างานท่ีสร้าง
คุณค่าและสามารถเติมเต็มความรู้สึกดีให้ชีวิตของเขาได้ แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่าก็ตาม 
ในขณะท่ีความปรารถนาท่ีจะท างานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ยังแพร่หลาย
มากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ โดยจะเห็นว่าคนทุกวัยเริ่มมีความตระหนักในเรื่องของสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี
ได้รับผลกระทบมากจากการท างานมากขึ้น อย่างไรก็ดีส าหรับคนท างานท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่นั้น อาจจะ
ประสบปัญหาเรื่องการขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational loyalty) และมีความ
ต้องการท่ีจะท างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นองค์การต่างๆจึงควรต้องวางแผน
ส าหรับอนาคต ในการท่ีจะเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) ของ
คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการท างานในอนาคต โดยการให้ความส าคัญกับการสร้างให้เกิดการ
รับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) มากขึ้น เช่น การหาแนวทางในการออกแบบงาน
(Design jobs) ท่ีสร้างแรงจูงใจได้อย่างยาวนาน สร้างแรงบันดาลใจ และเน้นงานท่ีท าเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น (Michaelson, 2010) 

การท่ีพนักงานมีการรับรู้ถึงการท างานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) 
ย่อมส่งผลให้เกิดผลในเชิงบวกต่อองค์การ กล่าวคือ จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันในงาน (Job 
engagement) ซึ่งเป็นความรู้สึกรักและมีความสุขในการท างาน (Passion) มีความทุ่มเท แรงกาย
แรงใจ ท างานอย่างมีพ ลังและซึมซับไปกับงานท่ีท า รวมถึง เกิดความผูกพันต่ออง ค์การ  
(Organizational commitment) คือ มีความเช่ือมั่นในองค์การ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ และพยายามทุ่มเทการท างานอย่างมากในนามขององค์การ ซึ่งเมื่อพนักงานมีความผูกพันใน
งานและความผูกพันต่อองค์การแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์การสามารถรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์การ
ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงท าให้องค์การสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ (Jung& Yoon, 2016) 

ส าหรับบริบทของงานเลขานุการส่วนบุคคล พบว่าในอดีตถือเป็นอา ชีพหนึ่งท่ีไม่มี
บทบาทส าคัญ และไม่ใคร่เป็นต าแหน่งท่ีมีความหมายต่อสาธารณชนเท่าท่ีควร  (เจริญ เจษฎาวัลย์, 
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2543)  อาชีพเลขานุการส่วนบุคคลถูกจัดประเภทมาตรฐานอาชีพให้อยู่ในหมวดท่ี 3 หรือหมวด
เสมียนพนักงาน มีหน้าท่ีหลัก คือ ท างานจดชวเลขและพิมพ์ดีด รวมถึงท างานเกี่ยวกับการนัดหมาย 
การต้อนรับแขก และงานอื่นๆของผู้บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจ (กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสังคม, 2538)  

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันงานเลขานุการส่วนบุคคลก็เริ่มเป็นท่ียอมรับมากขึ้น เพราะงาน
เลขานุการส่วนบุคคลเริ่มมีบทบาทมากขึ้นต่อการด าเนินงานในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขานุการ
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้ (Scivicque, 2008) กล่าวคือเลขานุการผู้บริหารเหล่านี้จะคอยท าหน้าท่ี
สนับสนุนการบริหาร  และเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร ท้ังช่วยเหลือทางด้านก าลังความคิด 
ความจ า สติปัญญา และช่วยเหลือเรื่องการประสานงาน (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2543) รวมไปถึงการท า
หน้าท่ีเป็นผู้ช่วยท้ังในงานและกิจการส่วนตัว ให้การดูแลในเรื่องส่วนบุคคลให้กับครอบครัวและหรือ
บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งความรับผิดชอบจะรวมไปถึงการจัดการธุระต่างๆ การเตรียมตัวเรื่องการ
เดินทาง การจัดกิจกรรม การนัดหมาย การจอง การส่ังซื้อ และอื่นๆ (King, 2008) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
เลขานุการส่วนบุคคล คือบุคคลส าคัญท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้บริหาร และคอยอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริหารในหลายๆด้าน ซึ่งการบริหารงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะสามารถท าให้
เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างมากในทุกระดับขององค์การ ท้ังยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ตลอดจนสร้างผลก าไรท่ีดีให้แก่บริษัทได้ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวไ ด้บทบาทของเลขานุการ
ส่วนบุคคลเริ่มเปล่ียนเป็น Business Partnership มากขึ้น (Duncan, 2011)   

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโลกธุรกิจในทุกวันนี้ จึงเป็นผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าอาชีพ
เลขานุการส่วนบุคคลต้องปรับตัว เพื่อสอดรับกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีใช้ความสามารถ
เพียงแค่การท าและจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์ดีด การจัดรูปแบบเอกสาร ค าส่ังชวเลขและทักษะ
ภาษาอังกฤษ ต้องปรับเปล่ียนให้มีบทบาทเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านข้อมูล (Information specialists) 
คือ มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา ความสามารถในการติดต่อประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างพนักงานและผู้อื่น ความสามารถในการตัดสินใจแทนนายจ้าง และต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย (Clark, 1997) เพื่อสร้างให้งานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีมี
คุณค่าและได้รับการยอมรับมากขึ้น  

ดังนั้นด้วยบทบาทของเลขานุการส่วนบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคล เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของเลขานุการส่วนบุคคล และระบุ
ถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ตลอดจนศึกษาสภาพท่ีเป็นปัญหาของการ
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ท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work)  ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าผลท่ีได้จากการศึกษานี้ จะสามารถน าไปพัฒนาแนวทางในการวางแผนการ
ด าเนินงานของงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีจะสามารถเสริมสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) และเพิ่มแรงจูงใจท่ีดีในการท างานได้  

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการ

ส่วนบุคคล 
2. เพื่อค้นหาและระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึง คุณค่าท่ีอยู่ ในงาน 

(Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาสภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อ

การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work)  

 
1.3 ค าถามการวิจัย 

 
1. เลขานุการส่วนบุคคลมีการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) เป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยส าคัญอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) 

ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
3. สภาพปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ี

อยู่ในงาน (Meaningful Work) เป็นอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็น

เลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลของผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์การ โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลต้องเป็น
พนักงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง ท้ังนี้จ านวนผู้ให้ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล และใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) โดยอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลท่ีได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลไปแล้ว  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลการศึกษาแสดงให้ทราบถึงการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) 
ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  

2. ผลการศึกษาสามารถระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลการรับรู้ คุณค่าท่ีอยู่ในงาน  
(Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  

3. ผลการศึกษาสามารถระบุถึงสภาพปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ี
กระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work)  

4. เพื่อค้นหาแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของงานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่ง
สามารถเสริมสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ให้มากขึ้นได้ และเพิ่มแรงจูงใจ
ท่ีดีในการท างาน  

5. ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ปรับประยุกต์ใช้กับงานอาชีพอื่นๆ หรือต าแหน่งงาน
อื่นๆท่ีต้องการเสริมสร้างการรับรู้ถึงงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ให้เกิดขึ้นใน
องค์การ  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการท าวิจัยเรื่อง “คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล” ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นแนวทางและกรอบแนวคิดของ
การศึกษา โดยมีสาระส าคัญท่ีจะน าเสนอ ดังนี้  

 
2.1 การท างานเลขานุการส่วนบุคคล 

 
2.1.1 ความหมายของ “เลขานุการ” 

ค าว่า เลขานุการ ในภาษาอังกฤษ คือ “Secretary” ซึ่งเป็นค าศัพท์ท่ีมาจาก
ภาษาละตินคือ “Secretaries” แปลว่า พนักงานซึ่งเป็นท่ีไว้วางใจได้ และมีความหมายเช่ือมโยงกับ
ค าว่า “Secretum” ซึ่งแปลว่า ความลับ หรือ Secret (ศรันยา วิบูลย์ศิริพงษ์ , 2549) ดังนั้น 
Secretary  จึงหมายถึง ผู้รู้ความลับ หรือบุคคลท่ีได้รับความไว้วางใจให้เก็บความลับหรือเรื่องส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาและขององค์การนั้นๆ ดังนั้นคุณสมบัติพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีเลขานุการพึงมี คือ ความ
รอบคอบ สามารถเป็นผู้ท่ีไว้เนื้อเช่ือใจได้และเหมาะสมแก่ต าแหน่ง  

ปรารมภ์ นพคุณ (2540, น.2) ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า Secretary 
ตามพยัญชนะตัวสะกด 9 ตัว ไว้ดังนี้ 

S หมายถึง SENSE คือ ความมีสามัญส านึก รู้จักรับผิดชอบในการท างาน 
แยกแยะได้ว่าส่ิงใดควรและไม่ควรท า มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด และไม่ท างานโดยปราศจากความ
ยั้งคิด หมายรวมถึงการแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 

E หมายถึง Efficiency คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลขึ้นอยู่กับจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกัน การปฏิบัติงาน
และผลงานจะแสดงถึงสมรรถภาพของการท างานได้ 

C หมายถึง Courage คือ ความมุมานะ ความกล้าของบุคคล กล้าท่ีจะท างาน
โดยไม่กลัวว่าจะเกิดความผิด ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

R หมายถึง Responsibility คือ ความรับผิดชอบในการท างาน กล่าวคือ ต้อง
เป็นผู้ท่ีลงมือท างานนั้นด้วยตนเอง และต้องมีความรับผิดชอบด้วย   
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E หมายถึง Energy คือ การมีก าลังใจและมีพลังในการท างาน เลขานุการต้อง
รู้จักการผ่อนส้ันผ่อนยาวในการท างาน รู้จักแบ่งเวลาการท างานให้ถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายได้รับการ
พักผ่อนตามสมควร 

T หมายถึง Technique คือ การมีเทคนิคในการท างาน รู้จักดัดแปลงให้
เหมาะสม ซึ่งเทคนิคนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่อาจเลียนแบบจากผู้อื่น เพื่อให้พัฒนาให้ดีขึ้นได้ 
ดังนั้นเทคนิคจึงเป็นเรื่องท่ีบอกหรือสอนกันได้ยาก    

A หมายถึง Active คือ ความว่องไว ไม่เฉื่อยชา เลขานุการต้องต่ืนตัวและ
กระตือรือร้นอยู่เสมอ แม้ว่างานท่ีท าจะมีมากแค่ไหนก็ตาม   

R หมายถึง Rich คือ ความสมบูรณ์ในด้านจิตใจและศีลธรรม หากเลขานุการเป็น
ผู้มีคุณธรรมดี ก็จะน าความเจริญมาสู่ตนเองและองค์การท่ีตนท างานอยู่ได้ 

Y หมายถึง Youth คือ ต าแหน่งเลขานุการเหมาะส าหรับวัยหนุ่มวัยสาว 
เนื่องจากงานเลขานุการจะต้องติดต่อกับคนท่ัวไป   

ส าหรับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายว่า 
“เลขานุการ คือ ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชาส่ัง” ในขณะท่ีเจริญ 
เจษฎาวัลย์ (2543, น. 14) ได้อธิบายไว้ว่า เลขานุการ โดยท่ัวไปคือผู้ท่ีถูกจ้าง หรือได้รับการแต่งต้ังให้
มาท าหน้าท่ีช่วยเหลืองานของผู้บริหารเกี่ยวกับการเขียนจดหมายโต้ตอบ การท างานหนังสือ การ
รับแขก การติดต่อ การนัดหมายประชุม การจัดประชุม และอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายของตน  

การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล  ฉบับปี 1988 (International 
Standard Classification of Occupation : ISCO-88) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ได้ท าการจัดประเภทอาชีพงานเลขานุการ โดยมีรหัสอาชีพคือ 3431 : ADMINISTRATIVE 
SECRETARIES AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS โดยอธิบายไว้ว่าเลขานุการจะ
ด าเนินการและสนับสนุนงานด้านการส่ือสาร งานเอกสาร การประสานงานและจัดการการบริหาร
ภายในองค์การ ตลอดจนช่วยเหลือหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานอื่นๆ รวมถึงรายงานการด าเนินการ
ทุกเรื่องแก่ผู้บริหาร ซึ่งต่อมากองส่งเสริมการมีงานท า   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ก็ได้
น าเอาการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับปี 1988 มาพัฒนาเป็น “การจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปีพ.ศ.2544 (ฉบับรหัส 6 หลัก) : Thailand standard 
classification of occupations (TSCO-2001)” ซึ่งอธิบายว่า เลขานุการ (Secretary) รหัสอาชีพ 
คือ 3-21.20 ตามนิยามคือ ผู้ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์การในการบริหาร
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จัดการงานขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์การ ตลอดจนช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว 

นอกจากนี้ตามการจัดประเภทอาชีพ Standard Occupational Classification 
(SOC) ฉบับปี 2010 ของ United States Department of Labor อาชีพเลขานุการมีหัสอาชีพ คือ 
SOC Code 43-6014.00 (Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, 
Medical, and Executive) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาชีพตามรหัสข้างต้น จะปฏิบัติหน้าท่ีประจ าด้านธุรการ
และการบริหารจัดการ เช่น การจัดท าร่างจดหมาย จัดการเวลานัดหมาย การจัดระเบียบต่างๆ และ
การบ ารุงรักษาแฟ้มเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีโทรเข้ามา 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ท าสามารถสรุปได้ว่า เลขานุการ 
(Secretary) คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา ในการช่วยเหลือดูแลในเรื่องส่วนตัว
และงานขององค์การ ท้ังนี้การปฏิบัติงานเลขานุการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความรอบคอบและความ
ซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานในการเก็บความลับเรื่องต่างๆของผู้บังคับบัญชาและขององค์การ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชารู้สึกไว้ใจได้ งานของเลขานุการนั้น จะเกี่ยวข้องท้ังงานทางด้านธุรการ เช่น การท า
จดหมาย การท ารายงานประชุม การจัดเวลานัดหมาย เป็นต้น และงานด้านการบริหารจัดการของ
องค์การ เช่น การประสานงาน การส่ือสาร การด าเนินการต่างๆ  เป็นต้น  

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของอาชีพเลขานุการ 
     ผู้วิ จัยได้ท าการศึกษารวบรวมบทบาทหน้าท่ีและลักษณะงานของอาชีพ

เลขานุการ จากข้อมูลการจัดประเภทอาชีพที่เป็นมาตรฐาน  3 ฉบับ ได้แก่ การจัดประเภทอาชีพตาม
มาตรฐานสากล ฉบับปี 1988  (International Standard Classification of Occupation : ISCO-
88)  การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย) ปีพ.ศ.2544 (ฉบับรหัส 6 หลัก) : Thailand 
standard classification of occupations (TSCO-2001)  และการจัดประเภทอาชีพ Standard 
Occupational Classification (SOC) ท้ังนี้สามารถอธิบายลักษณะงานของอาชีพเลขานุการ ตาม
หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่และรหัสของประเภทอาชีพ ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  
 
ลักษณะงานของอาชีพเลขานุการ ตามหลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่และรหัสของประเภทอาชีพ  

ลักษณะงานของอาชีพเลขานุการ (รหัสอาชีพ 3431) 
ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับปี 
1988 (International Standard Classification 

of Occupation : ISCO-88) 

ลักษณะงานของอาชีพเลขานุการ (รหัสอาชีพ 3-21.20) 
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย) ปีพ.ศ.2544 
(ฉบับรหัส 6 หลัก) : Thailand standard classification of 

occupations (TSCO-2001) 

ลักษณะงานของอาชีพเลขานุการ  
(รหัสอาชีพ 43-6014.00) 

ตามการจัดประเภทอาชีพ Standard Occupational 
Classification (SOC) ฉบับปี 2010  

- จัดท าร่างจดหมาย และรายงานการประชุม 
- ด าเนินการเพื่อบรรลุผล และตรวจสอบติดตามงาน 
- ตรวจคัดกรองค าร้องขอส าหรับการประชุม จัด

ตารางเวลาและจัดการการประชุม การจัดเตรียมเร่ือง
การเดินทางและการประชุมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน
และพนักงานอื่นๆ 

- ให้ความช่วยเหลือในการจัดท างบประมาณ ตรวจสอบ
การใช้จ่าย จัดท าร่างสัญญา และการจัดซ้ือ 

- ให้ความช่วยเหลือหัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานอื่น 
ๆ ที่ต้องการสอบถามข้อมูลขององค์การ 

- การจัดการและต้อนรับแขกภายนอก  
- รายงานการด าเนินการขององค์การ  
- การเขียนและการตอบจดหมายธุรกิจ หรืออ่ืนๆ 
- ให้ค าแนะน าแก่พนักงานอื่นๆ 

- การตรวจสอบงานเป็นประจ า เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
- ท าการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย และเตือนการนัดหมายให้

ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า  
- ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต  
- บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชาโดยใช้ชวเลขแล้วน ามาจัดพิมพ์  
- ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
- ดูแลรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการ

ประชุมของผู้บังคับบัญชา จัดท ารายงานการประชุม  
- จัดการและดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่ส าคัญแก่ผู้บังคับบญัชา 
- เจรจาโต้ตอบ และการนัดหมายธุรกิจ  
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์การที่เก่ียวข้องกับงานของ

ผู้บังคับบัญชา  
- ต้องมีความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของทั้งผู้บังคับบญัชา และองค์การที่

ตนปฏิบัติงานอยู่ รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง จนได้รับความวางไว้ใจ 
- อาจได้รับมอบหมายให้ท างานแทนได้ในบางกรณี 

- ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานต่างๆ  
- รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับผู้ที่โทรเข้า รับฝากข้อความ 

หรือโอนสายไปยังบุคคลอื่น 
- สร้าง รักษาและป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
- จัดการเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล 

ปรับปรุง 
- ดูแลอุปกรณ์ส านักงาน และคอยจัดการการซ่อมแซม 

เมื่ออุปกรณ์ท างานผิดปกติ 
- ต้อนรับแขก หรือผู้โทรเข้าจากภายนอกที่ติดต่อ

สอบถามรายละเอียด และดูแลให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของพวกเขา 

- ดูแลตารางเวลาของผู้บัญชาการ 
- กรอกเอกสารตามขั้นตอนของบริษัท 
- จัดการนัดหมาย และยืนยันการนัดหมาย 
- ท าส าเนาของจดหมายหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
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นอกจากนี้จากการศึกษางานของ Clark (1997, p.9) พบว่าบทบาทของ
เลขานุการนั้น มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย โดยในยุคเดิมนั้น บทบาทเดิมของงานเลขานุการ 
(Traditional Skills)  ได้แก่ 1) การจดค าส่ังโดยใช้ชวเลข  (Shorthand) 2) การพิมพ์จดหมายทาง
ธุรกิจ (Typewriting) 3) การรับโทรศัพท์ แต่เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจไป จึงท าให้
บทบาทของงานเลขานุการเปล่ียนไปเช่นกัน โดยบทบาทใหม่ของงานเลขานุการ (New Skills) ได้ถูก
เปล่ียนให้เป็น “ผู้เช่ียวชาญทางด้านข้อมูล (Information specialists)” กล่าวคือ มีภาระงานเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม  เช่น เลขานุการไม่เพียงแต่ท างานพิมพ์จดหมายเท่านั้น แต่ยังต้องเขียนงานวิจัย และ
แนะน าการดูแลพนักงานและโครงการอื่นๆได้ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์กับ
พนักงานและลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้เช่ียวชาญในการประสานจัดการเดินทาง สามารถคิดและตัดสินใจแทน
ผู้บริหาร เพราะฉะนั้นบทบาทของเลขานุการจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่พนักงานพิมพ์ดีดหรือพนักงาน
ต้อนรับ ชงกาแฟ และรับโทรศัพท์เช่นเดิม แต่ต้องมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของส านักงานด้วย 

เลขานุการยังต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดย
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้อย่างเช่ียวชาญ ท้ังการเปล่ียนแปลง วิธีการสร้าง การ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การ
ผสมผสานกราฟิก และการน าเสนอรายงานในการบริหารด้วย 

ท้ังนี้ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (2558, น.6) ก็ยังได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ
งานเลขานุการในแง่ของการท างานในประเทศไทย โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีของงานเลขานุการได้เป็น 3 
บทบาทหลัก ได้แก่  

(1) งานเลขานุการผู้บริหาร  
(2) งานประชุม  
(3) งานเอกสารและงานธุรการ  
โดยมีรายละเอียดของหน้าท่ีตามแต่ละบทบาท ดังตารางนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2  
 
บทบาทหน้าท่ีของงานเลขานุการในแง่ของการท างานในประเทศไทย 

บทบาทของงานเลขานุการ หน้าที่ตามบทบาท 
1. งานเลขานุการผู้บริหาร - ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร  

- ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ  
- ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 2.2  
 
บทบาทหน้าท่ีของงานเลขานุการในแง่ของการท างานในประเทศไทย (ต่อ) 

บทบาทของงานเลขานุการ หน้าที่ตามบทบาท 
 - จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร  

- ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร 
- ด าเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก

พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงาน
ภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ  

- ต้อนรับแขกของผู้บริหาร 
- ประสานการนัดหมายต่างๆ  
- อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆ ด้าน 

2. งานประชุม - ด าเนินการจัดการประชุมตามท่ีผู้บริหารส่ังการ และไม่อยู่ใน
หน้าท่ีของหน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

- บันทึกการประชุม  
- จัดท ารายงาน และหรือสรุปสาระส าคัญของการประชุมให้

ผู้บริหาร  
- ติดตามผลการด าเนินงานตามท่ีหารือในท่ีประชุม 
- จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง 

3. งานเอกสารและงาน
ธุรการ 

- จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อ
ด าเนินการเสนอก่อนและหลัง  

- พิจารณากล่ันกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการ
จาก  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้บริหารท่ีก ากับดูแลให้
ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา  

- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือ
ราชการจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนน าเสนอผู้บริหารและลงนามใน
หนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
และลงนามให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนหน่วยงาน  

- ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณี
หน่วยงานภายใน หรือภายนอก เชิญประชุม สัมมนา  
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จากการรวบรวมบทบาทหน้าท่ีของอาชีพเลขานุการข้างต้น ท าให้เห็นว่า
บทบาทของงานอาชีพเลขานุการส่วนบุคคลเริ่มมีบทบาทส าคัญต่อการท างานในองค์การต่างๆมากขึ้น 
โดยจะเห็นว่างานของเลขานุการเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริหารขององค์การมากขึ้น โดยทักษะท่ี
จ าเป็นของเลขานุการนอกจากจะต้องมีความสามารถแบบด้ังเดิม (Traditional Skills) ได้แก่ การจด
ค าส่ังโดยใช้ชวเลข  (Shorthand) การพิมพ์จดหมายทางธุรกิจ (Typewriting)  และการรับโทรศัพท์  
แต่ยังต้องมีทักษะอื่นๆท่ีเพิ่มข้ึน เช่น  ทักษะทางด้านการจัดการข้อมูล การดูแลพนักงานและโครงการ
อื่นๆ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานและลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้เช่ียวชาญในการ
ประสานจัดการเดินทาง สามารถคิดและตัดสินใจแทนผู้บริหาร รวมถึงมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้อย่างเช่ียวชาญ เพื่อรองรับบทบาทงาน
ของเลขานุการท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ งานประชุม งานเอกสาร และงานธุรการ  

2.1.3 การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการส่วนบุคคล และเลขานุการ
บริษัท  

    การท างานเลขานุการในแต่ละองค์การนั้น ย่อมมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกันตาม
บริบททางต าแหน่งหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะเห็นได้ว่าเลขานุการในแต่ละ
องค์การจะมีช่ือต าแหน่งท่ีแตกต่างกันตามท่ีองค์การแต่ละแห่งก าหนด เช่น Personal Assistant , 
Executive Secretary, Executive Assistant เป็นต้น ท้ังนี้ช่ือต าแหน่งต่างๆท่ีองค์การก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกันก็จริง แต่ในบางกรณีแม้ช่ือต าแหน่งแตกต่างกันไป บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบก็
ยังคงคล้ายกันอยู่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าช่ือต าแหน่งของเลขานุการนั้น ไม่สามารถท่ีจะก าหนดได้อย่าง
ชัดเจนขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือองค์การ
มากกว่า ซึ่งงานเลขานุการนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ตามความเกี่ยวข้องกับงานท่ีท า แต่
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบงานเลขานุการใน 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ งาน
เลขานุการส่วนบุคคล และงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการท างานเลขานุการได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่าง ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.3  
 

การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของงานเลขานุการส่วนบุคคล และเลขานุการบริษัท 
ประเด็น งานเลขานุการส่วนบุคคล งานเลขานุการส านักงาน 

ความหมาย เลขานุการส่วนบุคคล หมายถึง เลขานุการท่ีผู้บริหารหรือนายจ้างเป็นผู้จา้ง
ให้ท างานของนายจา้งโดยตรง (ปรารมภ์ นพคุณ, 2540)  

เลขานุการส านักงาน หรือเลขานุการบริษัท หมายถึง เลขานุการซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีงานให้กับส่วนรวม โดยมิได้เป็นเลขานุการของนายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งโดยตรง (ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง, 2558)  

การแบ่ง
ประเภท 

ปรารมภ์ นพคุณ (2540, น.15) ได้แบ่งระดับของเลขานุการส่วนตัวเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 
1. พนักงานพิมพ์ดีด (Typist) เป็นระดับต่ าสุดส าหรับผู้เร่ิมเป็น
เลขานุการ หน้าท่ีของงานนี้ไม่รวมถึงการจดชวเลขและการจดข้อความ 
ส่วนใหญ่จะพิมพ์งานจากต้นฉบับหรือเครื่องบันทึกค าบอก 
2. พนักงานชวเลขพิมพ์ดีด (Shorthand-Typist) เป็นระดับท่ีสูงข้ึน
จากพนักงานพิมพ์ดีด คือต้องท างานมากข้ึน โดยรวมเอาหน้าท่ีพิมพ์ดีด 
การบันทึกชวเลข และถอดข้อความด้วยเครื่องพิมพ์ดีด พร้อมท้ังงานใน
หน้าท่ีประจ าอืน่ๆอีกตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของงาน 
3. เลขานุการฝ่ายชวเลขพิมพ์ดีด (Secretary Shorthand-Typist) 
ความรับผิดชอบจะสูงข้ึนและท างานท่ัวไปตามค าสั่งของนายจ้าง เชน่ การ
โต้ตอบ การเก็บรักษาบันทึกและจัดการระเบียบ ดูแลการใช้จ่าย โดยหลัก
จะเน้นงานด้านชวเลขพิมพ์ดีด 

ปรารมภ์ นพคุณ (2540, น.16) แบ่งประเภทของเลขานุการบริษัท ดังนี ้
1. เลขานุการประจ าต าแหน่ง เป็นเลขานุการท่ีองค์การนั้นๆ แต่งต้ังข้ึน
โดยก าหนดงานประจ า อัตราเงินเดือน และต าแหน่งไว้แน่นอน เชน่ 
เลขานุการของธนาคารต่างๆ เลขานุการบริษัท เลขานุการกรมต่างๆ เป็น
ต้น 
2. เลขานุการสามัญหรือเลขานุการทั่วไป ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานประจ า
ในส านักงาน เชน่ เก็บรักษาเอกสาร รักษากฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์การ การจ่ายเงินปันผล ก าหนดการประชุม ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น  
3. เลขานุการการฝ่ายธุรกิจ ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและสาร
บรรณของส านักงาน  เชน่ เลขานุการของบริษัทห้างร้านท่ีประกอบธุรกิจ
ทุกประเภท งานธุรกิจบางแห่งอาจม ีเลขานุการหลายคนโดยอ านาจตาม
สายงาน เชน่ เลขานุการฝ่ายจัดหา เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.3  
 
การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของงานเลขานุการส่วนตัวหรือเลขานุการส่วนบุคคลและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

ประเด็น งานเลขานุการส่วนบุคคล งานเลขานุการส านักงาน 
 4. เลขานุการส่วนตัว (Private Personal Secretary) เลขานุการระดับ
นี้ต้องท าหน้าท่ีทุกอย่างที่เลขานุการพึงกระท า ซึ่งอาจรวมท้ังงานท่ีเป็น
ความลับส่วนตัวของนายจ้างบางประการด้วย ข้ึนอยู่กับความไว้วางใจท่ี
ได้รับ บางกรณีอาจวินิจฉัยสั่งการแทนนายจ้างได้ด้วย 
5. ผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant) เป็นระดับสูงสุดของเลขานุการ
ส่วนตัว เป็นท่ีไว้วางใจของนายจ้างมาก โดยนายจ้างจะมอบหมายงานทุก
สิ่งทุกอย่างให้ และต้องท าหน้าท่ีรักษาความลับของนายจ้างในหลายกรณี 
หน้าท่ีของผู้ช่วยส่วนตัวจะเป็นการรวมเอางานของการเป็นเลขานุการท้ัง 5 
ระดับมารวมไว้ด้วยกัน 

 

บทบาท 
หน้าท่ีหลัก 

1. ดูแลท้ังเรื่องส่วนตัวของนายจ้างและเร่ืองงานในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับ
นายจ้าง 

2. ก าหนดเวลานัดหมาย 
3. โต้ตอบหนังสือและเตรียมสุนทรพจน์ให้ผู้บังคับบัญชา 
4. เตรียมแผนการเดินทาง 
5. ดูแลบัญชีส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และรักษาความลบั 

1. จัดธุระแทนหรือติดต่อต้อนรับผู้ท่ีมาหา 
2. ดูแลและจัดการเกี่ยวกับหนังสือเข้าออก 
3. รวบรวมรายงานต่างๆในการบริหาร 
4. แสวงหาเร่ืองราวอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานขององค์การ 
5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนงานท่ีควรปรับปรุงและช่วยในการวางแผน

งานด้วย 
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อย่างไรก็ดีผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งเลขานุการในแต่ละองค์การนั้น อาจปฏิบัติหน้าท่ีท้ัง 
2 ประเภทควบคู่กันไป เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกด้าน ท้ังเรื่องส่วนตัวและ
เรื่องในองค์การท่ีผู้บังคับบัญชามีความเกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันผู้บังคับบัญชาเริ่มท่ีจะมองหา
เลขานุการท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบครัน ตอบสนองได้ทุกความต้องการ เพื่อท าให้การ
ท างานทุกด้านของผู้บังคับบัญชามีความล่ืนไหลสูงสุด เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการผู้บริหาร จึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีท้ังเป็นเลขานุการส่วนบุคคลและเลขานุก ารส านักงานไป
พร้อมๆกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้มากท่ีสุด  

 
2.2 ค าจ ากัดความของงานที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work)  

 
ค าจ ากัดความของค าว่างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) มีผู้ศึกษา

และให้ค านิยามไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความหมายของ Meaningful work โดย
จะอธิบายความหมายในเชิงต่างๆ ท้ังความหมายในเชิงจริยศาสตร์ เชิงจิตวิทยา หรือในมุมมองท่ี
เกี่ยวข้องกับมิติเชิงจิตวิญญาณในการท างาน (Workplace spirituality) และการสร้างความรักในการ
ท างานของพนักงาน (Employee Work Passion)  ดังนี้ 

ส าหรับความหมายในเชิงจริยศาสตร์ Bowie (1998, p.1087) ได้ท าการศึกษาทฤษฎี   
A Kantian Theory of Meaningful Work ของนักปรัชญาชาวเยอรมันช่ือว่า Immanuel Kant โดย
ท าการสรุปลักษณะของงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) บนพื้นฐานของทฤษฎี 
จริยศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะ 6 อย่าง ดังนี้ 

(1) เป็นงานท่ีเข้าถึงได้อย่างเสรี 
(2) เป็นงานท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานอย่างเป็นอิสระและมีความเป็นตัวของตัวเอง 
(3) เป็นงานท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาขีดความสามารถท่ีเหมาะสม 
(4) เป็นงานท่ีให้ค่าจ้างท่ีเพียงพอส าหรับสวัสดิการทางกายภาพ 
(5) เป็นงานท่ีสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
(6) เป็นงานท่ีไม่ก้าวก่ายความคิดหรือกระบวนการคิดของผู้ปฏิบัติงานในด้านความ

ประสงค์ท่ีจะได้รับความสุข 
ส่วนความหมายในเชิงจิตวิทยานั้น Morin (2008, p.42) ได้อธิบายค าว่า Meaningful 

Work ในมุมมองทางจิตวิทยาไว้ว่างานท่ีมีคุณค่าและความหมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสังคม
หรือผู้คน การบริหารและจัดการองค์การในรูปแบบท่ีท าให้ทุกคนรู้สึกพอใจ จะส่งผลต่อบรรยากาศท่ีดี
ในการท างานและเสริมความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานได้ โดยงานวิจัยของ Morin แสดงให้เห็นว่าบุคคลมี
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แนวโน้มท่ีจะมองหางานท่ีช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นมนุษยชน และได้มีส่วนร่วม
ท่ีจะใช้ความพยายามร่วมกันในการท างาน ซึ่งงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) จะ
เกิดขึ้นได้ เมื่อองค์การมีการด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ มีความถูกต้องทางศีลธรรม และมีการ
เคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และเคารพใน
ศักด์ิศรีของมนุษย์ เช่น ผู้บริหารควรให้เกียรติและค านึงถึงความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความ
ปลอดภัย มีความยุติธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันองค์การควรให้ความส าคัญใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สนับสนุนความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
การท างาน เป็นต้น 

ในการสร้างงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) มีความเกี่ยวข้องกับ
การบริหารขององค์การ โดยองค์การจะต้องให้ความสุขกับผู้ปฏิบัติงาน ให้งานท่ีท ามีความสอดคล้อง
กับความสนใจและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน สามารถกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพ และช่วยให้เขาบรรลุ
เป้าหมายของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์การควรให้ความส าคัญกับสภาพการจ้างงาน การ
ตัดสินใจเล่ือนต าแหน่ง ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 
และยังต้องสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงทักษะและการตัดสินใจของเขา โดยจะต้องเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และมอบอ านาจการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
ความรู้สึกไว้วางใจต่อองค์การ และแสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้องค์การ
จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีช่วยให้กระตุ้นการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์เชิงบวกแบบมืออาชีพ 
กล่าวคือ ต้องให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน มีการพัฒนาความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน และ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน   

นอกจากนี้ Geldenhuys, Laba & Venter (2014, p.8) ก็ยังได้อธิบายไว้ว่างานท่ีมี
คุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความผูกพันในงาน (Work 
Engagement) และความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) ซึ่งท้ัง 2 อย่างนี้มี
ความส าคัญต่อองค์การอย่างมาก เพราะเป็นแรงผลักดันท่ีดีในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง May, 
Gilson & Harter (2004, p.14) ก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้อธิบายเกี่ยวกับ 
Psychological meaningfulness หรือคุณค่าทางจิตวิทยาของการท างาน ไว้ว่าโดยส่วนมากบุคคล
มักมีแรงจูงใจท่ีจะแสวงหาความหมายในงานของพวกเขา ซึ่งเมื่อใดท่ีผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่างานท่ีท าไร้
คุณค่าและความหมาย ก็จะน าไปสู่ความรู้ สึกแปลกแยกหรือไม่ เกิดความผูกพันในงานไ ด้
(Disengagement) ดังนั้นองค์การก็ควรจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังการ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลและส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานของพวกเขา 
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รวมไปถึง Michaelson (2008, p.337) ก็ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ Meaningful Work 
ในเชิงจิตวิทยาเช่นกัน โดยพบว่า Meaningful Work เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือผู้ปฏิบัติงานสามารถพูดได้ว่าเขามีโอกาสท่ีจะใช้ความสามารถของเขาให้กับ
โครงการท่ีมีคุณค่า และท าเพื่อวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การ  ซึ่งโดยหลักแล้ว Meaningful 
Work จะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในเชิงอัตนัย เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามควรตระหนักเน้นเรื่องคุณค่าทางสังคมด้วย เช่น การท างานซึ่งมีส่วนร่วมทางสังคม (The 
social contribution) และสภาพการท างานส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา ( Working conditions for 
the powerless)  

ส าหรับความหมายในมุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณในการท างาน (Workplace 
spirituality)นั้น Milliman, Czaplewski, & Ferguson (2003, p.429) ได้อธิบายไว้ว่า Meaningful 
Work เป็นลักษณะพื้นฐานของจิตวิญญาณในการท างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกลึกๆของการรับรู้
คุณค่าและเป้าหมายในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีผู้ปฏิบัติงานมี
ปฏิสัมพันธ์กับการท างานแบบวันต่อวันของพวกเขาในระดับบุคคล โดยมีสมมติฐานว่าผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนมีแรงจูงใจภายในของตนเองและความปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีให้คุณค่ามากขึ้นต่อ
ชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่น ท้ังนี้ Meaningful work ถือเป็นมิติระดับบุคคล (Individual 
level)  ของจิตวิญญาณในการท างาน (Workplace spirituality) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมณฑล สรไกรกิติกูล และสุนันทา เสียงไทย (2556, น.134) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับมิติทางจิตวิญญาณใน
การท างาน (Workplace Spirituality) : ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยประเด็น
ของงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญของมิติทาง
จิตวิญญาณในการท างาน ซึ่งมณฑลและสุนันทาได้อธิบายความหมายของงานท่ีมีคุณค่าและ
ความหมาย (Meaningful Work) คือ การตระหนักและรู้สึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการท างาน 
การหลอมรวมคุณค่าส่วนตัวเข้ากับคุณค่าหรือผลท่ีได้รับจากการท างาน  ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกถึง
ความส าคัญ ความสุขท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับจากการท างาน เป็นการค้นหาความหมายอย่างลึกซึ้งถึง
คุณค่าและเป้าหมายของชีวิตท่ีสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการท างาน ท้ังนี้เมื่อมีการตระหนักถึงคุณค่า
และความหมายของการท างาน ความหมายเหล่านี้มักจะมีผลย้อนกลับมาเสริมแรง ท าให้รู้สึกถึง
ความหมายของการมีชีวิตอยู่และคุณค่าในตนเอง 

ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัยของพัชรพรรณ ช่ืนสงวน (2554, น.88) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์จิตวิญญาณ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความสุขในการท างานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พบว่าในเรื่องของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของพนักงานมีระดับ
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ปานกลางเท่านั้น เพราะฉะนั้นพัชรพรรณจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง โดยองค์การควรดูแลหรือสนับสนุนพนักงานให้พัฒนาความสามารถในการท าหน้าท่ี
ตามบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนความสนใจของทุกคนอย่างเต็มท่ีและให้คุณค่าในส่ิงท่ี
พนักงานท าให้แก่องค์การ ส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นแนวทางและโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จใน
การท างาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกไว้วางใจและเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้หัวหน้างานควร
ท่ีจะมอบหมายอ านาจและความไว้วางใจในการท างานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกได้รับอิสระ
ในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญ รวมถึงจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีโอกาส
พัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์เต็มท่ีตามศักยภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวข้างต้นนั้น จะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าในการท างานของตนเองมากยิ่งขึ้น 

งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ยังมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความรักในการท างานของพนักงาน (Employee Work Passion) ด้วย โดย Zigarmi, Houson, Witt 
& Diehl (2011, p.2) ได้ให้ความหมายของค าว่า Meaningful Work คือ การท่ีคนรับรู้ถึงภาพรวม
ขององค์การ เข้าใจในความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ขององค์การ และมีความเช่ือว่างานท่ีท าอยู่มี
ความส าคัญและก่อให้เกิดผลในเชิงบวกกับองค์การ ซึ่ง Meaningful Work ถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผล
ต่อการท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรักในงาน (Employee work passion) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร (2012) ซึ่งกล่าวว่า Meaningful work เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
สร้างความรักในการท างานของพนักงาน (Employee Work Passion) โดยประคัลภ์ ได้ความหมาย
ของ Meaningful work ไว้ว่าพนักงานต้องรู้สึกว่างานท่ีเขาท าอยู่ มีความหมายต่อความส าเร็จของ
หน่วยงานและองค์การด้วย นั่นคือหัวหน้างานจะต้องสร้างความรู้สึกนี้ให้กับพนักงานทุกต าแหน่งและ
ทุกงาน ซึ่งล้วนแต่มีความหมายท้ังส้ิน ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะส่ือความอย่างไรให้พนักงานรู้สึกได้ว่างาน
ท่ีเขาท าอยู่มีความหมายต่อความส าเร็จของหน่วยงานและองค์การ เมื่อพนักงานรู้สึกเช่นนั้นแล้ว เขาก็
จะรักในงานท่ีท ามากขึ้น เพราะเขารู้สึกว่างานของตนเองนั้นมีความส าคัญต่อคนอื่นและหัวหน้างานก็
ให้ความส าคัญต่องานนี้ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย 
(Meaningful Work) จึงหมายถึง การท างานท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าและ
เป้าหมายในการท างานท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยรับรู้และเข้าใจว่างานท่ีท าอยู่
ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ต่อองค์การ และต่อสังคม ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อ
การท างาน เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในงาน เป็นต้น และยังเป็นปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความรักในการท างานของพนักงาน (Employee Work Passion) เกิดจิตวิญญาณในการ

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
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ท างาน (Workplace Spirituality) และสร้างความผูกพันต่อองค์การด้วย (Organizational 
commitment) ท้ังนี้ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ควรจะต้องเป็นงาน
ท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ถึงความเป็นอิสระในการท างาน ได้แสดงศักยภาพของตนในการท างาน มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือได้ตัดสินใจในงาน และมีส่วนร่วมในโครงการส าคัญต่างๆ ซึ่ง
องค์การมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย โดยภายในองค์การ
จะต้องมีความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน มีการบริหารการจัดการท่ีดี มีความ
ยุติธรรมและเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆด้าน เช่น สภาพการจ้างงาน ค่าจ้างเงินเดือน การ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

 
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่องานที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย  (Meaningful 

Work) ตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
 

2.3.1 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน เป็นเรื่องในระดับส่วนบุคคล (Individual level) 

หรือระดับลึกของจิตใจ โดย Steger, Dik & Duffy (2012) ได้เสนอว่าแรงจูงใจท่ีดีในการท างาน 
(Greater Good  Motivation) เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดงานท่ีมีคุณค่าและ
ความหมาย (Meaningful Work) ซึ่งแรงจูงใจท่ีดีในการท างาน คือ ความปรารถนาของบุคคลท่ีจะ
สร้างผลกระทบในเชิงบวก โดยเช่ือว่างานจะมีคุณค่าและความหมายมากท่ีสุด เมื่องานนั้นส่งผลดีต่อ
ผู้อื่นในวงกว้าง ซึ่ง Snir & Harpaz (2002) ก็ได้เสนอเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายในเช่นกัน 
นั่นคือ การก าหนดส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจ (Intrinsic Orientation) โดยปัจจัยนี้จะเน้นความต้องการของ
บุคคล ซึ่งรวมไปถึงการประเมินความสามารถของตนเอง และประเมินว่างานท่ีท าอยู่ช่วยให้ระดับการ
ตัดสินใจของตนอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมหรือไม่ โดยงานท่ีมีคุณค่าและความหมายนั้น จะมีลักษณะเป็น
งานท่ีน่าสนใจ (Interesting job) มีความหลากหลาย (Variety) มีความท้าทาย (Challenging work) 
และมีอิสระในการท างาน (Autonomy)  

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Overell (2008, p.38) ยังได้กล่าวว่า งานท่ีมีคุณค่า
และความหมาย (Meaningful Work) เกิดมาจากแรงจูงใจ 3 ประเภท ซึ่งผสมผสานอยู่ในความสมดุล
ในการท างานและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
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(1) Craft motives คือ แรงจูงใจท่ีจะแสวงหาและยึดอุดมการณ์การท างานแบบ
มืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานท่ีดีท่ีสุด จนเกิดการพัฒนาศักยภาพ  (Talents) และความสนใจงาน 
(Interests) 

(2) Compensation motives คือ แรงจูงใจทางด้านค่าตอบแทน ท้ังรูปแบบ
ของการจ่ายค่าจ้าง (Salary and Incentive) อ านาจและต าแน่งหน้าท่ีในการท างาน (Power and 
Authority) ความเป็น ผู้น า  (Leadership) การให้รางวัลหรือให้ความส าคัญแก่ ผู้ปฏิบั ติงาน 
(Recognition) โดยจะต้องพิจารณาจากความสนใจของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน (Self-interested 
concerns) 

