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บทคัดยอ 
บทบาทจริยธรรมธุรกิจมีความสําคัญที่จะทําใหองคการหรือบริษัทประสบความสําเร็จ แตทั้งนี้ผูบริหารจะตองใหความ

สนใจตอพนักงาน โดยใหเขามีความสุขในการทํางาน ผูบริหารจะตองเขาใจถึงบทบาทจริยธรรมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะตองไดรับการเอาใจใสดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ
บทบาทจริยธรรมเปนอยางดี ทั้งนี้บทบาทของจริยธรรมธุรกิจมีเรื่องดังตอไปนี้ การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบแทนที่
มีความยุติธรรม การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา การ
ใหความสําคัญกับความขัดแยง การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว การให
ความสําคัญกับเพศ การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของกลุมคน จากลักษณะจริยธรรมธุรกิจดังกลาว ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเทาเทียมกันทั้งทางดานจิตใจและผลประโยชนควรจะเกิดขึ้นทั่วทั้ง
องคการ 

พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ 400 คน ในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย เปนกลุมตัวอยางในการ
วิจัยนี้ สําหรับเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบเนื้อหาความถูกตองจากผูทรงคุณวุฒิแลว วิธีการ
ทางสถิติที่ใชและสรุปผลขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และ Post Hoc Tests Multiple Comparisons ดวยวิธีของ Scheffe โดยทดสอบที่ระดับสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการในการ
ใหความสําคัญกับคาจาง และผลตอบแทนที่มีความยุติธรรม การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย 
การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา การใหความสําคัญกับความขัดแยง การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ การให
ความสําคัญกับความเปนสวนตัว การใหความสําคัญกับเพศ การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของกลุมคน โดยสวนมาก
แลวไมมีความแตกตางกันในระดับนัยสําคัญที่ 0.05  (ยกเวนในเรื่องของอายุ  ระดับการศึกษา  และระดับรายได  ที่มีความ
แตกตางกันในบางประเด็นที่ศึกษา) 

 
ABSTRACT 

Business ethic’s roles are very important for organizational achievement.  However, the management must 
pay attention to employees’ work happiness.  Moreover, the management must understand business ethic’s roles 
for subordinates.  They should take care of business ethic’s roles such as the importance of wages and fair 
benefits, the importance of safe working environment, the importance of work actualization, the importance of 
conflicts, the importance of rights and freedom, the importance of privacy, the importance of gender, the 
importance of no racial discrimination.  These business ethic’s roles should be the basic foundation of the 



 

management to guarantee the fairness and equity in the workplace both for employees’ mentality and 
organizational benefits. 

Data and information pertaining to the conduct of this research were collected from subordinates.  Four 
hundred of women secretarial employees in the Women Secretarial Association of Thailand were samples.  
Questionnaires were approved by experts in the related field and used as a means of data collecting.  Statistical 
instruments such as percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, and Scheffe’s Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons with the significant level at 0.05, were selected to complete the process of data analysis. 

The process data revealed that the differences regarding attitude of women secretarial employees in the 
Women Secretarial Association of Thailand, who differed in age, education’s background, income, and years of 
working, did not vary in terms of the importance of wages and fair benefits, the importance of safe working 
environment, the importance of work actualization, the importance of conflicts, the importance of rights and 
freedom, the importance of privacy, the importance of gender, and the importance of no racial discrimination 
with the significant level at 0.05 (except age education’s background and income which are different in some 
variables of study ). 
 
บทนํา 

การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจนับวามีความสําคัญ
และเปนบทบาทที่ผูประกอบการ ตลอดทั้งหัวหนางานพึง
ปฏิบัติตอพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการหรือบริษัท 
แตจากสภาพความเปนจริงในปจจุบัน การใหความสําคัญ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยูในองคการ หรือบริษัทยัง
มีนอยและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน (ทองใบ  โชติก-
สมบัติ, 2541) ดังนั้น การพิจารณาและทบทวนในเรื่องเกี่ยว 
กับจริยธรรมธุรกิจ ควรจะไดรับการพัฒนาและสงเสริมให
เกิดขึ้น เพื่อเปนมาตรฐานในการทํางานรวมกัน สําหรับ
จริยธรรมธุรกิจที่มีการใหความสําคัญในปจจุบันเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการที่ผูประกอบการ และหัวหนางานพึงปฏิบัติควร
อยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรี 
ภาพที่ควรมีใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหัวหนางานที่มีความใกลชิดกับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอยูตลอดเวลา ควรใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น ใน
ประเด็นตางๆ ที่จะกอใหเกิดความยุติธรรม ความเสมอภาค
และเสรีภาพ สําหรับงานวิจัยฉบับนี้จะกลาวถึงจริยธรรม
ธุรกิจของหัวหนางานที่พึงจะมีตอพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบแทนที่มี
ความยุติธรรม 

2. การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

3. การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 
 4. การใหความสําคัญกับความขัดแยง 
5. การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ 
6. การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 
7. การใหความสําคัญกับเพศ 
8. การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของกลุมคน 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสําคัญของจริยธรรมนับเปนปจจัยสําคัญตอการ
สรางความเปนธรรมในสังคม จากการสํารวจเกี่ยวกับสิ่งที่
หัวหนางานที่จะตองปฏิบัติตอพนักงานในแงเกี่ยวกับจริย- 
ธรรมทางธุรกิจที่มีอยูในองคการ ถาผูบริหารมีจริยธรรมใน
การปกครองดูแลเอาใจใสในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับ 
บัญชาอยางทั่วถึงดวยความเปนธรรม สามารถทําใหผูใต 
บังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานทําใหผูใตบังคับ บัญชาทํางานอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงในหนาที่
การงาน มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงดวยความเปนธรรม 
การไดรับคาจางอยางเปนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางานปลอดภัยและสะดวกสบาย อยางไรก็ตาม 
หากผูใตบังคับบัญชาไมไดรับความเอาใจใสดูแลจาก
ผูบริหารในเรื่องดังกลาวอันเปนเหตุใหประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการลดลง 
 