(3) Moral motives คือ แรงจูงใจทางศีลธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติงานพึงมี เพื่อให้การ
ด าเนินการท้ังกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งควรจะต้องค านึงถึง
เรื่องความไว้วางใจได้ (Trust) และการดูแลท่ีดี (Caring)  

รวมไปถึง Steenkamp & Basson (2013) ก็ยังระบุถึงปัจจัยด้านจิตวิญญาณใน
การท างาน (Workplace spirituality) ท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายในตรงท่ีองค์ประกอบของปัจจัยนี้มีความสอดคล้องกับมุมมองของมนุษย์ 
ในการแสวงหาความสมดุลและความหมายในชีวิตการท างาน ประกอบด้วยความรู้สึกของความหมาย
ในท่ีท างาน สังคมในท่ีท างาน ความสอดคล้องกับค่านิยมในท่ีท างาน ความพึงพอใจในงานและการมี
ส่วนร่วม ความผูกพันกับองค์การ ความภาคภูมิใจในตนเองต่อองค์การ 

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยระดับลึกของ
จิตใจในแต่ละบุคคล กล่าวคือ เป็นความปรารถนาหรือความต้องการของบุคคลท่ีจะสร้างคุณค่าต่อ
ผู้อื่น โดยใช้ความสามารถและแรงผลักดันภายในของตนเองท่ีมี อาทิ แรงจูงใจท่ีจะแสวงหาและยึด
อุดมการณ์การท างานแบบมืออาชีพ แรงจูงใจทางด้านค่าตอบแทน และแรงจูงใจทางศีลธรรม รวมถึง
จิตวิญญาณในการท างาน (Workplace spirituality) เพื่อเป็นตัวผลักดันให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
และท าให้งานท่ีท าเป็นงานมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 

2.3.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
 ปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful 

Work) ก็คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน โดย Snir & Harpaz (2002) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Orientation) ไว้ว่าการท างานของผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมี
แรงจูงใจจากการได้รับผลประโยชน์ในการท างานของเขา ซึ่งความส าคัญของผลตอบแทนจะมีความน่า
ดึงดูดใจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและตามความสามารถของเขาในการตอบสนองต่อความ
ต้องการท่ีหลากหลาย โดย Morin (2008) ก็ได้กล่าวถึงปัจจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนเช่นกัน ในเรื่องการ
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ให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Recognition) นั่นคือ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานควรจะต้องให้
ความเคารพและมีความภาคภูมิใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน มีระบบงานและระบบเงินเดือนท่ีน่าพอใจ และมี
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้ได้ว่างานท่ีท า
มีคุณค่าและความหมาย 

 ท้ังนี้ยั งมีงานวิ จัยท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับงานท่ีมี คุณค่าและความหมาย 
(Meaningful Work) ในบริบทของอาชีพอื่นๆ โดยทวียศ บิลมาศ (2550, น.95-96) ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าในงานรักษาความปลอดภัย  (ร.ป.ภ.) พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยหลักแล้วจะให้ความส าคัญกับการมีรายได้สูง และการได้รับรางวัล
หรือส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ี  

 จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน การท่ีผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความพยายาม
และใช้ความสามารถของตนในการท างานอย่างเต็มท่ีแล้ว ย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม ดังนั้นการท่ีผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกพึงพอใจและรับรู้ไ ด้ถึงคุณค่าในการท างานได้นั้น 
ปัจจัยพื้นฐาน อันได้แก่การจ่ายค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เงินเดือน การให้
รางวัล การเล่ือนต าแหน่ง การประกาศถึงคุณงามความดี เป็นต้น ก็ควรจะต้องมีการพิจารณาให้มี
ความเหมาะสมกับความต้ังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

2.3.3 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 
 ในการส า รวจปั จ จัย ท่ี ส่ งผลต่อ คุณค่าทาง จิตวิ ทย าขอ งการท า ง าน 

(Psychological meaningfulness) ของ May, Gilson & Harter (2004, p.14) พบว่ามีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องทัศนคติต่องาน 2 ปัจจัย ได้แก่ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยเน้นการออกแบบลักษณะงาน (Job 
design) เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติและเกิดความช านาญในงานท่ีหลากหลาย
ขึ้น (Skill Variety) โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการบริหารจัดการงานนั้นด้วยตนเอง และ
ควรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาด้วย (ธัญญารัตน์ สันไม, 2554) อีกปัจจัยหนึ่งคือ บทบาท
การท างานท่ีเหมาะสม (Work role fit) หมายถึง การท่ีบุคคลค้นพบบทบาทการท างานท่ีช่วยให้พวก
เขาได้แสดงออกถึงแนวคิดท่ีแท้จริงของตัวเอง (Self-concepts)  กล่าวคือมีบทบาทการท างานท่ี
สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง (Self-concepts)  

 Steger, Dik & Duffy (2012) ก็ได้กล่าวถึงปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องานท่ีมีผล
ต่อการรับรู้คุณค่าในงานเช่นกัน ในเรื่องของการให้ความหมายในเชิงบวกต่องานท่ีท า (Positive 
Meaning) ซึ่งหมายถึง คุณค่าทางด้านจิตใจท่ีสะท้อนออกมาจากความคิด โดยการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
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งานนั้นมักจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัว เป็นการจับความรู้สึกของบุคคลท่ีจะตัดสินงานว่างานของเขามี
ความส าคัญและมีความหมายมากน้อยเพียงใด โดยอาจพิจารณาจากรูปแบบลักษณะของงาน (Job 
characteristics model)  

 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน จึงเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง นั่นคือ 
การท่ีบุคคลจะรับรู้ว่างานมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ย่อมมีผลมาจากการรับรู้ว่า
งานท่ีท าอยู่มีความส าคัญและมีความหมายต่อตนเอง กล่าวคือ มีการออกแบบงานท่ีส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความสามารถของตนเอง และผู้ปฏิบัติงานได้ท างานท่ีสอดคล้องกับทัศนคติของ
ตนเอง (Self-concepts) 

2.3.4 ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ทางด้าน

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ ถือเป็นปัจจัยท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง อาทิ Snir & 
Harpaz (2002) ซึ่งกล่าวว่า มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตทางสังคม เพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการท่ีจะมี
ปฏิ สัมพันธ์กับบุคคลอื่น จึงไ ด้เสนอปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Relations) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ คุณค่าในงาน โดยอธิบายว่า บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเป็นมิตรและใกล้ชิด จนเกิดเป็นความพึงพอใจในประสบการณ์
ระหว่างบุคคล เพราะฉะนั้นในการท างานจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากแต่ละคน 
ในขณะนี้ May, Gilson & Harter (2004) ได้กล่าวถึงปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Co-
worker relations) ซึ่งเป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงการมีคุณค่าจากสังคมของเขา กล่าวคือเมื่อบุคคลได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเคารพและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการท างานแล้ว ก็มีแนวโน้มท่ีจะรับรู้
ถึงคุณค่าจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว และช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกแข็งแกร่งในตัวเอง  

 นอกจากนี้ Morin  (2008) ก็ได้กล่าวถึงปัจจัยคุณภาพของความสัมพันธ์ (The 
quality of relationships) โดยกล่าวว่าการท างานจะมีความหมาย ก็ต้องด าเนินการใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาของความสัมพันธ์แบบมืออาชีพ มีการติดต่ออย่างสร้างสรรค์ 
และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี รวมถึงให้ความร่วมมือในการร่วมกันคิด สนับสนุนการท างานซึ่ง
กันและกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมถึง Lips-Wiersma & Morris (2009) ก็ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
แหล่งท่ีมาท่ีก่อให้เกิดงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ความ
สามัคคีร่วมกับผู้อื่น (Unity with others) อันประกอบด้วย  

 (1) การมีค่านิยมร่วม (Sharing values) ซึ่งหมายถึงประสบการณ์ท่ีเป็นผลมา
จากการแบ่งปันคุณค่าท่ีคล้ายกัน  
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 (2) การพึ่งพาอาศัยกัน (Belonging) หมายถึง ประสบการณ์ท่ีเป็นผลมาจากการ
เป็นท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ จนเกิดความรู้สึกใกล้ชิด ปรารถนาท่ีจะคอยช่วยเหลือดูแลผู้อื่น 
ในขณะเดียวกันก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่นเช่นกัน 

 (3) การท างานร่วมกัน (Working together) หมายถึง การท่ีบุคคลกระท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งร่วมกัน ย่อมสร้างความผูกพัน และให้ประสบการณ์ของการมีจุดหมายร่วมกัน ท าให้รู้สึกว่ามี
ความเป็นเอกภาพในการท างานร่วมกัน 

 ในงานวิจัยของจ าปี วงศ์นาค และวิบูลย์ วัฒนนามกุล (2556) ได้พบว่าการ
ท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างคุณค่าเภสัชกร โดยพบว่าบริบทใน
กระบวนการสร้างคุณค่าของเภสัชกรมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
จึงจะท าให้การดูแลสุขภาพมีคุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ดังนั้นประสิทธิภาพของการท างาน
เป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างคุณค่าเภสัชกรอย่างยิ่ง  

 เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ คือ
ปัจจัยท่ีส่งผลท่ีดีต่อความรู้สึกใกล้ชิด ความรู้สึกไว้ใจซึ่งกันและกัน และความผูกพันกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานของทุกๆภาคส่วน ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในการท างาน ตลอดจนสร้างการท างานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งจะท าให้งานต่างๆส าเร็จไป
ได้อย่างราบรื่น และสร้างคุณค่าในการท างานในท่ีสุด 

2.3.5 ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ก็ถือเป็นอีกปัจจัยท่ีมีผู้

กล่าวถึงหลายคน โดย Morin (2008) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนี้ ไว้ถึง 2 ประการ ได้แก่  
1) ปัจจัยความเป็นอิสระในการท างาน (Autonomy) คือ การสร้างงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมายนั้น 
จะต้องเป็นการท างานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงการใช้ทักษะและการตัดสินใจในการท างาน ได้
แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และการแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ  
2) การเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนาตนเอง (Learning and self-development) นั่นคือ การ
ท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการท างานท่ีสอดคล้องกับความสนใจในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะ ได้ปรับปรุงตัวเอง และค้นพบ
ว่าได้บรรลุเป้าหมายในการท างาน  

 ส าหรับ Lips-Wiersma & Morris (2009) ก็ได้เสนอปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานไว้ 2 อย่างเช่นกัน ได้แก่  

 (1) การพัฒนาและเป็นตัวเองอย่างเหมาะสม (Developing and becoming 
self) โดยพบว่าการรับรู้ถึงประสบการณ์ในการท างานท่ีมีคุณค่า เกิดมาจากการพัฒนาจริยธรรม 
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(Moral development) โดยการฝึกหลักการหรือคุณธรรมแบบวันต่อวัน การเติบโตส่วนบุคคล 
(Personal growth)  โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการอยู่ในตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง (True to 
self) โดยการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ผ่านการรักษาเอกลักษณ์ของตน  

 (2) การได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี (Expressing full potential) โดยพบว่า
บุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าในการท างานก็ต่อเมื่อได้แสดงศักยภาพท่ีพวกเขามีอย่างเต็มก าลัง ผ่านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creating) คือ การรวมหรือท าส่ิงใหม่ๆในการท างาน การบรรลุความส าเร็จ 
(Achieving) คือ การเรียนรู้บางส่ิงบางอย่างผ่านการท างาน ความมีอิทธิพล (Influencing) คือ การมี
อ านาจท่ีจะเปล่ียนมุมมองหรือสถานการณ์  

 นอกจากนี้ Steenkamp & Basson (2013) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยด้านคุณค่าใน
การท างานของบุคคล (Individual values and work) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน อันมีผลให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน โดยแบ่งได้เป็น 4 มิติหลัก ซึ่งมี
องค์ประกอบในแต่ละมิติ ดังต่อไปนี้  

 (1) มิติการอยู่เหนือกว่า (Transcendence) ประกอบด้วยความเป็นสากล 
(Universalism) และความเมตตากรุณา (Benevolence) 

 (2) มิ ติ ก า ร อ นุ รั ก ษ์  (Conservation) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค ว าม สอ ดค ล้ อ ง 
(Conformity) ประเพณี (Tradition) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

 (3) มิติการเพิ่มประสิทธิภาพ (Self enhancement) ประกอบด้วยการมีอ านาจ 
(Power) การบรรลุผล (Achievement) และความสุขนิยม (Hedonism) 

 (4) มิติการเปิดโอกาสในการเปล่ียนแปลง (Openness to change) 
ประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุน (Stimulation) และการด าเนินตามทิศทางตนเอง (Self 
direction) 

 จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงปัจจัยทางด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สรุปได้ว่าการที่บุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานได้นั้น จะต้อง
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพท่ีมีตนเองมีอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 
ท้ังในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ หรือแสดงทักษะต่างๆ และต้องสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมี
การพัฒนาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆจากการท างานอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย  

2.3.6 ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 

ปัจจัยอีกประการท่ีมีผลต่องานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) 
คือปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ ซึ่งรวมถึงระบบการใช้อ านาจ ระบบการ
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บริหารงาน ระบบการจัดการขององค์การ และการด าเนินนโยบายขององค์การ โดย Snir & Harpaz 
(2002) ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดการขององค์การในเรื่องของบรรทัดฐานของสิทธิ (Entitlement 
norm) ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีบุคคลคาดหวังจากการท างาน ในเรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และ
ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของสังคมและองค์การ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนในสังคมมี
สิทธิที่จะได้ท างานหากพวกเขาต้องการ รวมถึงบรรทัดฐานของภาระหน้าท่ี (Obligation norm) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการมีส่วนร่วมในการท างาน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีการท างานท้ังหมดให้กับ
องค์การและสังคม กล่าวคือ ทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องมีส่วนร่วมกับสังคมในการท างาน  

นอกจากนี้ในงานวิจัยของจ าปี วงศ์นาค และวิบูลย์ วัฒนนามกุล (2556) ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่องคุณค่าในงานของเภสัชกร โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก โดยงานวิจัยดังกล่าวได้
ค้นพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างคุณค่าเภสัชกร ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการบริหารงานขององค์การ มีดังนี้   

(1) นโยบายการพัฒนาคุณภาพขององค์การ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า
นโยบายการพัฒนาคุณภาพขององค์การทุกระดับมีอิทธิพลต่อรูปแบบของกระบวนการท างานของ
เภสัชกรและสหวิชาชีพอื่น เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เภสัชกร เริ่มมีส่วนร่วมในทีมดูแลสุขภาพของ
โรงพยาบาลและในชุมชนมากขึ้น เช่น แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานก าหนด เป็น
ต้น 

(2) การยอมรับของผู้บังคับบัญชา พบว่ายังมีการปิดกั้นศักยภาพของเภสัชกร
บางส่วน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการยอมรับของผู้บังคับบัญชาบางระดับ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้บริหาร 
องค์การมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร  

(3) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการสร้างคุณค่าเภสัชกรทุกระดับมี
ความจ าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่ือความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในกระบวนการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความเข้าใจและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  

 จะเห็นว่าหากองค์สามารถจัดการระบบการบริหารได้อย่างเหมาะสม ท้ังการวาง
นโยบายการด าเนินการ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม เคารพในสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
งานตามท่ีเขาสมควรได้รับ และมีระบบการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม ไม่ปิดกั้นศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ตลอดจนรับรู้ถึงคุณค่าของงานท่ีท าอยู่ได้ 

2.3.7 ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส าหรับปัจจัยสุดท้ายท่ีมีผลต่องานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful 

Work) คือปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานเพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม หรือด าเนินงานต่างๆอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง Morin  (2008, p.10) ได้
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อธิบายถึงปัจจัยด้านเป้าหมายและสร้างประโยชน์ทางด้านสังคม  (Social purpose and 
usefulness) ไว้ว่าการท่ีผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าและความหมายของการท างานนั้น ก็
จ าเป็นต้องท าให้งานท่ีท าอยู่ถูกมองว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือสังคมโดยท่ัวไป ดังนั้นจึงต้องมี
เป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคล เพื่อท่ีจะท าให้เขาบรรลุหน้าท่ีด้วยความไว้วางใจ  และปัจจัย
อีกประการท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง Morin ได้กล่าวถึง คือ ปัจจัยด้านความถูกต้อง
ทางศีลธรรม (Moral correctness) โดยอธิบายว่าการท างานจะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็ต่อเมื่อได้
ท าการพิจารณาถึงความมีคุณธรรม (Morality) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ท้ังวิธีการ
จัดการและในแง่ของผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ Lips-Wiersma & Morris (2009, p.501) เอง ก็ได้
กล่าวถึงปัจจัยเกี่ยวกับการท าประโยชน์แก่ผู้อื่น (Serving others) ท่ีช่วยสร้างประสบการณ์การ
ท างานให้มีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่งท าได้โดย 2 รูปแบบ คือ การสร้างความแตกต่าง (Making a 
difference) ผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นๆภายในองค์การ และการตอบสนองความต้องการ
ของมนุษยชาติ (Meeting the needs of humanity) โดยการท่ีบุคคลสามารถมองเห็นการเช่ือมโยง
ระหว่างการท างานท่ีเขาท า และสาเหตุของปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ หรือส่ิงแวดล้อม  

 ดังนั้นสรุปได้ว่าการท างานจะมีคุณค่าและมีความหมายยิ่งขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับรู้ว่างานท่ีท าอยู่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยในการท างานนั้นจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง
ทางศีลธรรม (Moral correctness) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เป็นหลัก ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม มีความเต็มใจท่ีจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นท้ังภายในองค์การ และ
ในสังคมระดับชาติ 

 จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย 
(Meaningful Work) ตามทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยของ
งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย ตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.4  
 
การเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 

Snir & Harpaz 
 (2002) 

May, Gilson  
& Harter (2004) 

Morin  
(2008) 

Lips-Wiersma &  
Morris (2009) 

Steger, Dik &  
Duffy (2012) 

Steenkamp & Basson, (2013) 

Work Centrality การเพ่ิมคุณค่าในงาน   
(Job enrichment) 

Social purpose  
and usefulness 

Developing and becoming self 
- Moral development ,               

Personal growth , True to self 

แรงจูงใจที่ดีในการท างาน 
(Greater Good  
Motivation)     

Individual values and work 
- Transcendence : universalism , 

benevolence 
- Conservation : conformity, 

tradition, security 
- Self enhancement : power, 

achievement, hedonism 
- Openness to change : 

stimulation, self direction 

Economic  
Orientation 

Autonomy Serving others 
- Making a difference ,                   

Meeting the needs of humanity 

การให้ความหมายในเชิง
บวกต่องานที่ท า 
(Positive Meaning)  

Interpersonal  บทบาทการท างานที่ 
เหมาะสม  
(Work role fit) 

Learning and  
self-development 
opportunities 

Relations 
Intrinsic  
Orientation 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงาน  
(Co-worker relations) 

Moral 
correctness 

Unity with others  
- Sharing values , Belonging , 

Working together 

การสร้างความหมายใน
ชีวิต (Contribution to  
Meaning-Making) 

Work ethic 

Entitlement 
Norms 

Workplace spirituality 
- A sense of meaning at work 
- Workplace community 
- Aligned with workplace values 
- Intrinsic job satisfaction & 

involvement 
- Organisation commitment  

- Organisation based self-esteem  

The quality of  
relationships Obligation 

Norms 
Expressing full potential 
- Creating , Achieving , Influencing Recognition 
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2.4 ผลกระทบของงานที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 
 

จากงานวิจัยของ Jung& Yoon (2016, p.61) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบจาก
การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
(Employees’ organizational commitment) โดยท าการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย  (Meaningful Work) กับความผูกพันในงาน (Job 
engagement) และความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) ของพนักงานต้อนรับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 2.1 A proposed model of employees’ meaning of work, job engagement, and 
organizational commitment. from “What does work meaning to hospitality 
employees? The effects of meaningful work on employees’ organizational 
commitment: The mediating role of job engagement,” by Jung, H. S., & Yoon, H. H., 
2016, International Journal of Hospitality Management, 53, 59-68. 

 
จากโมเดลข้างต้น จะเห็นได้ว่า Jung& Yoon ได้พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaning of work) กับความผูกพันในงาน (Job engagement) 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaning of work) กับความผูกพัน
ต่อองค์การ (Organizational commitment) ของพนักงานต้อนรับ โดยก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
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สมมติฐานท่ี 1 การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมายของพนักงาน (Meaning of work) 
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน (Job engagement) ของพวกเขา 

สมมติฐานท่ี 2 การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมายของพนักงาน (Meaning of work) 
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) ของพวกเขา 

สมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันในงานของพนักงาน (Job engagement) เป็นส่ือกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย  (Meaning of work) และความผูกพันต่อ
องค์การ (Organizational commitment)  

ผลการศึกษาพบว่า การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaning of work) ของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการต้อนรับ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน (Job engagement) 
อย่างมีนัยส าคัญ และยังมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ  (Organizational 
commitment) อย่างมีนัยส าคัญด้วย นอกจากนี้การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมายของพนักงาน 
(Meaning of work) ยังส่งผลต่อความผูกพันในงาน (Job engagement) ซึ่งความผูกพันในงานนี้
อาจจะเป็นส่ือกลางทางอ้อมระหว่างความสัมพันธ์ของการท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย  
(Meaning of work) และความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) ด้วย 

ดังนั้นสรุปได้ว่าการท างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaning of work)  จะส่งผล
กระทบไปในทิศทางบวก กล่าวคือ การท างานท่ีมีคุณค่าและความหมายจะท าให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันในงาน (Job engagement) ซึ่งเป็นความรู้สึกรักและมีความสุขในการท างาน (Passion) มี
ความทุ่มเท แรงกายแรงใจ ท างานอย่างมีพลังและซึมซับไปกับงานท่ีท า นอกจากนี้ การท างานท่ีมี
คุณค่าและความหมายยั งท าให้พนักงาน เกิดความผูกพันต่ออง ค์การ  (Organizational 
commitment) คือ มีความเช่ือมั่นในองค์การ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
พยายามทุ่มเทการท างานอย่างมากในนามขององค์การ เมื่อพนักงานมีความผูกพันในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์การสามารถรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์การได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงท าให้องค์การสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ 
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2.5 ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เ ก่ียวข้องกับงานที่มีคุณค่าและ
ความหมาย (Meaning of work)  

 
2.5.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader Member 

Exchange Theory: LMX) 
จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader 

Member Exchange Theory : LMX) ของอารีย์วรรณ อ่วมตานี และเบญจรัตน์ สมเกียรติ (2551, 
น.2) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ไว้ว่าเป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้น ากับสมาชิก โดยมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ในการ
แลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกเป็นรายคู่ (Dyadic exchange) ซึ่งความสัมพันธ์นี้มาจากพื้นฐาน
ของความเช่ือใจและความไว้วางใจ กล่าวคือ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการท างานของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยดี อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้รับส่ิงดีๆนั้นก็จะให้ความเป็นมิตร ความ
เคารพนับถือ และคอยช่วยเหลือสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทน ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียก
ได้ว่าเป็นการแลกเปล่ียนสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคลต่อกัน 

Liden and Maslyn (1998, p.45) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของทฤษฎีการ
แลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Contribution) คือ คุณภาพของการ
ท างาน ซึ่งเน้นให้ผู้น าและสมาชิกมุ่งท างานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผ่านการช่วยเหลือในการท างานซึ่ง
กันและกัน   

(2) ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การที่ผู้น าและสมาชิกมีความภักดีต่อกันท้ัง 2 
ฝ่าย กล่าวคือผู้น าและสมาชิกจะคอยสนับสนุนและปกป้องการกระท าของแต่ละฝ่าย 

(3) ความชอบพอซึ่งกันและกัน (Affection) เป็นความรู้สึกดีต่อกันระหว่างผู้น า
กับสมาชิก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบมิตรภาพมากกว่าความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของการท างาน 

(4) ความเคารพในความเป็นมืออาชีพ (Professional respect) คือความรู้สึก
เคารพนับถือต่อกันระหว่างผู้น าและสมาชิกในช่ือเสียงและประสบการณ์ท างานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ  

นอกจากนี้ Dienesch & Liden (1986, p.621) ยังได้อธิบายถึงรูปแบบของการ
แลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
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การแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกแบบในกลุ่ม (In-group) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้น ากับสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันท้ังใน
รูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยท้ัง 2 ฝ่ายมีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานซึ่ง
กันและกัน มีความเช่ือใจและไว้ใจ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์นี้จะท าให้สมาชิกรู้สึกมีคุณค่ากับงาน มี
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ 

การแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกแบบนอกกลุ่ม (Out-group) เป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้น ากับสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กัน
เพียงในรูปแบบทางการ อยู่บนพื้นฐานของสภาพการจ้างงานแบบนายจ้างกับลูกจ้าง  ซึ่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบนี้จะท าให้สมาชิกรู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการท างาน และไม่มีความผูกพันต่อองค์การ 

ส าหรับวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกนั้น  
Lunenburg (2010, p.4) ได้อธิบายไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมร่วมกันระหว่างผู้น าและสมาขิกในระยะแรก ซึ่งจะช่วย
ให้แต่ละฝ่ายได้ประเมินแรงจูงใจ ทัศนคติ และศักยภาพท่ีมี เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนและสร้างบทบาทท่ี
คาดหวังบทบาทร่วมกัน 

ขั้นตอนท่ี 2 การปรับและแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ความจงรักภักดี และมีความเคารพระหว่างผู้น ากับสมาชิกแบบในกลุ่ม (In-group) 

ขั้นตอนท่ี 3 ใช้เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามความสนใจตัวเอง เพื่อท่ีจะสร้าง
เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกลุ่มร่วมกัน 

ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นของการให้รางวัลกับสมาชิกในกลุ่ม (In-group members) 
ด้วยการเล่ือนต าแหน่ง หรือให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ โดยผลตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถ
ตอบสนองได้ความต้องการของสมาชิก 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการติดตามกับการสังเกตแบบวันต่อวัน รวมถึงการอภิปราย 
และเพิ่มจ านวนของสมาชิกแบบในกลุ่ม (In-group members) 

ท้ังนี้จากการศึกษาของ Tummers & Knies (2013, p.859) ท าให้พบว่าทฤษฎี
การแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader Member Exchange Theory : LMX) มีความ
เกี่ยวข้องกับงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaning of work) โดย Tummers & Knies ได้
ท าการศึกษาเชิงส ารวจ ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า 
(Leadership) งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) และผลงานท่ีเกิดขึ้น (The 
resulting job outcomes) ตามโมเดลท่ีปรากฏดังนี้  
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ภาพท่ี 2.2 Hypothesized Relationships among Leadership, Meaningful Work, and 
Outcome Dimensions. from “Leadership and Meaningful Work in the Public Sector,” 
by Tummers, L. G., & Knies, E., 2013, Public Administration Review, 73, 859-868. 

 
จากโมเดลจะเห็นได้ว่า Tummers & Knies ได้พยายามท าการวิเคราะห์เพื่อหา

ว่า LMX มีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีอยู่ในงานอย่างไร โดยก าหนดสมมติฐานว่าระดับของ LMX มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) กล่าวคือเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก
มีคุณภาพสูง สมาชิกได้รับโอกาสในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น จะส่งผลท าให้สมาชิกเกิดการ
รับรู้ถึงคุณค่าและความหมายต่อองค์การและสังคม อีกท้ังยังเพิ่มความเข้าใจในบทบาทของตนเองและ
เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการท างานอีกด้วย  

โดยจากผลการศึกษาพบว่าคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) เป็นเหมือน
ส่ือกลางท่ีส าคัญระหว่าง LMX และผลงานท่ีเกิดขึ้น (Outcomes) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎี นั่นคือเมื่อพนักงานและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดี ( LMX สูง) จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
การรับรู้คุณค่าในงานของพนักงาน สร้างความแตกต่างในการท างานของพวกเขา ท าให้พนักงานมี
ความเข้าใจวิธีการท างานขององค์การและมีรับผิดชอบต่องานมากขึ้น ตลอดจนส่งผลท าให้เกิดผลลัพธ์
ทางอ้อม 3 ประการ ได้แก่ เกิดความพยายามในการท างาน (Work effort) เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ (Organizational commitment)  และเกิดการเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวสู่งาน (Work-to-
family enrichment)  

เพราะฉะนั้นจากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น า
กับสมาชิก (Leader Member Exchange Theory : LMX) ท าให้ได้ข้อสรุปว่าทฤษฎีการแลกเปล่ียน

                            

                         + 
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ระหว่างผู้น ากับสมาชิก เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก โดยรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ของท้ัง 2 ฝ่าย ควรจะเป็นรูปแบบการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกแบบในกลุ่ม  
(In-group) เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือใจและไว้วางใจต่อกัน คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การท างานซึ่งกันและกัน (Contribution) มีความจงรักภักดี (Loyalty) มีความชอบพอ (Affection) 
และมีความเคารพในความเป็นมืออาชีพ (Professional respect) ซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์นี้จะส่งผลเชิงบวกท าให้สมาชิกรับรู้ถึงคุณค่าในงานท่ีตนท ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับบทบาทของเลขานุการส่วนบุคคลและผู้บริหารระดับสูงซึ่งท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  ควร
พยายามท่ีจะท าให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์แบบ LMX ขึ้น กล่าวคือผู้บริหารระดับสูงควรปรับตัวให้มี
ภาวะผู้น าแบบ LMX เพื่อท าให้เลขานุการส่วนบุคคลเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน ตลอดจนรับรู้ถึง
คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaning work) 

2.5.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือกระบวนการรวบรวม

ความรู้ท่ีมีอยู่อย่างไม่เป็นระบบ ท้ังในธรรมชาติ และในตัวคน รวมถึงส่ือสารสนเทศต่างๆมาพัฒนาให้
เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ ท าให้บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ และน าไปใช้พัฒนาตนเองและสังคม โดยน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ณรงค์ศักด์ิ มณีแสง, 2553) ซึ่งการจัดการความรู้
ถือว่ามีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
เนื่องจากประโยชน์ของการจัดการความรู้ท่ีปรากฏบนเว็บไซด์ KMNCI ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มี
ดังนี้ 

(1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  
(2) ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีท่ีบุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก 

หรือเสียชีวิต  
(3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด 
(4) เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้

ท่ีได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน าความรู้ไปปรับใช้กับงานท่ีท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์การ 

(5) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว 
และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศหรือแหล่งความรู้ท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  

(6) ผู้บังคับบัญชาสามารถท างานเช่ือมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดกัน
มากขึ้น เพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน  

(7) เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันที  
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(8) แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์การ  
(9) เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการท่ียิ่งใหญ่ 
(10) เปล่ียนวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมอ านาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ใน

แนวราบ ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน  
จากประโยชน์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้สามารถสร้างคุณค่าในงาน

เลขานุการส่วนบุคคล (Meaningful Work) ให้มีมากขึ้นได้ เพราะจากการรวมแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้
พบว่ามีปัจจัยบางอย่างท่ีสามารถน ากระบวนการทางการจัดการความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
นั่นคือปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน และปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

โดยวิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  
(Knowledge Management) คือ เพื่อให้คนท่ีมีทักษะและวิธีคิดท่ีหลากหลาย ท างานร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ และทักษะในการท างานร่วมกับคนอื่นท่ีมีวิธีคิดและประสบการณ์ต่างจาก
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้องค์การและผู้บริหารสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากความ
หลากหลายเหล่านั้นได้ นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังท าเพื่อเปล่ียนความขัดแย้งความไม่ลงรอยให้
กลายเป็นพลังขับเคล่ือนองค์การ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาวิธีท างานในรูปแบบใหม่ๆ 
โดยความมีส่วนร่วมของพนักงาน ถ้ากระบวนการดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีพนักงานร่วมพัฒนาก็จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของวิธีการใหม่นั้น และมุ่งมั่นทุ่มเทท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ  

ท้ังนี้สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (2556) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับความรู้ว่าม ี2 ประเภท คือ 

(1) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากการเขียน และ
การคิด ซึ่งความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ท่ีเรียนรู้ไปตามต ารา ตามทฤษฎีท่ีอ้างมา ในรูปแบบท่ีเป็น  
เอกสาร หรือวิชาการอยู่ในต าราคู่มือปฏิบัติงาน 

(2) ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ซึ่งได้มาจากการลงมือท า
จริง เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ท่ีส่ังสมมายาวนานหรือเป็นภูมิปัญญา 

ซึ่งความรู้ท้ัง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการความรู้ ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือการ
จัดการความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  จะเน้นไปท่ีการเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และ
ตีความได้ เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปเพื่อใช้อ้างอิงหรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป ส่วน
การจัดการความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)  จะเน้นไปท่ีการจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ี
อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคนสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป   
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การจัดการความรู้นั้นสามารถอธิบายได้ตาม “โมเดลปลาทู” ของสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (2556)  ซึ่งได้ท าการเปรียบการจัดการความรู้กับปลาทูหนึ่งตัว 
ซึ่งมี 3 ส่วน ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 2.3 การจัดการความรู้ “โมเดลปลาทู” ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
(สคส.), โดย ประพนธ์ ผาสุกยืด 

 
(1) ส่วนหัวปลา คือ Knowledge Vision (KV) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยต้องตอบให้ได้ว่าจะจัดการความรู้ไปเพื่ออะไร  
(2) ส่วนตัวปลา คือ Knowledge Sharing (KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ท่ีมีอยู่ในตัว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ 
ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 

(3) ส่วนหางปลา คือ Knowledge Assets (KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” 
หรือ “ขุมความรู้” ท่ีได้ จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ท่ีได้จากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นการสกัดความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)  ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
แล้วน าไปเผยแพร่ และแลกเปล่ียนหมุนเวียนกันใช้ เพื่อยกระดับความรู้ต่อไป  

ซึ่งหลักในการจัดการความรู้ ให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในงาน คือการดึงเอา Tacit 
Knowledge ซึ่งเป็นความรู้หรือความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่ในตัวออกมาแลกเปล่ียนแชร์ให้กับผู้อื่น ท า
ให้เกิดการมีใจแบ่งปันกัน (Care & Share) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) 
ตลอดจนการสร้างความรู้ยกระดับ (Create / Leverage) และน าไปปรับใช้ในการท างานของตน 
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(Apply / Utilize) โดยอาศัยเครื่องมือในการจัดการความรู้มาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึ่งวิภาดา 
เวทย์ประสิทธิ์ (2559) ได้ท าการรวบรวมเครื่องมือในการจัดการความรู้เอาไว้หลายอย่าง อาทิเช่น   

- ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP) ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปล่ียน แบ่งปัน เรียนรู้ใน
เรื่องนั้นๆร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่ง Knowledge Assets หรือขุมความรู้ในเรื่องนั้น  

- การท า Success Storytelling คือการเล่าปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 
โดยเล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีใช้ และผลส าเร็จในการแก้ปัญหานั้น พร้อมท้ังบอกวิธีคิดว่าเราคิดอย่างไร
กับวิธีแก้ปัญหาท่ีเราปฏิบัติ  

- เพื่อนช่วยเพื่อน (Pear Assist) หมายถึง การจัดการความรู้แบบส่งเสริมให้มี
ลักษณะช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานในองค์การหรือนอกองค์การ เป็นแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อ
เรียนรู้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเป็นเลิศ  

- Appreciative Inquiry (AI) คือกระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกันเพื่อค้นหาส่ิงท่ี
ดีท่ีสุดในตัวคน ในองค์การหรือของโลกท่ีอยู่รอบตัวของเขา (ภิญโญ รัตนาพันธุ์, 2555)     

- เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการนั่ง
สนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็นกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือก
จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง หรือเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลท่ีต้องการได้ 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ถือเป็นวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและการสร้างแรงจูงใจท่ีมีอยู่ในตัวของ
เลขานุการส่วนบุคคล ซึ่ ง ท้ังสองปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ ในงาน 
(Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล เนื่องจากการจัดการความรู้น ามาซึ่ง
ประโยชน์ทางด้านการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคคล การพัฒนาความรู้เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานจริง และเกิดความเช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท้ังนี้วิธีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ของการท างานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่ง
เป็นความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ท่ีมีอยู่ในตัวเลขานุการส่วนบุคคล ผ่านการใช้เครื่องมือใน
การจัดการความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่เข้ามาใช้ในองค์การและเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน จนกระท่ังตกผลึกเป็นคลังความรู้ Knowledge Assets (KA) นั้น ถือว่ามีประโยชน์ต่อวิชาชีพ
เลขานุการส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะความรู้ ท่ีได้จากการจัดการความรู้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท างานของตนได้จริง ท้ังยังได้พัฒนามุมมองและวิธีการคิดต่างๆให้เป็นไป
ในเชิงบวก สร้างแรงจูงใจท่ีดีในการท างานมากขึ้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยอันส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ี
อยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล” ผู้วิจัยเลือกใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณ
ค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลในหลายองค์การ โดยรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ี
มีการวางแผน จัดเตรียมชุดค าถามไว้ล่วงหน้า โดยเป็นค าถามท่ีพัฒนาตามโครงสร้างค าถามของแบบ
ประเมิน “The Work and Meaning Inventory (WAMI)” ของ Michael F. Steger (2012) ซึ่งผล
คะแนนท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว จะน ามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) ในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคลต่อไป  

 
3.1 ผู้ให้ข้อมูล 

 
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของ

ผู้บริหารระดับสูง โดยจ านวนผู้ให้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล (Data saturation) นั่นคือ 
ผู้วิ จัยพิจารณาว่าได้ค าตอบท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูลท่ีเหมือนกันหรือซ้ าซ้อนกันในเรื่องท่ีศึกษา 
จนกระท่ังไม่ปรากฏข้อมูลท่ีเป็นประเด็นใหม่เกิดข้ึนจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลมีความครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงว่าการสัมภาษณ์ได้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ไม่จ าเป็นต้องสัมภาษณ์รายอื่นๆ
ต่อไป โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัย
การแนะน าของผู้ให้ข้อมูลท่ีได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลไปแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถท่ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษาได้ โดยก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล ต้องเป็นพนักงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลของผู้บริหารระดับสูงจากองค์การใดองค์การหนึ่ง โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าความ
อิ่มตัวของข้อมูลอยู่ท่ีผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 10 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท างาน
เลขานุการส่วนบุคคล ตามตารางท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.2 ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.1  
 
รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์รายบุคคล     

เลขานุการ 
คนที่ 

ต าแหนง่งาน เพศ อายุ 
(ป)ี 

อายุงานของ
การเป็น

เลขานุการส่วน
บุคคล(ป)ี 

จ านวนผูบ้ริหาร
ระดับสงูที่เคยรว่มงาน
เป็นเลขานุการสว่น

บุคคล (คน) 

1 Executive secretary หญิง 55 33 10 
2 Executive assistant หญิง 45 25 2 
3 Personal assistant หญิง 45 24 14 
4 Secretary to CEO หญิง 37 15 4 
5 Senior assistant หญิง 33 12 2 
6 Executive secretary หญิง 27 5 2 
7 Executive assistant หญิง 27 5 3 
8 Personal assistant หญิง 26 4 1 
9 Executive secretary ชาย 26 3 1 
10 Executive secretary หญิง 24 1 1 

 

ตางรางข้างต้นเป็นรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง จ านวน 
10 คน ซึ่งช่ือต าแหน่งงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามท่ีแต่ละองค์การจะก าหนด แต่บทบาท
หน้าท่ีในการท างานมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก โดยทุกคนมีต าแหน่งเป็นเลขานุการผู้บริหารท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มีความรับผิดชอบในการดูแลงานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกั บ
ผู้บริหารระดับสูงของตน ท้ังเรื่องส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงและงานในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารระดับสูง โดยท่ีผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีสัญชาติไทย และเพศของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยเพศหญิง 
9 คน และเพศชาย 1 คน ซึ่งอายุของผู้ให้ข้อมูล อายุงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  และ
จ านวนผู้บริหารระดับสูงท่ีเคยร่วมงานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันดังท่ีปรากฏใน
ตารางข้างต้น  
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ตารางท่ี 3.2  
 

รายละเอียดผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล  
ผู้บริหารระดบัสูง
ของเลขานุการที ่

ต าแหนง่งาน เพศ อายุ 
(ป)ี 

ประเภทธุรกิจ/องค์การ จ านวนพนักงาน
ในองค์การ (คน) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

เจ้าของธุรกิจ/
ผู้บริหาร 

1 Chairman หญิง 65 องค์การเอกชนในพระบรมราชนิูปถัมภ์ 12 - ผู้บริหาร 

2 CEO หญิง 62 ธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก 1,300 30 เจ้าของธุรกจิ 
3 CEO หญิง 63 ธุรกิจโรงแรม 85 210 เจ้าของธุรกจิ 

4 CEO หญิง 68 ธุรกิจขนสง่โดยสารทางบก 1,000 100 เจ้าของธุรกจิ 
5 Vice president ชาย 52 กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย

เครื่องด่ืมชัน้น าของไทย 
30,000 29,000 ผู้บริหาร 

6 Managing Director หญิง 50 ธุรกิจปิโตรเคมีผลิตยางสังเคราะห ์ 300 5,220 ผู้บริหาร 
7 CEO ชาย 46 ธุรกิจสถานนนัทนาการเชิงกีฬา 146 8 ผู้บริหาร 
8 Chairman หญิง 59 องค์การระหว่างประเทศที่ให้บริการ 

ด้านสาธารณกศุล 
4 - ผู้บริหาร 

9 Managing Director หญิง 43 ธุรกิจจัดหาพนักงาน บริการรักษาความ
ปลอดภัยและท าความสะอาด 

140 0.1 ผู้บริหาร 

10 CEO หญิง 58 ธุรกิจขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

700 362 เจ้าของธุรกจิ 
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ในตารางท่ี 3.2 เป็นการแสดงรายละเอียดผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
แบบรายบุคคล โดยผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ทุกคนอยู่ในต าแหน่งบริหาร
ระดับสูงขององค์การ และมีสัญชาติไทย เพศของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยเพศหญิง 8 คน และ
เพศชาย 2 คน ซึ่งอายุของผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์การของผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ ประเภทธุรกิจหรือองค์การ จ านวนพนักงานในองค์การ ทุนจดทะเบียน และลักษณะ
ของการบริหารงานในความเป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร มีความแตกต่างกันดังท่ีปรากฏในตารางข้างต้น 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
 

เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview)  โดยอาศัยชุดค าถามท่ีพัฒนามาจากแบบประเมินเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work)  ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 อย่าง 
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมวัตถุประสงค์ท้ังหมดท่ีจะศึกษา ได้แก่ 

(1) แบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory (WAMI)” ซึ่งพัฒนาโดย 
Michael F. Steger (2012) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในการท างาน (Meaningful 
Work) ในประเด็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจท่ีดีในการท างาน (Greater Good Motivation)        
การให้ความหมายในเชิงบวกต่องานท่ีท า (Positive Meaning) และการสร้างความหมายในชีวิต 
(Contribution to Meaning-Making) ซึ่งลักษณะแบบประเมินเป็นแบบสอบถามปลายปิด  
(Closed-Ended Form) มีจ านวนค าถามท้ังหมด 10 ข้อ และเป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน    (Rating 
scale) มี 5 ตัวเลือกตามความคิดเห็น ดังนี้  

ระดับจริงแน่นอน ให้ 5 คะแนน  
ระดับค่อนข้างจริง ให้ 4 คะแนน  
ระดับท้ังจริงและไม่จริง ให้ 3 คะแนน  
ระดับค่อนข้างไม่จริง  ให้ 2 คะแนน  
ระดับไม่จริงแนน่อน ให้ 1 คะแนน 
และมีรายละเอียดของค าถามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและปรับเพิ่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 

ดังนี้  
1. ฉันค้นพบว่าอาชีพของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย 
2. ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงานท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน 
3. งานของฉันไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นๆ 
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4. ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไร 
5. ฉันรู้ดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้งานของฉันมีความหมาย 
6. ฉันรู้ว่างานของฉนัสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ 
7. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้น 
8. ฉันค้นพบงานท่ีมีเป้าหมายท่ีฉันต้องการ 
9. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว 
10.งานท่ีฉันท าสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิม 
(2) ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ โดยน าทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       

มาพัฒนาตามโครงสร้างค าถามของแบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory (WAMI)” 
เป็นค าถามท่ีมีกรอบกว้างๆ และมีการวางแผน จัดเตรียมชุดค าถามไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้ให้ข้อมูล
แต่ละคน จะน ามาใช้ในการสนทนาแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลต่อไป โดย
ขอบเขตและประเด็นท่ีจะใช้สัมภาษณ์ ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.  เลขานุการส่วนบุคคลมีการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) เป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยส าคัญอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) 

ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
3. สภาพปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ี

อยู่ในงาน (Meaningful Work) เป็นอย่างไร 
 

3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับรู้ถึง คุณค่าท่ีอยู่ในงาน 

(Meaningful Work) รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ จากหนังสือ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ  

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆมาสรุป เพื่อก าหนดขอบเขตและประเด็นท่ีจะศึกษา ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ท้ังหมด  

3. น าข้อค าถามของแบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory 
(WAMI)” มาแปลให้เป็นภาษาไทย และปรับเพิ่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและมีเนื้อหาค าถามท่ีสอดคล้อง
กับเรื่องท่ีจะศึกษา 



41 
 

 

4. พัฒนาค าถามในการสัมภาษณ์ตามขอบเขตและประเด็นท่ีจะศึกษา โดยยึด
ตามโครงสร้างค าถาม 10 ข้อของแบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory (WAMI)” ซึ่ง
ข้อค าถามจะมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด และเตรียมไว้อย่างชัดเจนเป็นกรอบกว้าง ๆ ท้ังนี้ผล
คะแนนท่ีได้จากการประเมินในแต่ละข้อของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน จะน ามาพัฒนาเป็นค าถามเพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาด้วย  

 
3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีการด าเนินงานใน 2 ขั้นตอน คือ 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory 

(WAMI)” ซึ่งจะให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนได้ประเมินด้วยตนเองก่อนท าการสัมภาษณ์  เพื่อประเมินความ
เข้าใจและแสดงระดับความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful 
Work) ซึ่งผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน จะน ามาใช้ในการสนทนาแบบเชิง
ลึก (In-depth Interview) ในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful 
Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลต่อไป 

(2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นรายบุคคล 
โดยการด าเนินการสัมภาษณ์จะเป็นไปตามล าดับค าถามท่ีมีการวางแผน จัดเตรียมชุดค าถามไว้
ล่วงหน้า ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามโครงสร้างค าถาม 10 ข้อจาก
แบบประเมิน “The Work and Meaning Inventory (WAMI)” ท้ังนี้จะน าผลคะแนนท่ีผู้ให้ข้อมูลแต่
ละคนได้ประเมินไว้ มาใช้ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพิ่มเติม (In-depth Interview) ในแต่ละ
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคล ซึ่งลักษณะจะเป็นข้อค าถามปลายเปิด เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal 
Interview) และเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ และ
อธิบายขยายความได้อย่างอิสระ แต่มีจุดมุ่งหมายและเค้าโครงในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลุมในประเด็นท่ีจะศึกษาท้ังหมด และจะมีการขออนุญาตบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูล เพื่อ
น ามาใช้ถอดเสียงเป็นค าพูด และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่ง
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และกระท าต่อภายหลัง
จากเก็บข้อมูลส้ินสุดลง เป็นการจัดระบบจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ ตีความ และรายงานสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  จนกระท่ังได้ข้อสรุปอย่างละเอียดตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้องการศึกษา ซึ่ง Braun & Clarke (2006) ได้อธิบายขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Thematic Analysis ดังนี้ 

(1) ท าความเข้าใจกับข้อมูล (Familiarizing with data) น าข้อมูลท่ีได้จากการบันทึก
เทป มาถอดเทปค าให้สัมภาษณ์และพิมพ์แบบค าต่อค า แล้วอ่านท าความเข้าใจข้อมูลท้ังหมดใน
หลายๆครั้ง  

(2) การจัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ (Generating initial 
codes) โดยจับกลุ่มค า ข้อความ หรือประโยคส าคัญท่ีเป็นข้อมูลเดียวกัน และเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ี
ต้องการศึกษาให้มากท่ีสุด แล้วให้ความหมายหรือให้รหัส (Coding) ในแต่ละเรื่อง เพื่อท าให้เกิดความ
สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละประเด็นต่อไป รวมท้ังรวบรวมข้อมูลอื่นๆท่ีนอกเหนือจาก
ค าพูด เช่น กิริยา สีหน้า น้ าเสียงของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 

(3) การหาและจ าแนกข้อมูลเป็นเรื่องหรือประเด็นหลัก (Searching for themes) ท่ี
สะท้อนออกมาจากข้อมูลท้ังหมด โดยน าความหมายท่ีบันทึกเป็นรหัส (Coding) ไว้มาแบ่งเป็น
ประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสรุปเป็นความคิดรวบยอดท้ังประเด็นหลัก 
(Themes) และประเด็นย่อย (Sub Themes) ท่ีอยู่ภายใต้ความหมายเดียวกันกับประเด็นหลักนั้นๆ 
โดยแยกตามผู้ให้ข้อมูลทีละคน 

(4) การตรวจสอบข้อมูลประเด็น (Reviewing themes) ซึ่งมี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 
เป็นการตรวจสอบในระดับของข้อมูลรหัส (Coding)  โดยพิจารณาว่าอยู่ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกัน  
และระดับ 2 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กับชุดข้อมูลท้ังหมด โดยพิจารณาความถูกต้องของ
รูปแบบ (Themes) ของแต่ละชุดข้อมูล  

(5) การก าหนดและต้ังช่ือรูปแบบ (Defining and naming themes) เป็นการวิเคราะห์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแต่งรายละเอียดของรูปแบบ (Themes) ในแต่ละครั้ง และสร้างค าจ ากัดความ
ท่ีชัดเจนและต้ังช่ือแต่ละชุดรูปแบบ (Themes) 
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(6) การเขียนรายงานสรุป (Producing the report) เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนสุดท้าย 
โดยการเลือกค าส าคัญหรือค าพูดท่ีน่าสนใจ มาเขียนค าอธิบายของแต่ละข้อสรุปอย่างละเอียดตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้องการศึกษา โดยต้ังอยู่บนฐานของข้อมูลประสบการณ์จริงของผู้ให้ข้อมูล 
และมีการอ้างอิงตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเป็นจริง สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
หลังจากผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล 3 วิธี ดังนี้ 
(1) การตรวจสอบโดยการวิธีน าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูล (Member checking) โดยผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์และการวิเคราะห์
ข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่ามีความเข้าใจตรงกับท่ีผู้ให้ข้อมูลคิด
หรือไม่ ซึ่งใช้วิธีการสอบถามผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ จนกระท่ังได้ใจความส าคัญท่ีตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูล 

(2) การตรวจสอบโดยให้นักวิจัยท่านอื่นอ่านและให้ความเห็น (Peer review) ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ที่ปรึกษา 

(3) การตรวจสอบโดยตนเอง ซึ่งเป็นการทบทวนและตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเอง เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความ
ครบถ้วนตามท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการตอบค าถามไม่ครบในบางประเด็น 
อาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะรายบุคคลอย่างเร่งด่วน  รวมถึงการพิจารณาถึงความชัดเจน
และความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ด้วย  

 
3.6 การปกป้องของข้อมูล (Data protection) 
 

หลังจากรวบรวมข้อมูลท่ีท าการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยต้องจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ให้
ข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการของคณะกรรมการร่าง “แนวปฏิบัตินักวิจัยท่ีดี” ท่ีประชุมคณบดี
คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Dean Consortium) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548, น.28) และ
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หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับการวิจัยในคน ของบุปผา ศิริรัศมี, จรรยา เศรษฐบุตร และเบญจา 
ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์ (2544, น.5) ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

(1) ก่อนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะอธิบายให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีการวิจัย ระยะเวลาท่ีต้องท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ท้ังต่อผู้ให้ข้อมูลและต่อผู้อื่น ท้ังนี้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล จะต้องได้รับการยินยอมจาก
ผู้ให้ข้อมูลเสมอ ตามหลักความเคารพในบุคคล (Respect for persons) กล่าวคือเคารพในการ
ตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับให้ตอบค าถามท่ีผู้ให้ข้อมูลไม่
สะดวกในการให้ข้อมูล 

(2) การเก็บรักษาข้อมูล (Data storage) ท้ังในรูปแบบของเอกสารหรือเสียงท่ีบันทึก
ผ่านเครื่องบันทึกเสียงไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อคงสภาพไว้นานท่ีสุดและสะดวกในการ
เรียกมาตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อจ าเป็น  

(3) การรักษาความลับ (Confidentiality) ของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก 
โดยจะต้องพยายามจ ากัดให้มีความเส่ียงต่อผู้ให้ข้อมูลน้อยท่ีสุด (Minimal risk) เช่น การปกปิดข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลขององค์การท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  ท้ังนี้ผู้วิจัยจะท าการ
สอบถามผู้ให้ข้อมูลว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนใดได้บ้าง   
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง “คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล” เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) ของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงจาก
หลายองค์การ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( Semi-Structured 
Interview)  ใช้ค าถามท่ีพัฒนาตามโครงสร้างค าถามของแบบประเมิน “The Work and Meaning 
Inventory (WAMI)” ของ Michael F. Steger (2012) ซึ่งผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว 
จะน ามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ต่อไป จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พบว่ามีการอิ่มตัวของข้อมูล (Data saturation) ในผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 10 ผู้วิจัยจึงยุติการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

4.1 การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล (Meaningful Work) 
4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็น

เลขานุการส่วนบุคคล 
4.3 สภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้

คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work)  
 
4.1 การรับรู้คุณค่าที่อยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล (Meaningful Work) 
 

การเก็บรวมข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงท้ัง 10 คน ท าการประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมิน 
“The Work and Meaning Inventory (WAMI)” จ านวน 10 ข้อ ซึ่งพัฒนาโดย Michael F. 
Steger (2012) เพื่อแสดงระดับความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) ก่อนจะน าผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมาใช้ในการ
สนทนาแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้น าคะแนนการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของผู้ให้ข้อมูลของแต่ละคนมาแสดงในตารางท่ี 
4.1 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1  

 

คะแนนการประเมินตนเองของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน โดยใช้แบบประเมิน The Work and Meaning Inventory (WAMI) 
                                                     ผู้ให้ข้อมลู 
 

ค าถามจากแบบประเมิน 

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสว่นบุคคลของผู้บริหารระดับสูง ค่าเฉลี่ย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ฉันค้นพบว่าอาชีพของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย 5 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4.10 0.88 

2. ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงานที่เอ้ือต่อความก้าวหน้าใน 
    ชีวิตของฉัน 

5 3 3 4 5 2 4 2 3 4 3.50 1.08 

3. งานของฉันไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นๆ 1 2 2 4 1 1 3 2 2 3 2.10 0.99 
4. ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไร 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4.10 0.57 

5. ฉันรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ท าให้งานของฉันมีความหมาย 4 4 5 5 5 2 5 4 4 5 4.30 0.95 

6. ฉันรู้ว่างานของฉันสร้างความแตกต่างในด้านที่ดีให้กับโลกน้ี 3 3 3 3 5 2 4 5 5 3 3.60 1.07 
7. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากข้ึน 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4.40 0.70 

8. ฉันค้นพบงานที่มีเป้าหมายที่ฉันต้องการ 5 3 5 4 5 2 4 4 4 3 3.90 0.99 

9. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่งต่างๆรอบๆตัว 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4.60 0.52 
10. งานที่ฉันท าสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม 3 3 5 3 5 3 3 4 4 3 3.60 0.84 

n = 10
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หลังจากท่ีผู้วิจัยได้คะแนนการประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) ของผู้ให้ข้อมูลของแต่ละคน จากแบบประเมิน “The Work and Meaning 
Inventory (WAMI)” จ านวน 10 ข้อแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนดังกล่าวมาใช้ในการสนทนาแบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) ต่อ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 คน ผู้วิจัยจะน าข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์มารายงานผลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้โครงสร้างตามค าถามของแบบประเมิน The 
Work and Meaning Inventory (WAMI) ดังนี้ 

 
4.1.1 ฉันค้นพบว่าอาชีพของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย 

จากคะแนนประเมินในแบบสอบถามข้อท่ี 1 พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ให้
คะแนนเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
ในระดับจริงแน่นอน หรือระดับสูงสุด 5 คะแนน ในขณะท่ีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน ประเมินคะแนนอยู่
ในระดับค่อนข้างจริง หรือระดับสูง 4 คะแนน และผู้ให้ข้อมูลอีก 3 คน ประเมินคะแนนอยู่ในระดับท้ัง
จริงและไม่จริง หรือระดับปานกลาง 3 คะแนน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 1 
เท่ากับ 4.10 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.88 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.2  

 
ตารางท่ี 4.2  
 
ค าถามท่ี 1 ฉันค้นพบว่าอาชีพของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 4 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 3 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 3 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) - 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.10 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.88 

n = 10 
 

งานเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง  เป็นงานหนึ่งท่ีมีคุณค่าและมี
ความหมาย โดยผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีความภูมิใจท่ีได้ท างานในต าแหน่งนี้ เพราะได้
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ท างานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO Managing Director Chairman เป็นต้น ซึ่งผู้บริหาร
เหล่านี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเลขานุการส่วนบุคคลไว้เป็นผู้ช่วยคิด ช่วยจดจ า ช่วยเตือน และคอย
ดูแลจัดการท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานบริหารองค์การ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงส่วนมากจะมี
งานหรือธุระส่วนตัวค่อนข้างมาก การมีเลขานุการส่วนบุคคลมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีบางส่วนนั้น 
จะท าให้ชีวิตของผู้บริหารระดับสูงเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้งานส่วนใหญ่ท่ีผู้บริหารระดับสูงได้
มอบหมายมาให้เลขานุการส่วนบุคคลท านั้นล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีส าคัญโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง
หรือต่อองค์การ บางเรื่องเป็นความลับท่ีไม่สามารถบอกผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต าแหน่งงาน
เลขานุการส่วนบุคคลมีคุณค่าต่อผู้บริหารระดับสูงและองค์การค่อนข้างมาก และไม่มีต าแหน่งงานนี้
ไม่ได้ ตามท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้  

“รับรู้ว่างานมีคุณค่ามาก ภูมิใจทุกครั้งท่ีได้ท างาน เพราะเจ้านายของเราไม่ใช่
ระดับเล็กๆ แต่เป็นคนท่ีใหญ่ท่ีสุดในองค์การ เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้การท างานของ
ท่านไปด้วย โดยเฉพาะเวลาท่ีท่านประสบความส าเร็จในงาน เราก็ยิ่งภูมิใจมาก เพราะเรามีส่วน
ร่วมกับงานนั้นด้วย ดังนั้นเจ้านายระดับสูงแบบนี้ขาดเลขานุการไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเจ้านายก็คงไม่เอาเรา
ไปเป็นสมอง ช่วยคิด ช่วยจ า ไม่เอาเราไปติดตามท่าน เพราะเราเป็นเหมือนตัวแทนของท่าน เป็นหน้า
เป็นตาให้ท่าน…..ถ้าเจ้านายระดับสูงไม่มีเลขานุการก็วุ่นวาย เพราะเจ้านายระดับสูง ท่านมีความ
รับผิดชอบหลายเรื่อง เลขานุการจึงต้องมาช่วยท างานเป็นสมองช่วยจ า ช่วยดูแลเรื่องส่วนตัวและการ
บริหารงาน...” เลขานุการ 1 

“.. . .มันมีคุณค่าเพราะเราเกี่ยวข้องกับคนท่ีเป็นผู้บริหารในระดับสูง และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บริหารท่ีเริ่มต้นท าธุรกิจเป็นรุ่นแรก.....พอพี่ได้มาเกี่ยวข้องท างานกับคน
เหล่านี้ พี่ก็ได้มุมมองและทัศนคติดีๆจากเจ้านายหลายๆคน ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะความรู้ทางธุรกิจอย่าง
เดียว แต่สอนมุมมองการใช้ชีวิตเราด้วย ให้เราได้มองในมุมอื่น...” เลขานุการ 4 

“....พี่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะไม่สามารถท่ีจะท าเรื่อง
บริหารคนเดียวได้ ต้องมีผู้ช่วย ต้องมีคนช่วยคิด ช่วยกล่ันกรอง ท่านก็จะมีหน้าท่ีในการบริหารและ
ตัดสินใจ พี่หน้าท่ีเหมือนคนท่ีคอย Support และเป็นศูนย์กลางท่ีดีให้กับเขา และหน้าท่ีตรงนี้มันก็มี
ความส าคัญมาก หลายๆอย่างมันเป็นเรื่อง confidential ไม่สามารถให้ใครรับรู้ได้ พี่รู้สึกว่าตรงนี้มัน
คือคุณค่า และไม่มีต าแหน่งนี้ไม่ได้...” เลขานุการ 5 

“....พี่คิดว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะว่าเราท างานเป็นเลขานุการ.....เราก็เรียนมาใน
ด้านนี้ เราก็ได้ใช้วิชาท่ีเราเรียนมาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเจ้านายแต่ละคนก็ค่อนข้างจะเห็น
คุณค่าเราด้วย เขาจะคอยบอกว่าเราช่วยเหลือเขาได้มากจริงๆ พี่ไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นเสมียนแบบ
สมัยก่อน เราเป็นเลขานุการท่ีขึ้นมาช่วยในงานบริหารด้วย...” เลขานุการ 3 
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“....ทุกครั้งท่ีท างานอยู่ในต าแหน่งนี้ จะรู้สึกว่าตัวเราได้ท าอะไรท่ีส าคัญ ด้วย
ความท่ีเราใกล้ชิดกับเจ้านายระดับผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ เวลาท่ี
เจ้านายต้องการความช่วยเหลือ มักจะเป็นเรื่องท่ีส าคัญท้ังนั้น จึงคิดว่าส่ิงท่ีเราท าไปมันมีคุณค่าท้ังกับ
เจ้านายและองค์การ และรู้สึกว่าท่ีเราท าไปมันก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วย...” เลขานุการ7 

“....รู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีความหมายต่อเจ้านาย เพราะว่าโดยรวมพี่จะเข้ามา
จัดการ ดูแลชีวิตของเจ้านาย 70 % ทุกเรื่อง...” เลขานุการ 2 

“....งานเลขานุการ รู้สึกว่ามีคุณค่า เพราะเป็นผู้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้
เจ้านาย.....” เลขานุการ 10 

ในขณะท่ีมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน ท่ีให้ความคิดเห็นว่าต าแหน่งงานเลขานุการ
ส่วนบุคคลมีคุณค่าและมีความหมายก็จริง เพราะเลขานุการส่วนบุคคลเป็นผู้ท่ีคอยประสานให้งานของ
ผู้บริหารระดับสูงให้งานเดินหน้าไปได้ ท าหน้าท่ีเหมือนเป็นมือขวาให้กับผู้บริหารระดับสูง แต่อย่างไร
ก็ตามต าแหน่งงานนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามีคุณค่าในการท างานมากเท่าท่ีควร เพราะงานของเลขานุการส่วน
บุคคลนั้น เป็นงานท่ีไม่ยากและไม่ท้าทาย ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้  ทักษะ และความสามารถใน
การท างานมากนัก เลขานุการส่วนบุคคลจะท าหน้าท่ีตามค าส่ังของผู้บริหารระดับสูงเพียงเท่านั้น และ
รู้สึกว่างานเลขานุการส่วนบุคคล ไม่ได้มีคุณค่ามากต่อองค์การ เพราะฉะนั้นจึงรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ใน
งานนี้เพียงระดับปานกลาง ตามข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“....รู้สึกว่างานเรามีคุณค่า เพราะว่ารู้สึกว่าเรามีเกียรติ แม้ว่าเราเป็นเด็กเพิ่งจบ
แต่เจ้านายก็ยังให้เกียรติและไว้ใจให้เราท างานอะไรใหญ่ๆส าคัญๆ ต้องติดต่อ ประสานงาน และพูดคุย
กับเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจระดับใหญ่ๆของประเทศ.....อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีความหมายมาก 
เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พัฒนาศักยภาพ หรือความสามารถของตัวเองเท่าท่ีควร งานมันเยอะและ
วุ่นวายก็จริง แต่มันไม่ท้าทาย ไม่ยาก แค่ท าตามค าส่ังของเจ้านายและสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ เรา
คิดว่าไม่จ าเป็นต้องเรียนจบสูง ใครก็มาท างานนี้ได้ เราเองก็ไม่อยากท างานนี้ต่อไป...” เลขานุการ 8 

“เลขานุการก็ช่วยให้บริษัทเดินไปได้ ช่วยให้ความสะดวกกับคนท่ีประสานงาน ให้
งานเดินต่อไปได้ ตามค าส่ังของเจ้านาย แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากต่อองค์การ ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้าง
รายได้ขององค์การ ในบรรดางานท่ีท าและมีความส าคัญ ก็มีแค่การประชุมกรรมการผู้ถือหุ้น ท่ีเหลือก็
แค่ประชุมส้ันๆ ประสานงานต่างๆ รู้สึกว่างานท่ีท าไม่ได้อะไรมากมาย” เลขานุการ 6 

“....คิดว่ามันมีคุณค่ากับงาน เพราะเราท างานให้เจ้านาย เราก็เหมือนเป็นมือขวา
อีกข้างของเขา ถ้าไม่มีเลขานุการ งานมันก็อาจจะเดินไปไม่ได้.....แต่งานเลขานุการมันไม่ได้ใช้ความรู้
อะไรมาก เราใช้ไหวพริบกับงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า เลขานุการต้องไว ต้องตามให้
ทัน เพราะส่วนมากงานท่ีรับมามันไม่ต้องใช้ข้อมูลความรู้อะไรมาก...” เลขานุการ 9 
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จะเห็นได้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ ไ ด้ว่างานของตนเองมีคุณค่าและมี
ความหมายต่อผู้บริหารระดับสูง เพราะมีความส าคัญในการจัดการเรื่องต่างๆท่ีส าคัญต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและองค์การ แต่อย่างไรก็ตามมีเลขานุการส่วนบุคคลบางส่วนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างออกไป 
เพราะลักษณะของงานท่ีท าไม่ค่อยมีความท้าทาย จึงไม่ได้ท าให้มีโอกาสแสดงความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพ 

4.1.2 ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงานที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน 
ในข้อค าถามท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีการประเมินคะแนนเรื่องการรับรู้ว่างาน

เลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิต ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยมีผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 2 คน ท่ีประเมินคะแนนอยู่ในระดับจริงแน่นอน หรือระดับสูงสุด 5 คะแนน ในขณะท่ีมีผู้
ประเมินในระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) และระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) ระดับละ 3 คน 
และประเมินคะแนนในระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) จ านวน 2 คน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของ
คะแนนในข้อค าถามท่ี 2 เท่ากับ 3.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.08 ดังแสดงใน
ตางรางท่ี 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3  
 
ค าถามท่ี 2 ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงานท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 2 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 3 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 3 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 2 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.50 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.08 

n = 10 
 

ผู้ให้ข้อมูล 5 คน มีความคิดเห็นว่างานเลขานุการส่วนบุคคลสามารถเอื้อต่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตได้ โดยมองว่าการที่ได้ท างานในต าแหน่งนี้ ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรง
จากผู้บริหารระดับสูง ท้ังในเรื่องมุมมองการคิด การตัดสินใจต่างๆของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
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ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ท้ังในเรื่องของการท างาน การประสานงาน การจัดการให้งาน
ประสบความส าเร็จไปได้อย่างราบรื่น ท้ังนี้ทักษะเหล่านี้สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเลือก
ตัดสินใจท างานในสายงานอื่น ท าธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระท่ังการด ารงเติบโตอยู่ในสายงานเลขานุการ
ตามเดิม โดยต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลนั้น อาจไม่ได้ดูความก้าวหน้าจากต าแหน่งงาน แต่ดู
จากเงินเดือนและสวัสดิการ การท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารท่ีมีต าแหน่งสูงขึ้น 
หรือการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารระดับสูงท่ีอยู่ในองค์การท่ีขนาดใหญ่ขึ้น ตามข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “....เลขานุการคือคนท่ีติดตัวระดับ CEO จากโครงสร้างองค์การเลขานุการก็
รายงานตรงถึง CEO เลย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร ใครจะมาติดต่อเจ้านายก็ต้องผ่านเรา ใน
อนาคตถ้าเราจะเปล่ียนไปท างานอื่น มันก็สามารถก้าวไปได้ เพราะเราท างานกับผู้บริหารระดับสูง
มาแล้ว ไม่ใช่ท างานในแผนกท่ัวไป...” เลขานุการ 1 

“คนท่ีเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวอย่างใกล้ชิด ทักษะต่างๆในการคิด ตัดสินใจ 
หรือบริหารงานเหล่านี้ มันท าให้เราส่ังสมประสบการณ์..... โดยเฉพาะเรื่องการบริหารคนมันเป็นเรื่อง
ท่ีไม่สามารถศึกษาได้จากในต ารา .... .เราจะเห็นได้จากผู้บริหารเลยของจริง เราก็ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง แล้ววันหนึ่งท่ีเราออกไปท างาน อาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัว
หรืออาจจะออกไปเป็นผู้บริหารท่ีอื่น ทักษะตรงนี้ มันช่วยให้เรามีประสบการณ์ท่ีดี และเป็น
ประสบการณ์ท่ีไม่ได้หาได้ง่าย...” เลขานุการ 5 

“ถึงแม้ว่าพี่จะเปล่ียนงานบ่อยก็จริง แต่ก็เหมือนพี่ได้ส่ังสมประสบการณ์ เราก็
ยังคงท างานเป็นเลขานุการอยู่ แต่เดิมทีเราท างานให้เจ้านายระดับหนึ่ง พอเราเปล่ียนงานเจ้านายของ
เราก็เปล่ียนเป็นระดับท่ีสูงขึ้น ต าแหน่งเราก็โตข้ึนจากท่ีเราท าตอนแรก หรือพวกเงินเดือน สวัสดิการ 
ตัวบริษัทมันก็โตข้ึนตามอายุงานของเรา” เลขานุการ 7 

“งานนี้มันเอื้อต่อความก้าวหน้า เพราะเราเรียนรู้ไ ด้มุมมอง ประสบการณ์ 
ความคิดโดยตรงของผู้ท่ีเป็นผู้บริหารธุรกิจท่ีก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจเล็กๆจนกระท่ังธุรกิจใหญ่ มันก็
เป็นประโยชน์ให้เราเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้กลับมาพัฒนาและผลักดันตัวเองไปให้สุด” เลขานุการ 4  

“อยู่จุดนี้ท างานหนัก แต่เราได้อะไรเยอะ เราเรียนรู้ท่ีจะได้ติดต่อประสานงาน 
เรียนรู้การจัดการ ท างานให้ได้ตามท่ีเจ้านายต้องการ หรือเกินความคาดหวังของเขา  และงานมันก็
ออกมาได้อย่างประสบความส าเร็จ เราจึงเหมือนได้เรียนรู้ไปด้วย...” เลขานุการ 10 

อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนครึ่งหนึ่งจากผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นต าแหน่งท่ีไม่มีความก้าวหน้า กล่าวคือ 
ความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงานเลขานุการ (Career path) จะก้าวหน้าได้ระดับหนึ่ง แต่จะไม่
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สามารถก้าวหน้าไปถึงระดับหัวหน้าไ ด้ เป็นสายงานท่ีไม่เ ติบโตเท่าท่ีควร  ซึ่ งหากต้องการ
ความก้าวหน้าในชีวิตอาจจะต้องใช้วิธีการเปล่ียนสายงานไปท างานอื่นๆแทน ท้ังนี้อายุก็เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีท าให้รู้สึกว่างานต าแหน่งนี้ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปอีกได้ เพราะยิ่งมีอายุมากขึ้นความรู้สึกก้าวหน้า
ในงานยิ่งน้อยลง ในขณะเดียวกันการขาดโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน
บางอย่าง ยังท าให้เกิดความรู้สึกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิต ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ ต่อไปนี้  

“พี่ก็ท างานมา ก็โตมาจนเป็นผู้ช่วยของเจ้าของแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ก้าวหน้าใน
ระดับหนึ่ง แต่ว่าการท างานเลขานุการโดยท่ัวไปมันตัน มันไม่สามารถก้าวไปตามสายงานได้มาก 
สมมติถ้าเราอยู่ในแผนก วันหนึ่งเราอาจจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการแผนก คือสามารถขึ้นไปตามต าแหน่งได้ 
แต่เลขานุการไม่ใช่ ต้องเป็นตามเจ้านาย ด้วยความท่ีพี่เป็นเลขาเจ้าของบริษัท มันก็อาจจะโตไปไม่ได้
แล้ว” เลขานุการ 2 

“เรื่องความก้าวหน้าบางทีมันเกี่ยวกับอายุ เพราะถ้าอายุเยอะไปก็คงไม่ก้าวหน้า
แล้ว .....คงจะไม่ได้เติบโตไปเป็นผู้อ านวยการหรือผู้จัดการได้ นอกจากเราต้องเปล่ียนสายงาน... ” 
เลขานุการ 3 

“....เราต้องท างานให้เจ้านายเราอย่างเดียว เจ้านายไม่ได้พาไปท างานอย่างอื่น 
เลย ซึ่งส่ิงท่ีเราท ามันเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเท่าไร เราก็อยากออกไปเรียนรู้
งานอื่นๆบ้าง แต่เราต้องอยู่ติดเจ้านายตลอด.....” เลขานุการ 9 

“งานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีท าอยู่มันเหมือนเป็นการท างานเพื่อเจ้านายตาม
ค าส่ังเจ้านายไปวันๆ มันไม่ได้เกิดประโยชน์ ต่อความก้าวหน้าของเรา แต่เกิดประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของเจ้านายมากกว่า เรารู้สึกว่าสายงานเลขานุการมันไม่โต ท าไปก็ไม่ได้เล่ือนขั้น มาก
สุดได้แค่เล่ือนเงินเดือน แต่ไม่ได้เล่ือนขั้นเหมือนงานคนอื่น..... เราจะก้าวหน้าได้ก็ต้องเปล่ียนเจ้านาย 
ซึ่งเราท าไม่ลง เพราะเรารักเจ้านายเราคนนี้มาก ถ้าเราลาออกจากเจ้านายคนนี้ แล้วไปท ากับเจ้านาย
คนอื่นแทน เจ้านายเราคงเสียใจมากแน่นอน” เลขานุการ 8 

“งานเลขานุการแล้วมันตัน ไม่มี Career Path มันสุดแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นอาจมอง
ว่าเป็นเลขานุการแล้ว ก็อาจเป็นเลขานุการของเจ้านายท่ีโตขึ้นเรื่ อยๆ แต่พี่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็น
เลขานุการของใครก็อยู่ในระดับเดียวกัน เพราะอยู่ในระดับ Officer เหมือนกัน เราไม่ได้โตตาม
เจ้านาย สุดท้ายแล้วเจ้านายก็โตขึ้น แต่พี่ก็อยู่ท่ีเดิม อาจเป็นแค่เลขานุการอาวุโส แต่ไปไหนต่อไม่ได้
แล้ว ถ้าเป็นแค่เลขานุการก็ตัน” เลขานุการ 6 

จากข้อค าถามนี้จะเห็นว่ามีความเห็นแตกต่างกันไปใน 2 แนวทาง คือส่วนหนึ่ง
เห็นว่าการท างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิต แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า
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การท างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิต ท้ังนี้เพราะมีการรับรู้ถึ ง
ความก้าวหน้าและมีการเติบโตในสายงานในปัจจุบันที่แตกต่างกัน 

4.1.3 งานของฉันไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นๆ 
ในข้อค าถามท่ี 3 สามารถแบ่งคะแนนการประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็น

กลุ่มท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความแตกต่างจากงานอื่นๆ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน ให้
คะแนนในระดับไม่จริงแน่นอน หรือระดับ 1 คะแนน และผู้ให้ข้อมูลอีก 4 คน ท่ีให้คะแนนระดับ
ค่อนข้างไม่จริง หรือระดับ 2 คะแนน ซึ่งความเห็นท่ีมีต่องานเลขานุการส่วนบุคคลโดยส่วนมากเป็นไป
ในแง่ท่ีดี อีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ค่อยมีความแตกต่างจากงานอื่นๆ 
หรือแตกต่างจากงานอื่นเพียงบางส่วน โดยมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ให้คะแนนอยู่ในระดับท้ังจริงและไม่จริง 
(3 คะแนน) และอีก 1 คนให้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างจริง(4 คะแนน) ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของ
คะแนนในข้อค าถามท่ี 3 เท่ากับ 2.10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 ดังแสดงใน
ตางรางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  
 
ค าถามท่ี 3 งานของฉันไมไ่ด้แตกต่างจากงานอื่นๆ 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) - 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 1 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 2 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 4 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) 3 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 2.10 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.99 

n = 10 
 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความแตกต่างจากงานอื่นๆ

ไปในแง่ท่ีดี กล่าวคือ ลักษณะของงานบางอย่างเป็นเรื่องท่ีเฉพาะและส าคัญต่อผู้บริหารระดับสูงและ
องค์การท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ และในแต่ละวันงานจะมีการเปล่ียนแปลงและมีงานรูปแบบใหม่ๆให้
ท าเสมอ ไม่ซ้ ากัน การท างานมีความยืดหยุ่น ไม่มีความแน่นอน และท างานไม่เป็นเวลา ซึ่งต่างจาก
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งานในต าแหน่งอื่นๆ ท่ีลักษณะงานจะเป็นงานประจ า เข้างานและเลิกงานตรงเวลา ท างานซ้ าแบบเดิม
ทุกวัน นอกจากนี้ต าแหน่งเลขานุการส่วนบุคคลยังเป็นต าแหน่งท่ีสามารถรายงานถึงผู้บริหารระดับสูง
ได้โดยตรง มีสิทธิพิเศษบางอย่างท่ีเหนือกว่าต าแหน่งงานอื่นๆ เพราะเลขานุการส่วนบุคคลคือคนท่ี
ใกล้ชิดและอยู่ท่ามกลางของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคนท่ัวไปเข้าถึงได้ยาก ท าให้ได้รับเกียรติและความ
เคารพจากบุคคลอื่นไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีคนท่ีท างานในต าแหน่ง เลขานุการส่วนบุคคล ก็จะต้องมี
ความอดทนสูง ต้องอยู่ในสภาวะท่ีกดดัน มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างรวดเร็ว และท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องมีความซื่อสัตย์และรู้จักเก็บความลับของผู้บริหาร
ระดับสูงและองค์การ ต้องเรียนรู้ที่จะอ่านใจคนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้ใจผู้บริหารระดับสูงของ
ตนเป็นอย่างดี ดังข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

 “งานเลขานุการเป็นอาชีพพิเศษ ไม่เหมือนอาชีพอะไรเลย เพราะมันจะมีงาน
อะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ มีความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลา งานเลขานุการไม่ได้มีลักษณะเป็นงานประจ า 
แต่งานของเลขานุการจะมีอะไรใหม่ๆเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา งานไม่ได้ซ้ ากันทุกวัน ท่ีส าคัญคือ
เลขานุการต้องมีความซื่อสัตย์และรู้จักเก็บความลับของเจ้านายให้เป็น ซึ่งหน้าท่ีนี้ไม่เหมือนกับงานอื่น
เลย” เลขานุการ 1 

“มันแล้วแต่องค์การ แต่ส าหรับชีวิตของพี่ ต าแหน่งท่ีพี่อยู่หรือองค์การท่ีพี่อยู่ มัน
ไม่เหมือนกับต าแหน่งอื่นเลย หน้าท่ีความรับผิดชอบ แรงกดดัน หรือปัญหาต่างๆท่ีเจอมันคนละ
รูปแบบ เราท าขึ้นตรงกับเจ้านายคนเดียวก็จริง แต่เราเหมือนจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่าง หน้าท่ี
ความรับผิดชอบสูง เนื้องานก็ไม่เหมือนกัน ..... ส าหรับคนท่ีเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูง
แล้ว ก็ยากท่ีจะไปเทียบกับต าแหน่งอะไรได้ มันไม่มีอาชีพไหนท่ีจะเหมือน.....บางคนอาจจะคิดว่า
เลขานุการผู้บริหารท างานกับผู้บริหารคนเดียว แต่ไม่ใช่ โดยส่วนตัวของพี่ พี่เหมือนเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงาน นอกจากต้องคุยกับเจ้านายท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว พี่ยังต้องคุยกับหลายๆ
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในเนื้องานของเราแทนเจ้านายด้วย หรือร่วมกับเขาด้วย...” เลขานุการ 5 

“งานเลขานุการมันแตกต่างจากงานอื่นตรงท่ีรายละเอียดของงานก็ไม่เหมือนงาน
อื่น ต้องมีความรับผิดชอบ และท างานไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนงานอื่น ไม่มีความแน่นอน มีความ
ยืดหยุ่นได้หลากหลาย” เลขานุการ 2 

“ในมุมมองของพี่การเป็นเลขานุการส่วนบุคคล เราเหมือนก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิต
นาย ถ้าเป็นงานอื่นมันเป็นงานประจ าเหมือนกันทุกวัน เช้าไปเย็นกลับ แต่อย่างของพี่บางทีเจ้านายไป
งานไม่ได้ เขาก็มอบหมายให้พี่ไปแทนหรือให้ช่วยดูแลจัดการธุระให้เจ้านาย ในแต่ละวันโจทย์จะไม่
เหมือนกัน เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นความลับระหว่างเรากับเจ้านาย...” เลขานุการ 3 
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“ท่ีเห็นว่ามันแตกต่างจากงานอื่น เพราะสังคมของการท างานของคนท่ีเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลจะเป็นสังคมระดับเดียวกับเจ้านาย คือเป็นระดับสูงมาก จะมีโอกาสไหนท่ีเราจะ
ใช้ชีวิตร่วมกับคนระดับนี้ได้ เรารู้สึกว่าเรามีอภิสิทธิ์อยู่มากพอสมควร คนภายนอกให้เกียรติเรามาก
ด้วยเพราะเราคือเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง” เลขานุการ 8 

 “งานเลขานุการมันมีสิทธิพิเศษท่ีเหนือกว่า เราได้เจอสังคมระดับสูงแบบท่ีคน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้  งานอื่นอาจจะเจอลูกค้า เจอคนภายนอกท่ีจะต้องเจรจา แต่งานของเราจะ
ค่อนข้างเป็นงานส่วนตัวมากกว่า ไม่ต้องติดต่อกับใคร ก็ท าให้เจ้านายของเราอย่างเดียว เพราะเราเป็น
เลขานุการของเจ้านายเรา นอกจากนี้งานเลขานุการก็เป็นงานท่ีค่อนข้างมีเสรีมากกว่าอาชีพอื่น เวลา
เข้างานบางทีก็ไม่มีเวลาก าหนดตายตัว มีความยืดหยุ่น เราไม่จ าเป็นต้องพักตรงเวลา ถ้ามีงานข้า ง
นอกเราก็ออกไป เสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาส านักงาน ถ้าไม่เสร็จก็ยังไม่ต้องเข้า ถ้าเจ้านายให้เรากลับบ้าน
ได้เราก็กลับ ไม่มีคนมาดูว่าเรามาสาย เราหายไป หรือเรากลับมาช้า เราคิดว่างานเลขานุการค่อนข้าง
มีอิสระทางความคิด คือพยายามท าผลให้มันก็ออกมาเหมือนกัน แต่วิธีการท่ีน ามาใช้อาจจะใช้วิธีท่ีเรา
คิดขึ้นมาเองได้ ไม่มีวิธีการตายตัว” เลขานุการ 9 

“งานอื่นอยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน ก็เป็นลูกน้องของ
เจ้าของบริษัทอีกที เขาก็จะมองลูกน้องเขาเหมือนเป็นลูกจ้างของบริษัทเหมือนกัน แต่เราเป็นลูกน้อง
ของเจ้าของบริษัท เจ้านายก็จะให้เรามองอีกแบบ.....และอีกอย่างเจ้านายเราเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งมี
อ านาจมากท่ีสุดในบริษัท เราก็จะพิเศษกว่าคนอื่น...” เลขานุการ 10  

“บางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะและส าคัญท่ีแผนกอื่นๆไม่จ าเป็นต้องรู้ อย่างเช่น
งานท่ีส าคัญกับเจ้านายเรา.....เราต้องรายงานตรงถึงเจ้านายเราคนเดียวเท่านั้น เราจึงต้องรู้ใจเจ้านาย
และเข้ากับเขาให้ได้ .....เลขานุการต้องเรียนรู้ที่จะอ่านใจคนออก” เลขานุการ 7 

อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความแตกต่าง
จากงานอื่น แต่เป็นไปในทางแง่ท่ีไม่ดี โดยคิดว่าลักษณะของงานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีท าซ้ า
เหมือนเดิม ไม่มีงานใหม่ๆให้ท า นอกจากนี้การท่ีต้องท างานอยู่ในสังคมระดับสูงตลอดเวลา ก็ไม่ได้ท า
ให้รู้สึกสบายใจเสมอไป บางครั้งคนท่ีท างานในต าแหน่งเลขานุการส่วนบุคคลก็ต้องการมีสังคมและ
เพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ตามข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“คิดว่าแตกต่างในเชิงลบ เพราะไม่มีส่วนงานไหนท่ีท างานแบบนี้ ประสานงานก็
แค่ประสานงาน ท างานซ้ าๆตลอดเหมือนเดิม .....ตอนนี้บริษัทโตขึ้น มีคนท าในหน้าท่ีต่างๆแล้ว จึง
รู้ สึกงานมันเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ๆ รู้ สึกตัวเองควรจะโตขึ้นกว่านี้  น่าจะไ ด้ท าอะไร ได้แสดง
ความสามารถมากขึ้น” เลขานุการ 6 
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“การท่ีเราอยู่แต่ในสังคมระดับสูง บางทีก็ท าให้เหงาบ้างเหมือนกัน เพราะเราก็
อยากท างานกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดคุยแบบเป็นกันเองกับสังคมของคนท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน
บ้าง ในเรื่องการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มันมีความพิเศษกว่างานอื่นตรงท่ีงานท่ีเราท าต้องใช้
อาศัยไหวพริบและการแก้ไขสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและถูกใจเจ้านาย มันเป็นงานท่ีท าเพื่อผู้บริหาร
ระดับสูงโดยตรง เรารับค าส่ังจากเจ้านายโดยตรง เรารายงานถึงเจ้านายโดยตรง” เลขานุการ 8 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลท่ีมีการรับรู้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ค่อยมีความแตกต่าง
จากงานอื่นๆ หรือแตกต่างจากงานอื่นในบางส่วนนั้น มีความคิดเห็นว่างานทุกงานเหมือนกัน คือต้องมี
ความรับผิดชอบ มีคุณค่า มีหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง งานท่ีเป็นงานเล็กน้อยของเลขานุการส่วนบุคล ก็
ไม่ได้มีความแตกต่างจากงานอื่นๆ ดังข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“งานส่วนอื่นปลีกย่อยต่างๆไม่แตกต่างจากงานอื่น .....ไม่ได้แตกต่างจากงานท่ีคน
อื่นเขาท า” เลขานุการ 7 

 “ทุกคนมีงานเหมือนกัน.....รู้สึกว่างานทุกงานมีคุณค่า มีหน้าท่ี ในแต่ละต าแหน่ง
อยู่แล้ว เรามีหน้าท่ีท าให้ตัวงานประสบความส าเร็จ นี้คือส่วนท่ีเหมือนกัน”เลขานุการ 10 

“งานทุกงานมันเหมือนกัน เพราะทุกหน้าท่ี ทุกต าแหน่ง ทุกหน่วย ทุกงานต้องมี
ความรับผิดชอบ เพียงแต่ว่ารูปแบบของงานต่างกันออกไป” เลขานุการ 4 

จากข้อค าถามนี้จะเห็นได้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ออกไปท้ังการรับรู้ถึงความแตกต่างจากงานอื่นๆในแง่ท่ีดีและไม่ดี หรือไม่รับรู้ถึงความแตกต่างจาก
งานอื่นๆเลย ท้ังนี้เพราะลักษณะการท างานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการส่วนบุคคลในแต่
ละองค์การมีความแตกต่างกันออกไป จึงท าให้การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานในประเด็นนี้มีความแตกต่าง
กัน 

4.1.4 ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไร 
ส าหรับข้อค าถามท่ี 4 โดยส่วนมากผู้ให้ข้อมูลจะประเมินคะแนนอยู่ในระดับสูงถึง

สูงมาก โดยผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน ให้คะแนนค าถามข้อนี้ในระดับจริงแน่นอน  หรือระดับ 5 คะแนน 
และผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 คน ให้คะแนนค าถามข้อนี้ในระดับค่อนข้างจริง หรือระดับ 4 คะแนน ส่วน
ผู้ให้ข้อมูลท่ีเหลือเพียง 1 คน ประเมินคะแนนอยู่ในระดับระดับท้ังจริงและไม่จริง หรือปานกลาง 3 
คะแนน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 4 เท่ากับ 4.10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.57 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  
 
ค าถามท่ี 4 ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไร 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 2 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 7 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 1 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) - 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.10 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.57 

n = 10 
ในกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลท่ีให้คะแนนระดับสูงถึงสูงมาก มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน 

เข้าใจว่างานของเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมายต่อชีวิตอย่างมาก เพราะเป็นงานท่ีท าให้ได้เรียนรู้
และได้ประสบการณ์ท่ีดีในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 5 คนมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน รักในงานท่ีท า เกิด
ความผูกพันกับงาน และมีการเติบโตในสายงานนี้มากพอสมควร ท าให้ยังคงท างานอยู่ในสายงาน
เลขานุการมาโดยตลอด ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“พี่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ท่ีดี ..... ทักษะตรงนี้มันจะช่วยหล่อหลอมเราใน
วันข้างหน้าได้ มันต่อยอดให้เราได้ อย่างน้อยทักษะเรื่องการบริหารคน มันส าคัญ.....คิดว่ามันมี
ความหมายต่อชีวิตตรงท่ีส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์จากงานนี้ มันเอาไปใช้ในอนาคตของตัวเองได้จริง ทุก
วันนี้ก็ใช้อยู่ เพราะท่ีก็ท างานในบริษัทด้วย และช่วยท่ีบ้านในการบริการงานบางส่วนด้วย .....รู้สึกว่า
มันเป็นประสบการณ์ท่ีดี และไม่ได้หากันได้ง่ายๆ สมมติพี่ไม่ได้ท างานใกล้ชิดผู้บริหาร เราก็อาจจะมี
ความรู้เช่ียวชาญแค่ระดับหนึ่ง...” เลขานุการ 5 

“รู้สึกว่ามีความหมายต่อชีวิตมาก เพราะพี่เรียนด้านเลขานุการมาโดยตรง แล้วพี่
ก็ได้ท างานในฝ่ายนี้มาโดยตรง และในชีวิตพี่ก็ไม่เคยท างานอื่นเลย เดินอยู่ในสายงานเลขานุการมา
ตลอด พี่เลยคิดว่ามันมีความหมายต่อพี่มาก เป็นเหมือนชีวิตท้ังชีวิตของพี่ไปแล้ว” เลขานุการ 3 

“มันเป็นอะไรท่ีแปลก พี่มีความสุขมากทุกครั้งท่ีได้ท างานทุกงานท่ีเกี่ยวกับ
เจ้านาย ไม่ค่อยเครียดจากงาน พี่ชอบท างานทุกอย่างท่ีเป็นงานเลขานุการ การท างานอาชีพนี้ยังท าให้
ได้เรียนรู้ตลอดเวลาด้วย ชีวิตเราก็เติบโตมาด้วยงานนี้ เป็นการพิสูจน์ความสามารถของเราอย่างหนึ่ง
...” เลขานุการ 1 
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“พี่ว่ามันมีความหมายท้ังต่อตัวพี่และต่อเจ้านาย ส าหรับพี่แม้ว่าจะเปล่ียนธุรกิจ
ของงาน พี่ก็ยังท าต าแหน่งเลขานุการเหมือนเดิมมาโดยตลอด เพราะมันเป็นต าแหน่งท่ีท าให้พี่โต ส่วน
ส าหรับเจ้านาย หากเจ้านายไม่มีเลขานุการ เขาก็จะไม่สามารถท างานได้เสร็จตามตารางเวลา แต่พอมี
ต าแหน่งเลขานุการมาช่วยงาน มันก็ดี สามารถมาช่วยท างานได้เสร็จทันก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว้แล้ว 
และการท่ีเจ้านายส่ังงานอะไรมา งานท่ีเขาอยากให้เราท าต้องมีความหมายอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่
อยากให้เราท า” (เลขานุการ7)  

“....เราเริ่มต้นชีวิตการท างานด้วยการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มันก็เป็นเหมือน
ประสบการณ์ท างานของเราอย่างหนึ่ง ท่ีเลือกท างานเลขานุการเป็นงานแรกเพราะรู้สึกว่ามันเป็น
อาชีพหนึ่งท่ีดูดี มีเกียรติ และเงินเดือนก็เยอะมากด้วย ส าหรับเด็กท่ีเพิ่งเรียนจบใหม่และยังไม่มี
ประสบการณ์ท างาน มันก็เลยมีความหมายต่อชีวิต” เลขานุการ 8 

 ในขณะท่ีผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง มีความเข้าใจว่างานของเลขานุการส่วนบุคคลมี
ความหมายต่อชีวิต แต่ก็ไม่ได้รู้สึกรักในงานท่ีท าเท่าท่ีควร ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน แต่ด้วยมี
ความจ าเป็นบางประการท่ีท าให้ยังคงต้องท างานในต าแหน่งนี้ต่อไป ซึ่งก็จะพยายามท่ีจะท าหน้าท่ี
ตามต าแหน่งให้ดีท่ีสุด ตามบทท่ีให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“พี่มีศรัทธาและมีความเคารพในงานท่ีท าระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ถึงท่ีสุด เพราะพี่ก็
ไม่ได้อยากอยู่ในงานเลขานุการไปตลอด พี่ยังอยากเปล่ียนงานอยู่ มันก็เลยไม่ได้มีความหมายต่อชีวิต
ถึง 100 % แต่มันก็ยังมีความหมายในระดับสูง คือพี่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติ แต่ก็คงไม่
ท างานเลขานุการตลอดไป แต่ในเมื่อเรายังอยู่ในจุดนี้ก็ท ามันให้ดีท่ีสุด” เลขานุการ 4 

“คิดว่าส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องการสร้างรายได้ ถ้าไม่ท างานนี้ ถ้าไม่ได้
โอกาสจากเจ้านาย ก็ไม่รู้จะท าสายอาชีพไหน ถ้าต้องไปท างานท่ีอื่นก็คงท างานสายอาชีพเลขานุการ
ต่อไป เพราะรู้สึกตัวเองมีประสบการอื่นๆน้อย.....จึงคิดว่าคงต้องท างานสายเลขานุการนี้ประทังชีวิต
ไปได้ก่อน แต่ไม่ได้ชอบงานนี้ ถ้ามีทางเลือกอื่นก็คงจะดี” เลขานุการ 6 

“งานเลขานุการเป็นงานแรกที่ได้ท า เพราะเราไม่มีคุณสมบัติไปท างานท่ีอื่นท่ีตรง
กับท่ีเรียนมา เราไม่เคยคิดท่ีจะท างานนี้ ไม่ได้ชอบงานนี้ แต่เมื่อท างานนี้แล้วก็ต้องท าออกมาให้ดีได้ 
ไม่ได้มีแรงจูงใจให้เราอยากไปท างาน แต่ก็มันก็เป็นงานท่ีท าให้เราได้เรียนรู้” เลขานุการ 10 

“แม้จริงๆพี่ไม่ได้ชอบงานเลขานุการมากนัก แต่พี่ก็ยังท าอยู่ เพราะพี่ไม่ชอบ
เปล่ียนงาน ซึ่งจริงๆแล้วงานทุกงานก็มีความหมาย...” เลขานุการ 2 

“การท่ีเรามาท างานต าแหน่งนี้มันดีตรงท่ีท าให้เราได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่าง 
.....แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกดีมากกับงานนี้” เลขานุการ 9 
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ดังนั้นโดยส่วนมากเลขานุการส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่างานของตนมี
ความหมายต่อชีวิต แต่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ
เลขานุการส่วนบุคคลส่วนหนึ่งมีความรักในงานท่ีท า ในขณะท่ีอีกส่วนหนึ่งกลับไม่มีความรักในงาน 

4.1.5 ฉันรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ท าให้งานของฉันมีความหมาย 
ในข้อค าถามท่ี 5 คะแนนประเมินจากแบบทดสอบโดยส่วนใหญ่จะประเมินอยู่ใน

ระดับสูงถึงสูงมาก นั่นคือ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน ให้คะแนนประเมินอยู่ในระดับจริงแน่นอน  หรือ
ระดับ 5 คะแนน และผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ให้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างจริง หรือระดับ 4 
คะแนน มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 1 คน ท่ีประเมินคะแนนแตกต่างไปจากผู้ให้ข้อมูลคนอื่น คือ ให้คะแนนอยู่
ในระดับค่อนข้างไม่จริง หรือระดับ 2 คะแนน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 5 
เท่ากับ 4.30 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6  
 
ค าถามท่ี 5 ฉันรู้ดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้งานของฉันมีความหมาย 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 5 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 4 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) - 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 1 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.30 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.95 

n = 10 
 
ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าส่ิงท่ีท าให้งานเลขานุการส่วนบุคคลมี

ความหมาย กล่าวคือเลขานุการส่วนบุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ท้ังในเรื่องของข่าวสารต่างๆท่ีต้อง
รับทราบ และข้อมูลส าคัญต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานและประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง 
เพราะเลขานุการต้องมีความฉลาด รอบรู้ และต้องพยายามติดตามข้อมูลใหม่ๆท่ีทันสมัยอยู่เรื่อยๆ 
รู้จักกระตือรือร้นและหาความรู้ เพิ่มพูนขึ้นไปให้มากท่ีสุด ท้ังยังต้องทักษะท่ีจะช่วยส่งเสริมให้งาน
เลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย ก็คือ ทักษะของการท างานด้านเลขานุการท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น
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ทักษะในการประสานงานติดต่อกับบุคคล ทักษะในการอ่านใจผู้บริหารระดับสูง เพื่อเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริหารระดับสูง ทักษะทางด้านภาษา ทักษะทางการส่ือสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีมุมมองหรือทัศนคติท่ีช่วยส่งเสริมให้ งาน
เลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย ก็คือ เลขานุการส่วนบุคคลควรมีวิสัยทัศน์ มีใจรักในงานท่ีท า มี
ความเต็มใจในการท างาน ต้ังใจท างานออกมาให้ดีท่ีสุด มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน มีความ
ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในทุกๆอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
รู้จักเก็บความลับของผู้บริหารระดับสูงและองค์การ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ผู้บ ริหาร
ระดับสูงได้เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองบ้างหรือไม่ งานท่ีท ามีประสิทธิภาพของงานดี
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น ดังท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ส่ิงท่ีจะท าให้งานเลขานุการมีความหมาย คือ ความเฉลียวฉลาดของคนท่ีเป็น
เลขานุการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น หรือไหวพริบในเรื่องของการ
ประสานงานติดต่อกับบุคคลอื่นๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี งานของเราจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผลงาน
ออกมาดีและเป็นท่ีถูกใจของ เจ้านายมันเป็นส่ิงส าคัญมากๆส าหรับเลขานุการท่ีจะต้องรู้ใจเจ้านายใน
ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของเจ้านาย เราต้องรู้ทันความต้องการของ
เจ้านาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้านายให้มากท่ีสุด ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ของ
เลขานุการก็มีความส าคัญ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยท่ีดี เพราะเลขานุการก็เหมือนหน้าตาของผู้บริหาร 
ถ้าเราท าตัวดี พูดจาดี ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม เจ้านายของเราก็จะไม่เสียหน้า บุคคลภายนอกก็จะ
มองเราและเจ้านายในทางท่ีดี” เลขานุการ 8 

“คนเป็นเลขานุการจะรู้สึกว่างานของเขามีความหมาย ถ้ามีการได้แสดงศักยภาพ
ของตัวเอง ได้แสดงความคิดเห็นและได้แสดงโอกาสในการตัดสินใจ เพราะนั่นหมายถึงเจ้านาย
ไว้วางใจเรา” เลขานุการ 9 

“การท่ีอยู่ใกล้ CEO มันท าให้เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ในเรื่องของความรู้
รอบตัว เช่น เรื่องเทคโนโลยีส าคัญมากส าหรับงานเลขานุการ ต้องทันสมัย ใช้งานให้เป็นอย่าง
คล่องแคล่ว เวลาต้องติดต่อคนนอกจะได้ไม่อายใคร เพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ให้เพิ่มพูนและ
ทันสมัยตลอดเวลา ถ้าเจ้านายอยากรู้ข้อมูลอะไร เราต้องหาจัดการมาให้ได้ มีความกระฉับกระเฉง ถ้า
เลขานุการท าตัวเหมือนกบในกะลา ไม่รู้ไม่ทราบอะไรเลย ก็คงไม่มีเจ้านายคนไหนอยากได้เลขานุการ
แบบนี้ เจ้านายได้อยู่ใกล้คนฉลาด เขาก็มีความสุข และต้องมีบุคลิกภาพดี รู้จักกาลเทศะ ขยัน ใส่ใจ
จดจ าให้เจ้านาย มีความรู้ด้านภาษาท้ังไทยและอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการส่ือสารท่ีดี มี
วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บรักษาความลับของเจ้านายและมีความซื่อสัตย์” เลขานุการ 1  
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“เลขานุการต้องใช้คนท่ีรอบคอบ ละเอียด ซื่อสัตย์ ความแม่นย า มีทักษะในการ
ตรวจ กล่ันกรองเรื่องต่างๆ เช็คข้อมูล ความถูกต้อง เป็นศูนย์กลางในการประสานงานท่ีดี  ทักษะเรื่อง
การบริหารคน ทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหาของผู้บริหารท่ีดี บางมุมท่ีมันเป็น Confidential 
จริงๆ ทักษะการแก้ปัญหาบางทีคนท่ีเป็น Personal Assistant จะรู้อยู่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมการ การวางแผน การมองวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า หรือการแก้ปัญหาเรื่องฉุกเฉิน ถ้าเลขานุการ
พร้อมไปด้วยทักษะเหล่านี้ย่อมช่วยท าให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ได้พัฒนาทักษะ และยังสร้างคุณค่าต่อ
ตัวเขาเอง” เลขานุการ 5 

“การท าให้ดีท่ีสุด ตราบใดยังอยู่ในจุดนี้ก็ควรท าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด แล้วงานก็จะมี
ความหมายเอง” เลขานุการ 4 

“เรามีส่ิงต้องรับผิดชอบ เราต้องรักงานของเรา เราถึงจะท างานได้ดี เราก็จะท า
อยู่ในองค์การนี้ได้นาน อยู่ท่ีทัศนคติของเรา งานทุกงานถ้าท าแบบไม่ได้ให้ใจกับมัน ก็ต้องฝืนท าไป ก็
อยู่ได้ไม่นาน อย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆท่ีอาจจะละเลยไป ถ้าเราใส่ใจ เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยกับมันลง
ไป เจ้านายก็จะพอใจในความละเอียดรอบคอบของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องละเอียดรอบคอบ คิดให้
มากและใส่ใจกับงาน...” เลขานุการ 3 

“งานจะมีความหมายได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพท่ีเราท า เช่น งานเลขานุการ 
ต้องผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด ยิ่งเรื่องตารางนัดหมาย ถ้าจ าผิด หรือลืมเตือนเจ้านาย นี่ผิดพลาดมาก บาง
ทีเจ้านายต้องไปนัดส าคัญ มันเสียหายหลายส่วน ถ้าเทียบเป็น KPI เท่ากับได้ 0 คือเป็นเรื่องท่ีไม่ควร
เกิดขึ้น ดังนั้นเราต้องใส่ใจ และจดจ ารายละเอียด คอยเตือนเจ้านาย” เลขานุการ 2 

“เราต้องใส่ใจ ทุกครั้งท่ีเราท าเต็มท่ีมันก็ได้ประโยชน์ท้ังตัวเจ้านายและส่ิงท่ี
มอบหมายให้เราท า เวลาส่ังงานมาเรารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องท ามันให้ส าเร็จ เราวางเป้าหมายของ
เราไว้ชัดเจนว่าแต่ละงานท่ีเจ้านายส่ังมาเราต้องท าให้ส าเร็จ.....เราก็ต้องมาจัดล าดับความส าคัญก่อน
ว่างานไหนท่ีส าคัญมากเราก็ควรท าให้เสร็จก่อน นอกจากนี้ก็ต้องทนกับแรงกดดันให้ได้” เลขานุการ7 

“การท่ีเรามาอยู่ในจุดนี้ ก็อยากท างานออกมาให้ดีท่ีสุด ทุกคนจะได้เห็นศักยภาพ
ของเรา ด้วยเจ้านายเป็นผู้บริหารระดับสูง การท่ีเราท างานดี ท างานคล่อง เจ้านายก็จะบริหารงานได้ดี 
แต่ถ้าเราท างานพลาดนัดวันผิด ก็ส่งผลต่องานของนาย ความใส่ใจเป็นส่ิงส าคัญ” เลขานุการ 10 

จะเห็นว่ามีผู้ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวที่ประเมินคะแนนไม่สอดคล้องกับผู้อื่น โดยให้
คะแนนเพียงระดับค่อนข้างไม่จริง หรือ 2 คะแนน กล่าวคือไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้
งานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนดังกล่าว ได้อธิบายเหตุผลว่าไม่เคยถูกผู้บริหาร
ระดับสูงประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่ทราบข้อดี ข้อเสียและข้อท่ีควรปรับปรุงของตนเอง ตาม
บทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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“พี่ไม่รู้เลยว่าอะไรท าให้งานมีความหมาย เพราะไม่เคยโดนประเมินผลงานมา
นานแล้วว่าตนท างานดีหรือไม่.....เจ้านายพี่ไม่ประเมินพี่คนเดียว พอพี่ไม่ได้การประเมิน จึงไม่รู้ 
feedback ว่าอะไรที่เราท าดี หรืออะไรท่ีเราท าไม่ดี อะไรท่ีควรปรับปรุง อะไรท่ีท าแล้วช่วยองค์การ 
ท าแล้วมีความหมายต่อองค์การหรือเจ้านายไหม พี่ไม่เคยถูกชม ไม่เคยถูกวิจารณ์อะไรเลย... ” 
เลขานุการ 6 

เพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ท างานของเลขานุการส่วนบุคคลเกือบทุกคน ท า
ให้ทราบดีว่าส่ิงท่ีท าให้งานมีความหมายคืออะไร แต่มีเลขานุการส่วนบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไม่
ทราบถึงส่ิงท่ีท าให้งานมีความหมาย เพราะไม่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

4.1.6 ฉันรู้ว่างานของฉันสร้างความแตกต่างในด้านที่ดีให้กับโลกนี้ 
คะแนนประเมินของข้อค าถามท่ี 6 พบว่าสามารถแบ่งคะแนนได้เป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ โดยมีผู้ให้
ข้อมูลจ านวน 3 คน ท่ีประเมินคะแนนอยู่ระดับจริงแน่นอน (5 คะแนน) และมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 1 คน 
ประเมินคะแนนอยู่ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วน
บุคคลไม่ได้สร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลก โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน ประเมินคะแนนอยู่
ในระดับท้ังจริงและไม่จริง หรือระดับปานกลาง (3 คะแนน) และผู้ให้ข้อมูลอีก 1 คน ประเมินคะแนน
อยู่ในระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 6 เท่ากับ 
3.60 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.07 ดังแสดงในตางรางท่ี  4.7 

 
ตารางท่ี 4.7  
 
ค าถามท่ี 6 ฉันรู้ว่างานของฉันสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 3 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 1 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 5 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 1 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.60 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.07 

n = 10 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มแรก นั่นคือกลุ่มท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วน
บุคคลสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ ทุกคนให้เหตุผลสอดคล้องกันว่าการท่ีจะรับรู้ว่างาน
เลขานุการส่วนบุคคลสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ได้ จะต้องขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นหลักว่ามีทัศนคติต่อการค านึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างไร หากผู้บริหาร
ระดับสูงท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานเพื่อสังคม ท าประโยชน์ท่ีดีให้กับสังคมและบริษัท เลขานุการซึ่ง
ท างานสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงเหล่านั้นย่อมรู้สึกว่าตัวเองท างานท่ีสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ แต่ส่วน
หนึ่งก็ต้องมาจากทัศนคติของตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นเองด้วย โดยเลขานุการส่วนบุคคลท่ีปฏิบัติงานได้ดี 
ช่วยประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์การ ก็ถือเป็นการสร้างคุณค่าต่อส่วนร่วมอย่าง
หนึ่ง นอกจากนี้การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลท าหน้าท่ีในการช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้สามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น มีความสุขในการท าธุรกิจ ท าให้รู้สึกใจเย็นและไม่มี
ความเครียดได้นั้น ก็ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่โลกธุรกิจอีกทางหนึ่งได้ ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์  
ดังต่อไปนี้ 

“พี่รู้สึกว่างานเลขานุการมันท าให้โลกมันเย็นลงได้นะ จากธุรกิจท่ีมันจะต้อง
ร้อนแรง ลองนึกภาพดู โลกนี้มีแต่ผู้บริหารเก่งๆท้ังนั้น ต่างคนต่างเก่ง แต่ต้องดูแลครอบจักรวาลมาก 
ถ้าเขาไม่มีผู้ช่วยที่เป็นเลขานุการท่ีดี หรือทีมท่ีท าเป็นทีมเวิร์ค ก็แย่นะ เพราะบางทีผู้บริหารเขามีเวลา
น้อย บางทีส่ิงท่ีเขาจะต้องส่ือลงไป เขาไม่มีเวลาท่ีจะมาพูดอะไรเยอะ เวลาก็จ ากัด และความจ าสมอง
ของแต่ละคนก็เหมือนคอมพิวเตอร์ท่ีจะต้องมีวันเต็ม ถ้ามีคนมาช่วยส่งถ่าย แบ่งเบา หรือคอยรับมือ 
หรือคอยบริหารจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตท่ีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาบ้าง ช่วย support ให้มัน
ราบรื่นขึ้น พี่รู้สึกว่าโลกธุรกิจกิจนี้จากท่ีมันร้อนแรงมันก็จะเริ่มเย็นลง ผู้บริหารจะได้มีความสุขในการ
บริหารมากขึ้น ไม่ใช่เครียดอยู่อย่างเดียว...” เลขานุการ 5 

“มันต้องเริ่มจากตัวเจ้านายเราก่อน ถ้าเกิดว่าเจ้านายท าในส่ิงท่ีดี เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เช่น ช่วยเหลือทางการกุศล ท าประโยชน์ท่ีดีให้กับบริษัท เราเป็นผู้ช่วยของเจ้านาย ก็
เหมือนเรามีส่วนท าประโยชน์สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสังคมภายนอกด้วย” เลขานุการ 9 

“ด้วยความท่ีเจ้านายท างานเกี่ยวกับองค์กรการกุศลหลายๆแห่ง มันก็ท าให้เรา
ซึมซับถึงการช่วยเหลือสังคมจากเจ้านาย ท าให้เราพยายามท างานทุกอย่างอย่างเต็มท่ี เพื่อช่วยเหลือ
สังคม เจ้านายจะสอนบ่อยๆในเรื่องของการมีใจให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีเดือดร้อน เพราะฉะนั้นใน
หน้าท่ีของเราท่ีท าอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือสังคมในทางหนึ่ง และมีความสุขมากๆท่ีได้
ท างานในองค์กรท่ีช่วยเหลือสังคม จนบางทีเราก็ติดนิสัยใจบุญของเจ้านายมา” เลขานุการ 8 

“ถ้าในสังคมกลุ่มองค์การของเราเอง ด้วยต าแหน่งเลขานุการจะต้องติดต่อ
ประสานงานกับแผนกอื่นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะส่ือสารค าส่ังของเจ้านายไปให้แผนก



64 

 

 

อื่น ถา้เลขานุการสามารถส่ือสารได้ดีกับทุกแผนก รู้จักใช้ไหวพริบและค าพูดท่ีเหมาะสม จะท างานให้
งานท่ีเราอยากได้มันราบรื่น.....เพราะฉะนั้นมันก็ดูส าคัญและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในการช่วยเช่ือม
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ หรือหากเป็นกรณีท่ีต้องประสานงานภายนอกองค์การ เช่น ติด ต่อ
งานกับลูกค้า หรือหุ้นส่วน เราก็ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวแทนส่ือสารของเจ้านายเราอีกที การท่ีบริษัท
จะได้ดีมันก็เหมือนมีส่วนมาจากเราด้วย .....ก่อนท่ีงานจะส าเร็จออกมาบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเพราะ
เราส่วนหนึ่ง...” เลขานุการ 7 

ท้ังนี้ผู้ให้ข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ได้สร้างความ
แตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนั้น ให้เหตุผลอธิบายว่าลักษณะการท างานของเลขานุการส่วนบุคคล 
ส่วนใหญ่เป็นการท างานท่ีท าให้ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียว จึงดูเหมือนเป็นงานท่ีไม่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับใครในวงกว้าง และบางครั้งงานเพื่อสังคมท่ีผู้บริหารระดับสูงท า ก็มีลักษณะเหมือน
การท างานสร้างภาพลักษณ์มากกว่าท างานเพื่อสังคมโดยแท้จริง ท าให้ไม่รับรู้ว่างานท่ีท าสร้างความ
แตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานด้วย ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“งานเลขานุการมันก็ธรรมดา ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมมากนัก แต่
มันก็ไม่ได้ให้โทษกับใคร ไม่ได้ไปเบียดเบียดใคร ไม่ท าร้ายใคร” เลขานุการ 3 

“การท างานเป็นเลขานุการ เราต้องท างานให้เจ้านายทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นงาน
เลขานุการจะรสร้างความแตกต่างท่ีดีได้ ก็ขึ้นอยู่กับเจ้านาย ถ้าเจ้านายเป็นคนท่ีช่วยเหลือสังคม ท า
การกุศล งานเราก็มีคุณค่าต่อโลก แต่ถ้ามองในเนื้องานของเลขานุการมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร” 
เลขานุการ 2 

“จริงๆงานทุกอย่างเลขานุการมีส่วนส าคัญพอสมควร ..... แต่มันก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์มาก เพราะว่างานเลขานุการโดยส่วนมากก็ท าให้เจ้านายอย่างเดียว แต่ในองค์การก็ขาด
ต าแหน่งนี้ไปไม่ได้เหมือนกัน” เลขานุการ 1 

“มันอยู่ท่ีทัศนคติมุมมองของแต่ละคน ว่าเรามองด้านไหน..... พี่จะยึดค าพูดท่ี
พระพุทธเจ้าสอน คือจิตสลับลับเปล่ียนทุกขณะ ในบางขณะเราคิดว่างานท่ีก าลังท าเป็นส่ิงท่ีดีต่อโลก 
มันก็เกิดประโยชน์ ในขณะทีบางทีคิดว่างานท่ีท าอยู่มันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์ต่อโลก มันก็ปกติ 
เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจในขณะนั้น” เลขานุการ 4 

“เราท าในส่วนของการกุศล ท าCSR ให้กับบริษัทก็เหมือนได้ท าอะไรดีๆให้กับโลก 
แต่อีกแง่ คือเราก็คิดว่าเราอาจจะท าอะไรท่ีดีไม่แท้จริง เช่น ไปสอนหนังสือเด็กในท่ีกันดาร บางครั้ง
เราก็ไม่ได้ไปท่ีโรงเรียนท่ีขาขาดจริงๆ โรงเรียนเขาก็พอมีฐานะ เหมือนเราเอาของไปแจกมากกว่า ท่ี
เราจะไปเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กจริงๆ บางทีเหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์เฉยๆ ส าหรับงาน
เลขานุการ เราได้สร้างอะไรท่ีดีให้กับสังคม คือ ถ้าเราจัดการดี งานท่ีเจ้านายให้เราท าก็จะสามารถ
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ด าเนินได้  เหมือนคือการท าให้ธุรกิจของนายราบรื่น แต่ว่าการท่ีเราจัดการเรื่องส่วนตัวให้เจ้านาย
เพียงอย่างเดียวก็ดูเหมือนไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ใคร” เลขานุการ 10 

“เพราะพี่ไม่ได้ท างานเพื่อสังคม ท างานให้กับบริษัทและเจ้านายเท่านั้น งาน
เลขานุการก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใดๆ ถ้าเป็นหน้าท่ีอื่นๆก็อาจจะเกี่ยวกับสังคม แต่เป็นแค่เลขานุการก็ไม่
ค่อยมีประโยชน์ ตัวเราอาจเป็นแค่ตัวกลางท าให้การท างานของส่วนอื่นๆราบรื่นเท่านั้น” เลขานุการ 6 

จะเห็นว่าความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลท่ีรู้ สึกว่าการท างานของตนไม่ได้สร้าง
ประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้ เป็นเพราะการท าหน้าท่ีโดยส่วนใหญ่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
เพียงคนเดียว จึงไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าในการสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับสังคมส่วนรวม ท้ังนี้ขึ้น
ต้องอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการส่วนบุคคลด้วย 

4.1.7 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากข้ึน 
ในข้อค าถามท่ี 7 พบว่าผู้ให้ข้อมูลจ านวน 9 ใน 10 คน ประเมินคะแนนอยู่ใน

ระดับสูงถึงสูงมาก นั่นคือผู้ให้ข้อมูลโดยเกือบท้ังหมดเกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นจากการท างาน
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล โดยมีผู้ให้ข้อมูลท่ีประเมินคะแนนอยู่ระดับจริงแน่นอน (5 คะแนน) จ านวน 
5 คน และระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) จ านวน 4 คน ส่วนคะแนนระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 
คะแนน) มีผู้ท่ีประเมินอยู่ในระดับนี้ จ านวน 1 คน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 7 
เท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  
 
ค าถามท่ี 7 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 5 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 4 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 1 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) - 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.40 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.70 

n = 10 
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จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 คนจากผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด มีความ
คิดเห็นว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้มองเห็นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลท้ัง 6 คน เป็นไปในแง่ท่ีดี กล่าวคือ การท างานเลขานุการส่วนบุคคลท างานได้เห็นภาพสะท้อนท่ี
ดีของตัวเองจากการท างาน และมองว่าภาพท่ีสะท้อนนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตการท างานของตนเอง 
เช่น เข้าใจว่าการท างานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้น เข้าใจวิธีการท างานร่วมกับ
คนอื่นมากขึ้น เข้าใจว่าตนเองเป็นคนมีความรับผิดชอบในการท างาน เข้าใจว่าตนเองได้พัฒนา
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น เข้าใจว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบงานลักษณะใด เป็นต้น ท้ังนี้การเข้าใจ
ตนเองส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการสะท้อนข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของตนโดยตรง ท าให้รู้ว่าอะไร
คือข้อดี ข้อเสีย และข้อควรปรับปรุงของเรา ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

“เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าพี่เป็นคนใจเย็น เวลาท างานจะไม่ควรจะอารมณ์เสียและ
แสดงอาการหงุดหงิดใส่คนอื่น เราจะไปกดดันคนอื่นเพื่ออะไร เพราะเราเคยท างานร่วมกับหลายๆฝ่าย 
มันท าให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายมีความล าบากในงานของเขาอย่างไร อีกอย่างคืองานนี้ท าให้เราเป็นคนละเอียด
ยิ่งขึ้น เราว่าเราท างานละเอียดแล้ว แต่เจ้านายเราละเอียดกว่าเราอีก เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหา
ข้อมูลมาสนับสนุนเยอะๆป้องกันข้อผิดพลาดไว้ทุกทาง พี่ก็ท าจนเป็นนิสัยแล้ว” เลขานุการ 3 

“อย่างตอนแรกที่เราเป็นเด็กมาท างาน เราอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆเราชอบงานแบบ
ไหน เราชอบสไตล์การท างานแบบไหน .... .มันท าให้เราเริ่มรู้ จักตัวเองมากขึ้น เริ่มรู้ว่าเรามี
ความสามารถพิเศษอะไรบ้างท่ีจะไปช่วยคนอื่นได้ไหม ..... เจ้านายก็จะเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่
มากท่ีคอยส่องเรา คอยสะท้อนให้เราเห็นว่าเราเป็นแบบนี้มันดีหรือมันไม่ดี และควรปรับปรุงอะไร 
เหมือนได้เห็นมุมมองของคนท่ีเป็นผู้ใหญ่ คนท่ีเป็นผู้ใหญ่เขาจะมองอะไรได้กว้างกว่าเรา แล้วสะท้อน
ส่ิงท่ีเราเป็นออกมา เลยรู้สึกว่าการเป็นเลขานุการมันท าให้เห็นมุมมองหรือทัศนคติท่ีเขามองเรามาก
ขึ้น เราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเรามีข้อดีข้อด้อยอะไรที่เราต้องควรปรับปรุง ต้องขอบคุณเจ้านายท่ี
ให้พี่ได้มีโอกาสมายืนในจุดนี้” เลขานุการ 5 

“เข้าใจมากขึ้นว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมาก คือเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อ
เจ้านาย บางทีเรายอมเสียสละตนเอง เพื่อเจ้านายจนต้องเหนื่อยมากเกินไป เราเป็นคนท่ีมีสัมมา
คารวะ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นท่ีรักและเอ็นดูของผู้ใหญ่หลายๆท่าน จริงๆเราชอบงานเลขานุการ 
เพราะมันได้ท าอะไรที่หลากหลาย ได้เดินทางออกไปต่างสถานท่ี มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท าเสมอ ซึ่งมันก็
ท าให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย” เลขานุการ 8 

“การท างานเป็นเลขานุการท าให้เรารู้จักตัวตนมากขึ้น รู้ว่าเราเป็นคนมีความ
รับผิดชอบต่องานมาก ไม่เคยท้ิงงาน ถ้ามีงานด่วนเข้ามาก็อยู่ท าแม้ว่าจะดึกแค่ไหนก็ตาม หรือเวลา
เสาร์อาทิตย์ถ้ามีงานก็ออกมาท างาน ไม่ค่อยปฏิเสธเจ้านาย เพราะถ้าพี่ไม่มาดูแลเจ้านาย เขาก็จะ
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ล าบาก แต่พี่รู้สึกมีความสุขทุกครั้งท่ีท างาน ไม่เคยเบื่องานเลย แม้ว่าเจ้านายของพี่ส่วนมากจะเป็นคน
ท่ีมีอายุและมีความพร้อมทุกด้าน แต่ทุกอย่างท่ีเราท าให้กับผู้ใหญ่ เรามีความสุข เป็นโชคดีของเรา ถ้า
เรารู้สึกว่างานบริการผู้ใหญ่มันน่าเบ่ือ มันก็ไม่มีความสุข...” เลขานุการ 1 

“ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาท างานเป็นเลขานุการ ต้ังแต่สมัยเรียนก็ไม่เคย
ตัดสินใจเลือกท างานนี้มาก่อน พอท างานเลขานุการไปเรื่อยๆช่วง 2 ปีแรก ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานท่ี
เหมาะกับเราจริงๆ แต่เมื่อถึงเวลาท่ีจะตัดสินใจเปล่ียนงาน เราก็ยังมองหางานต าแหน่งเลขานุการอยู่ดี 
จนตอนนี้ก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้ว เราคงเดินต่อไปด้วยงานสายนี้แน่นอน เพราะด้วยบุคลิกลักษณะ
ของเรา ในตอนแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเหมาะกับงานเลขานุการจริงๆ แต่พอท าไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่า
เราไม่ชอบท างานอะไรที่จ าเจตลอดเวลา พี่เป็นคนขี้เบื่อ ถ้าเราท าอะไรซ้ าๆบ่อยๆ เราก็จะเริ่มเบื่อและ
มองหาอะไรใหม่ๆ ซึ่งงานเลขานุการจากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา มันจะชอบมีเรื่องท่ีเรายังไม่เคย
ท ามาก่อน...” เลขานุการ 7 

“เข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าฉันเผชิญกับโลกภายนอกได้เยอะขึ้นแล้ว เพราะเมื่อก่อน
ไม่ได้เป็นคนท่ีกล้าพูด กล้าคุย แต่ในงานของเลขานุการ เมื่อเรารับงานมาแล้ว เราต้องแน่วแน่และ
หนักแน่นในค าตอบของงานท่ีรอเราอยู่ มันท าให้เรากล้าแสดงออกและมั่นใจมากขึ้น” เลขานุการ 9 

อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งกลับมีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทางตรงข้าม 
คือมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการท างานเลขานุการส่วนบุคคล แต่เป็นไปในทางลบ กล่าวคือ ผู้ให้
ข้อมูลเข้าว่าตนเองไม่ชอบท างานเลขานุการส่วนบุคคล หรือเกิดความรู้สึกอยากเปล่ียนงาน ดัง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“จริงๆท าให้พี่เข้าใจว่าพี่ไม่ได้ชอบงานเป็นเลขานุการ แต่เราเข้ามาในต าแหน่งนี้
แล้ว เราก็ต้องท าให้ดีท่ีสุด พี่ไม่ชอบเกี่ยงงาน และเป็นคนท่ีมีความอดทนกับเจ้านายในระดับท่ี
ค่อนข้างสูง ต้องควบคุมอารมณ์ทุกเรื่อง...” เลขานุการ 2 

“เข้าใจตัวเองว่างานต่อไปคงไม่ได้ท างานเลขานุการอีกแล้ว เพราะงานมันจุกจิก 
มีเรื่องส่วนตัวเยอะ เรื่องท่ีบ้าน เรื่องลูก ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวแทนเจ้านาย เราคิดว่าชอบงานเก่า ท่ีเป็น
HR มากกว่า” เลขานุการ 10 

“ท าให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่างานเลขานุการไม่ใช่ ไม่ชอบ ไม่ใช่ตัวเอง ” 
เลขานุการ 6 

และมีผู้ให้ข้อมูลอีก 1 คน ท่ีงานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ได้ช่วยให้เข้าใจตัวเอง
มากขึ้น โดยบางครั้งก็รู้สึกดีต่องานท่ีท า แต่บางครั้งท่ีรู้สึกไม่มีความสุขจากการท างาน ก็อยากเปล่ียน
การท างานใหม่ ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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“คือพี่ยังไม่เข้าใจตัวเองเท่าไร.....พอเวลาท่ีคิดว่าส่ิงแวดล้อมท่ีเราอยู่มันก็ดี มี
ความสุข เราก็ไม่อยากเปล่ียน แต่พอเราเจอความกดดัน ไม่มีความสุข เราก็อยากเปล่ียนจุดท่ีเราอยู่  
เพราะทุกคนเจอความกดดันก็จะหาทางออกให้ตัวเอง มันก็จะเริ่มคิดเป้าหมายท่ีจะไปต่อ เพื่อให้หลุด
จากความกดดันนั้น” เลขานุการ 4 

จึงเห็นได้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เข้าใจตัวเองจากการ
ท างานมากขึ้น แต่ความเข้าใจดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไป กล่าวคือเลขานุการส่วนบุคคลบาง
คนเข้าใจตัวเองในทางท่ีดี รู้สึกชอบงานเลขานุการส่วนบุคคล แต่ในทางตรงกันข้ามเลขานุการส่วน
บุคคลบางคนเข้าใจตัวเองในทางลบ เพราะรู้สึกว่าไม่ชอบงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีท า 

4.1.8 ฉันค้นพบงานที่มีเป้าหมายที่ฉันต้องการ 
ในข้อค าถามท่ี 8 พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลท่ีประเมินคะแนนอยู่ระดับจริงแน่นอน 

(5 คะแนน) 3 คน ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 4 คน ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน)  
2 คน และระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 1 คน ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 8 
เท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9  
 
ค าถามท่ี 8 ฉันค้นพบงานท่ีมีเป้าหมายท่ีฉันต้องการ 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 3 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 4 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 2 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) 1 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.90 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.99 

n = 10 
 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีการมองเป้าหมายท่ีต้องการ
แตกต่างกัน ท้ังเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายต่อต าแหน่ง หรือเป้าหมายต่องานท่ีท า โดยผู้ให้ข้อมูลส่วน
หนึ่งมีความคิดเห็นว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีท าอยู่นั้นบรรลุถึงเป้าหมายท่ีต้องการแล้ว เช่น ได้
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เล่ือนต าแหน่งมาอยู่ในระดับท่ีต้องการ ได้ท างานตรงกับส่ิงท่ีเรียนมา เป็นต้น ดังข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ต่อไปนี้ 

“เมื่อก่อนนี้เราเป็นเลขานุการส านักงานท่ัวไป พออายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์
มากขึ้น ขอบข่ายงานของเราก็มากข้ึน ได้ดูแลงานท่ีส าคัญของเจ้านายมากขึ้น พองานมันมีมากพี่จึงหา
คนมาช่วยงาน พี่ก็ขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าท่ีมีผู้ช่วยเลขานุการมาช่วยท างาน ก็ถือว่างานของเรามี
ความก้าวหน้า มีการไต่ระดับมา มีลูกน้องท่ีพี่ต้องคอยดูแลส่ังการ” เลขานุการ 1 

“ตอนนี้พี่อายุมากแล้ว เป้าหมายท่ีพี่คาดหวังตอนนี้ก็คงจะท างานเลขานุการตรง
นี้ให้ท่ีสุด ส าหรับพี่เองการไต่ระดับของงานเลขานุการพี่คงอยู่ในจุดท่ีสูงท่ีสุดแล้ว คงไม่มีต าแหน่งท่ีจะ
ไปสูงกว่านี้แล้ว” เลขานุการ 3  

“ปัจจุบันเราก็พอใจกับงานท่ีท าอยู่ตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้พี่ก็เล่ือนขั้นมาอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีดีขึ้นกว่าเดิม แต่ความรับผิดชอบมันก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน
ของเรา .....ซึ่งถ้าส่วนใหญ่เราสามารถท าได้สมบูรณ์ท้ังหมด ก็เหมือนเราถึงเป้าหมายตามท่ีเราต้ังไว้ 
และถ้าถามว่าอนาคตพี่จะท างานเป็นอะไร พี่ก็คงตัดสินใจท างานเป็นเลขานุการอยู่...” เลขานุการ 7 

“ด้วยความท่ีเรียนวิชาเลขานุการในตอนปริญญาตรี .....มันมีส่วนให้เราอยากลอง
ท างานเลขานุการดู อยากรู้ อยากลอง ถ้าไม่ได้เรียนทางนี้มาเราอาจจะไม่ได้เป็นเลขานุการก็ได้ งาน
เลขานุการท่ีท ามันก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีเราอยากได้...” เลขานุการ 9 

ในขณะท่ีผู้ให้ข้อมูลบางคนมองเป้าหมายในชีวิตไปในทิศทางอื่นท่ีไม่ใช่งาน
เลขานุการส่วนบุคคล ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“เป้าหมายในชีวิตของพี่คืออนาคตพี่จะต้องไปสานต่อธุรกิจของท่ีบ้าน พี่มีความ
จ าเป็น..... เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะตรงนี้แล้ว ซึ่งมันจะช่วยให้เราเดินได้อย่างแข็งแรง ในวันท่ี
เราจะต้องไปท ากิจการของเราเอง” เลขานุการ 5 

“พี่มีความฝันว่าอนาคตพี่ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกัน เพราะคนทุกคน
อยากโตและอยากก้าวหน้ามากท่ีสุด ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทางเดินท่ีแตกต่างกันไป ถามว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งนี้ตลอดไหม ก็คงไม่ เพราะทุกคนอยากเดินในจุดท่ีตัวเองอยากไป  ยิ่งพี่ได้เห็นและเรียนรู้
มุมมอง ประสบการณ์ ความคิดของผู้ท่ีเป็นผู้บริหารธุรกิจรุ่นก่อร่างสร้างตัว มันก็ท าให้พี่รู้แนวทางท่ี
ไปสู่เป้าหมายของพี่ได้ง่ายข้ึน” เลขานุการ 4 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลบางคนมองเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในการท างานให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังบท
สัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 
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“ถ้าส าหรับเป้าหมายจากการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ส่ิง ท่ีเรา
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ คือการท าให้เจ้านายมีความสุข งานส าเร็จได้ด้วยดี เจ้านายพอใจในผลงาน เพราะ
เราท างานเพื่อเจ้านาย ซึ่งการท่ีเจ้านายจะเกิดความพอใจในผลงานของเราได้ เราก็ต้องท าให้การ
ด าเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีค าต าหนิจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแก้ไขสถานการณ์ท่ีดี 
ไม่เกิดผลกระทบท่ีไม่ดีต่อฝ่ายใด ซึ่งมันขึ้นอยู่กับไหวพริบของเลขานุการแต่ละคนท่ีต้องจัดการให้ทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานเกิดความพอใจด้วยกันท้ังหมด...” เลขานุการ 8 

“ถ้าในตัวงาน คือจะวางเป้าหมายว่างานต้องออกมาดีในระดับไหน.. . ” 
เลขานุการ 10 

อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ข้อมูลบางส่วนท่ีไม่ได้ค้นพบเป้าหมายใดๆจากการท างาน
เลขานุการส่วนบุคคลเลย ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“ไม่ได้มีเป้าหมายงานใดๆ ท างานไปวันๆ ไม่มีแรงจูงใจ ไม่รู้ สึกว่าต่ืนมาวันนี้
จะต้องท าอะไร มีความรู้สึกอยากจะออกจากงานด้วย” เลขานุการ 6 

“พี่ไม่ได้ชอบงานเลขานุการ แต่ก็ต้องท าให้ดีท่ีสุด เกิดความผิดพลาดกับงานให้
น้อยท่ีสุด.....ส าหรับเป้าหมายในชีวิตของพี่ พี่ไม่ค่อยสร้างเป้าหมายอะไรในชีวิต” เลขานุการ 2 

จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีเป้าหมายท่ีค้นพบจากการท างานท่ีต่างกัน ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นเป้าหมาย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายในต าแหน่งงาน  และ
เป้าหมายในงานท่ีท า 

4.1.9 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่งต่างๆรอบๆตัว 
จากค าถามข้อท่ี 9 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะประเมินคะแนนอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก 

นั่นคือ ระดับจริงแน่นอน (5 คะแนน) มีจ านวน 6 คน ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) มีจ านวน 4 คน 
ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 9 เท่ากับ 4.6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.52 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10  
 
ค าถามท่ี 9 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 6 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 4 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) - 
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ตารางท่ี 4.10  
 
ค าถามท่ี 9 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว (ต่อ) 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) - 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.60 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.52 

n =10 
 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลจ านวน 8 ใน 10 คน คิดว่างานเลขานุการส่วน
บุคคลท าให้เข้าเรื่องของคนและสังคมมากขึ้น เพราะด้วยหน้าท่ีของงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ี
จ าเป็นต้องประสานงานกับคนหลายๆกลุ่ม ท าให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างคนได้ และเรียนรู้ท่ีจะ
ปรับตัวเข้ากับคนแต่ละคน ดังข้อมูลการสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“เพราะเราต้องเจอคนมากมายในการประสานงาน ท าให้เรารู้จักคนและสังคม 
รู้จักโลกนี้มากขึ้น เราเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวอยู่ในสังคมต่างๆ และด้วยความท่ีงานมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เราก็ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นด้วย” เลขานุการ 1 

“เพราะเราต้องประสานงาน พบเจอผู้คน สภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเกี่ยวกับคน เรา
จึงเข้าใจมากขึ้นว่าคนเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมต่างๆในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเราจะแก้ไข
อย่างไร รู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ท้ังนี้เกิด
จากการท างานและการส่ังสมประสบการณ์” เลขานุการ 2 

“เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ว่าคนท่ีท างานในแต่ละฝ่ายของบริษัทต้องเจอปัญหา
ท่ีไม่เหมือนกัน เพราะเราได้สัมผัสการท างานของทุกฝ่าย ท าให้รู้ว่าการท่ีงานมันล่าช้า หรือเกิดปัญหา
มันก็มาจากข้อจ ากัดบางอย่าง...” เลขานุการ 3 

“เข้าใจมาก โดยเฉพาะเรื่องของคน การท่ีเราท างานเป็นเลขานุการ เราต้อง
ร่วมงานและประสานงานกับคนต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน เราเข้าใจว่าคนระดับล่าง เช่น 
พนักงานแม่บ้าน พนักงานฝ่ายจัดเล้ียงอาหาร พนักงานขับรถ และอื่นๆ เขาจะรู้สึกกดดันอย่างไรใน
การท างานเพื่อเจ้านายระดับบน ในขณะท่ีคนระดับบนท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ใหญ่มีอายุ เขาต้อง
เจอความกดดันหรือเจอปัญหาในอีกแบบ เราก็ได้เรียนรู้ว่าเขามีวิธีการจัดการปัญหาอย่างไร เรา
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มองเห็นภาพรวมท้ังหมด เราจึงเข้าใจว่าทุกๆฝ่ายก็มีความกดดัน แต่มันแค่เป็นคนละรูปแบบ... ” 
เลขานุการ 8 

“เข้าใจเรื่องคน การท่ีเราต้องประสานงานกับคน ท าให้รู้ว่าต่างคนต่างความคิด 
เช่น การประสานงานกับเลขานุการของต าแหน่งใหญ่ๆ เขาจะคิดว่าตนใหญ่โตตามเจ้านาย มีอ านาจ
เยอะ...” เลขานุการ 6 

“เข้าใจคน เข้าใจเจ้านาย เราต้องเรียนรู้ในการติดต่อกับคน การคุย การต่อรอง 
เพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีเราต้องการ เหมือนเราต้องเรียนรู้ในการท่ีจะท างานกับคน เข้าใจความแตกต่างในแต่
ละคน” เลขานุการ 10 

“ท าให้เห็นอะไรมากขึ้น เห็นโลกในความเป็นจริงมากขึ้น เห็นและเข้าใจสังคม
มากขึ้น ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนใคร ส่ิงท่ีเราเห็นบางทีมันแค่เปลือกนอกของ
เขา ภายในใจของเขาเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้ แต่บางทีส่ิ งท่ีเราเห็น ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องท่ีสุดก็ได้” 
เลขานุการ 4 

“ได้รู้จักสังคมภายนอก รู้จักบุคคล นิสัยใจคอของคน แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน 
ต้องเรียนรู้การท่ีจะปรับเข้าหาไปเรื่อยๆ .....งานนี้ท าให้รู้จักวิธีการเข้าสังคมกับกลุ่มคนภายนอก ” 
เลขานุการ 9 

และมีผู้ให้ข้อมูลอีก 2 คนท่ีคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้เข้าใจเรื่อง
เกี่ยวกับการท างานในองค์การมากข้ึน ตามบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“มันท าให้เราเข้าใจสังคมของการเป็นมนุษย์เงินเดือน การเป็นหัวหน้างานท่ีดี.....
การเป็นลูกน้องท่ีดี การเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีดี การวางแผนเป้าหมายอะไรหลายอย่าง...” เลขานุการ5 

“เพราะงานมันหลากหลาย มีเข้ามาเรื่อยๆ โดยท่ีบางเรื่องเราก็ไม่เคยรู้ นั่นก็ท า
ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เรามองอะไรได้กว้างขึ้น เราได้เจอคนท่ีหลากหลายอาชีพมาก
ขึ้นด้วย อย่างพี่เปล่ียนงานท่ีธุรกิจแตกต่างกันบ่อย ไม่ได้ท าแบบเดิมซ้ าๆ มันท าให้เราได้เห็นอะไรได้
กว้างขึ้นในตัวธุรกิจประเภทต่างๆ” เลขานุการ 7 

จากข้อค าถามนี้จะเห็นว่าเลขานุการส่วนบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เข้าใจ
ส่ิงต่างๆรอบๆตัวมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะมีความ
เข้าใจในเรื่องคนและสังคม ในขณะท่ีบางส่วนมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการท างานในองค์การ 

4.1.10 งานที่ฉันท าสนับสนนุใหบ้รรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม 
ค าถามข้อท่ี 10 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประเมินคะแนนอยู่ในระดับกลาง คือ ระดับ

ท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) จ านวน 6 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลท่ีเหลือจ านวน 2 คน ประเมินอยู่ในระดับ
จริงแน่นอน (5 คะแนน) และอีก 2 คน ประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) ซึ่งค่าเฉล่ีย 
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(Mean) ของคะแนนในข้อค าถามท่ี 10 เท่ากับ 3.60 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.84 ดังแสดงในตางรางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  
 
ค าถามท่ี 10 งานท่ีฉันท าสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิม 

ระดับคะแนน ความถ่ี 
ระดับจริงแน่นอน  (5 คะแนน) 2 
ระดับค่อนข้างจริง (4 คะแนน) 2 
ระดับท้ังจริงและไม่จริง (3 คะแนน) 6 
ระดับค่อนข้างไม่จริง (2 คะแนน) - 
ระดับไม่จริงแนน่อน (1 คะแนน) - 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.60 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.84 

n = 10 
 

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ท่ีประเมินคะแนนอยู่ในระดับจริงแน่นอนและค่อนข้าง
จริง  มีความคิดเห็นว่างานเลขานุการส่วนบุคคลช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมหรือ
เกินกว่าท่ีคิดไว้ กล่าวคือ ท าให้ได้โอกาสหลายๆอย่างในการท างาน เช่น ได้ขึ้นต าแหน่งในระดับท่ีสูง
แม้ว่าอายุยังไม่มาก ได้ไปต่างประเทศ ได้ท างานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาทักษะท่ี
สามารถน าไปต่อยอดใช้ในอนาคตได้ เป็นต้น ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้  

“การท่ีพี่มาท างานเป็นเลขานุการจนถึงตอนนี้ พี่ก็ได้โอกาสหลายๆอย่างในชีวิต 
อย่างเช่นได้ไปเมืองนอก ไปท างานเมืองนอกกับเจ้านายก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ด้วย
ความท่ีเราได้ในเรื่องภาษาด้วย มันก็เลยเป็นโอกาสท่ีเจ้านายจะพาพี่ไปท างานเปิดหูเปิดตา ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ มันเหมือนได้อะไรที่เหนือจากความคาดหวังของเราไปแล้ว” เลขานุการ 3 

“การท างานเป็นเลขานุการ ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย ได้
รู้วิธีการประสานติดต่อท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เราได้พัฒนา
ความสามารถและทักษะต่างๆมาโดยตลอด การจัดงานหนึ่งๆ เราต้องจัดการภาพรวมท้ังหมดของงาน
อยู่แล้ว เราได้ท างานเกี่ยวข้องกับคนทุกฝ่าย นั่นคือส่ิงท่ีได้จากการท างานเป็นเลขานุการ ซึ่ง
ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นสามารถน าไปใช้กับการท างานอื่นๆได้ สมมติในอนาคตเรามีเป้าหมายใหม่ 
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เช่น การเปล่ียนสายงาน หรือเปล่ียนไปท างานต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เราก็เอาประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ได้” 
เลขานุการ 8 

“ถ้าดูจากโครงสร้างองค์การเจ้านายเราคือต าแน่งสูงสุดของบริษัท รองลงมาคือ
ผู้จัดการ ต่อจากนั้นมันไม่มีใครแล้ว มันคือตัวเลขานุการหรือเราเอง แล้วตอนนี้เราก็ได้มาเป็นหัวหน้า
ของใครหลายๆคน สามารถส่ังการคนอื่นได้ ได้คุมคนมากขึ้น ไม่ได้เป็นแค่เลขานุการอย่างเดียว มันก็
เหมือนเกินกว่าท่ีเราคิดไว้ เพราะเราเพิ่งเริ่มท างานอายุงานยังน้อย แต่เราเคยไม่คิดว่าเราจะได้ขึ้นมา
เป็นหัวหน้าส่ังการคนอื่นได้เร็วขนาดนี้ จึงคิดว่าส่ิงท่ีเราท าอยู่มันสามารถโตขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆ ” 
เลขานุการ 9 

“พี่คิดว่าอนาคตถ้าสมมติธุรกิจของพี่บริหารงานได้ดี..... ใช้ความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้จากงานเลขานุการ และความรู้จากเจ้านายไปใช้บริหารกิจการด้วย งานเลขานุการท่ีท า มันได้
ความรู้เรื่องบริหารเต็มท่ี การบริหารคน ทักษะท่ีคนเป็นเจ้าของกิจการควรมี .....พี่รู้สึกว่างานตรงนี้มัน
เหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกัน ใจเขาใจเรา เราก็จะเป็นผู้บริหารท่ีดีในอนาคต...” 
เลขานุการ 5 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 คน ท่ีประเมินคะแนนอยู่ในระดับกลาง หรือระดับท้ัง
จริงและไม่จริง มีความคิดเห็นว่างานเลขานุการส่วนบุคคลช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่
กว่าเดิมไม่ได้ หรืออาจจะได้อย่างมีข้อจ ากัดบางประการของแต่ละคน เช่น การไม่มีทุนทรัพย์ อายุท่ี
มาก ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ไม่ได้ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้
เวลา ประสบการณ์ท างานท าให้ขาดศักยภาพบางอย่างท่ีไม่สามารถน าไปใช้กับการท างานสายอื่นได้ 
เป็นต้น  ดังเช่นท่ีกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้  

“ส่วนท่ีช่วยสนับสนุนเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าได้ คือ การรู้จักมองงานในแบบ
ผู้บริหาร เพราะเราต้องมองในแง่ท่ีเจ้านายมองอยู่ แต่มันไม่มีทางเป็นจริง เพราะเราไม่มีทุนทรัพย์ ไม่
มีโอกาส เราก็ไม่สามารถท าได้ สรุปคือ เราได้เรียนรู้การท างานจากเจ้านาย ขณะเดียวกันก็เข้าใจถึง
ข้อจ ากัดบางอย่างท่ีท าให้เราไม่สามารถไปถึงจุดเดียวกับเจ้านายได้” เลขานุการ 10 

“เมื่อก่อนพี่ก็ก้าวหน้ามาจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการ จากนั้นก็มาท างาน
เลขานุการส านักงาน จนกระท่ังตอนนี้เราอายุมากขึ้น ก็มาเป็นเลขานุการบริหารแล้ว งานของเราก็มี
ขอบข่ายท่ีกว้างมากขึ้น แต่ก็คงไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้ เหมือนตอนนี้มันถึงจุดท่ีสูงของต าแหน่ง
เลขานุการแล้ว มันตันไปไหนไม่ได้แล้ว” เลขานุการ 1 

“พี่มองว่าถ้าเรายังอยู่ในองค์การท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน สายงานเลขานุการมันไม่โต
อยู่แล้ว เพราะเราเป็นเลขานุการมา เราคงไม่สามารถโตไปเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าได้ หรือโอกาส
เกิดขึ้นมันยาก สมมติวันหนึ่งเราจะขึ้นไปเป็นหัวหน้า โดยท่ีเราไม่มีประสบการณ์ท างานด้านนั้น ไม่ได้
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ไต่เต้าไปตามขั้นของประเภทงานท่ีเราจะไปเป็นหัวหน้า เวลาเจ้านายจะผลักเราไปอยู่จุดนั้น เขา
อาจจะมองว่าเรายังขาดศักยภาพบางเรื่อง...” เลขานุการ 2 

“เลขานุการจะโตถึงจุดหนึ่ง แต่ก็ต้องอยู่นานพอท่ีเจ้านายจะเห็นว่าเรามี
ศักยภาพมากในการท างานอื่นๆอีก ..... แต่ท้ังนี้ทุกอย่างขึ้นกับโอกาส เช่น เจ้านายบางคนเวลาย้ายไป
ไหนก็จะเอาเลขานุการตามไป เพราะไม่อยากจะเปล่ียนเลขานุการใหม่ ซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นการเห็นแก่ 
ตัวที่จะต้องเอาเลขานุการตามไป แล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสท่ีจะท าหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น” เลขานุการ 6 

“ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าท่ีจะก้าวแล้วหรือยัง เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรท่ีแน่นอน 
ตราบใดท่ียังไม่ก้าวต่อไป มันก็ไม่มีวันบรรลุเป้าหมายได้ แต่ถ้าเราก้าวไปถึงเป้าหมายเล็กได้แล้ว ก็ไม่
แน่ใจว่าเราจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้จริง เพราะว่ามันเป็นอนาคต ไม่มีอะไรแน่นอน” เลขานุการ 4 

ท้ังนี้มีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งท่ีให้สัมภาษณ์ว่าความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career 
Path) ของงานเลขานุการส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้เติบโตมากนัก แต่เลขานุการส่วนบุคคลก็สามารถ
เติบโตได้จากวิธีอื่น เช่น การเติบโตจากผลงานท่ีท า การเปล่ียนไปท างานในองค์การท่ีใหญ่กว่าหรือ
เปล่ียนไปท างานกับผู้บริหารระดับสูงในระดับท่ีสูงกว่า ดังบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้  

“ในส่วนของบทบาทหน้าท่ีพื้นฐานของงานเลขานุการ งานเล็กๆไม่ส าคัญ เช่น 
พิมพ์ดีด จัดเอกสารเข้าแฟ้ม คงไม่ได้ช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายท่ีมากกว่าเดิมได้ แต่คนท่ีท างานเป็น
เลขานุการจะเติบโตได้ด้วยการดูท่ีผลงาน ยิ่งงานท่ีเราได้มอบหมายเป็นงานท่ีใหญ่และส าคัญมีผลต่อ
องค์การค่อนข้างมาก และเราท ามันได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์เสร็จก่อนเวลา ผลงานนี้มันจะท าให้เราโต
ในอนาคตได้ จริงๆส าหรับงานเลขานุการด้วยต าแหน่งมันคงไม่ได้โตขึ้นไปมาก มันตันเร็ว แต่ว่าเราโต
ได้ด้วยการเปล่ียนไปอยู่ในองค์การท่ีใหญ่กว่าเดิม หรือท างานกับเจ้านายท่ีมีขอบเขตงานกว้างกว่าเดิม
ก็เป็นไปได้ ...” เลขานุการ 7 

ในประเด็นเรื่องการรับรู้คุณค่าในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิม
นั้น จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมองว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้ได้รับโอกาสดีๆหลายอย่างใน
ชีวิต แต่ในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งมองว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ได้ท าให้มีโอกาสได้ก้าวหน้าไปมาก
กว่าเดิม 

สรุปจากการประเมินตนเองของผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 คน โดยใช้แบบประเมิน The Work 
and Meaning Inventory (WAMI) จะเห็นได้ว่าข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดจากข้อค าถามท้ังหมด 
คือค าถามท่ี 9 “งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว” โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 คะแนน 
นั่นคือ การท างานเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับรู้คุณค่าในการเข้าใจส่ิงต่างๆ
รอบๆตัวมากขึ้น ท้ังความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของคนและสังคม และความเข้าใจในเรื่องการ
ท างานในองค์การ ส่วนข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียมากเป็นอันดับท่ี 2 คือค าถามท่ี 7 “งานของฉันช่วยให้ฉัน
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เข้าใจตัวเองมากขึ้น” โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 คะแนน นั่นคือ การท างานเลขานุการส่วนบุคคล ท า
ให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวมีท้ังในทางบวกและทางลบ ส่วนข้อ
ท่ีได้คะแนนเฉล่ียเป็นอันดับท่ี 3 คือค าถามท่ี 5 “ฉันรู้ดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้งานของฉันมีความหมาย” 
โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 คะแนน นั่นคือ การท างานเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รู้
ถึงส่ิงท่ีท าให้งานมีความหมายมากขึ้น นั่นคือ รู้ว่าการท างานเลขานุการส่วนบุคคลนั้น ควรจะต้องมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติอย่างไรท่ีจะช่วยส่งเสริมให้งานเลขานุการส่วนบุคคลมี
คุณค่า (Meaningful Work)  

การสัมภาษณ์โดยใช้โครงสร้างค าถามตามแบบประเมิน The Work and Meaning 
Inventory (WAMI) ท าให้พบว่าเลขานุการส่วนบุคคลแต่ละคนมีการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน
(Meaningful Work) ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 
4.2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคล 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful 
Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เกี่ยวปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ตามท่ีผู้วิจัยได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 และการสัมภาษณ์เพื่อระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณ
ค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งสามารถรายงานผลจากการ
สัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 

 
4.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่องานที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ซึ่งผู้วัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ซึ่งผู้วิจัย
สรุปได้เป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
(2) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
(3) ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 
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(4) ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
(5) ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(6) ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 
(7) ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) สามารถรายงานผล

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล สามารถรายงานผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

4.2.1.1 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
 จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลจ านวนครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 

มีแรงจูงใจภายในต่อการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลในระดับสูง มีใจรักงาน มีความรับผิดชอบ 
ต้ังใจท างานให้ดีท่ีสุด มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน อยากเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ 
ตามท่ีปรากฏในข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“แรงจูงใจในการท างานของพี่สูงมาก พี่รักงานนี้มากจริงๆ เพราะฉะนั้น
เวลาท างานก็พยายามท าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด” เลขานุการ 1 

“ถ้าพี่รับงานอะไรมาพี่ก็จะท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด จนบางครั้งมีคนหาว่าพี่เป็น
พวก Perfectionist แม้ว่าบางทีงานท่ีรับมา มันมีอุปสรรคเกินกว่าท่ีคาดไว้ เช่น การเจอคนมาก 
ปัญหาก็ย่อมเยอะอยู่แล้วกับเรื่องคน เราต้องเจอความกดดัน  และปัญหามากมาย แต่มันเป็นความ
รับผิดชอบของพี่ เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องท าให้เต็มท่ีดีท่ีสุด” เลขานุการ 4 

“งานท่ีท ามันเป็นอะไรที่เราอยากรู้ พี่อยากเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้บริหาร 
นั่นคือเป้าหมายของพี่ ..... ในเวทีนี้เขาไม่สามารถเอาแผนกต่างๆเข้าไปได้ทุกคน ในนั้นก็จะมีแค่
ผู้บริหารด้วยกัน แล้วก็มีผู้ช่วยส่วนตัวบางส่วนท่ีมีสิทธิ์เข้าไปฟังท่าน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือน 
beyond พี่รู้สึกว่าเวทีนี้ หรือสังคมตรงนี้มันไม่ใช่เข้ามากันง่ายๆ มันก็เป็นโอกาสท่ีดี เป็นแรงจูงใจให้
เรา เพราะเรารู้เป้าหมายในอนาคต แล้วเราก็รู้ว่าประสบการณ์ท่ีดีมันหาได้จากตรงนี้ มันท าให้เรา
อยากไปท างานทุกวัน อยากรู้ว่าวันนี้จะเจออะไร อยากรู้ว่าวันนี้เขาจะแก้ไขปัญหาแบบไหน เขามอง
อะไรต่อในอนาคตในธุรกิจ พี่ก็มีแรงจูงใจท่ีจะไปเรียนรู้สูงมาก ยิ่งพอเริ่มนับต้ังแต่ปีท่ี 3 4 5 6 คือแต่
ละปีมันก็จะมีความเข้มข้นของผู้บริหารมากขึ้นเรื่อยๆ .....ท าให้พี่รีบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ 
เรียนรู้ด้านดีและด้านไม่ดีเอาไว้ให้มากท่ีสุด พี่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ท่ีดี และมันมีคุณค่า.....
มุมมองตรงนี้มันหาซื้อจากท่ีไหนไม่ได้” เลขานุการ 5 

“มีแรงจูงใจภายในค่อนข้างสูง ทุกวันท่ีท างานพี่จะคิดว่ามันจะมีอะไร
ใหม่ๆให้เราลองท าตลอด เพราะงานเลขานุการมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ” เลขานุการ 7 
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“เราพยายามท างานออกมาให้ดีท่ีสุด ทุกอย่างต้องมีความชัดเจนและ
รวดเร็ว เราเคยท าพลาดไป เราก็แก้ไขทันที เพราะงานท่ีถึงมือเจ้านายต้องมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
เมื่อเกิดปัญหาเราก็จะไม่ปล่อยผ่านและจะจัดการแก้ไขของเราเอง โดยท่ีไม่ต้องให้เจ้านายรู้ว่างานนี้
เราท าผิดมาก่อน” เลขานุการ 9 

ในทางกลับกันผู้ให้ข้อมูลอีกครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด กลับมี
แรงจูงใจภายในไปทางตรงกันข้าม คือ มีแรงจูงใจในการท างานน้อย ท างานไปตามหน้าท่ีท่ีต้องท า มี
ปัจจัยบางอย่างท่ีท าให้ยังคงท างานเลขานุการส่วนบุคคลต่อไป ตามบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“ไม่มีแรงจูงใจในการท างานมากนัก อย่างตอนแรกพี่ เป็นเจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน พี่จะลาออก เจ้านายก็ชวนพี่มาเป็นเลขานุการ พี่จึงได้ลองท า พอท าไปแล้วพี่ก็ไม่ได้ชอบ
มาก แต่พอมาอยู่ในต าแหน่งนี้แล้วเราก็ท ามันให้ดีท่ีสุด” เลขานุการ 2 

“จริงๆก็ไม่ได้มีแรงจูงใจหรืออุดมการณ์อะไร เพียงแต่ก็พยายามคิดว่าเราก็
ท างานให้มันดีท่ีสุด อย่าท าให้มันเสียช่ือเสียง อย่าให้คนเอาไปพูดลับหลัง ต้ังใจท าให้ดี” เลขานุการ 3 

“แรงจูงใจภายในไม่มี ท่ียังท าอยู่เพราะแรงจูงใจภายนอก เช่น เพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งมีความส าคัญมาก ถ้าเพื่อนร่วมงานดี สภาพแวดล้อมดี ก็ยังอยากท างานอยู่ ต่อ ” 
เลขานุการ 6 

“ไม่มีแรงจูงใจภายในมาก แค่ท าตามหน้าท่ีท่ีเราต้องท า รับผิดชอบในงาน
ท่ีมอบหมาย คือเพราะเราไม่ได้ชอบงานนี้มาก จึงไม่มีแรงจูงใจอะไรมากท่ีจะไปท างาน” เลขานุการ 8 

“แรงจูงใจภายในไม่มี ไม่ได้อยากท าแต่ก็ท าได้” เลขานุการ 10 
จึงเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน เป็นปัจจัยท่ีผู้ให้ข้อมูลแต่ละ

คนรับรู้แตกต่างกันออกไปเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือเลขานุการส่วนบุคคลกลุ่มหนึ่งมีแรงจูงใจภายในต่อ
การท างานเป็นเลขานุการในระดับสูง ซึ่งตรงข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีแรงจูงใจภายในต่อการท างาน
เป็นเลขานุการเท่าท่ีควร 

4.2.1.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
 ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่รู้ สึกพึงพอใจในค่าตอบแทนจากการท างาน 

เพราะค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับอายุงาน ประสบการณ์ท างาน และความรับผิดชอบท่ี
ต้องท า หรือได้มากเกินกว่าท่ีคาดหวัง ตามท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“ค่อนข้างพอใจในค่าตอบแทน การท างานเลขานุการ พอได้ความไว้วางใจ 
ประสิทธิภาพงานดี เงินเดือนมันก็จะดี พี่เองก็มีความรับผิดชอบเยอะ ดูแลใกล้ชิด เจ้านายก็เล็งเห็น
ความส าคัญของผลงานของพี่” เลขานุการ 2 
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“ค่าตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจเพียงพอต่อการด ารงชีพ เมื่ อเทียบกับงาน
อื่นๆถือว่าดีทีเดียว อาจจะด้วยอายุและประสบการณ์ อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง เจ้านายบอกว่าปีนี้
นโยบายบริษัทไม่ดี จะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้ใครเลย แต่พี่คือ 1 ใน 10 คนท่ีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้ พี่ดีใจ
มาก แสดงว่าส่ิงท่ีเราท าเขาก็เห็นคุณค่า เห็นความต้ังใจของเรา เพราะเขาก็ดูจากการประเมินผลงาน” 
เลขานุการ3 

“ค่าตอบแทนค่อนข้างเป็นท่ีน่าพอใจเกือบท่ีสุด” เลขานุการ 4 
“ค่าตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ” เลขานุการ 5 
“ค่าตอบแทนดี จริงๆแล้วก็ดีต้ังแต่ตอนท่ีสมัครและรู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ 

และมันมากกว่าท่ีคิดไว้ จึงรู้สึกว่าดี ตอนนี้ก็ยังดีอยู่” เลขานุการ 6 
“ค่าตอบแทนก็น่าพอใจ งานเลขานุการท่ีผ่านมาก็พอใจเรื่องเงินเดือน

ท้ังหมด เราก็ดูภาพรวมหลายๆอย่าง มันก็ปรับต าแหน่งขึ้นเรื่อยๆตามอายุงาน ประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมมันก็สัมพันธ์กัน ถ้าในตัวต าแหน่งงาน แม้ว่าจะต าแหน่งเดียวกัน แต่ตัวธุรกิจท่ีท าต่างกัน 
เงินเดือนก็จะไม่เหมือนกัน” เลขานุการ 7 

“ค่าตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจมาก คือเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ถือว่า
เราได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเพื่อนมาก และการขึ้นเงินเดือนก็รวดเร็ว เพราะไม่ได้มีโครงสร้าง
เงินเดือนชัดเจน เจ้านายให้ตามความพอใจของเจ้านาย ถ้าเราท าผลงานดี เจ้านายก็ปรับขึ้นให้ตลอด 
แต่พอหลังๆก็มีเงินเดือนตันเร็วบ้าง เพราะเจ้านายข้ึนเงินเดือนช่วงแรกถี่และขึ้นให้จ านวนมาก มันท า
ให้เงินเดือนแทบจะมากเกินกับความรับผิดชอบของเรา” เลขานุการ 8 

“ค่าตอบแทนก็พอใจ เมื่อเทียบกับเนื้องานถือว่าเหมาะสม เพราะเราแทบ
จะไม่ได้เหนื่อยกับการท างานมากมาย แต่เงินท่ีได้มันก็เหมาะสมกับการท างานท่ีเราต้องเจอความ
วุ่นวายมากกว่า” เลขานุการ 9 

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้ข้อมูลอีก 2 คน ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ค่าตอบแทนแตกต่างออกไป โดยรู้สึกว่าค่อนข้างพอใจในค่าตอบแทนท่ีได้รับระดับปานกลาง และ
คาดหวังว่าอยากจะได้ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ค่าตอบแทนก็ดี พอใจ แต่จริงๆก็อยากได้มากกว่านี้ คือเราคนท างานก็
ต้องหวังเงินเดือนอยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้มีพร้อม ท้ังนี้เรื่องค่าตอบแทนมันเป็นเหมือนตัวประเมินผล
การท างานของเราเหมือนกัน จะได้รู้ว่าเราท างานมาท้ังปี เจ้านายเห็นคุณค่าเรามากแค่ไหน ถ้าส้ินปี
เจ้านายข้ึนเงินเดือนนิดเดียว แสดงว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าของเราเลย ท างานมาเหนื่อยแทบตาย แต่
นายไม่เห็นคุณค่า ถ้าขึ้นเงินเดือนให้เรามาก ก็หมายถึงเราท างานได้ดี การท่ีเราดูว่าเจ้านายจะให้
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เงินเดือนเราเท่าไร ไม่ใช่หมายความว่าเรามากอบโกยอะไรจากผู้ใหญ่ แต่มันเป็นเหมือนตัววัดว่าเรา
ท างานได้ดีแค่ไหน เจ้านายยอมรับเราแค่ไหน ผลงานประสบความส าเร็จมากเพียงใด” เลขานุการ 1 

“ค่าตอบแทนพอใจปานกลาง ไม่ ได้มากแต่อยู่ใ นระดับท่ัวไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรใหญ่ๆ เขามีโบนัสให้ แต่เราได้โบนัสไม่เท่าเพื่อนบริษัทอื่น เป็นโบนัสท่ีเจ้านาย
ประเมินให้จากประสิทธิภาพการท างาน ถึงแม้จะรวมสิทธิพิเศษและสวัสดิการแล้วก็ตาม ก็ยังไม่
พอใจ”เลขานุการ 10 

ส าหรับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่
งานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีได้รับค่าตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ซึ่งท าให้ส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าท่ีอยู่ในงานในทางท่ีดีมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่พอใจน่าตอบแทน
ของตนเอง ก็จะส่งผลท าให้รับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานในทางท่ีดีน้อยลง 

4.2.1.3 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 

 ในการสัมภาษณ์เรื่องทัศนคติท่ีมีต่องานเลขานุการส่วนบุคคลนั้น พบว่า

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 คน มีความคิดเห็นว่าบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่มีความเหมาะสมแล้ว 

ท้ังกับความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และประสบการณ์ท างาน (Work 

experience) ท่ีมีอยู่ของแต่ละคน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลท้ัง 6 คนนี้ค่อนข้างมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน โดย

รู้สึกว่าการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลไม่รู้สึกขัดแย้งกับทัศนคติของตนเอง (Self-concepts) ดัง

ปรากฏในข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้  

“บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ก็เหมาะสม  มันตรงกับความรู้ 
ความสามารถของเรา พี่ไม่เคยเครียดจากการท างาน นอกจากส่ิงรอบข้างจะมาท าให้เราอารมณ์เสีย 
และทัศนคติท่ีเรามีอยู่สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีเราได้รับแล้ว พี่รักงานท่ีท ามาก มีความคิดเชิงบวก
ต่องานท่ีท า แต่ไม่ใช่ว่ามีความสุขทุกครั้ง บางครั้งรู้สึกแย่เวลาเจออุปสรรค แต่ด้วยความท่ีเรารักงานนี้ 
มันจึงลืมอุปสรรคได้เร็ว ท าให้เราเดินต่อไปได้” เลขานุการ 1 

“บทบาทหน้า ท่ีความรับ ผิดชอบท่ีท าอยู่ มี ความเหมาะสม ด้วย
ประสบการณ์ท างานเลขานุการของพี่ พี่คิดว่าพี่บริหารจัดการได้ค่อนข้างดี และด้วยความท่ีพี่ท างาน
มานาน เราพยายามจัดตัวเราให้เข้ากับงาน เพราะฉะนั้นทัศนคติท่ีเรามีอยู่จึงสอดคล้องกับบทบาท
หน้าท่ีท่ีเราได้รับแล้ว เลขานุการมันกลายเป็นตัวพี่ไปแล้ว” เลขานุการ 2 

“บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่มีความเหมาะสมแล้ว พี่จะเน้น
ดูแลเรื่องส่วนตัวของเจ้านาย ..... ส่วนในงานของโรงแรมพี่มีคนมาช่วยท า เราเป็นตัวประสานกับ
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เจ้านาย และเตรียมการประชุมเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีงานหนักมาก จะมีก็แต่เรื่องส่วนตัวของ
เจ้านายท่ีค่อนข้างหนัก เพราะเจ้านายไม่ได้ท างานท่ีโรงแรมอย่างเดียว มีงานของท่ีอื่นด้วย แต่พี่ไม่
รู้สึกว่าส่ิงท่ีท าอยู่ขัดแย้งกับทัศนคติของตัวเอง เขาให้ท าอะไรเราก็ท าได้” เลขานุการ 3 

“บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับทัศนคติแล้ว เจ้านายพี่น่ารัก สมมติว่างานมากไป อยากได้ลูกน้องมาช่วย ก็Recruitเข้ามาช่วยพี่...” 
เลขานุการ 5 

“ทัศนคติกับการท างานเหมาะสมในหน้าท่ีรับผิดชอบของเรา มันก็ไม่ได้
เยอะไปและก็ไม่ได้น้อยไป ก็มีมาเรื่อยๆ งานท่ีท าอาจท าให้เราเบื่อบ้าง ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ชอบ ทุกวันนี้ท่ี
ท างานก็อยู่ในระดับท่ีดี รู้สึกว่าจัดการกับงานได้ ส่วนทักษะของตนก็สอดคล้องกับงานด้วย เช่น เรื่อง
ภาษา เนื่องจากต้องท างานกับคนต่างชาติด้วย เวลาท างานก็จะเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด เพราะฉะนั้น
จึงส าคัญมากเวลาท่ีเราต้องใช้ในการส่ือสาร เรื่องอื่น เช่น การประสานงานก็ดี เนื่องจากเป็นคน  
มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย การท างานด้านการประสานงานก็ราบรื่นดี ไม่ค่อยมีปัญหา พี่จะ
อ่อนน้อมถ่อมตน” เลขานุการ 6 

“ต้ังแต่ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน งานของพี่ก็มีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของพี่ อาจจะด้วยประสบการณ์การท างานของเรา ด้วยต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
ต่างๆ พี่คิดว่ามันเหมาะสมกับส่ิงท่ีเราท าอยู่ตอนนี้ ไม่ได้มากไป หรือน้อยไป เพราะบางวันงานน้อยก็
จริง แต่เฉล่ียแล้ว เราก็ไม่ได้ท างานน้อยไปกว่าคนอื่น และทัศนคติท่ีเรามีอยู่สอดคล้องกับบทบาท
หน้าท่ีท่ีเราได้รับแล้ว ไม่ได้ขัดแย้ง รู้สึกเป็นตัวของตัวเองในการท างานเลขานุการ” เลขานุการ 7  

ท้ังนี้มีผู้ให้ข้อมูล 2 คนท่ีมีความคิดเห็นเรื่องทัศนคติท่ีมีต่องานเลขานุการ
ส่วนบุคคล ว่างานมีปริมาณท่ีมากเกินไป ความรับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีต่างๆท่ีต้องท าให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมีหลายอย่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเหนื่อยล้าและเลิกงานช้าไปบ้าง อย่างไรก็
ตามผู้ให้ข้อมูลท้ัง 2 คนก็ยังรู้สึกว่าการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลมีสอดคล้องกับทัศนคติของ
ตนเอง (Self-concepts) ตามบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“รู้สึกว่างานมากไป เพราะเหนื่อยจากการท างานมาก ตอนนี้ดีขึ้นท่ีมีคน
มาช่วย แต่มันก็มีงานเข้ามาเยอะอยู่ดี เจ้านายก็ยังไม่มอบหมายงานบางอย่างให้กับคนท่ีมาช่วย 
เพราะเขายังไว้ใจให้เราท าคนเดียวอยู่ เช่น งานเอกสารส่วนตัวในบ้าน หรือเรื่องการเงิน เป็นต้น มัน
ท าให้เรายังมีความรับผิดชอบท่ีมากอยู่ จริงๆถ้าดูแลในเรื่องส่วนตัวของเจ้านายอย่างเดียวงานจะไม่
หนักเท่านี้ แต่การท่ีต้องดูแลองค์การท่ีเจ้านายเป็นประธานด้วยนั้น ท าให้งานหนักมากขึ้น ส่วน
ทัศนคติท่ีเรามีอยู่สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีเราได้รับ เพราะจริงๆนิสัยของเราชอบพูดคุยกับผู้คน 
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ท างานร่วมกับคน ติดต่องานกับคน ไม่ชอบอยู่เหงาๆ งานนี้มันก็ได้ติดต่อพูดคุยกับคนเยอะมากจริงๆ 
จึงรู้สึกว่ามันก็สอดคล้องกับทัศนคติของเรา” เลขานุการ 8 

“ตอนนี้งานท่ีต้องรับผิดชอบก็ถือว่าเยอะ แต่ส าหรับงานเลขาก็ต้องเยอะ
อยู่แล้ว ถ้าในงานบริษัทมันก็ตายตัว มีเท่าเดิมทุกวัน แต่งานเลขามันไม่ตายตัว บางวันเยอะ บางวัน
น้อย แต่งานชอบเข้ามาตอนใกล้จะกลับบ้าน ท าให้เราต้องอยู่ท างานต่อ กลับบ้านช้า และทัศนคติไม่
ขัดแย้งกับบทบาทหน้าท่ีท่ีเราได้รับ มันก็เป็นตัวเรา อาจจะเป็นเพราะเรามองโลกในแง่ดีด้วย ” 
เลขานุการ 9 

ในท านองเดียวกันมีผู้ให้ข้อมูล 2 คนท่ีรู้สึกว่าบทบาทหน้าท่ีของการ
ท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลไม่ค่อยสอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง (Self-concepts) แต่ก็
พยายามท างานให้ดีท่ีสุด ตามบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“บทบาทหน้าท่ีท่ีท าไม่ค่อยสอดคล้องกับทัศนคติของพี่ เพราะท่ีผ่านมาพี่
โตมากับสายบริหารมาตลอด แต่ปัจจุบันส่ิงท่ีเจ้านายพี่ท าคืองานสังคม งานท้ัง 2 อย่างมันไม่
เหมือนกัน พี่จึงรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่มันไม่ค่อยสอดคล้องกับประสบการณ์ของพี่” เลขานุการ 4 

“งานท่ีท าไม่สอดคล้องกับความเป็นตัวเอง แต่เวลาท างานก็อยากท า
ออกมาให้ดีท่ีสุด อยากให้งานท่ีท ามันมีประโยชน์สูงสุด” เลขานุการ 10 

ในส่วนของปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องานจะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมี
ภาระงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน และความคิดเห็นต่องานท่ีท าแตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือมีท้ังความรู้สึกว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีท าอยู่มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ท างานท่ีมีอยู่ของแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่เลขานุการส่วน
บุคคลก็ตั้งใจท างานของตนให้ดีท่ีสุด 

4.2.1.4 ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
 ในเรื่องความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 คน ท่ี

มีความรู้สึกไปในทางเดียวกัน โดยเกิดความรู้สึกดีต่อเพื่อนร่วมงานในองค์การ มีการช่วยเหลือพึ่งพา
กันเป็นอย่างดี มีทีมงานท่ีดี ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการมีความรู้สึกดีต่อเพื่อนร่วมงานใน
องค์การ มีส่วนส าคัญมากท่ีท าให้คงอยู่ในองค์การและท างานเลขานุการส่วนบุคคลต่อไป ตามข้อมูล
การสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“ความสัมพันธ์กับคนในองค์การก็ดี พี่มีทีมงานท่ีช่วยเหลือ ดูแลกันดี…” 
เลขานุการ 2 

“ทีมงานของพี่ก็ค่อนข้างเพอร์เฟค ทุกคนมีความเช่ียวชาญในแต่ละส่วนไม่
เหมือนกัน มีความถนัดท่ีแตกต่างกัน แต่พอรวมกันแล้วการท างานมันสมบูรณ์ เราคุยกันตลอดเวลาว่า
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มีปัญหาอะไร ช่วยกันแก้ไข เจ้านายก็บอกส่ิงท่ีต้องการชัดเจน และให้ค าแนะน าเสมอ จริงๆแล้วงาน
ทุกงานความส าเร็จของงานมันไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคนคนเดียว งานทุกอย่างจะส าเร็จได้ มันต้องมีทีม
เวิร์คท่ีดี ท่ีจะคอยเติมเต็มทีม เพราะคนเราย่อมมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกัน...”เลขานุการ 4 

“ความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การเป็นท่ีน่าพอใจ มีความร่วมมือพึ่งพา
อาศัยกันเป็นอย่างดี พี่โชคดี คือพี่เป็นคนเข้ากับคนง่าย ส่วนใหญ่ท่ีสนิทกัน ก็จะเจอแต่คนดีๆ น่ารัก 
ในเรื่องเชิงความสัมพันธ์เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร” เลขานุการ 5 

“ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็ดี สภาพแวดล้อมการท างานเป็นกันเอง 
ยังคิดอยู่ว่าถ้าออกไปองค์การอื่นจะเจอเพื่อนร่วมงานดีๆแบบนี้อีกไหม” เลขานุการ 6 

“ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็ดี เท่าท่ีอยู่มาก็ไม่มีปัญหา ไม่เคยมีการ
ไปฟ้องเจ้านายว่าเราพูดจาไม่ดี หรือคนอื่นรู้สึกไม่ดีกับเรา เวลาท่ีเราต้องการข้อมูลหรือความ
ช่วยเหลือจากแผนกอื่นๆ เราต้องมีวิธีการพูดหรือวิธีการส่ือสาร เพื่อท่ีจะไม่ท าให้คนท่ีเราต้องการ
ความช่วยเหลือรู้สึกว่าเราไปส่ังเขา บางวันท่ีไม่มีงานจริงๆ หรืองานเราท าเสร็จเร็ว ก็จะพยายามเข้าไป
ช่วยเหลืองานในแผนกอื่น ..... อะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกัน” เลขานุการ 7  

“เพื่อนร่วมงานดีมาก พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยกันทุกเรื่อง ท่ียังท างานนี้อยู่ได้
เพราะเพื่อนร่วมงาน” 10 

ท้ังนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งได้กล่าวว่าความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การไม่
มีปัญหา เพราะถึงแม้ว่าจะมีการนินทาเกิดขึ้น แต่ตนเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับการนินทาของผู้อื่น 
ดังท่ีปรากฏในข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้   

“ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เพราะว่าพี่ไม่ค่อยฟังเรื่องนินทามาก ถ้า
จะมีคนมานินทาใครให้ฟังพี่ก็เลือกท่ีจะไม่ฟังดีกว่า อย่างเช่นเวลาพี่ส่ังการลูกน้อง พี่ก็จะมีวิธีการของ
พี่ อาจจะใช้วิธีการท่ีสุภาพกับเขา ไม่ใช้วิธีการรุนแรง ท าให้ไม่ค่อยมีปัญหา” เลขานุการ 3 

“ความสัมพันธ์กับคนในองค์การก็ดี คนท่ีท างานร่วมกันก็ไม่มีปัญหา เรา
เหมือนเป็นตัวกลางในการส่ือสารระหว่างเจ้านายและคนในบริษัท เป็นสะพานเช่ือมระหว่างข้างบน
กับข้างล่าง ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี แต่ส าหรับคนท่ีมานินทาก็มีเป็นส่วนน้อยและเราก็ไม่ค่อยได้
ร่วมงานกับเขาอยู่แล้ว” เลขานุการ 9 

ในทางกลับกัน มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด โดยพบว่าภายในองค์การท่ีท างานอยู่ก าลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง
เพื่อนร่วมงานบางคนก็ให้ความร่วมมือในการท างาน ช่วยเหลือการท างานได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะท่ีก็
มีเพื่อนร่วมงานบางคนในองค์การท่ีไม่ได้ให้ความร่วมมือในการท างานเท่าท่ีควร มีอคติต่อกัน ท าให้
งานต่างๆเกิดอุปสรรคขึ้น ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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“ตอนนี้ความสัมพันธ์กับบุคลากรไม่ค่อยดีเท่าไร มีบางคนท่ีเขามีข้อจ ากัด
บางอย่าง เช่น ไม่มีเวลา มาสายกลับเร็ว ไม่สนใจงาน ไม่ใส่ใจงาน ท าแค่ไหนก็แค่นั้น.....พี่ไม่พอใจเขา
บ่อยๆ แต่ก็ให้อภัยตลอด เพราะเมื่อไรท่ีพี่จะโกรธ จะไปว่าเขา พี่ก็เครียดก่อน ตัวเราแย่ก่อนเขาอีก
.....มันก็ไม่คุ้ม ไม่สบายใจ กลายเป็นว่างานมันจึงกองอยู่ท่ีเราหมด เขาไม่ท า เขาท้ิงงาน พี่ก็เอามาท า
เองหมด แล้วมันเป็นอุปสรรคมาก แทนท่ีเราจะเอาเวลาไปท าอย่างอื่นให้งานมันเดินหน้า เราก็ต้องมา
ย่ าอยู่กับท่ี พี่จะยุ่งมาก เพราะเราพึ่งผู้ช่วยได้น้อย แต่มีหลายคนท่ีเขาก็น่ารัก ช่วยงานได้ดี บางเรื่อง
เราก็ให้น้องๆช่วยจ า ช่วยพิมพ์ พี่ช่วยเขาคิด แล้วก็ส่ังการเขาไป เพราะเจ้านายพี่งานเยอะมาก ท างาน
หลายท่ี เรามีเรื่องให้จ าเยอะ เราก็จ าไม่ไหว ต้องให้น้องๆคนอื่นช่วยจ าบ้าง” เลขานุการ 1 

“ด้วยความท่ีเพื่อนร่วมงานของเรามีน้อย ทุกคนเป็นคณะเลขานุการให้
เจ้านายคนเดียวกัน ก็มี จุดประสงค์ร่วมกันคือท าให้ เจ้านายพอใจ เพื่อนร่วมงานบางคนก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกัน แก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข กลับบ้านช้าก็รอกัน ช่วยกัน
อยู่ท าโอทีจนเสร็จ แต่ในขณะท่ีบางคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่ีท างานให้เจ้านายมาก่อนเรา เขาก็จะมีอคติต่อ
เรา อาจจะกังวลว่าเจ้านายจะรักเรามากกว่าเขาซึ่งเป็นคนเก่าแก่ เขาก็จะมีการใส่ร้ายเราบ้าง พูดจา
เหน็บแนมบ้าง แต่เราโชคดีท่ีเรามีคนรักเยอะ มีเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นเลขานุการอีก 2 คน คอย
ช่วยเหลือ มีผู้ใหญ่คนอื่นๆท่ีคอยช่ืนชม และสนับสนุนการท างานของเรา ยืนยันความบริสุทธิ์ ใจของ
เรา ท่ีส าคัญมีเจ้านายท่ีเช่ือใจเราเสมอ เราจึงยังท างานอยู่ได้ทุกวันนี้” เลขานุการ 8 

ดังนั้นปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ หรือประเด็น
เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนั้น จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีสังคมในท่ีท างานท่ีแตกต่างกัน บางคนไม่มี
ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ท างานร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ีบางคนกลับมีปัญหากั บเพื่อน
ร่วมงานในองค์การ ซึ่งท าให้ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานได้ 

4.2.1.5 ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 โดยส่วนมากผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคน รู้สึกว่าการท างานเป็นเลขานุการส่วน

บุคคล เป็นงานท่ีได้แสดงศักยภาพในตนเองย่างเต็มท่ี ผู้บริหารระดับสูงได้มีการเปิดโอกาสให้เสนอ
ความคิดเห็น แนะน า และช่วยตัดสินใจ ไม่ได้ปิดกั้นทางความคิด มีสิทธิในการเข้าร่วมฟังประชุม หรือ
รับฟังข้อมูลส าคัญต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจากการท างาน
เลขานุการส่วนบุคคลด้วย ท้ังการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถจากประสบการณ์การ
ท างานโดยตรง หรือการเข้ารับอบรมต่างๆท่ีผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้เข้าไปรับฟังและเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างมากกับตัวเลขานุการส่วนบุคคล ตามข้อมูลบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“ได้แสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานอย่างเต็มท่ี เจ้านายของพี่ส่วนใหญ่
งานท่ีพี่เกี่ยวข้องก็จะส่งพี่ไปประชุม เป็นตัวแทนของเจ้านาย อาจจะไม่ได้ไปน าเสนอ แต่ไปเรียนรู้ 
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รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น พี่ก็เป็นตัวแทนตัดสินใจแทนเจ้านายได้ และพี่ก็ได้พัฒนาด้วย 
เริ่มแรกเราอาจจะจับทิศทางไม่ถูก จัดงานไม่ได้ 100 % พี่จึงไปอบรมเรียนเกี่ยวกับการเป็นเลขานุการ 
ไปอบรมเรื่องบุคลิกภาพ พี่ลงเรียนเอง แต่นั่นเป็นช่วงแรก ตอนหลังเราเริ่มพัฒนาขึ้นด้วย
ประสบการณ์การท างานของเรา” เลขานุการ 2 

“เจ้านายก็เปิดโอกาสให้พี่แสดงความเห็น คอยเตือน คอยแนะน าเขา และ
พี่ก็ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของพี่เองด้วย เพราะเจ้านายพี่ส่งเสริมให้พี่ไปเข้าคอร์สเรียน เช่น  
คอร์สการเป็นผู้น า (Leadership) คอร์สการสร้างทีมเวิร์ค (Build the team Work) เป็นต้น ซึ่ง 
บางทีต าแหน่งเรามันไม่ต้องใช้ แต่เจ้านายก็บังคับให้ไป เพราะเจ้านายก็ดูแลเราเหมือนเป็นผู้จัดการ
คนหนึ่ง เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มด้วยจากโอกาสท่ีเจ้านายให้ไปเรียน” เลขานุการ 3 

“เจ้านายให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น และได้แสดงศักยภาพของตัวเอง
เต็มท่ี แรกๆผู้บริหารทุกคนคงยังไม่ได้ให้เราท างานเองมาก จนกว่าเขาจะเห็นผลงานหรือรู้สึกไว้วางใจ 
เมื่อเจ้านายไว้วางใจแล้ว เขาก็จะปล่อยให้เราท างานเอง เราก็ได้แสดงความสามารถของเราเอง...” 
เลขานุการ 4 

“ได้พัฒนาศักยภาพ และได้แสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานอย่างเต็มท่ี 
ของพี่ส่วนหนึ่งจะดูแลเจ้านายด้วย ส่วนหนึ่งพี่ก็ดูแลโปรเจคด้วย พอท างานกันมาระยะหนึ่ง เจ้านายก็
ไว้วางใจให้พี่ดูแลโปรเจค .... บางงานท่ีเจ้านายเห็นว่าเราท าได้ ก็จะมอบหมายเป็นงานๆมาให้เรา” 
เลขานุการ 5 

“การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ ออกความคิดเห็นหรือตัดสินใจถ้า
ช่วงแรกๆ เจ้านายจะคอยให้ท าแล้วก็ยังคอยตรวจสอบอยู่มาก แต่ช่วงหลังพอรู้ว่าท าได้ก็จะปล่อยให้
ท าเอง จัดการเองทุกอย่างทุกขั้นตอน” เลขานุการ 6 

“ได้แสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานอย่างเต็มท่ี เจ้านายจะไว้ใจในการ
ตัดสินใจของเราค่อนข้างสูง เช่ือใจเรา ไว้ใจเรา เช่ือในค าพูดของเรามากกว่าคนอื่น ยอมรับค าแนะน า
ของเรา งานทุกอย่างเจ้านายจะส่ังการมา ให้เราจะจัดการ แล้วน าไปเสนอ ส่วนมากเจ้านายก็จะเช่ือ
ความคิดท่ีเราเสนอด้วย ส่วนการพัฒนาศักยภาพ ก็ได้พัฒนาจากงานท่ีเราท า เป็นประสบการณ์จาก
การท างานมากกว่า เช่น เรื่องการจัดงานประชุม จัดงานแถลงข่าว จัดการสัมมนา เป็นต้น การท างาน
แบบนี้ท าให้เราได้พัฒนาในเรื่องทักษะในการประสานติดต่องาน การเจรจาต่อรอง การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การจัดการกับความขัดแย้ง เป็นต้น” เลขานุการ 8 

“ได้พัฒนาศักยภาพในการกล้าแสดงออก รวมถึงบุคลิกภาพ ความมั่นใจ
ในตัวเอง ความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วย เจ้านายก็ให้โอกาสคิดและตัดสินใจ ถ้าเจ้านายไม่อยู่แล้วมีคน
ภายนอกเข้ามาติดต่อ เราต้องเป็นตัดสินใจเรื่องต่างๆแทน” เลขานุการ 9 
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“ได้พัฒนาและได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี เช่น ตอนนี้สามารถจัดงานออแก
ไนซ์ออกมางานหนึ่งได้เลย” เลขานุการ 10 

ในขณะท่ีมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนี้ว่าส าหรับ
งานบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มท่ี เพราะ
ต้องรอการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงก่อน เพราะบางเรื่องเป็นงานส าคัญมาก เลขานุการส่วน
บุคคลไม่สามารถคิดแทนผู้บังคับบัญชาของตนเองได้ หรือบางสถานการณ์เลขานุการควรให้เกียรติ
ผู้บริหารระดับสูงของตนในการแสดงความสามารถของท่าน ไม่ควรท าอะไรท่ีล้ าหน้าท่านมากเกินไป 
แต่อย่างไรก็ดีงานเลขานุการส่วนบุคคลก็ถือเป็นงานหนึ่งท่ีท าให้ได้พัฒนาศักยภาพในตนเอง ดังบท
สัมภาษณ์ ต่อไปนี้  

“ได้แสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ระดับหนึ่ง เพราะอยู่ใกล้เจ้านาย จะแสดง
ความสามารถอะไรได้มาก ก็ต้องดูสถานการณ์และโอกาสเป็นเรื่องไป อย่าให้มันเกินหน้าเกินตา
เจ้านายมากเกินไป แต่เรื่องการพัฒนาศักยภาพนี่เราแน่พัฒนาแน่นอนอยู่แล้ว เพราะงานเลขานุการ
มันได้ท้าทายตลอดเวลา ได้ประสบการณ์เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอด.....พี่ก็ค่อยๆเรียนรู้งานไป ” 
เลขานุการ 1 

“การแสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานก็ต้องแล้วแต่งานท่ีรับมอบหมาย
มา ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้านาย ว่าเขามองว่าเรื่องนี้เราท าได้ เขาก็จะบอกอธิบายงานคร่าวๆให้
ฟัง และมอบหมายให้เราไปด าเนินการต่อเอง แต่ถ้างานส าคัญมาก เขาก็จะให้ช่วยเหลือใน
รายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานช้ินนั้น นอกจากนี้การท่ีพี่ยื่นมือเข้าไปช่วยงานแผนกอื่น พี่คิดว่า
เราได้ประโยชน์ และได้พัฒนาความรู้ของตัวเองด้วย อะไรท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน แล้วได้ไปช่วยงาน
แผนกอื่นๆ มันท าให้เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ เจ้านายของพี่ทุกคนก็สนับสนุนให้พี่พยายามเรียนรู้
งานต่างๆและรับทราบบางเรื่องในองค์การ เขาก็จะชวนให้พี่ไปนั่งฟังข้อมูล เข้าฟังการอบรม หรือเข้า
ฟังประชุมต่างๆ และมันเป็นเรื่องท่ีพี่ไม่เคยรู้ เช่น Online marketing พี่รู้สึกดีท่ีเจ้านายให้โอกาสให้พี่
เข้าไปนั่งฟัง เป็นประโยชน์กับตัวเรา เพราะในความเป็นจริงถ้าเราท างานในหน้าท่ีเลขานุการอย่าง
เดียว โดยท่ีเจ้านายไม่ได้สนับสนุนให้นั่งฟังความรู้ด้วย เราก็ไม่ทางได้เรียนรู้ มันก็เป็นผลดีต่อตัวเราใน
การเสริมสร้างความรู้ และเป็นผลดีต่อเจ้านาย เพราะหากอนาคตเจ้านายไม่ว่างท่ีจะจัดการในเรื่องนั้น 
เราก็ช่วยเหลือท่านได้ เพราะเราเข้าฟังมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างน้อยเราเข้าไปช่วยนายจดจ าส่ิงท่ี
ส าคัญและจดบันทึกไว้ให้ เราก็เหมือนไม่ได้เป็นเลขานุการอย่างเดียว แต่เราเหมือนเป็นผู้ช่วย โดย
เฉพาะงานท่ีพี่เกี่ยวข้องส่วนมากจะเป็นบริษัทคนต่างชาติ ซึ่งเขาพยายามส่งเสริมให้เรา รู้ทุกเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับงานของเรา เพราะบริษัทต่างชาติเขาจะมีก าหนดการด าเนินงานท่ีแน่นอน ถ้าเราเจ้านาย
เราไม่ว่าง เราก็ช่วยจัดการในเบ้ืองต้นได้บ้าง” เลขานุการ 7 
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ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าในงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เลขานุการส่วนบุคคลจะได้โอกาสในการแสดง
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการท างานของตน ซึ่งส าหรับบางกรณีก็ต้องดูสถานการณ์และ
ความเหมาะสมในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนด้วย 

4.2.1.6 ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 
 ในเรื่องของปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ พบว่ามีผู้ให้

ข้อมูลบางส่วนท่ีพบปัญหา ซึ่งปัญหาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปตามองค์การของตน โดยสามารถ
แบ่งปัญหาหลักของเรื่องระบบการบริหารงานขององค์การ ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ปัญหาเรื่องความไม่ยุติรรมในองค์การ โดยมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ท่ีให้
สัมภาษณ์ว่าเกิดความรู้สึกว่ามีการบริหารงานหรือใช้อ านาจท่ีไม่เป็นธรรม ท้ังจากผู้บริหารระดับสูง
และเพื่อนร่วมงาน แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงานในเรื่องอื่นๆก็เป็นไปได้ด้วยดี ตามตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามาก แต่บางทีเจ้านายก็ไม่เกรงใจเรา
เกินไป เพราะเราใกล้ชิดกันมาก เหมือนใกล้เกลือกินด่าง บางทีเจ้านายตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็มีบ้าง 
ท าอะไรไปเจ้านายไม่เห็นคุณค่าบ้างก็มี แต่พี่ก็รักองค์การมาก ทุ่มเททุกอย่างเพื่อองค์การนี้ แค่เป็น
บางทีท่ีรู้สึกไม่ยุติธรรม คนท่ีไม่ท าได้ค าชม ส่วนเราท าแทบตายได้ขึ้นเงินเดือนเท่าเขา มันไม่ยุติธรรม
เลย”เลขานุการ 1 

“บริหารงานไม่เป็นธรรม เช่น งานนี้เป็นงานของอีกคนหนึ่ง แต่เขาท า
ไม่ได้ก็โยนมาให้เราท า เหมือนเขารู้ว่าเราท าได้ เขาก็บอกว่าให้เราท า มันไม่ยุติธรรม แต่ในส่วนของ
การยอมรับของผู้บังคับบัญชาก็ดี เจ้านายไม่ปิดกั้นความคิด มีอะไรพูดกันตรงๆ การส่ือสารภายใน
องค์การดี สามารถส่ังได้ทุกคน รวมถึงการเคารพกันระหว่างคนในองค์การก็ถือว่าดี” เลขานุการ 10 

(2) ปัญหาเรื่องการส่ือสาร โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่ามีปัญหาในเรื่อง
การส่ือสารจากเพื่อนร่วมงาน เพราะการส่ือสารขาดช่วง ท าให้การท างานไม่ราบรื่นไปด้วยดี ดังท่ี
ปรากฏในบทสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 

“มันจะมีเรื่องของการด าเนินงานบางอย่างท่ีเป็นปัญหา คือด้วยความท่ีเรา
จะถูกอคติจากเพื่อนร่วมงานบางคน ท าให้บางทีการท างานมันไม่ต่อเนื่อง เรื่องบางเรื่องก็ไม่แจ้งให้เรา
ทราบ การส่ือสารขาดช่วง ท าให้บางทีเจ้านายเกิดความสับสน แต่สุดท้ายก็แก้ปัญหากันได้ ” 
เลขานุการ 8 
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นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งท่ีกล่าวว่าการด าเนินงานขององค์การ
โดยท่ัวไปมักจะเกิดปัญหาเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อพบปัญหาก็ต้องมาช่วยกันแก้ไข ตามบทสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

“การด าเนินงานขององค์การ มันต้องมีปัญหาอุปสรรคกันบ้าง มันไม่มีใคร
ราบรื่นไปท้ังหมดหรอก มันก็ต้องไปเจาะว่าปัญหาจากเรื่องอะไร ปัญหาจากจุดไหน พี่เช่ือว่า
คนท างานมันต้องมีปัญหาอยู่แล้ว ไม่ได้ราบรื่นท้ังหมด ส่วนมากเจอปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ได้” 
เลขานุการ 5 

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาทางด้านระบบการ
บริหารงานขององค์การ กล่าวคือ มีนโยบายองค์การท่ีดี มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเคารพ
สิทธิของแต่ละคน ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี และมีอ านาจในการส่ังการและ
ตัดสินใจ ตามท่ีปรากฏในตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ถ้าเป็นเรื่องงานของเลขานุการ ด้วยประสบการณ์ ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ 
พี่สามารถคุมทุกคนได้อยู่ พี่มีอ านาจส่ังการพอสมควร ด้วยความท่ีอยู่ใกล้ชิดเจ้านายมากท่ีสุด ทุกคนก็
จะเกรงใจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะส่ังการและมอบหมายอะไรให้คนอื่นท า เขาก็จะท า 100 % อยู่แล้ว 
จะไม่มีการบ่นและเกี่ยงงาน ตัวเจ้านายพี่ก็ไว้ใจและยอมรับพี่มาก ประมาณ 90 % จะมีบ้างท่ีบางที
เราผิดพลาด และเจ้านายก็ไม่ปิดกั้นทางความคิด เสนอได้ทุกเรื่อง เวลาเจ้านายมอบหมายงาน 
เจ้านายจะไม่มาลงรายละเอียดกับพี่ บอกพี่มาแล้วพี่ก็จัดการท้ังหมด พอท าแล้วอาจจะมีบางเรื่องท่ี
ความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย” เลขานุการ 2 

“การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การ ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่าง
ก็ดี พี่คิดว่าการเคารพกันและกัน หรือการยอมรับจากเจ้านาย มันขึ้นอยู่กับการวางตัว ถ้าเราวางตัวดี 
เขาก็จะรู้สึกเคารพและให้เกียรติเรา โดยไม่ต้องไปสร้างอะไรมาก และส าหรับเรื่องการส่ือสารก็ไม่มี
ปัญหา ถึงแม้ว่านายจะไม่ได้เข้าส านักงาน เราก็ส่ือสารกันตลอดเวลา เพราะระยะทางไม่ใช่ปัญหา เรา
แก้ไขได้ ซึ่งในการด าเนินงานจริงๆเจ้านายจะไม่เคยรู้ว่ากว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ มันต้องผ่าน
อะไรมาบ้างเราต้องยากล าบากแค่ไหน เจ้านายก็จะรู้แค่ปลายทางของงานเท่านั้น แต่พี่ก็รับได้ งาน
ของเจ้านายเยอะเกินท่ีจะมาใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้” เลขานุการ 3 

“การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การก็ดี เพราะบริษัทก่อต้ังมา 
45 ปี องค์การมันใหญ่ขึ้น มีแบ่งเป็นแผนกต่างๆซึ่งแต่ละแผนกก็จะมี Job description ต่างกัน
ออกไป ทุกคนก็ด าเนินหน้าท่ีตามโครงสร้างขององค์การ อย่างต าแหน่งของพี่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของเจ้านายท่ีเป็น CEO พี่ก็จะมีอ านาจส่ังการในระดับหนึ่ง เพราะทุกคนย่อมรู้ว่า อะไรท่ีออกมาจาก
ค าพูดของพี่ก็เท่ากับออกมาจากเจ้านายพี่มาแล้ว ซึ่งพี่มองว่าการส่ือสารเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้งาน
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ส าเร็จด้วยดี แม้ว่าบริษัทเป็นองค์การใหญ่ แต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการส่ือสาร เพราะแต่ละแผนกจะวาง 
Job description ไว้ชัดเจน เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองต้องท าอะไร ต้องรายงานตรงถึงใคร 
และต้องส่ือสารผ่านใครบ้าง” เลขานุการ 4 

“พี่ได้รับการยอมรับจากเจ้านายเป็นอย่างดี ถ้าเรื่องการท างานและเรื่อง
ส่วนตัว ก็ได้รับความไว้วางใจท้ังคู่...” เลขานุการ 6 

“การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การ ไม่ว่าจะการส่ือสารใน
องค์การ หรืออื่นๆก็ดี เท่าท่ีผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไร” เลขานุการ 7 

“การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การ รวมถึงนโยบายของ
องค์การก็ดี...” เลขานุการ 9 

เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานของบาง
องค์การก็ไม่มีปัญหาทางด้านระบบการบริหารงาน แต่ในทางตรงกันข้ามบางองค์การก็มีปัญหา
ทางด้านระบบการบริหารงาน ซึ่งปัญหาหลักของระบบการบริหารงาน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงมี 2 
เรื่อง ได้แก่ ปัญหาเรื่องความไม่ยุติรรมในองค์และปัญหาเรื่องการส่ือสารในองค์การ 

4.2.1.7 ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ในปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันว่า งานเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์ รักษาความลับทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
ระดับสูงของตน การยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตามบท
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“....ส าหรับคุณธรรมท่ีเลขานุการทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะเราใกล้
เจ้านายท่ีมีของมีค่าเยอะ กระเป๋า เอกสารส่วนตัว บัญชี ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น เจ้านายจะท า
บัตรเครดิต เราเป็นธุระจัดการให้เจ้านาย เราก็ต้องใช้ความซื่อสัตย์อย่างมาก ไม่เช่นนั้นเราจะท าอะไร
ท่ีไม่ถูกต้อง ทุจริตกับเจ้านายเรา นอกจากนี้ก็ต้องรู้จักเก็บความลับส่วนตัวของเจ้านายให้ได้ด้วย ห้าม
นินทาเจ้านาย” เลขานุการ 1 

“เลขานุการได้พัฒนาเรื่องการยอมรับผู้อื่น การมีส่วนร่วมท้ังจากภายใน
และภายนอก ความรับผิดชอบ โดยเวลาท าอะไรผิดพลาดไปก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ รวมถึงไม่ไป
พูด ไม่ไปเปิดเผยเรื่องของเจ้านายให้ใครทราบ” เลขานุการ 2 

“รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น ถ้าหากวันหนึ่งเราเป็นเจ้านาย และ
มีเลขานุการส่วนบุคคล เราก็จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับท่ีเจ้านายปฏิบัติต่อเรา ถ้าไม่ชอบแบบไหนเรา
ก็จะไม่ท าแบบนั้น” เลขานุการ 3 
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“การท่ีพี่ได้มาท างานเป็นเลขานุการของเจ้าของบริษัท ท าให้พี่รู้ว่าการท า
ธุรกิจทุกอย่างต้องมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผู้บริหารทุกองค์การต้องมี
ส่ิงเหล่านี้ ถ้าธุรกิจใดไม่มีคุณธรรม โอกาสท่ีจะเติบโตต่อไป คงอยู่ได้ไม่นาน ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่มีฐาน
ลูกค้า ภาพลักษณ์ก็เสีย พี่จึงได้รับการปลูกฝังเรื่องทัศนคติเรื่องนี้” เลขานุการ 4 

“งานเลขานุการท่ีท าอยู่ท าให้ยกระดับจิตใจตัวเองไปมากขึ้น อย่างเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความมีเมตตา หรือความมีน้ าใจ มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ตอนเด็กๆที่เรายังมีความใจร้อน 
งานตรงนี้มันท าให้เราเข้าใจส่ิงต่างๆรอบตัวมากขึ้น มีความเข้มแข็งในการท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้สามารถลุล่วงไปได้ แต่ทุกคนท่ีจะอยู่ในงานนี้ พื้นฐานจะต้องเป็นคนมีจิตใจดี และมีความซื่อสัตย์อยู่
ในตัว เป็นส่ิงส าคัญเลย” เลขานุการ 5 

“ปกติแต่เดิมแล้ว พี่ก็ซื่อสัตย์อยู่แล้ว คุณธรรมท่ีพัฒนาเพิ่มขึ้นมา ก็
อาจจะเกี่ยวกับการเห็นอกเห็นใจ เวลาเพื่อนร่วมงานท่ีมีปัญหาก็จะคอยช่วย คอยให้ก าลังใจ คอย
ประสานงานให้กับเขา มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน” เลขานุการ 6 

“งานเลขานุการมันต้องมีความซื่อสัตย์ และการเก็บความลับของเจ้านาย
และองค์การ เพราะเราท างานใกล้ชิดกับเจ้านาย ก็จะมีบางเรื่องท่ีคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ บางทีมันเป็น
ข้อมูลส าคัญท่ีเราไม่สามารถเอาไปพูดต่อได้ ซึ่งเลขานุการจ าเป็นท่ีจะต้องเก็บความลับให้ได้ ” 
เลขานุการ 7 

“งานเลขานุการท าให้เราเป็นคนท่ีเข้าใจความแตกต่างของคน และ
ยอมรับความแตกต่างเหล่านั้นได้ มีความซื่อสัตย์ และรู้จักเก็บความลับของเจ้านาย” เลขานุการ 8 

“เลขานุการมันได้พัฒนาเรื่องความซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย” เลขานุการ 9 
“พัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์ เช่น เจ้านายจะไว้ใจเราให้ถือเงินเป็นแสน 

อ านาจการตัดสินใจในการใช้เงินอยู่ท่ีเรา ท้ังท่ีมันมีส่ิงล่อลวงเยอะ แต่เราก็ไม่อยากไปเอาของเขา แต่มี
กรณีว่าท่ีเจ้านายจะสอนให้เรารักองค์การ แต่ตัวเจ้านายเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้เรา มันก็เกิด
ค าถามว่าแล้วมันจะผิดไหมท่ีเราจะท าบ้าง มันเลยเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้” เลขานุการ 10 

ส าหรับปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นได้ว่างานเลขานุการ
ส่วนบุคคลเป็นงานหนึ่งซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการ
พัฒนาเรื่องนี้ยังส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานท่ีดีมากขึ้นด้วย 

4.2.2 การระบุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful 
Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

หลังจากท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 คน เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ตามการทบทวน
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วรรณกรรมในบทท่ี 2 ผู้วิจัยได้ให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนระบุว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีส าคัญและส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 
คน พบว่ายังคงมีปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากท่ีผู้วิ จัยได้ท าการศึกษาและสรุปในบททบทวน
วรรณกรรม โดยปัจจัยอื่นๆท่ีค้นพบเพิ่มเติม ได้แก่ 

(1)  ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) 
 ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากท่ีส่งผล

ต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของเลขานุการส่วนบุคคล โดยถือเป็นปัจจัยอันดับต้นท่ีเลขานุการ
ผู้บริหารหลายคนนึกถึง ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 8 ใน 10 คน ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารจะเกิดความ รู้สึกมี
คุณค่าในการท างาน (Meaningful Work) ได้ ก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้านาย มีการดูแล
ลูกน้องเป็นอย่างดี มีความเมตตา เห็นคุณค่าในการท างาน คอยช่ืนชม ยกย่องและให้เกียรติ
เลขานุการส่วนบุคคลของตนอยู่เสมอ ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ต่อไปนี้ 

“เจ้านายมีส่วนส าคัญมาก เป็นหัวใจหลัก ถ้าไม่ดูแลเรา ไม่มีความเมตตาต่อ
เรา ปฏิบัติต่อเราเป็นลูกจ้าง กดขี่ข่มเหง เอาเงินฟาดหัว พี่ก็จบ ไม่ท างานเลขานุการแล้ว... ” 
เลขานุการ 1  

“มีความผูกพันท่ีดีกับเจ้านาย ท่านไม่ได้คิดว่าเราเป็นลูกน้อง แต่อยู่กันแบบ
ญาติ ดูแลและให้เกียรติพี่เป็นอย่างดี มีการชวนพี่มาท างานเป็นเลขานุการ แสดงว่าท่านก็เห็นคุณค่า
ของเราเหมือนกัน เราไม่ได้สมัครงาน แต่เขาเรียกมาท างาน” เลขานุการ 2 

“ปัจจัยเรื่องเจ้านายส าคัญ พี่โชคดีต้ังแต่พี่ท างานมา เจ้านายของพี่น่ารักทุก
คน และเราก็ได้เรียนรู้การท างานของเจ้านายแต่ละคน เพราะแต่ละคนก็จะมีมุมมองการคิด ลักษณะ
การท างานต่างกันไป .....ทั้งเจ้านายและคนท่ีเป็นเลขานุการต้องมีเคมีท่ีเข้ากันให้ได้ ไม่เช่นนั้นเจ้านาย
ก็จะดูแลเราเหมือนเราเป็นแค่เสมียน .....เพราะฉะนั้นต่อให้รักงานนี้แค่ไหน แต่ถ้าเจ้านายไม่มีเคมีตรง
กับเรา ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้” เลขานุการ 3 

“เจ้านายมีส่วนมาก เพราะถ้าเจ้านายไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท า
ธุรกิจ มีมุมมองทัศนคติไม่ดี ก็คงน าพาไปในส่ิงท่ีไม่ดี ผู้บริหารกับเลขานุการ เวลาท างานร่วมกัน ก็ต้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส าหรับพี่มีจุดยืนของตัวเอง พี่เป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเอง ถ้าเจ้านายพี่มี
จุดยืนไม่เหมือนกับพี่ ก็คงท างานร่วมกันไม่ได้ ความคิด มุมมอง ทัศนคติ ของท้ัง 2 ฝ่ายต้องไปในทาง
เดียวกัน” เลขานุการ 4  
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“เจ้านายท่ีเราท างานให้ เรารู้สึกได้เรียนรู้จากเจ้านายของเรา เพราะเจ้านายมี
ความสามารถ เก่ง เหมือนเจ้านายก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างหนึ่ง ท าให้เราคิดว่าโชคดีท่ีเราได้
ท างานกับเขา” เลขานุการ 7 

“เรารักเจ้านายของเรามาก เจ้านายของเราท าให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าเสมอ คือ
เจ้านายจะยกย่อง ให้เกียรติ ช่ืนชมเราบ่อยๆ ท าให้เรารู้สึกว่าเรามีความส าคัญ แม้ว่าจะมีปัญหา
เกิดขึ้นเจ้านายก็เลือกท่ีจะเช่ือใจเราและให้ก าลังใจเรา เจ้านายจะดูแลเรา เป็นห่วงเราท้ังร่างกายและ
จิตใจเสมอ เหมือนเป็นแม่อีกคน เราจึงรู้สึกอบอุ่นมาก” เลขานุการ 8 

“ถ้าเจ้านายมีความเมตตา เอ็นดู ช่วยเหลือเรา และเราสามารถท างานได้
ถูกใจเจ้านาย ท าให้เขาพอใจในการท างานของเรา เราก็มี ความสุขท่ีจะท างานนี้อยู่ เลขานุการมี
บทบาทส าคัญต่อเจ้านายมากเพราะถ้าเจ้านายไม่มีต าแหน่งเลขานุการมาช่วยงาน เจ้านายก็จะท างาน
ล าบาก สมมติวันหนึ่งถ้าเราลาออกเขาก็ต้องหาคนมาท าแทนอยู่ดี” เลขานุการ 9 

“คิดว่าคุณค่าในงานเกิดขึ้นจากการได้รับค าชมจากการท างานหรือผลงานท่ี
ส าเร็จ ก็คือการได้รับการยอมรับ ค าช่ืนชมจากเจ้านาย...” เลขานุการ 10 

(2)  ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ท่ีกล่าวว่าปัจจัยทางด้านความสมดุล

ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวมีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) ของ
การเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การท างานเลขานุการส่วนบุคคล เป็นงานท่ี
ท างานไม่เป็นเวลาท่ีแน่นอน จึงอาจท าให้มีผลต่อเรื่องการไม่สามารถจัดการเวลาระหว่างเวลาพักผ่อน
ส่วนตัวและเวลาท างานได้ ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“คนท่ีท างานเลขานุการส่วนบุคคลต้องท าความเข้าใจของคนในครอบครัว 
ต้องท าความตกลงกับครอบครัวให้ได้ว่างานเลขานุการบางทีมันเสร็จไม่เป็นเวลา เช่น บางทีเจ้านาย
เราอาจจะให้ช่วยงานถึง 3 ทุ่ม ครอบครัวก็ต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นเราต้องให้เกิดความสมดุลระหว่าง
เรื่องงานกับเรื่องครอบครัว” เลขานุการ 3 

(3)  ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานของงาน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อ

การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งมีให้ข้อมูล 5 
คน ท่ีมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าความก้าวหน้าของงานเลขานุการส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อการรับรู้
คุณค่าในงาน แม้ว่าความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงานเลขานุการส่วนบุคคล (Career path) จะ
เติบโตได้ไม่มาก แต่ก็ยังสามารถเติบโตได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเวลา หรืออาจจะใช้แนวทางอื่นแทน เช่น 
การเปล่ียนสายงาน การเปล่ียนไปท างานในองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเปล่ียนไปท างานให้กับ
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ผู้บริหารท่ีมีระดับท่ีสูงขึ้นและมี ช่ือเสียงในวงการธุรกิจมากขึ้น เป็นต้น ท้ังนี้องค์การก็ควรให้
ความส าคัญกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลเช่นกัน โดยควรส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของ
งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบให้ท ามากขึ้น การให้เงินเดือนท่ีเพิ่มขึ้นตาม
อายุงาน เป็นต้น ตามท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “ต าแหน่งหน้าท่ีในองค์การ งานเลขานุการมันมีหลายระดับ มันสามารถไต่
ระดับไปได้เรื่อยๆ ยิ่งสูงก็ยิ่งมีคุณค่าในองค์การมากขึ้น มันแล้วแต่ละองค์การด้วย ในประเทศเรามัน
ไม่เหมือนกัน แต่พี่โชคดีท่ีได้อยู่ในองค์การท่ีดี มีสังคมท่ีดี แล้วพี่มีความสุข นี่ก็ถือเป็นเรื่องโชคดีใน
ชีวิต เพราะรู้สึกว่าต าแหน่งงานท่ีเราไต่ไปได้เรื่อยๆในตอนนี้ มันมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับของคนใน
องค์การ...” เลขานุการ 5  

 “ความก้าวหน้าของงาน ทุกวันนี้คิดว่าพี่ได้ส่ังสมประสบการณ์มานานกว่า 
30 ปี พี่เริ่มจากระดับเจ้าหน้าท่ีธรรมดามาเป็นเลขานุการผู้บริหาร จนกระท่ังสอนงานคนอื่นได้ พี่ก็ถือ
ว่าชีวิตพี่มีการพัฒนาและประสบความส าเร็จมาเรื่อยๆ พี่คิดว่านี่ก็คือคุณค่า ชีวิตพี่เรียกว่าโตไป
พร้อมๆกับงานอาชีพนี้เลย” เลขานุการ 1 

 “ต าแหน่งของเลขานุการมันอาจจะตันเร็วก็จริง แต่ว่าเราดูความก้าวหน้า
ของต าแหน่งงานจากอย่างอื่นได้ เช่น ความรับผิดชอบของเราท่ีมากขึ้น การเปล่ียนไปท างานใน
องค์การท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือท างานกับเจ้านายท่ีเป็นท่ียอมรับมีช่ือเสียงในวงการธุรกิจ รวมถึง
เงินเดือนต่างๆท่ีเพิ่มข้ึนตามอายุงานของเรา” เลขานุการ 7 

 “ความก้าวหน้าในสายงานก็ส าคัญ ถ้างานนี้มันโตไปได้มากกว่านี้ คนก็อยาก
ท างานต าแหน่งนี้มากขึ้น” เลขานุการ 2  

 “เรื่องความก้าวหน้า งานเลขานุการมันมีการเติบโตในสายงานของมัน แต่มัน
ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็ว ต้องอดทน เพราะต้องใช้เวลา แต่ถึงแม้จะก้าวหน้า มันก็ไม่ได้ก้าวหน้าได้มาก” 
เลขานุการ 3 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปปัจจัยท่ีส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 
(Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 คน ดัง
แสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 
 
การระบุปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) ของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคล 

                  
                 ผู้ให้ข้อมูล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การรับรู้คุณค่าที่อยู่ในงาน 

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสว่นบุคคลของ 
ผู้บริหารระดับสูง 

ความถ่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ
ภายใน 

√ √ √ √ √  √    6 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
ค่าตอบแทน 

√       √  √ 3 

3. ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน √   √ √      3 
4. ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ 

 กับบุคลากรในองค์การ 
     √    √ 2 

5. ปัจจัยทางด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

√      √  √  3 

6. ปัจจัยทางด้านระบบการ
บริหารงานขององค์การ 

    √      1 

7. ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

√  √      √  3 

8.ปัจจัยทางด้านผู้บริหาร    
   ระดับสูง (เจ้านาย) 

√ √ √ √   √ √ √ √ 8 

9.ปัจจัยทางด้านความสมดุล 
  ระหว่างการท างานและชีวิต 
   ส่วนตัว 

  √        1 

10.ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้า 
    และความมั่นคงในงาน 

√ √ √  √  √    5 

 
จากตารางข้างต้น (ตารางท่ี 4.12) จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญท่ีได้รับการระบุจาก

ผู้ให้ข้อมูลว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคลสามารถเรียงล าดับตามปัจจัยท่ีถูกระบุจากข้อให้ข้อมูลจ านวนมากท่ีสุดไป
น้อยท่ีสุด ได้ดังนี้  
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อันดับท่ี 1 คือ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ซึ่งได้รับการระบุจาก
ผู้ให้ข้อมูลถึง 8 ใน 10 คน  

อันดับท่ี 2 คือ ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน ซึ่งได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูลถึง 
6 ใน 10 คน  

อับดับท่ี 3 คือ ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ซึ่งได้รับการ
ระบุจากผู้ให้ข้อมูลถึง 5 ใน 10 คน  

อันดับท่ี 4 คือ ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
ค่าตอบแทน ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งแต่ละปัจจัยดังกล่าวได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูล 3 คน  

อันดับท่ี 5 คือ ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้รับการ
ระบุจากผู้ให้ข้อมูล 2 คน 

และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ และ
ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งแต่ละปัจจัยได้รับการระบุจากผู้ให้
ข้อมูล 1 คน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful 
Work) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทท่ี 2 นั้น ทุกปัจจัยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่
ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลเช่นกัน และยังไม่เคยมี
การค้นพบมาก่อน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ปัจจัยทางด้านความสมดุล
ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว และปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ซึ่งปัจจัย
ส าคัญท่ีได้รับการระบุถึงจากผู้ให้ข้อมูลบ่อยกว่าปัจจัยอื่นๆ คือ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง 
(เจ้านาย) ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน และปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ตามล าดับ    

  
4.3 สภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลที่กระทบต่อการรับรู้คุณค่าที่อยู่ใน
งาน (Meaningful Work) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 10 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเป็นปัญหาของ

การท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ท า
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ให้เกิดการค้นพบปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเป็น 5 หมวดหลัก รวมท้ังหมด 9 ประเด็นปัญหา ดังนี้  

 
4.3.1 ปัญหาภายในตนเอง 

ปัญหาภายในตนเอง เป็นปัญหาระดับบุคคล กล่าวคือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากตัว
บุคคลผู้ปฏิบัติงานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งประเด็นปัญหาระดับบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ี
อยู่ในงาน แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

(1) การขาดแรงจูงใจภายใน 
 การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลท างานโดยไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ไม่ได้ชอบ

งานท่ีท า รู้สึกว่างานท่ีท าไม่ตรงกับตัวเอง และไม่อยากท างานเลขานุการส่วนบุคคล เป็นปัญหาท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของตัวเอง ซึ่งในประเด็นนี้มีผู้ให้ข้อมูลบางส่วนท่ีแสดงความเห็นไว้ ใน
บทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “ไม่มีใจรักในการท างานเป็นเลขานุการ อยู่ท่ีมุมมองของคน แม้ว่าพี่จะไม่ได้
ชอบงานเลขานุการ แต่พี่ก็ไม่ได้มองว่างานนี้แย่ จึงยังท างานนี้ได้อยู่” เลขานุการ 2 

 “การท่ีคนท างานแบบไม่มีแรงจูงใจ ตราบใดท่ีเรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง ไม่ชอบ 
แล้วยังดันทุรังท ามันต่อไป ถ้าเราท าอะไรเพื่อฆ่าเวลาไปวันๆ รอท างานใหม่ ท างานเพื่อให้ได้เงินเดือน
ไปเรื่อยๆ มันก็ขัดขวางอนาคตของเราท่ีจะเติบโตไปในสายงานนั้นๆ” เลขานุการ 4 

(2) การปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล 
 เลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงท่ีปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานและคุณสมบัติของเลขานุการส่วนบุคคลท่ีดี ท้ังการวางตัว การแสดงออกทางทัศนคติ 
และการประพฤติตัวให้มีเกียรติและมีคุณค่า ย่อมเป็นการบั่นทอนเกียรติและลดคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคล  ดังบทสัมภาษณ์นี้  

 “....คนท างานเป็นเลขานุการต้องมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ อะไรไม่รู้ก็ต้องพยายาม
ค้นหามาให้รู้จนได้ ต้องไม่หยุดนิ่ง คนท่ีไม่สามารถข้ามผ่านจุดนี้ หรือล้มเหลวในหน้าท่ีการงาน
เลขานุการ คือคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน เช่น สะเพร่า ไม่รอบคอบ เก็บความลับไม่ได้ ไม่มีความ
ซื่อสัตย์ ยึดถือเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก เราต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะหลายๆอย่างมันเป็นความลับของ
องค์การ เรารู้เราก็ไม่สามารถจะไปนั่งพูดคุย เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ ไม่ใช่หน้าท่ี เพราะเรามีหน้าท่ีดู 
จดจ า พิจารณา และคอย support ข้อมูลการบริหารงานของเจ้านายให้ดีท่ีสุด และคอยช่วยเหลือใน
การประสานงานออกไป ต้ังแต่ระดับบนจนระดับล่างให้มันราบรื่นท่ีสุด” เลขานุการ 5 
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 “การวางตัวที่ไม่เหมาะสมของเลขานุการ เป็นเรื่องอีโก้ของแต่ละคน เพราะ
เลขานุการท างานใกล้ชิดกับเจ้านายมากท่ีสุด บางคนก็จะคิดว่าเขามีอภิ สิทธิ์เหนือคนอื่น ถ้าเจอคน
ประเภทอีโก้สูง และวางตัวเหนือคนอื่น คนแผนกอื่นเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราก็ได้ มันดูไม่เท่าเทียม
กัน เหมือนท่ีเขาว่ากันว่า “เลขาก็เหมือนเลียขา”สมัยนี้ก็คงไม่มีแล้ว คงใช้วิธีนี้กับเจ้านายสมัยนี้ไม่ได้ 
ยกเว้นเจ้านายจะเจ้าชู้” เลขานุการ 7 

4.3.2 ปัญหาจากภายในองค์การ 
ปัญหาภายในองค์การ เป็นปัญหาในระดับองค์การ กล่าวคือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จากส่ิงท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์การ ซึ่งประเด็นปัญหาภายในองค์การท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งาน แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

(1) เพื่อนร่วมงานในองค์การ 
 การมีเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจกัน ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ไม่มี

ความจริงใจ และมีปัญหาต่อกัน  จะท าให้มีความล าบากในการท างาน เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ความส าเร็จ และก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่มีความสุข กลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าท่ีอยู่ในงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูล 2 คน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีกระทบต่อการรับรู้
คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลคือเพื่อนร่วมงานในองค์การ ดังท่ีปรากฏในบท
สัมภาษณ์ ดังนี้  

“ถ้าลูกน้องไม่เข้าใจพี่ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่จริงใจ งานมันก็มีอุปสรรค ไม่
ส าเร็จ เจ้านายก็จะต่อว่าและเจ้านายเรายังเสียหน้าด้วย” เลขานุการ 1 

“ถ้ามีเพื่อนร่วมงานดี ไม่มีปัญหา ไม่ใส่ร้ายกัน มันจะท าให้เรารู้สึกมีความสุข
ในการท างานมากขึ้น” เลขานุการ 8 

(2) องค์การไม่ได้ให้ความส าคัญกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล 
 ในบางองค์การอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับงานต าแหน่งเลขานุการส่วน

บุคคล โดยไม่ได้สร้างการตระหนักรู้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลมีส่วน ช่วยเหลือองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี และรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ต่อองค์การ  
จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ เกิดความรู้สึกไม่รับรู้คุณค่าในการท างานได้  ดังบทสัมภาษณ์ 
ต่อไปนี้ 

 “องค์การไม่ได้ให้ความส าคัญกับต าแหน่งนี้ มันก็ท าให้จิตใจของคนท่ีท างาน
ในต าแหน่งเลขานุการรู้สึกไม่ดีไปด้วย” เลขานุการ 5 
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 “ถ้ามองด้านองค์การ.....งานเลขานุการไม่ได้ช่วยในการเพิ่มรายได้ และก็
ไม่ได้ช่วยในการลดต้นทุนขององค์การ จึงรู้สึกว่าถ้าไม่มีเลขานุการก็น่าจะให้ คนอื่นท าแทนได้” 
เลขานุการ6 

4.3.3 ปัญหาเก่ียวกับผู้บริหารระดับสูงของตนเอง 
 ปัญหาเกี่ ยวกับ ผู้บริหารระ ดับสูงของตนเอง เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

ผู้บังคับบัญชาของเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงท่ีกระทบต่อการ
รับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานมี 2 ประเด็น ดังนี้  

 (1) การมอบหมายงานของผู้บริหารระดับสูง 
เมื่อใดก็ตามท่ีผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มอบหมายงานส าคัญให้เลขานุการส่วน

บุคคลท า หรือมอบหมายงานท่ีง่ายหรือน้อยเกินไป เลขานุการย่อมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในการ
ท างานให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือองค์การ อย่างเช่น การมีเทคโนโลยีเข้ามาท าให้ผู้บริหารท างานได้
เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเลขานุการส่วนบุคคล เป็นต้น ตามบทสัมภาษณ์ท่ีผู้ให้ข้อมูล 3 คนได้กล่าวไว้  
ดังนี้ 

“ถ้าเจ้านายไม่มอบหมายงานให้เราท าเมื่อไร หรือไม่ต้องการให้เราไป
ช่วยงานเขา เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่า อย่างเช่นการท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ท า
ให้เจ้านายเราท างานสะดวกขึ้น อย่างสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรท่ีทันสมัย เจ้านายก็จะให้เลขานุการ
จดประชุมแทนเขา หรือเขาพูดให้เราจดตาม เราก็แปลภาษาและพิมพ์มาให้ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีมัน
ก้าวล้ ามากขึ้น เจ้านายก็สามารถจดบันทึกเอง พิมพ์อีเมลล์เองได้ เจ้านายส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือเองได้ ไม่ต้องการคนมาส่งแฟกซ์เหมือนสมัยก่อน เหมือนกับว่าเจ้านายสามารถ
บริหารงานเองโดยไม่จ าเป็นต้องมีเลขานุการส่วนบุคคลมาช่วยก็ได้” เลขานุการ  3 

“ตัวเจ้านายเอง เขามอบหมายงานให้เราเยอะหรือหลากหลายมากน้อย
เพียงใด บางทีเจ้านายให้งานเลขานุการน้อย ในขณะท่ีแผนกอื่นต้องท างานเยอะ แล้วแผนกอื่นเขา
เห็นว่าวันๆเราไม่ได้ท าอะไร เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้ว่าท าไมท างานน้อย ไม่เท่าเทียมกัน” เลขานุการ 7 

“งานท่ีเราท าเป็นงานเล็กๆน้อยๆ เช่น งานเอกสาร การจดคิว มันดูไม่ได้ท้า
ทายความสามารถ” เลขานุการ 10 

 (2) การไม่ได้รับค าช่ืนชมและยกย่องจากผู้บริหารระดับสูง 
การท่ีผู้บริหารระดับสูงไม่ให้เกียรติ ไม่ได้ให้การยกย่องช่ืนชมเลขานุการส่วน

บุคคลซึ่งเป็นผู้ท่ีท างานทุกอย่างเพื่อผู้บริหารระดับสูงนั้น อาจท าให้เลขานุการเกิดความรู้สึกน้อยใจ 
และไม่เห็นคุณค่าในการท างานของตนเอง เพราะการได้รับค าช่ืนชมจากผู้บังคับบัญชา ถือเป็นการให้
รางวัลหรือการเสริมแรงท่ีดีส าหรับงานเลขานุการส่วนบุคคล 
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“งานท่ีเราท า ท าเพื่อคนคนเดียว มันก็เลยไม่ได้รู้สึก ว่าเราท าอะไรส าเร็จค า
ชมมันไปอยู่ท่ีเจ้านาย” เลขานุการ 10  

4.3.4 ปัญหาจากสังคมภายนอก 
 ปัญหาจากสังคมภายนอก เป็นปัญหาระดับสังคม กล่าวคือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จากบุคคลหรือสังคมภายนอก ซึ่งประเด็นปัญหาจากสังคมภายนอกท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งานมี 2 ประเด็น ดังนี้  

 (1) การมีทัศนคติต่องานที่ไม่ดีจากคนภายนอก  
  ปัญหาท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลอีก

อย่างหนึ่ง คือการท่ีสังคมหรือคนภายนอกมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานเลขานุการส่วนบุคคล โดยมีอคติ
บางอย่างต่องาน และไม่ได้ให้ความเคารพกับต าแหน่งงานนี้ ดังท่ีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ได้กล่าวไว้ในบท
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  “การไม่ได้รับการยอมรับในต าแหน่งงาน คนภายนอกไม่ให้เกียรติ ไม่ให้
ความเคารพ ดูถูกในอาชีพของเลขานุการ” เลขานุการ 8    

  “บางทีคนภายนอกมักมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงท่ีเราท า เช่น มองว่าเราใกล้ชิด
เจ้านาย หาว่าเราตามประจบเจ้านาย เอาเราไปนินทา พูดจาไม่ดี มีคนบอกมาเหมือนกัน ซึ่งเราไม่ได้
ใส่ใจใครมาก แต่มันก็เป็นเรื่องท่ีไม่ดีท่ีไม่ควรเกิดขึ้นเท่าไร เราแค่ท าหน้าท่ีของเรา คือต้องท างาน
ใกล้ชิดเจ้านาย คนภายนอกบางคนก็ยังเข้าใจผิดว่าเราคอยเอาใจเจ้านายอยู่” เลขานุการ 9 

 (2) การมีอคติเร่ืองเพศของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการส่วนบุคคล 
เรื่องเพศ ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งส าหรับงานอาชีพเลขานุการส่วนบุคคล 

เพราะสังคมในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังคงมีอคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ กล่าวคือการท่ีเลขานุการส่วน
บุคคลท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงท่ีเพศต่างกัน อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกคิดว่าเป็นส่ิงท่ี
ไม่เหมาะสม เกิดความเข้าใจผิด และท าให้ภาพลักษณ์ในการท างานเสียได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ในการท างาน ตามบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“เรื่องเพศส าคัญต่อการรับรู้คุณค่า บางทีถ้าเลขานุการเป็นผู้ชายไปไหนกับ
เจ้านายก็ไม่น่าเกลียด ออกงานคู่กันได้ นั่งรถคันเดียวกันไปเลยก็ได้ แต่ผู้หญิงไม่สามารถท าอย่างนั้นได้ 
แล้วแต่องค์การ บางองค์การก็ไม่ชอบให้เป็นแบบนั้น หรือคนภายนอกอาจจะดูไม่ดี คือเสียท้ังคู่ บาง
องค์การท่ีเป็นต่างชาติหรือองค์การสมัยใหม่เขาก็มองเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหา” เลขานุการ 5 

4.3.5 ปัญหาเร่ืองความก้าวหน้าและความม่ันคง 
 ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคง เป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับงานอาชีพ

เลขานุการส่วนบุคคลในเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงาน (Career path) เนื่องจากการ
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เติบโตของสายงานเลขานุการส่วนบุคคลนั้น ค่อนข้างเติบโตได้น้อย ท าให้ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้
ความสามารถของตนเองและไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งปัญหานี้กระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งานค่อนข้างมาก เพราะท าให้เลขานุการส่วนบุคคลหลายคนเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากท างาน
เลขานุการส่วนบุคคลอีกต่อไป 

 “เนื่องจากการเติบโตของงานนี้ค่อนข้างยากมากและการท างานเลขานุการไม่ได้
มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี รู้สึกว่าตนมีศักยภาพมากกว่านี้” เลขานุการ 6 

 “การเติบโตตามสายงาน ต าแหน่งเลขานุการมันตัน ไม่โต ท าให้เราไม่อยาก
ท างานนี้ต่อไป เพราะท าไปก็ไม่ก้าวหน้า” เลขานุการ 8 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลตาม
ประเด็นต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นอุปสรรคท่ีท าให้เลขานุการส่วนบุคคลไม่รับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่
ในงาน (Meaningful Work) โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้น มีสาเหตุท้ังจากตัวเอง สังคม 
องค์การ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการตระหนักถึง เพื่อน าไปพัฒนาแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินงานของงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีจะสามารถเสริมสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าท่ี
อยู่ในงาน (Meaningful Work) และเพิ่มแรงจูงใจท่ีดีในการท างานได้ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล” เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งาน (Meaningful Work) และระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ตลอดจน
ศึกษาสภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งาน (Meaningful Work) ท้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) 
ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์การ โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลต้องเป็นพนักงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง และท าการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  โดยใช้ค าถาม
ท่ีพัฒนาตามโครงสร้างค าถามของแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory (WAMI) ของ 
Michael F. Steger (2012) ซึ่งผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว จะน ามาใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ต่อไป โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีการอิ่มตัว
ของข้อมูล (Data saturation) ในผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 10 ผู้วิจัยจึงยุติการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้   

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้

ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา  ซึ่งจากการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการสัมภาษณ์ ในบทท่ี 4 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 
ประเด็น ดังนี้ 

 
5.1.1 การรับรู้คุณค่าที่อยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล (Meaningful 

Work)  
ในการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็น เลขานุการส่วนบุคคล 

(Meaningful Work) พบว่าในภาพรวมเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของตนเองอยู่ใน
ระดับท่ีสูง นั่นคือเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียจากการประเมินในข้อค าถามท่ี 1 “ฉันค้นพบว่าอาชีพ



102 

 

 

ของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย” ของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด พบว่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.10 คะแนน 
หรืออยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและจริงแน่นอน (ช่วง 4-5 คะแนน) แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกต
ของผู้วิจัยพบว่า แม้คะแนนเฉล่ียโดยรวมในการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็น เลขานุการส่วน
บุคคลจะอยู่ในระดับสูง แต่หากพิจารณาโดยแบ่งกลุ่มเลขานุการส่วนบุคคลตามอายุงานของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคล เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีอายุงานของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลมากกว่า 10 ปี จ านวน 5 คน และเลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีอายุงานของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 5 คน จะพบได้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีอายุงานของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลมากกว่า 10 ปี จะมีคะแนนของการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานอยู่ในระดับสูงมาก นั่น
คือมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 คะแนน ในขณะท่ีเลขานุการส่วนบุคคลท่ีมีอายุงานของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลน้อยกว่า 10 ปี จะมีคะแนนของการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
นั่นคือมีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.40 คะแนน เพราะฉะนั้นอายุงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลก็มี
ส่วนท าให้การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานมีระดับท่ีแตกต่างกัน 

ท้ังนี้จากคะแนนเฉล่ียของข้อค าถามแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่
ในงานจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory (WAMI) นั้น สามารถแยกระดับ
คะแนนออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับคะแนนสูง ระดับคะแนนปานกลางถึงค่อนข้างสูง และระดับ
คะแนนค่อนข้างต่ า  ซึ่งสามารถจัดกลุ่มประเด็นค าถามตามระดับคะแนนความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1 

 
การจัดกลุ่มประเด็นค าถามตามระดับคะแนนความคิดเห็นจากแบบประเมิน The Work and 
Meaning Inventory (WAMI) 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็น 

ประเด็นค าถาม คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับคะแนนสูง   
(คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 

4-5 คะแนน) 

ค าถามท่ี 9 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว 

ค าถามท่ี 7 งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

ค าถามท่ี 5 ฉันรู้ดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้งานของฉันมี
ความหมาย 

ค าถามท่ี 4 ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมายต่อชีวิต
ของฉันอย่างไร 

4.60 

4.40 

4.30 

 

4.10 
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ตารางท่ี 5.1 
 
การจัดกลุ่มประเด็นค าถามตามระดับคะแนนความคิดเห็นจากแบบประเมิน The Work and 
Meaning Inventory (WAMI) (ต่อ) 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็น 

ประเด็นค าถาม คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับคะแนนปานกลางถึง
ค่อนข้างสูง  

(คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 
3–4 คะแนน) 

ค าถามท่ี 8 ฉันค้นพบงานท่ีมีเป้าหมายท่ีฉันต้องการ 

ค าถามท่ี 6 ฉันรู้ว่างานของฉันสร้างความแตกต่างในด้าน
ท่ีดีให้กับโลกนี้ 

ค าถามท่ี 10 งานท่ีฉันท าสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ใหญ่กว่าเดิม 

ค าถามท่ี 2 ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงานท่ีเอื้อต่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน 

3.90 

3.60 

 

3.60 

 

3.50 

ระดับคะแนนค่อนข้างต่ า  
(คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 

2–3 คะแนน) 

ค าถามท่ี 3 งานของฉันไมไ่ด้แตกต่างจากงานอื่นๆ 2.10 

 

 
ส าหรับประเด็นค าถามท่ีมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง หรืออยู่ในช่วง

ระดับค่อนข้างจริงและจริงแน่นอน (อยู่ในช่วง 4-5 คะแนน) ได้แก่ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ถึง
คุณค่าว่างานมีความหมายต่อชีวิตของตนเอง  การรับรู้ถึงส่ิงท่ีท าให้งานเลขานุการส่วนบุคคลมี
ความหมาย การรับรู้ถึงคุณค่าของงานในการช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น และการรับรู้ถึงคุณค่าของ
งานในการช่วยให้เข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว ซึ่งจะเห็นว่าประเด็นค าถามท่ีมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูงนี้ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าของความเข้าใจในส่ิงต่างๆท่ีเกิด
ขึ้นกับตัวเอง เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ ท้ังความเข้าใจในแง่บวกและใน
แง่ลบ เพราะการท างานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้เกิดภาพสะท้อนความคิดของตัวเองออกมาและ
มองเห็นทัศนคติ (Self-concept) ของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส่วนประเด็นค าถามท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในช่วงระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง หรือ
อยู่ในช่วงระดับท้ังจริงและไม่จริงและค่อนข้างจริง (อยู่ในช่วง 3-4 คะแนน)  ได้แก่ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 
การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของเลขานุการส่วนบุคคล การรับรู้ถึงคุณค่าของงานใน
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การสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ การรับรู้ถึงคุณค่าของงานในการท าให้ค้นพบเป้าหมายท่ี
ต้องการได้ และการรับรู้ถึงคุณค่าของงานในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิม ซึ่งจะเห็น
ว่าประเด็นค าถามท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในช่วงระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่มักจะเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าของความก้าวหน้าของงานและการมองหาเป้าหมายในอนาคตจาก
การท างาน เพราะโดยเฉล่ียแล้วเลขานุการส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่างานของตนไม่ได้เอื้อต่อ
ความก้าวหน้าเท่าท่ีควร หรือไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีคาดหวังของตนเองได้เป็นอย่างดี 
รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมส าหรับการท างานเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลนั้นก็ยังไม่ค่อยสร้างประโยชน์ท่ีดีในวงกว้างมากนัก 

นอกจากนี้ประเด็นค าถามท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างต่ า  หรืออยู่
ในช่วงระดับค่อนข้างไม่จริงกับท้ังจริงและไม่จริง (อยู่ในช่วง 2-3 คะแนน) นั้น พบว่ามีเพียง 1 
ประเด็น คือประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ กล่าวคือเลขานุการส่วน
บุคคลมีความคิดเห็นว่างานของตนค่อนข้างมีความแตกต่างจากงานอื่นๆค่อนข้างสูง ซึ่งมีท้ังความ
คิดเห็นท้ังในแง่ท่ีดีและไม่ดี  

  ท้ังนี้ตามท่ีผู้วิจัยได้ท าการสรุปการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลในบทท่ี 4  ซึ่งใช้การ
อธิบายผลการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างค าถามของแบบประเมิน The Work and Meaning 
Inventory (WAMI)  ท าให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีการรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุส่วนบุคคลท่ีมีต่อการ
ท างานของตน โดยผู้วิจัยท าการสรุปเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคล (Meaningful Work) ได้ดังนี้ 

5.1.1.1 การรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายของงานเลขานุการส่วนบุคคล 
 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 

(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 1  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าและ
ความหมายของงานเลขานุการส่วนบุคคลโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและจริงแน่นอน (อยู่
ในช่วง 4 – 5 คะแนน)  

ท้ังนี้การรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายของงานเลขานุการส่วนบุคคล เกิด
ขึ้นมาจากการท่ีเลขานุการส่วนบุคคลมีความภูมิ ใจในงานของตน เนื่องจากได้รับเกียรติและความ
ไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ให้ท าหน้าท่ีในการดูแลจัดการท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานบริหาร
องค์การ ซึ่งงานส่วนใหญ่ท่ีได้รับมอบหมายล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีส าคัญหรือเป็นความลับของผู้บริหาร
ระดับสูงหรือองค์การ ท้ังนี้ต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลถือว่ามีความส าคัญต่อผู้บริหารระดับสูง
ค่อนข้างมาก เพราะเลขานุการส่วนบุคคลจะท าหน้าท่ีช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆของผู้บริหาร
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ระดับสูงให้เกิดความราบรื่น และท างานทุกอย่างเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกผู้บริหารระดับสูง เป็น
ศูนย์กลางคอยประสานให้งานเดินหน้าไปได้ และยังเป็นสมองช่วยคิด ตรวจสอบ กล่ันกรอง จดจ า 
และคอยเตือนผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ซึ่งการมีโอกาสได้ท างานใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูง นอกจากจะ
ท าให้ได้ประสบการณ์การท างานท่ีหาได้ยากแล้ว ยังท าให้ได้เรียนรู้ มุมมองและทัศนคติจากผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างใกล้ชิด เลขานุการส่วนบุคคลจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูง  

 ในทางกลับกันสาเหตุของการท่ีเลขานุการส่วนบุคคลไม่รับรู้ถึงคุณค่าและ
ความหมายของงานนั้น สาเหตุมาจากงานของเลขานุการส่วนบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ท าอาจจะ
เป็นงานท่ีไม่ได้มีส าคัญต่อผู้บริหารระดับสูงหรือองค์การ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ของ
องค์การ งานท่ีท ามีลักษณะง่าย เพียงท าตามค าส่ังของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จึงท าให้รู้สึกว่างานท่ี
ท าไม่มีความท้าทาย (Challenge job) และไม่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะเป็นงานไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความคิด ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานมากนัก   
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ภาพที่ 5.1 การรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายของงานเลขานุการส่วนบุคคล, โดย ผู้วิจัย 
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5.1.1.2 การรับรู้ถึงคุณค่าที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของงานเลขานุการ
ส่วนบุคคล 

 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 
(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเอื้อต่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตของงานเลขานุการส่วนบุคคลโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับปานกลาง (ท้ังจริงและไม่
จริง) และค่อนข้างจริง (อยู่ในช่วง 3 – 4 คะแนน)  

 การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตได้
นั้น สาเหตุมาจากการท่ีเลขานุการส่วนบุคคลได้ท างานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของตนเอง อีกท้ังได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง ท้ังมุมมองการคิด 
การตัดสินใจต่างๆของผู้บริหาร ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถน าไปสร้างความก้าวหน้าหรือใช้ในการท างาน
ในอนาคตได้ ท้ังนี้การรับรู้ถึงคุณค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิต ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของตน ซึ่งส าหรับงานเลขานุการส่วนบุคคลนั้นมีความก้าวหน้าท่ีเป็นไป
ได้หลายรูปแบบ ท้ังความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน การมีเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเพิ่มขึ้น การ
เปล่ียนไปท างานให้กับผู้บริหารที่มีต าแหน่งสูงขึ้น หรือเปล่ียนไปท างานให้กับผู้บริหารระดับสูงท่ีอยู่ใน
องค์การท่ีขนาดใหญ่มากขึ้น  

 ส่วนการท่ีเลขานุการส่วนบุคคลไม่รับรู้ถึงคุณค่าท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตนั้น โดยส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงานเลขานุการ 
(Career path) เพราะสายงานเลขานุการโดยปกติจะเติบโตได้ไม่มาก ไม่สามารถก้าวหน้าไปถึงระดับ
ท่ีสูงมากเหมือนสายงานอื่นๆ และบางครั้งการท างานเลขานุการส่วนบุคคลก็ดูเหมือนเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับผู้บริหารระดับสูงมากกว่า ไม่ได้ท าให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง จึงท าให้รู้สึกว่า
งานท่ีท าไม่ได้เกิดคุณค่าต่อความก้าวหน้าในชีวิตของตน นอกจากนี้เรื่องอายุของผู้ปฏิบัติงานก็มีส่วน
ท าให้ไม่เห็นถึงคุณค่าในความก้าวหน้าของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุมากจะรู้สึกว่ามี
ความก้าวหน้าในงานน้อยลง เพราะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุมากล้วนมีต าแหน่งทางอาชีพเลขานุการท่ีสูง
แล้ว จึงคิดว่าไม่สามารถเติบโตได้ไปมากกว่านี้และไม่ได้มองหาความก้าวหน้าทางอาชีพอีกต่อไป 
ในขณะท่ีผู้ปฏิบัติท่ีอายุน้อยลงมา มองว่าการขาดโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน  
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้รู้สึกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิต 
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ภาพที่ 5.2 การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของงานเลขานุการส่วนบุคคล, โดย ผู้วิจัย 
 

5.1.1.3 การรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ 
 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 

(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 3  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.10 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าในความ
แตกต่างจากงานอื่นๆโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างไม่จริงและระดับปานกลาง (อยู่ในช่วง 2 – 3 
คะแนน)  

ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างของงานเลขานุการส่วน
บุคคลจากงานอื่นๆ สามารถแบ่งการรับรู้ได้เป็น 2 อย่าง คือ รับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงาน



109 

 

 

อื่นๆ และไม่รับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ ซึ่งในส่วนของการรับรู้ถึงคุณค่าในความ
แตกต่างจากงานอื่นๆนั้น ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่าง
จากงานอื่นๆในทางท่ีดีและการรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆในทางท่ีไม่ดี ซึ่งการรับรู้ถึง
คุณค่าท่ีในแง่ท่ีต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุเฉพาะบุคคลท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

(1) การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ
ในทางท่ีดีนั้น มีสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการท างานท่ีมีความยืดหยุ่นในการท างาน
กว่างานอื่นๆ หรือลักษณะของงานท่ีมีความน่าสนใจและมีความท้าทาย โดยมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบงานใหม่ๆให้ท าเสมอ ซึ่งงานบางอย่างก็เป็นความลับเฉพาะและส าคัญต่อผู้บริหารระดับสูง
และองค์การซึ่งไม่สามารถเปิดเผยให้คนภายนอกทราบได้ นอกจากนี้ ในเรื่องของคุณสมบัติของการ
ท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ก็มีความแตกต่างจากงานอื่น โดยเลขานุการส่วนบุคคลจะต้องมี
ความอดทนสูง สามารถท างานอยู่ในสภาวะท่ีกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบและแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเลขานุการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจากทุกๆ
ฝ่าย และท่ีส าคัญต้องอ่านใจคนออก โดยเฉพาะต้องรู้ใจผู้บริหารระดับสูงของตนเป็นอย่างดี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้ อีกท้ังต้องมีความซื่อสัตย์และรู้จักเก็บความลับของผู้บริหาร
ระดับสูงและองค์การ ท้ังนี้ต าแหน่งเลขานุการส่วนบุคคลถือเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิพิเศษท่ีเหนือกว่า
ต าแหน่งงานอื่นๆ เพราะสามารถรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์การได้โดยตรง และได้ใช้ชีวิต
การท างานโดยส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับคนในสังคมระดับสูง ซึ่งคนท่ัวไปเข้าถึงได้ยาก จึงท าให้ได้รับเกียรติ
และความเคารพจากบุคคลอื่นไปด้วย  

(2) การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ
ในทางท่ีไม่ดีนั้น เป็นเพราะรู้สึกว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่ได้ช่วยให้ตนเองได้แสดงความสามารถ
ในการท างาน เพราะลักษณะงานบางอย่างของเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีท าซ้ าเหมือนเดิม ไม่มี
งานรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลจ าเป็นต้องท างานอยู่ใกล้ชิดกับคนในสังคม
ระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ระดับสังคมเดียวกัน จึงท าให้เกิดความรู้สึกเหงาและ
ไม่สบายใจในการท่ีต้องอยู่ร่วมกับสังคมของคนท่ีมีระดับต่างกัน 

ส่วนเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่รับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลจากงานอื่นๆ เพราะคิดว่าการท างานทุกงานล้วนต้องมีความรับผิดชอบ 
เนื่องจากทุกคนมีหน้าท่ีท่ีต้องท าในแต่ละต าแหน่งท่ีต่างกันไป และทุกงานก็มีคุณค่าในงานเหมือนกัน  
ซึ่งงานพื้นฐานของเลขานุการส่วนบุคคลท่ีเป็นงานง่ายๆ เล็กน้อยๆ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากงาน
อื่นๆ  
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ภาพที่ 5.3 การรับรู้ถึงคุณค่าในความแตกต่างจากงานอื่นๆ, โดย ผู้วิจัย 
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5.1.1.4 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลว่ามีความหมายต่อชีวิต
ของตนเอง 

 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 
(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 4  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลว่ามีความหมายต่อชีวิตของตนเองโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและจริง
แน่นอน (อยู่ในช่วง 4 – 5 คะแนน) 

 เลขานุการส่วนบุคคลทุกคนรับรู้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย
ต่อชีวิตของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้ดังกล่าวก็มีมุมมองและความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ กลุ่มหนึ่งมีการรับรู้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมายต่อชีวิตของตนเอง และรู้สึกพึง
พอใจ มีความรักในงานท่ีท า ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีการรับรู้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมายต่อ
ชีวิตของตนเองเช่นกัน แต่กลับไม่มีใจรักในงาน ซึ่งสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าในมุมมองท่ี
แตกต่างกัน มีดังนี้ 

 (1) การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าของงานว่ามีความหมายต่อ
ชีวิตของตนเอง โดยท่ีรู้สึกว่าตนเองพึงพอใจและรักในงานท่ีท า เป็นเพราะงานเลขานุการส่วนบุคคล
ท าให้ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆจากการท างาน และสามารถน าประสบการณ์นั้น
ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ อีกท้ังยังได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงาน (Career path) โดย
ได้ขึ้นต าแหน่งงานไประดับท่ีสูงขึ้น จึงท าให้ยังคงท างานและเติบโตอยู่ในสายงานเลขานุการส่วนบุคคล
มาโดยตลอด ไม่เคยเปล่ียนสายงาน ก่อให้เกิดเป็นความผูกพันในงาน (Job engagement) นอกจากนี้
จะเห็นได้ว่าคนหลายคนก็เลือกท่ีจะท างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานแรกของชีวิต เพราะงาน
เลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีท าให้รู้ สึกมีเกียรติและยังได้เงินเดือนสูงกว่างานอื่นๆ ด้วยสาเหตุ
ข้างต้นจึงท าให้เลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงว่างานมีความหมายต่อชีวิต และรู้สึกมีความสุขกับการ
ท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

 (2) การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าของงานว่ามีความหมายต่อ
ชีวิตของตนเอง แต่ไม่ได้รู้สึกว่ารักในงานท่ีท า สาเหตุเป็นเพราะมีความจ าเป็นบางอย่างท่ีท าให้ต้อง
ท างานในต าแหน่งนี้ เช่น มีความจ าเป็นต้องเลือกท างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานแรกของชีวิต
การท างาน เพราะไม่มีคุณสมบัติตรงกับงานอื่น เป็นงานท่ีช่วยสร้างรายได้ หรือไม่ชอบเปล่ียนงาน 
เป็นต้น ซึ่งแม้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลจะท าให้ได้ประสบการณ์และได้พัฒนาตัวเอง แต่ก็ไม่ได้รู้สึก
ชอบ และไม่ได้อยากท างานเลขานุการส่วนบุคคลตลอดไป สาเหตุท่ียังคงท างานเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลอยู่ เพราะความจ าเป็นเท่านั้น  
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ภาพที่ 5.4 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลว่ามีความหมายต่อชีวิตของตนเอง, โดย 
ผู้วิจัย 
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5.1.1.5 การรับรู้ถึงสิ่งที่ท าให้งานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย 
 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 

(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 5  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงส่ิงท่ีท าให้งาน
เลขานุการส่วนบุคคลมีความหมายโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและจริงแน่นอน (อยู่ในช่วง 4 
– 5 คะแนน) 

 เลขานุการส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่รู้ว่าส่ิงท่ีท าให้งานเลขานุการส่วน
บุคคลมีความหมายคืออะไร ท้ังนี้เพราะประสบการณ์ท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท าให้รู้ว่า 
เลขานุการส่วนบุคคลท่ีดีต้องมีความฉลาด แสวงหาความรู้รอบตัวให้เพิ่มพูนและทันสมัย ต้องพัฒนา
ตัวเองตลอดเวลา มีไหวพริบในการแก้ปัญหา  มีความแม่นย า ในการตรวจ กล่ันกรอง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และท่ีส าคัญต้องเข้าใจและรู้ใจผู้บริหารระดับสูงของตน เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารระดับสูงของตนให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงรู้จักก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชัดเจน 
และท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นท่ีพอใจของ
ผู้บริหารระดับสูงของตน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็ต้องเปิดโอกาสให้เลขานุการส่วนบุคคลได้แสดง
ศักยภาพในการท างาน แสดงความคิดเห็นและให้โอกาสในการตัดสินใจด้วย เพราะแสดงถึงการให้
ความส าคัญกับเลขานุการส่วนบุคคล นอกจากนี้เลขานุการส่วนบุคคลยังต้องเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐาน
ของเลขานุการส่วนบุคคล เช่น มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะการส่ือสารท่ีดี มี
ทักษะทางด้านภาษาท้ังไทยและต่างประเทศ เป็นต้น รวมท้ังรู้ว่าเลขานุการส่วนบุคคลต้องมีทัศนคติท่ี
ดีต่องาน รักงานของตนเอง มีความขยัน และความรับผิดชอบ มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 
ต้ังใจท าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด มีความละเอียด รอบคอบ มีความใส่ใจในงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
บุคลิกภาพท่ีดี แสดงพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดี มีกิริยาและวาจาท่ีเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ และท่ี
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ต้องมีความซื่อสัตย์และรู้จักเก็บความลับของของผู้บริหารระดับสูงและองค์การ  

 ส่วนเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่รับรู้ถึงส่ิงท่ีท าให้งานเลขานุการส่วนบุคคล
มีความหมาย สาเหตุเกิดจากการที่ไม่เคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูงของ
ตน จึงท าให้ไม่รู้ว่าอะไรคือข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรปรับปรุงของตน ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่า
อะไรคือส่ิงท่ีท าได้ดีและส่ิงนั้นท าให้งานมีความหมาย 
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ภาพที่ 5.5 การรับรู้ถึงส่ิงท่ีท าให้งานเลขานุการส่วนบุคคลมีความหมาย, โดย ผู้วิจัย 



115 

 

 

5.1.1.6 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการสร้างความ
แตกต่างในด้านที่ดีให้กับโลกนี้ 

คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 
(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 6  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในการสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้โดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับปาน
กลาง (ท้ังจริงและไม่จริง) และค่อนข้างจริง (อยู่ในช่วง 3 – 4 คะแนน)  

การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคล
ในการสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ ขึ้นอยู่กับว่าได้ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการกุศล หรือ
ท างานช่วยเหลือสังคมหรือไม่ ท้ังนี้อาจจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงของตนเป็นหลัก หาก
ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติต่อการค านึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อม โดยท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานเพื่อ
สังคม ท าประโยชน์ท่ีดีให้กับสังคมและบริษัท เลขานุการซึ่งท างานสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงเหล่านั้น
ย่อมรู้ สึกว่าตัวเองท างานท่ีสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้  แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทัศนคติของตัว
ผู้ปฏิบัติงานนั้นเองด้วย โดยเลขานุการส่วนบุคคลท่ีปฏิบัติงานได้ดี ช่วยประสานงานและสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ ก็ถือเป็นการสร้างคุณค่าต่อส่วนร่วมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้การท่ี
เลขานุการส่วนบุคคลท าหน้าท่ีในการช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารระดับสูงให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างราบรื่น มีความสุขในการท าธุรกิจ ท าให้รู้สึกใจเย็นและไม่มีความเครียดได้นั้น ก็ถือ
เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่โลกธุรกิจอีกทางหนึ่งได้ 

ในทางตรงกันข้ามการท่ีเลขานุการส่วนบุคคลไม่รับรู้ถึงคุณค่าของงานใน
การสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ สาเหตุเป็นเพราะไม่ได้ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการกุศล 
หรืองานเพื่อสังคม ซึ่งบางครั้งแม้ว่าจะท างานเพื่อสังคมก็จริง แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์มากกว่า ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ท้ังนี้โดยท่ัวไปงานเลขานุการส่วนบุคคล
เป็นงานท่ีไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะลักษณะการท างานของเลขานุการส่วนบุคคล ส่วน
ใหญ่เป็นการท างานท่ีท าให้ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียว จึงดูเหมือนเป็นงานท่ีไม่ได้สร้างประโยชน์
ให้กับใครในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้โทษกับผู้อื่น 
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ภาพที่ 5.6 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการสร้างความแตกต่างในด้านท่ีดีให้กับ
โลกนี้, โดย ผู้วิจัย 
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5.1.1.7 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจ
ตัวเองมากข้ึน 

 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 
(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 7  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและจริง
แน่นอน (อยู่ในช่วง 4 – 5 คะแนน) 

 เลขานุการแต่ละคนรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการ
ช่วยให้เข้าใจตัวเองแตกต่างกัน โดยจะเห็นว่ามีความคิดเห็นท่ีตรงข้ามกันเป็น 2 แนวทาง คือ งาน
เลขานุการส่วนบุคคลช่วยให้เข้าใจตัวเองในทางบวกมากขึ้น  และงานเลขานุการส่วนบุคคลช่วยให้
เข้าใจตัวเองในทางลบมากขึ้น  โดยสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน มีดังนี้ 

 (1) เลขานุการส่วนบุคคลท่ีรับรู้ว่างานของตนช่วยให้เข้าใจตัวเองใน
ทางบวกมากข้ึน เนื่องจากการท างานเลขานุการส่วนบุคคลช่วยท าให้เห็นถึงภาพสะท้อนท่ีดีของตัวเอง
จากการท างาน กล่าวคือ เกิดความเข้าใจว่าตนเองว่ามีการพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางท่ีดี
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตการท างานของตนเอง นอกจากนี้การได้รับการสะท้อนข้อมูล (feedback) 
จากผู้บริหารระดับสูงของตนโดยตรง ยังท าให้เลขานุการส่วนบุคคลเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยรู้ว่า
ตนเองมีข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรปรับปรุงอย่างไร  

 (2) เลขานุการส่วนบุคคลท่ีรับรู้ว่างานของตนช่วยให้เข้าใจตัวเองในทาง
ลบมากขึ้น กล่าวคือท าให้เข้าใจตัวเองว่าไม่ชอบงานเลขานุการส่วนบุคคล หรือไม่อยากท างาน
เลขานุการส่วนบุคคลอีกต่อไป ท้ังนี้เพราะงานท่ีท าไม่สอดคล้องกับความเป็นตัวเอง หรืองานท่ีท าเป็น
งานท่ีต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยๆของผู้บริหารระดับสูงของตน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบท า 

 ในขณะท่ีเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่รับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วน
บุคคลในการช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนั้น เป็นสาเหตุมาจากความรู้สึกท่ีไม่แน่นอนของตัวเอง เพราะ
บางครั้งก็รู้สึกดีต่องานท่ีท า แต่บางครั้งก็ไม่มีความสุขในการท างาน 
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ภาพที่ 5.7 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น, โดย 
ผู้วิจัย 

 
5.1.1.8 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการท าให้ค้นพบ

เป้าหมายที่ต้องการได้ 
 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 

(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 8  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในการท าให้ค้นพบเป้าหมายท่ีต้องการได้โดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับปานกลาง (ท้ัง
จริงและไม่จริง) และค่อนข้างจริง (อยู่ในช่วง 3 – 4 คะแนน)  
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เลขานุการส่วนบุคคลแต่ละคนค้นพบเป้าหมายท่ีต้องการจากงาน
เลขานุการส่วนบุคคลแตกต่างกัน ท้ังเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายในต าแหน่งงาน หรือเป้าหมายในงาน
ท่ีท า โดยสาเหตุท่ีท าให้ค้นพบเป้าหมายส่วนตัว ก็เพราะประสบการณ์ท างานเลขานุการส่วนบุคคล
ช่วยสนับสนุนเป้าหมายส่วนตัว หรือช่วยผลักดันความฝันของตัวเอง เช่น ท าธุรกิจของตัวเอง เป็นต้น 
ในขณะท่ีการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีท าให้ค้นพบเป้าหมายในต าแหน่งงาน เกิดมาจากการความต้องการท่ีจะ
ได้รับความส าเร็จจากการท างาน ได้เล่ือนขั้นในต าแหน่งงาน  การได้ดูแลงานท่ีส าคัญต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของตนหรือองค์การมากข้ึน หรือการได้ท างานตรงกับท่ีส่ิงเรียนมา ส่วนการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีท า
ให้ค้นพบเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในการ
ท างานให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดจากความต้องผลการสัมฤทธิ์ในงาน ท างานส าเร็จได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงของตนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ในทางกลับกันเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่ค้นพบเป้าหมายท่ีต้องการจาก
งานเลขานุการส่วนบุคคล สาเหตุเป็นเพราะความรู้ สึกไม่ชอบงานเลขานุการ ส่วนบุคคล  
 ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน และไม่ชอบสร้างเป้าหมายในชีวิต 
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ภาพที่ 5.8 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการท าให้ค้นพบเป้าหมายท่ีต้องการได้, 
โดย ผู้วิจัย 
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5.1.1.9 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่างๆรอบๆตัว 

คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 
(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 9  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัวโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับค่อนข้างจริงและ
จริงแน่นอน (อยู่ในช่วง 4 – 5 คะแนน) 

เลขานุการส่วนบุคคลทุกคนรับรู้ว่างานเลขานุการส่วนบุคคลช่วยให้เข้าใจ
ส่ิงต่างๆรอบๆตัวมากขึ้น โดยมีความเข้าใจในเรื่องหลักอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ ความเข้าใจความแตกต่าง
ของคนและสังคม และความเข้าใจเรื่องการท างานในองค์การ ซึ่งสาเหตุท่ีเลขานุการมีความเข้าใจใน
ใจความแตกต่างของคนและสังคม  เพราะเลขานุการส่วนบุคคลต้องประสานงาน และท างานร่วมกับ
คนหลายคน ท าให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคน อีกท้ังยังต้องท างานร่วมกับสังคมหลายรูปแบบ 
จึงท าให้ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างๆ และยังได้เข้าใจความล าบากในการท างานของแต่
ละฝ่าย และเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของแต่ละคน ในขณะท่ีสาเหตุท่ีเลขานุการมีความเข้าใจใน
เรื่องการท างานในองค์การมากข้ึน เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานในองค์การ และการท าหน้าท่ี
ในต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม รวมท้ังได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการท างานท่ีหลากหลาย ซึ่งท า
ให้มองภาพและเข้าใจเรื่องต่างๆได้กว้างขึ้น 



122 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.9 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการช่วยให้เข้าใจส่ิงต่างๆรอบๆตัว, โดย 
ผู้วิจัย 

 
5.1.1.10 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการสนับสนุนให้

บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม 
 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน The Work and Meaning Inventory 

(WAMI) ในข้อค าถามท่ี 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 คะแนน นั่นหมายถึงว่าการรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
เลขานุการส่วนบุคคลในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดับปาน
กลาง (ท้ังจริงและไม่จริง) และค่อนข้างจริง (อยู่ในช่วง 3 – 4 คะแนน)  

 การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ว่างานท่ีท าช่วยสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมได้ เป็นเพราะงานเลขานุการส่วนบุคคลท าให้ได้โอกาสหลายๆอย่างในชีวิต
อย่างเกินกว่าท่ีคาดหวังไว้ เช่น ไปต่างประเทศ ได้ประสบการณ์และทักษะการท างานท่ีสามารถ
น าไปใช้ในงานอื่นๆในอนาคตได้ ได้ท างานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานส าคัญต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
หรือแม้กระท่ังการได้ขึ้นต าแหน่งในระดับสูง แม้ว่าอายุยังน้อย เป็นต้น 
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 ส่วนเลขานุการส่วนบุคคลท่ีไม่รับรู้ว่างานท่ีท าช่วยสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมได้ สาเหตุเป็นเพราะเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพของงานเลขานุการส่วน
บุคคล (Career Path) ซึ่งเติบโตได้น้อย และไม่สามารถเติบโตถึงบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต้อง
ใช้เวลา หรืออาจจะมีข้อจ ากัดบางอย่างของแต่ละคนท่ีเป็นอุปสรรคในการเติบโต เช่น การไม่มีทุน
ทรัพย์ท าให้เติบโตไปเทียบเท่ากับผู้บริหารไม่ได้ อายุท่ีมากขึ้นท าให้การเติบโตน้อยลง เพราะคิดว่า
ปัจจุบันตนเองก็อยู่ในจุดสูงสุดของต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคลแล้ว นอกจากนี้ประสบการณ์
ท างานเลขานุการส่วนบุคคลอาจจะท าให้ขาดทักษะหรือศักยภาพบางอย่างท่ีไม่สามารถน าไปใช้กับ
การท างานสายอื่นได้ อย่างเช่น งานของเลขานุการส่วนบุคคลท่ีเป็นเล็กๆไม่ส าคัญ เช่น พิมพ์ดีด จัด
เอกสาร คงไม่ได้ช่วยให้ไปสู่เป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมได้ เพราะไม่ได้ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพท่ีเป็น
ประโยชน์ รวมถึงการท่ีผู้บริหารระดับสูงไม่ให้โอกาสไปท างานอื่น โดยยังคงให้เลขานุการส่วนบุคคล
ของท่านไปต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเลขานุการบางคนคิดว่าเป็นการขัดขวางการเติบโตของชีวิต  
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ภาพที่ 5.10 การรับรู้ถึงคุณค่าของงานเลขานุการส่วนบุคคลในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่
กว่าเดิม, โดย ผู้วิจัย 
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5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล และการระบุถึงปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ท าให้ผู้วิจัยเกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ท่ีไม่เคยมีการศึกษา
มาก่อน อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน และปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน โดยเรียงล าดับตามปัจจัยท่ีได้รับการระบุ
จากผู้ให้ข้อมูลจ านวนมากท่ีสุดไปจ านวนน้อยท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.2 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วน
บุคคล โดยเรียงล าดับตามปัจจัยท่ีได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูลจ านวนมากท่ีสุดไปจ านวนน้อยท่ีสุด 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน จ านวนผู้ให้ข้อมูลที่ระบุถึง 
(คน) 

1. ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) 8 
2. ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 6 
3. ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5 
4. ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 3 
5. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 3 
6. ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 3 
7. ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3 
8. ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 2 
9. ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 1 
10. ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 1 

 
 จากตารางแสดงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ซึ่งปรากฏ

ในตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเกี่ยวกับแต่ละปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) 
 ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) เป็นปัจจัยใหม่ท่ีผู้วิจัยค้นพบว่า

ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน และเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง เพราะได้รับการระบุจากผู้ให้
ข้อมูลจ านวนถึง 8 ใน 10 คน ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน กล่าวคือ
ผู้บริหารระดับสูงของเลขานุการส่วนบุคคลมีผลอย่างมากท่ีท าให้เลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ว่าตนเองมี
คุณค่ามากน้อยเพียงใด โดยเลขานุการส่วนบุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงของตนมีความเมตตา ให้การดูแลเป็นอย่างดี เห็นคุณค่าในการท างาน คอยช่ืนชม ยกย่องและ
ให้เกียรติเลขานุการส่วนบุคคล 

(2) ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน ได้รับการระบุว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ

การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 ใน 10 คน โดยงานเลขานุการส่วนบุคคลจะมี
คุณค่ามากขึ้น ถ้าตัวผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการท างาน รักงาน มีความรับผิดชอบในการท างาน มี
ความต้ังใจท างานให้ดีท่ีสุด มีความกระตือรือร้นในการท างานและอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆ
อยู่เสมอ 

(3) ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
 ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใหม่ท่ี

ผู้วิจัยค้นพบว่าส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน โดยได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 ใน 
10 คนว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน นั่นคือเลขานุการส่วนบุคคลจะรับรู้
ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน เมื่อองค์การให้ความส าคัญกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล และให้โอกาส
ในความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งแม้ว่าความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงานเลขานุการส่วนบุคคล 
(Career path) จะเติบโตได้ไม่มาก แต่ก็ยังสามารถเติบโตได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเวลา หรืออาจจะ
เติบโตไปในทางอื่นแทน เช่น การเปล่ียนสายงาน การเปล่ียนไปท างานในองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
หรือเปล่ียนไปท างานให้กับผู้บริหารท่ีมีระดับท่ีสูงขึ้นและมีช่ือเสียงในวงการธุรกิจมากขึ้น เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในการท างาน 

(4) ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 
 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน เป็นปัจจัยท่ีได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูล

จ านวน 3 คน ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน กล่าวคือเลขานุการส่วน
บุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ก็ต่อเมื่อบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท ามีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท างานของตนเอง มีความสอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง มีความ
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รับผิดชอบในงานต่างๆอย่างสมเหตุสมผล ไม่มากหรือน้อยเกินไป รวมถึงลักษณะงานต้องไม่ง่ายและ
ไม่อยากเกินไป มีงานใหม่ๆให้ท าอย่างหลากหลาย ไม่ซ้ าซากจ าเจ 

(5) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยท่ีได้รับการระบุจากผู้ให้

ข้อมูลจ านวน 3 คน ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน กล่าวคือเลขานุการ
ส่วนบุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าอยู่ในงาน ก็ต่อเมื่อได้รับค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกับอายุงาน
ประสบการณ์ท างาน และความรับผิดชอบท่ีต้องท า 

(6) ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  ได้รับการระบุว่าเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน โดยเลขานุการส่วน
บุคคลจะรับรู้ถึงคุณค่าอยู่ในงานได้ เมื่อตนเองได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
ประสบการณ์ รวมถึงได้แสดงศักยภาพในตนเองอย่างเต็มท่ี มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ไม่ถูก
ปิดกั้นทางความคิดเห็นหรือพฤติกรรม  

(7) ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นปัจจัยท่ีได้รับการระบุจากผู้ให้

ข้อมูลจ านวน 3 คน ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  กล่าวคือ การท่ี
เลขานุการส่วนบุคคลได้รับการพัฒนาระดับจิตใจ รู้จักมีความซื่อสัตย์  รักษาความลับของผู้บริหาร
ระดับสูงและองค์การ รวมถึงเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคลได้นั้น ย่อมเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับงานเลขานุการส่วนบุคคล 

(8) ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
 ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน กล่าวคือการมีเพื่อนร่วมงานและ
ทีมงานท่ีดี คอยช่วยเหลือการท างาน พึ่งพากันและกัน ไม่มีปัญหาต่อกัน จะส่งผลท าให้เลขานุการ
ส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าในการท างาน 

(9) ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 
 ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การเป็นปัจจัยท่ีได้รับการระบุ

จากผู้ให้ข้อมูลเพียง 1 คน ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน กล่าวคือการท่ี
องค์การมีนโยบายท่ีดี มีความยุติธรรมในองค์การ มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเคารพสิทธิของ
บุคคล และมีการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง ย่อมส่งผลท าให้เลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ถึงคุณค่าใน
การท างาน 
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(10) ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว  เป็นอีก

ปัจจัยใหม่ท่ีผู้วิจัยค้นพบว่าส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน โดยได้รับการระบุจากผู้ให้ข้อมูล 1 
คน กล่าวคือเลขานุการท่ีสามารถจัดการเวลาระหว่างเวลาพักผ่อนส่วนตัวและเวลาท างานได้อย่างลง
ตัว จะช่วยให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่างานท่ีดีขึ้น 

5.1.3 สภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลที่กระทบต่อการ
รับรู้คุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work)  

การศึกษาครั้งนี้ นอกจากผู้วิจัยจะสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่า
ท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) และระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานแล้ว  
ผู้วิจัยยังสนใจท่ีจะท าการศึกษาสภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบ
ต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) อีกด้วย ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ท าการสรุปประเด็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.11 สภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้คุณค่าท่ี
อยู่ในงาน (Meaningful Work), โดย ผู้วิจัย 
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จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นว่าสภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วน
บุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้ คุณค่าท่ีอยู่ในงาน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเด็นหลักต่อไปนี้  
1) ปัญหาภายในตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานเลขานุการส่วนบุคคล ได้แก่ 
ปัญหาการขาดแรงจูงใจภายในและการปฏิบัติตัวท่ีไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล 
2) ปัญหาจากภายในองค์การ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์การ  ได้แก่ ปัญหา
เพื่อนร่วมงานในองค์การและองค์การไม่ได้ให้ความส าคัญกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล  
3) ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผู้บังคับบัญชาของเลขานุการ
ส่วนบุคคล ได้แก่ ปัญหาเรื่องการมอบหมายงานของผู้บริหารระดับสูง และการไม่ได้รับค าช่ืนชมและ
ยกย่องจากผู้บริหารระดับสูง 4) ปัญหาจากสังคมภายนอก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลหรือสังคม
ภายนอก ได้แก่ การมีทัศนคติต่องานท่ีไม่ดีจากคนภายนอก และการมีอคติเรื่องเพศของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการส่วนบุคคล และ 5) ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคง ได้แก่ ปัญหาความก้าวหน้า
ทางอาชีพของสายงานเลขานุการส่วนบุคคล (Career path)   

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย  (Meaningful 

Work) ตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สรุปไว้ในบทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม 
และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและน ามาสรุปผล สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 

5.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆท่ีส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและ
ความหมาย (Meaningful Work) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยท้ังหมด 6 งานวิจัย 
ได้แก่ งานวิจัยของ Snir & Harpaz (2002)  May, Gilson & Harter (2004)  Morin (2008)  Lips-
Wiersma & Morris (2009)  Steger, Dik & Duffy (2012) และ Steenkamp & Basson, (2013) 
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆของงานวิจัยเหล่านี้ โดยได้ท าการสรุปเป็น
ท้ังหมด 7 ปัจจัย อันได้แก่ 

(1) ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
(2) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
(3) ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 
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(4) ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
(5) ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(6) ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 
(7) ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

การศึกษาในครั้งนี้ท าให้พบว่ายังมีปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ใน
งาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งยังไม่มีการศึกษาค้นพบมาก่อน 
ท้ังหมด 3 ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้า 
และความมั่นคงในงาน และปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 

ซึ่งจากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณ
ค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้ท าการอภิปราย
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.2.1.1 ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) 
 ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) เป็นปัจจัยใหม่ท่ีผู้วิจัยค้นพบ

ว่าส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน และเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ี
อยู่ในงานเลขานุการส่วนบุคคล กล่าวคือผู้บริหารระดับสูงของเลขานุการส่วนบุคคลมีผลอย่างมากท่ี
ท าให้เลขานุการส่วนบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด โดยเลขานุการส่วนบุคคลจะรับรู้ถึง
คุณค่าท่ีอยู่ในงาน ก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงของตนมีความเมตตา ให้การดูแลเป็นอย่างดี เห็นคุณค่า
ในการท างาน คอยช่ืนชม ยกย่องและให้เกียรติ เพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงมีความส าคัญในการ
ช่วยผลักดันให้เกิดงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) โดยผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างท่ี
ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังเรื่องทัศนคติและพฤติกรรม คอยให้ก าลังใจ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และ
ดูแลรักษาความรู้สึกผูกพันในงานของผู้ปฏิบัติงานให้ได้ นอกจากนี้ผู้บริหารก็ควรเป็นผู้น าท างด้าน
ศีลธรรมด้วย ใช้อ านาจการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้น า 
ท้ังยังสามารถรักษาผู้ปฏิบัติงานให้คงอยู่ภายในองค์การ และสนับสนุนค่านิยมหลักขององค์การได้  

5.2.1.2 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน 
 การท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลขาดแรงจูงใจ

ภายในในการท างานย่อมส่งผลให้ไม่เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าในงาน (Meaningful Work) ท้ังนี้เพราะการ
ท่ีผู้ปฏิบัติงานรู้สึกขาดแรงผลักดันในการท างาน ไม่กระตือรือร้นทีจะท างาน อาจจะเป็นเพราะการ
ขาดความสนใจในงานหรืออื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Overell (2008, p.38) ท่ีได้กล่าวว่า 
งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) เกิดมาจากแรงจูงใจซึ่งผสมผสานอยู่ในความ
สมดุลในการท างานและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน หนึ่งใน
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นั้นคือ Craft motives คือ แรงจูงใจท่ีจะแสวงหาและยึดอุดมการณ์การท างานแบบมืออาชีพ เพื่อ
สร้างผลงานท่ีดีท่ีสุด จนเกิดการพัฒนาศักยภาพ (Talents) และความสนใจงาน (Interests) และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ  May, Gilson & Harter (2004, p.14) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ 
Psychological meaningfulness หรือคุณค่าทางจิตวิทยาของการท างาน ไว้ว่าโดยส่วนมากบุคคล
มักมีแรงจูงใจท่ีจะแสวงหาความหมายในงานของพวกเขา ซึ่งเมื่อใดท่ีผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่างานท่ีท าไร้
คุณค่าและความหมาย ก็จะน าไปสู่ความรู้ สึกแปลกแยกหรือไม่ เกิดความผูกพันในงานไ ด้
(Disengagement)  

5.2.1.3 ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
  ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ใหม่ท่ีผู้วิจัยค้นพบว่าส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน นั่นคือเลขานุการส่วนบุคคลจะรับรู้ถึงคุณ
ค่าท่ีอยู่ในงาน เมื่อองค์การให้ความส าคัญกับต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล และให้โอกาสใน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path) ท้ังนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีกล่าวถึงปัจจัยนี้ 

5.2.1.4 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน 
  การมีทัศนคติท่ีดีต่องานเลขานุการส่วนบุคคล เป็นส่ิงส าคัญอย่างมากท่ี

ช่วยสร้างการรับรู้คุณค่าท่ีดีในงานเลขานุการส่วนบุคคล เพราะการมีใจรักงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ของตน รวมท้ังการมีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับหน้าท่ีงานท่ีต้องท า จะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกว่าเราได้ท างานท่ีเหมาะสมกับความเป็นตัวเอง ไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเ อง หรือ
แม้กระท่ังในเรื่องของตัวงานท่ีง่ายไป หรือน้อยเกินไป ก็ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าในงานเช่นกัน ตามท่ี  
May, Gilson & Harter (2004, p.14) ได้ค้นพบว่ามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทัศนคติต่องาน 2 ปัจจัย 
ได้แก่ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) และบทบาทการท างานท่ีเหมาะสม (Work role fit) 
รวมถึง Steger, Dik & Duffy (2012) ซึ่งกล่าวว่าการให้ความหมายในเชิงบวกต่องานท่ีท า (Positive 
Meaning) ผ่านการพิจารณาจากรูปแบบลักษณะของงาน (Job characteristics model) นั้น มีส่วน
ส าคัญท่ีท าให้เกิดการรับรู้งานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work)  

5.2.1.5 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน 
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ี

ส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ในงานเลขานุการส่วนบุคคล เนื่องจาก
เลขานุการส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่จะได้ค่าตอบแทนท่ีสูง หรืออยู่ในระดับพึงพอใจ ซึ่งประเด็นนี้มี
ความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Snir & Harpaz (2002) ท่ีได้อธิบายว่าการท างานของผู้คนส่วนใหญ่
ล้วนมีแรงจูงใจจากการได้รับผลประโยชน์ในการท างานของเขา ซึ่งความส าคัญของผลตอบแทนจะมี
ความน่าดึงดูดใจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและตามความสามารถของเขาในการตอบสนองต่อ
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ความต้องการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนท่ีเป็นการแสดงถึงความส าคัญต่อผู้ท่ี
ปฏิบัติงานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งเลขานุการหลายคนต้องการ นั่ นคือค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
เช่น ค าช่ืนชม การยกย่อง เป็นต้น โดยประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Morin (2008 ซึ่ง
กล่าวถึงปัจจัยการให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Recognition) นั่นคือ ผู้บริหารระดับสูงและเพื่อน
ร่วมงานควรจะต้องให้ความเคารพและมีความภาคภูมิใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน มีระบบงานและระบบ
เงินเดือนท่ีน่าพอใจ และมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดการรับรู้ได้ว่างานท่ีท ามีคุณค่าและความหมาย 

 ท้ังนี้ยังมีงานวิจัยท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย 
(Meaningful Work) ในบริบทของอาชีพอื่นๆ โดยทวียศ บิลมาศ (2550, น.95-96) ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าในงานรักษาความปลอดภัย  (ร.ป.ภ.) พบว่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยโดยหลักแล้วจะให้ความส าคัญกับการมีรายได้สูง และการได้รับรางวัลหรือส่ิงตอบแทนจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งแตกต่างจากงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าตอบแทน
มีความส าคัญในระดับปานกลางเท่านั้น เพราะปัจจัยท่ีส าคัญและส่งผลต่องานท่ีมีคุณค่าและ
ความหมาย (Meaningful Work)  ส าหรับงานเลขานุการส่วนบุคคลมากท่ีสุด คือปัจจัยทางด้าน
ผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) 

5.2.1.6 ปัจจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 การท่ีเลขานุการส่วนบุคคลได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการท างานอย่าง

เต็มท่ี ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปควบคู่นั้น จะท าให้เกิดความรู้สึกถึง
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน ซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตและการท างานนั้น ถือเป็นสภาพปัญหา
อย่างหนึ่งของงานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lips-Wiersma & Morris 
(2009) โดยจะเห็นว่าปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2 อย่าง ได้แก่ การพัฒนา
และเป็นตัวเองอย่างเหมาะสม  (Developing and becoming self)  และการได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มท่ี (Expressing full potential)  

5.2.1.7 ปัจจัยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ปัจจัยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเลขานุการส่วน

บุคคลหลายคนให้ความส าคัญและมีผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานเลขานุการส่วนบุคคล เพราะใน
หลายๆความคิดเห็นพบว่างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีไม่ได้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนรวมโดยตรง 
และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นส าหรับผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จึง
เป็นปัจจัยท่ีท าให้เลขานุการส่วนบุคคลไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าเท่าท่ีควร ดังเช่นท่ี Morin  (2008) ได้
อธิบายถึงปัจจัยด้านเป้าหมายและสร้างประโยชน์ทางด้านสังคม  (Social purpose and 
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usefulness) ไว้ว่าการท่ีผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าและความหมายของการท างานนั้น ก็
จ าเป็นต้องท าให้งานท่ีท าอยู่ถูกมองว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือสังคมโดยท่ัวไป และปัจจัยด้านความ
ถูกต้องทางศีลธรรม (Moral correctness) โดยอธิบายว่าการท างานจะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็
ต่อเมื่อได้ท าการพิจารณาถึงความมีคุณธรรม (Morality) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่ง
ในประเด็นหลังนี้ ก็มีความสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีพบว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานเลขานุการส่วน
บุคคล มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และการเก็บรักษาความลับ เพื่อสร้างคุณ
ค่าท่ีดีให้กับงานเลขานุการส่วนบุคคล รวมไปถึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Michaelson 
(2008, p.337) ซึ่งกล่าวว่า Meaningful Work เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของผู้ปฏิบัติงาน 
กล่าวคือผู้ปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสท่ีจะใช้ความสามารถของเขาให้กับโครงการท่ีมีคุณค่า และท าเพื่อ
วัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การ ตระหนักเน้นเรื่องคุณค่าทางสังคม เช่น การท างานซึ่งมีส่วนร่วม
ทางสังคม (The social contribution)  

5.2.1.8 ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ 
 ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ี

ส่งผลรับการรับรู้คุณค่าและความหมายในงาน (Meaningful Work) เพราะเลขานุการส่วนบุคคล
หลายคนให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ กล่าวคือบางคนแม้ว่าจะไม่รับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานในระดับมาก
เท่าท่ีควร แต่ก็ยังคงท างานอยู่ในต าแหน่งเดิม เพราะสภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงานดี ซึ่งประเด็นนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Morin  (2008) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยคุณภาพของความสัมพันธ์ (The 
quality of relationships) โดยกล่าวว่าการท างานจะมีความหมาย ก็ต้องด าเนินการใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาของความสัมพันธ์แบบมืออาชีพ มีการติดต่ออย่างสร้างสรรค์ 
และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี รวมถึงให้ความร่วมมือในการร่วมกันคิด สนับสนุนการท างานซึ่ง
กันและกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมถึงงานวิจัยของ Lips-Wiersma & Morris (2009) ก็ยังได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาท่ีก่อให้เกิดงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) ซึ่ง
ประกอบด้วย การมีค่านิยมร่วม (Sharing values) การพึ่งพาอาศัยกัน (Belonging) และการท างาน
ร่วมกัน (Working together)  

5.2.1.9 ปัจจัยทางด้านระบบการบริหารงานขององค์การ 
การท่ีองค์การให้ความส าคัญกับงานเลขานุการส่วนบุคคล เคารพสิทธิ

และให้เกียรติในต าแหน่งงานนี้ มีนโยบายการด าเนินการท่ีดี มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ี
ส าคัญผู้บริหารระดับสูงมีการยอมรับการท างานของเลขานุการส่วนบุคคล ย่อมส่งผลต่อการรับรู้งานท่ี
มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ตามท่ีงานวิจัยของจ าปี วงศ์นาค และวิบูลย์ วัฒน
นามกุล (2556) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องคุณค่าในงานของเภสัชกร โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
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โดยกล่าวว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างคุณค่าในงาน คือ นโยบายการพัฒนาคุณภาพของ
องค์การ การยอมรับของผู้บริหารระดับสูง และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีก 
หนึ่งช้ินท่ีสนับสนุนข้อมูลของการศึกษาข้างต้น นั่นคืองานวิจัยของ Morin (2008, p.42) ซึ่งได้อธิบาย
ว่างานท่ีมีคุณค่าและความหมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการบริหารและจัดการองค์การใน
รูปแบบท่ีท าให้ทุกคนรู้สึกพอใจ เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานและเสริมความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงาน
ได้ โดยงานวิจัยของ Morin แสดงให้เห็นว่างานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) จะ
เกิดขึ้นได้ เมื่อองค์การมีการด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ มีความถูกต้องทางศีลธรรม และมีการ
เคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และเคารพใน
ศักด์ิศรีของมนุษย์ เช่น ผู้บริหารควรให้เกียรติและค านึงถึงความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความ
ปลอดภัย มีความยุติธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันองค์การควรให้ความส าคัญใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สนับสนุนความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
การท างาน เป็นต้น 

5.2.1.10 ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นอีก

ปัจจัยใหมท่ี่ผู้วิจัยค้นพบว่าส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน กล่าวคือเลขานุการท่ีสามารถจัดการ
เวลาระหว่างเวลาพักผ่อนส่วนตัวและเวลาท างานได้อย่างลงตัว จะช่วยให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่างานท่ีดี
ขึ้น โดยจะเห็นว่ายังไม่มีงานวิจัยใดท่ีปรากฏว่าปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต
ส่วนตัวส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  

5.2.2 ผลกระทบของงานที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work) 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท าให้ค้นพบว่าเลขานุการส่วนบุคคลซึ่งมีการรับรู้ถึง

คุณค่าและความหมายของงานอย่างมากนั้น โดยส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกรักและชอบในงานท่ีตนเอง
ท าค่อนข้างมาก มีความเต็มใจและทุ่มเทท่ีจะท างานเป็นอย่างมาก และไม่เปล่ียนไปท างานในสายงาน
อื่นๆ แต่ยังคงอยู่ในสายงานเลขานุการส่วนบุคคลตามเดิมมาโดยตลอด ท้ังนี้เพราะเลขานุการส่วน
บุคคลเหล่านี้รู้ สึกเกิดความผูกพันกับงาน (Job engagement) ความผูกพันต่อองค์การ 
(Organizational commitment) รวมถึงความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูงของตนด้วย ซึ่งประเด็นนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jung& Yoon (2016, p.61) โดยกล่าวไว้ว่าการท างานท่ีมีคุณค่าและ
ความหมายจะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันในงาน (Job engagement) รู้สึกรักและมีความสุขใน
การท างาน (Passion) มีความทุ่มเท แรงกายแรงใจ ท างานอย่างมีพลังและซึมซับไปกับงานท่ีท า และ
เกิดความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) คือมีความเช่ือมั่นในองค์การ ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และพยายามทุ่มเทการท างานอย่างมากในนามขององค์กร ซึ่งเมื่อ
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พนักงานมีความผูกพันในงานและความผูกพันต่อองค์การแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์การสามารถรักษา
พนักงานให้คงอยู่ในองค์การได้อย่างยั่งยืน 

 
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับเชิงวิชาการ 

  
งานวิจัยนี้ท าให้ค้นพบว่า การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน(Meaningful Work) ของการเป็น

เลขานุการส่วนบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆท่ี ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณ
ค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ท าให้
เกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ท่ียังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ซึ่งมีท้ังหมด 3 ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยทางด้าน
ผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และปัจจัยทางด้าน
ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว ท้ังนี้ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) ถือ
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) ของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีถูกกล่าวถึงจากผู้ให้ข้อมูลจ านวนมากท่ีสุด เพราะ
เลขานุการคือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงมากท่ีสุด จึงท าให้ปัจจัยนี้มีผลต่อการรับรู้ถึง
คุณค่าในงานค่อนข้างมาก รองลงมาคือปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน เนื่องจากพนักงานท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูง จ าเป็นต้องมีใจรักในงานท่ีท า มีความรับผิดชอบ
และมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความต้ังใจและเต็มใจท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด 
ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าในงาน  

นอกจากนี้การศึกษานี้ยังท าให้ทราบถึงสภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการ
ส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อการรับรู้ คุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful Work) เช่น ปัญหาเรื่อง
ความก้าวหน้าทางอาชีพของสายงาน (Career path) การมอบหมายงานของผู้บริหารระดับสูง การ
ไม่ได้รับค าช่ืนชมและยกย่องจากผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ซึ่งสภาพปัญหาต่างๆนั้น เป็นอุปสรรคท่ีท า
ให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคลไม่รับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 

 
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งผู้วิจัย

ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในเชิงบริหาร เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการบริหารงานเลขานุการส่วนบุคคล ดังนี้   
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(1) จากการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน  (Meaningful 
Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้ทราบว่าผู้บริหารระดับสูง มีความส าคัญอย่างมากต่อ
การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานเลขานุการส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะท่ีส าคัญมากส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงในองค์การต่างๆ ท่ีควรจะให้ความส าคัญกับลูกน้องของตนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
ส่วนบุคคล โดยควรท่ีจะให้ค า ช่ืนชม ยกย่อง ให้รางวัลกับความส าเร็จของผู้ช่วยของตน ท าให้
เลขานุการส่วนบุคคลรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการท าให้งานประสบความส าเ ร็จ เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่เลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งคอยสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูงมาโดยตลอด 
กล่าวคือผู้บริหารระดับสูงควรมีความสัมพันธ์กับเลขานุการส่วนบุคคลแบบการแลกเปล่ียนระหว่าง
ผู้น ากับสมาชิก (Leader Member Exchange Theory : LMX) โดยควรจะเป็นรูปแบบการ
แลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกแบบในกลุ่ม (In-group) เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือใจและ
ไว้วางใจต่อกัน คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน (Contribution) มีความ
จงรักภักดี (Loyalty) มีความชอบพอ (Affection) และมีความเคารพในความเป็นมืออาชีพ 
(Professional respect) ซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์นี้จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงและ
เลขานุการส่วนบุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง และรู้ความคาดหวังของแต่ละฝ่าย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้ัง 2 ฝ่ายร่วมกันได้ ตลอดจนเกิดเป็นความรู้สึกมีคุณค่ากับงานท่ีท า (Meaning 
work) 

(2) องค์การควรให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของผู้ท่ีปฏิบัติงาน
เลขานุการส่วนบุคคล โดยจะเห็นได้ว่าในเรื่องความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ 
(Attitude) ของเลขานุการ มีความส าคัญต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน เพราะฉะนั้นองค์การควร
เสริมสร้างให้มีแผนการจัดการความรู้ของงานอาชีพเลขานุการส่วนบุคคล คือการสร้าง  Knowledge 
Assets (KA) ของงานขึ้นมา โดยจะใช้การจัดการความรู้ในลักษณะท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน (Knowledge Sharing)  วัตถุประสงค์ส าคัญในการท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก็เพื่อให้เกิดการ
แชร์ความรู้เชิงประสบการณ์หรือความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาให้ผู้อื่นท่ี
ประกอบอาชีพเดียวกันได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งส าหรับงานเลขานุการส่วนบุคคลความรู้
มันไม่ได้มีอยู่ในต ารา แต่ความรู้มันมาจากภายในตัวบุคคลและประสบการณ์ท างานท่ีส่ังสมมา (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเลขานุการส่วนบุคคลแต่ละคนย่อมมีอยู่ในตนเอง ถ้าน าความรู้เหล่านี้มาแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กัน ก็ย่อมเกิดประโยชน์ต่ออาชีพนี้มากขึ้น เราสามารถตกผลึกความรู้เหล่านี้ออกมาต่อยอดและ
คิดหาแนวทางใหม่ๆมาใช้ประโยชน์กับการท างานได้ ซึ่งนี่ก็คือการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานของตนเอง จนกระท่ังตอบสนองต่อ
เป้าหมาย 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับคน (Individual) คือ เกิดความรู้สึกถึงคุณค่า(Value)ในตนเอง 
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รับรู้ถึงคุณค่าของงานท่ีท า (Meaningful Work) ระดับกลุ่ม (Group) คือทุกคนท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกิด
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และระดับองค์การ (Organization) คือองค์เกิดการพัฒนา มีความสุข ซึ่ง
เครื่องมือท่ีจะน ามาใช้ในการท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการความรู้ของงานอาชีพเลขานุการส่วนบุคคล อาทิ Community of Practice (CoP) หรือชุมชน
นักปฏิบัติ การท า Success Story Telling เป็นต้น 

(3) การท่ีจะท าให้เลขานุการส่วนบุคคลมีแรงจูงใจในการท างาน รู้สึกรักในงานท่ีท านั้น 
ควรท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงในระดับของความเช่ือของคน โดยพยายามท าให้เขามองงานท่ีท าให้เป็น
บวก ให้เกิดความภาคภูมิใจในงานของตน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา โดยการน าเอา
เครื่องมือในการจัดการความรู้ Appreciative Inquiry: AI มาแก้ปัญหาเรื่องการมองไม่เห็นคุณค่าใน
การท างาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเปล่ียนแปลงท่ีระดับความเช่ือ โดยส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ สามารถ 
สร้างแรงผลักดัน (Empower) กับคนได้เป็นอย่างดี ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 
ท าให้มองเห็นงานท่ีท ามีคุณค่ายิ่งขึ้น (Meaningful Work)  

 

5.5 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 

 
(1) เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วน

บุคคลของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งพนักงานท่ีปฏิบัติต าแหน่งนี้ในประเทศไทยมีจ านวนค่อนข้างน้อยมาก 
จึงท าให้มีความล าบากในการหาผู้ให้ข้อมูล เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ในเรื่องท่ีต้องการศึกษา  

(2) ผู้ให้ข้อมูลบางคนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในเวลาท่ีนัดหมายไว้แล้ว จึงท าให้จ าเป็น
ต้อนเล่ือนเวลานัดสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง  

(3) ข้อมูลบางอย่างท่ีได้จากการสัมภาษณ์ยังมีความชัดเจนไม่เพียงพอ เพราะผู้ให้ข้อมูล
บางคนไม่สมัครใจในการให้ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงหรือขององค์การของตน เนื่องจากขัดต่อ
จรรยาบรรณของการท างานต าแหน่งเลขานุการส่วนบุคคล นั่นคือต้องรักษาความลับทุกอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของตน 
 
5.6 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 
(1) การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลในเชิงคุณภาพ 

สามารถขยายการศึกษาไปยังงานอาชีพอื่นๆ หรือต าแหน่งงานอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ถึงคุณ
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ค่าท่ีอยู่ในงานจากหลายๆอาชีพ เช่น อาชีพครู อาชีพแม่บ้าน อาชีพต ารวจ พนักงานระดับล่างของ
องค์การ ผู้ใช้แรงงานในโรงงาน   (Blue-collar workers) เป็นต้น 

(2) หากมีการท าวิจัยเรื่องนี้ในครั้งต่อไป อาจจะท าการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้แลกเปล่ียนทัศนคติ ความรู้สึก 
การรับรู้  พฤติกรรม และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล เป็นต้น 

(3) ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาแยกในแต่ละปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล เช่น 
ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่องาน ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยทางด้านความสมดุลระหว่างการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้การศึกษามีความชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

 
5.7 ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
5.7.1 ความรู้เก่ียวกับคุณค่าในงาน (Meaningful Work) ของงานเลขานุการส่วน

บุคคล 
งานทุกงานล้วนมีคุณค่าในงาน (Meaningful Work) แตกต่างกันออกไปตามการ

รับรู้คุณค่าในงานของแต่ละคน เพราะเรื่องคุณค่าในงาน (Meaningful Work) เป็นเรื่องของความรู้สึก
และทัศนคติระดับบุคคล ซึ่งปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ก็จะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน
งานของบุคคลนั้น ท้ังนี้จากการศึกษาท าให้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล ก็คือ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้านาย เพราะฉะนั้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเกี่ยวข้องในการบริหารงานเลขานุการส่วนบุคคล ก็คือเรื่องภาวะผู้น า  
(Leadership) เพราะคนท่ีเป็นผู้บริหารซึ่งมีเลขานุการส่วนบุคคล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้
เรื่องของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการคนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เกิดความเคารพรัก และเกิดความ
พึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) โดยความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงกับเลขานุการส่วน
บุคคลนั้น ควรมีลักษณะของความเป็นมิตร ตามทฤษฎีการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก 
(Leader Member Exchange Theory : LMX) กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูงควรมีความเมตตา ดูแล 
และให้เกียรติเลขานุการส่วนบุคคลเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เลขานุการส่วนบุคคล 
และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) ท้ังค่าจ้าง 
(Wage) เงินเดือน (Salary) ท่ีเป็นค่าตอบแทนโดยตรง และประโยชน์ท่ีให้กับพนักงาน ท่ีเป็น
ค่าตอบแทนโดยอ้อม เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพราะการให้
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ความส าคัญกับเรื่องการบริหารค่าตอบแทน มีส่วนส าคัญท าให้พนักงานรู้สึกประสบความส าเร็จในการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งงานเลขานุการส่วนบุคคล ท่ีมีสายงานท่ีไม่เติบโตมากนัก การเพิ่ม
ค่าตอบแทน จะเปรียบเสมือนการแสดงถึงความก้าวหน้าในงานเลขานุการส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง 

5.7.2 ความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัย 
 ในการท าการวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

เพื่อหาข้อสรุปของประเด็นท่ียังไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน ซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ต้ังแต่
กระบวนการการเลือกผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นต าแหน่งอาชีพท่ีมี
ผู้ปฏิบัติงานจ านวนน้อย และเข้าถึงยาก ซึ่งการน าเอาวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) มาใช้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ เพราะช่วยท าให้เกิดความสะดวกใน
การหาผู้ให้ข้อมูลได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ท่ีปฏิบัติงานเลขานุการส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเคยมี
ประสบการณ์ท างานร่วมกันมาก่อนแล้ว ผู้วิจัยจึงอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลท่ีได้สัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
เป็นวิธีท่ีได้ผลอย่างมาก ส าหรับงานวิจัยท่ีหาผู้ให้ข้อมูลยากหรือมีจ านวนผู้ให้ข้อมูลน้อย 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการเก็บข้อมูลในแบบท่ีผู้วิจัยไม่เคยรู้มาก่อน 
นั่นคือ การเก็บข้อมูลโดยน าแบบประเมินท่ีมีผู้ท าการศึกษาไว้แล้วมาให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินความเข้าใจ
และแสดงระดับความคิดเห็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงน าผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่าวิธีการนี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลมีความสะดวกและครอบคลุมใน
ประเด็นท่ีจะศึกษา เพราะมีแนวค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาไว้อยู่แล้ว ท าให้ไม่ต้องคิดแนว
ค าถามใหม่ เพียงแค่ปรับเพิ่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนเท่านั้น 

 ท้ังนี้ผู้วิจัยยังได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการศึกษา ได้ฝึกการ
ใช้ความคิดท่ีเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าแผนภาพสรุปผลการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยเกิดการ
ตกผลึกความรู้ และมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และยังได้เห็นอุปสรรคในการท างานวิจัย
ท่ีเกิดขึ้น เช่น ผู้ให้ข้อมูลตอบไม่ตรงค าถาม เป็นต้น   

5.7.3 ความรู้เก่ียวกับการท างานของตนเองและความรู้เก่ียวกับตนเอง 
 เดิมทีผู้วิจัยมีความเข้าใจมาโดยตลอดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นงานท่ีไม่มี

คุณค่าและมีความหมาย เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับงานอื่นๆแล้ว งานของเลขานุการส่วนบุคคลเป็น
งานท่ีง่าย ใครๆก็สามารถท าได้ ไม่ได้มีส่วนช่วยในการคิดหรือแสดงออกทางความคิดเห็นใดๆ เพราะ
อ านาจการคิดและการตัดสินใจโดยส่วนมากขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก มีเพียงงานบางอย่าง
เท่านั้นท่ีจ าเป็นต้องใช้การตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นจึงคิดว่างานเลขานุการส่วนบุคคลไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเลือกตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆใน

http://thailandindustry.com/guru/view.php?id=17843


140 

 

 

การท างาน เพียงแค่ท าทุกอย่างตามค าส่ังของผู้บริหารระดับสูงและตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารระดับสูงไปเท่านั้น ดังนั้นจึงรู้สึกว่างานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีตัวเองท าอยู่เป็นงานท่ีไร้คุณค่า 
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้เท่าใดนัก ไม่มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ แม้ว่างาน
อาชีพนี้จะให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ผู้วิจัยกลับไม่รู้สึกว่างานเลขานุการส่วนบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์การหรือสังคม จนท้ายท่ีสุดก็มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นจึงท าให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะ
ท างาน ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องนี้ ก็ท าให้ได้
เห็นมุมมองและทัศนคติเรื่องการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานของเลขานุการส่วนบุคคลท่านอื่นๆ ซึ่งมี
บางส่วนท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน และในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนท่ีมีความคิดเห็นต่างกัน 

 การท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับเลขานุการส่วนบุคคลหลายๆคน ท าให้เกิด
การตกผลึกทางความคิดบางอย่างขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเลขานุการส่วนบุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีความก้าวหน้าทางอาชีพงานเลขานุการส่วนบุคคล ข้อมูลท่ีได้รับมา
จากบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ และเป็นส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ท าให้ผู้วิจัยเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
ความคิดขึ้นมาว่า ในความเป็นจริงงานเลขานุการส่วนบุคคลก็เป็นงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย 
และมีหนทางท่ีจะก้าวหน้าเติบโตในสายงานได้ ประสบการณ์จากเลขานุการส่วนบุคคลหลายๆคน ท า
ให้เรียนรู้วิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน และยังเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่องานของตนเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่างานวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้และ
มุมมองใหม่ๆท่ีดีของงานเลขานุการส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจท่ีดีใน
การท างานของตนเอง  
 
5.8 ข้อสรุป 
 

การวิจัยเรื่อง “คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล” ท าให้ทราบว่าใน
ภาพรวมแล้วเลขานุการส่วนบุคคลมีการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน(Meaningful Work) อยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากเลขานุการส่วนบุคคลคือผู้ท่ีท างานใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงขององค์การ และต้องท างานทุก
อย่างท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของตน ท้ังงานท่ีเป็นงานขององค์การและงานในเรื่องส่วนตัว 
พร้อมท้ังดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของตนในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
เกิดความราบรื่นในการด าเนินการต่างๆ ท้ังนี้จากการศึกษาท าให้ได้ข้อสังเกตว่าเลขานุการส่วนบุคคล
ท่ีมีอายุงานมาก ย่อมมีการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงานมากขึ้นไปด้วย เพราะ ได้รับความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จในชีวิตการท างาน รวมถึงเกิดความผูกพันกับงาน (Job engagement) และมีความรักใน
งานสูง ซึ่งเลขานุการส่วนบุคคลแต่ละคนก็มีการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานในแต่ละประเด็นแตกต่างกัน
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ออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful 
Work) โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลมากท่ีสุด ก็
คือปัจจัยทางด้านผู้บริหารระดับสูง (เจ้านาย) เพราะผู้บริหารระดับสูงคือผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมี
ความส าคัญต่อเลขานุการส่วนบุคคลมากท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงควรตระหนักและให้
ความส าคัญกับเลขานุการส่วนบุคคลของตน โดยการมอบหมายงานท่ีส าคัญกับองค์การให้ท า และเมื่อ
ประสบความส าเร็จด้วยดีแล้ว ก็ควรท่ีจะให้เกียรติและยกย่องช่ืนชมในความส าเร็จต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้เลขานุการส่วนบุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี 
เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดสภาพปัญหาต่างๆตามมา ตลอดจนไม่รับรู้ถึง คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็น
เลขานุการส่วนบุคคลในท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเรื่องคุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และ
เพื่อเป็นส่วนประกอบในงานวิจัยระดับปริญญาโทของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความกรุณาท่านผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
ตอบค าถามทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และเพื่อประโยชน์ในการท าวิจัยต่อไป และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ค าช้ีแจง :- กรุณาท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องว่างท่ีตรงกับค าตอบของท่านมากท่ีสุด 

ค าถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าที่อยู่ใน
งานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล  

จริง
แน่นอน 

ค่อนข้าง
จริง 

จริงและ
ไม่จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง
แน่นอน 

1. ฉันค้นพบว่าอาชีพของฉันมีคุณค่า
และมีความหมาย 

     

2. ฉันเห็นว่าการท างานของฉันเป็นงาน
ท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน 

     

3. งานของฉันไม่ได้แตกต่างจากงาน
อื่นๆ 

     

4. ฉันเข้าใจว่างานของฉันมีความหมาย
ต่อชีวิตของฉันอย่างไร 

     

5. ฉันรู้ดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้งานของ
ฉันมีความหมาย 

     

6. ฉันรู้ว่างานของฉนัสร้างความ
แตกต่างในด้านท่ีดีให้กับโลกนี้ 

     

7. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเอง
มากขึ้น 

     

8. ฉันค้นพบงานท่ีมีเป้าหมายท่ีฉัน
ต้องการ 
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ค าถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าที่อยู่ใน
งานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล 

จริง
แน่นอน 

ค่อนข้า
งจริง 

จริงและ
ไม่จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง
แน่นอน 

9. งานของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจส่ิงต่างๆ
รอบๆตัว 

     

10.งานท่ีฉันท าสนับสนุนให้บรรลุ 
     เป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิม 
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ภาคผนวก ข 
The Work and Meaning Inventory 

 
Work can mean a lot of different things to different people. The 

following items ask about how you see the role of work in your own life. Please 
honestly indicate how true each statement is for you and your work. 

 
 

 Absolutely 
Untrue 

Mostly 
Untrue 

Neither 
True nor 
Untrue 

Mostly 
True 

Absolutely 
True 

1. I have found a meaningful career 1 2 3 4 5 
2. I view my work as contributing 
   to my personal growth. 

1 2 3 4 5 

3. My work really makes no    
 difference to the world. 

1 2 3 4 5 

4. I understand how my work  
 contributes to my life’s meaning. 

1 2 3 4 5 

5. I have a good sense of what   
 makes my job meaningful. 

1 2 3 4 5 

6. I know my work makes a positive  
 difference in the world. 

1 2 3 4 5 

7. My work helps me better  
 understand myself. 

1 2 3 4 5 

8. I have discovered work that has  
 a satisfying purpose. 

1 2 3 4 5 

9. My work helps me make sense  
 of the world around me. 

1 2 3 4 5 

10. The work I do serves a greater  
   purpose. 

1 2 3 4 5 

 

 
© 2011 Michael F. Steger. The Work and Meaning Inventory (WAMI) can be used in research and educational capacities 

without restriction. Permission for commercial or revenue-generating applications of the WAMI must be obtained from 
Michael F. Steger prior to use. 
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ภาคผนวก ค 
ข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

 
แนวทางค าถาม : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work) ของการ
เป็นเลขานุการส่วนบุคคล 
 

1. ในการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มีแรงจูงใจภายในการท างานหรือไม่ อย่างไร  
2. ในการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ได้รับค่าตอบแทนก็น่าพอใจหรือไม่ อย่างไร 
3. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานเลขานุการส่วนบุคคลท่ีต้องท ามีความเหมาะสม

หรือไม่ มีความสอดคล้องกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของตนเองหรือไม่ อย่างไร 
4. ในการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและได้แสดง

ศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานหรือไม่ อย่างไร 
5. ในการท างานในองค์การ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในองค์การหรือไม่ อย่างไร 
6. การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
7. ในการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคล ท าให้ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมหรือไม่ อย่างไร 
8. ปัจจัยส าคัญอะไรบ้างท่ีท่านคิดว่ามีความส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ใน

งาน (Meaningful Work) ของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคล หรือมีปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าท่ีอยู่ในงานของการเป็นเลขานุการส่วนบุคคลอีกหรือไม่ กรุณาระบุพร้อมเหตุผล  

 
แนวทางค าถาม : สภาพที่เป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลที่กระทบต่อการรับรู้
คุณค่าที่อยู่ในงาน (Meaningful Work) 

 
1. ท่านคิดว่าสภาพท่ีเป็นปัญหาของการท างานเป็นเลขานุการส่วนบุคคลท่ีกระทบต่อ

การรับรู้คุณค่าท่ีอยู่ในงาน (Meaningful Work) คืออะไร เพราะเหตุใด 
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