 
 
 
 
 



 

ปญหาที่จะทําการวิจัย 
จากลักษณะของความเปนมาและความสําคัญของ

จริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยูในองคการ ถาผูบริหารมีจริย- 
ธรรมในการปกครองดูแลเอาใจใสในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึงดวยความเปนธรรม สามารถ
ทําใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
โดยปญหาที่ผูวิจัยจะทําการวิจัยเพื่อใหมีความสอดคลอง
กับลักษณะของปญหาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับ 

1. การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบแทนที่มี
ความยุติธรรม 

2. การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย 

3. การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 
4. การใหความสําคัญกับความขัดแยง 
5. การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ 
6. การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 
7. การใหความสําคัญกับเพศ 
8. การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของกลุมคน 
ทั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของ

พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงผล 
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานของพนักงานใหสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เนื่องจากปจจุบันบทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใต 
บังคับบัญชามีสวนในการผลักดันความสําเร็จทางธุรกิจ ซึ่ง
ตองอาศัยความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งทางดานจิตใจและดาน
งาน แตในปจจุบันยังพบวา อาจจะมีความไมเขาใจกันใน
เรื่องตางๆ ที่อาจจะมีผลตอความสัมพันธในการทํางาน
รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จริยธรรมทางธุรกิจที่เปนเรื่อง
เกี่ยวกับความสัมพันธทางดานจิตใจ และผลประโยชนที่
พนักงานระดับปฏิบัติการพึงจะไดรับจากการทํางาน และยิ่ง
ไปกวานั้นจริยธรรมทางธุรกิจที่พนักงานระดับผูบังคับ 
บัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่จะตองไดรับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน 
ทั้งทางดานจิตใจและผลประโยชนควรจะเกิดขึ้นทั่วทั้ง
องคการ 

ดังนั้น การวิจัยนี้จะเปนการศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ
ของพนักงานเลขานุการสตรี ระดับปฏิบัติการดังนี้ 

เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรี
ระดับปฏิบัติการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได 
ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกันในสมาคม
เลขานุการสตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติแตกตางกันกับ
การใหความสําคัญในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การที่มีความแตกตางกัน ในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับคาจางและผลตอบแทนที่มีความยุติธรรม 

2. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การที่มีความแตกตางกัน ในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย 

3. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับคุณคาของงานที่ทํา 

4. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับความขัดแยง 

5. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับสิทธิและเสรีภาพ 

6. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับความเปนสวนตัว 

7. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับเพศ 

8. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับการไมแบงแยกของกลุมคน 



 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันของพนัก 

งานระดับหัวหนากับระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พนักงานเลขานุการซึ่งจะตองอาศัยการทํางานรวมกัน 
โดยเฉพาะบทบาทของพนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบั ติการในปจจุบัน ถือวาเปนบุคคลที่สามารถที่จะ
ชวยเหลือและเสริมสรางศักยภาพทางดานบริหารรวมกันกับ
หัวหนา โดยใหสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี
พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการเปรียบไดวาเปน
แขนขวาของพนักงานระดับหัวหนา ซึ่งจะเปนคนประสาน 
งานกับบุคคลในหนวยงานให เกิดความเขาใจที่ดีตอ
พนักงานระดับหัวหนา เพื่อจะกอใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเปนผูประสานงาน
กับบุคคลในหนวยงานใหทุกคนรวมแรงรวมใจทํางานอยาง
เต็มที่แลว พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ ยังถือ
ไดวาเปนบุคคลที่คอยเชื่อมโยงแนวความคิดของบุคคลทุก
ระดับในหนวยงานเดียวกัน เพื่อที่จะทําใหองคการบรรลุ
เปาหมายที่ต้ังไว 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในสวนของสมมติฐานของการวิจัยนี้ จะมีความสอด 
คลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเปนการเปรียบ 
เทียบทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ
ที่มีความแตกตางกัน มีทัศนคติตอจริยธรรมทางธุรกิจที่
ผูบังคับบัญชาพึงมีตอผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรี
ระดับปฏิบัติการ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติแตกตางกันกับการให
ความสําคัญในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับคาจางและผลตอบแทนที่มีความยุติธรรม 

2. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย 

3. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง

ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับคุณคาของงานที่ทํา 

4. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับความขัดแยง 

5. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับสิทธิและเสรีภาพ 

6. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับความเปนสวนตัว 

7. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับเพศ 

8. ทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติ 
การ ที่มีความแตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใหความสําคัญ
กับการไมแบงแยกของกลุมคน 
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 

การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทจริยธรรมในองค 
การของพนักงานระดับหัวหนาที่มีตอพนักงานระดับปฏิบัติ 
การ: ศึกษากรณีพนักงานเลขานุการสตรี ระดับปฏิบัติการใน
สมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย จะอธิบายเนื้อหา
เพื่อประกอบการเปนเอกสารอางอิง เพื่อทําใหงาน วิจัยนี้มี
ความสมบูรณดงัตอไปนี้ 

1. บทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการ ซึ่งประกอบดวย 
1.1 การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบ 

แทนที่มีความยุติธรรม 
1.2 การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ปลอดภัย 
1.3 การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 
1.4 การใหความสําคัญกับความขัดแยง 
1.5 การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ 
1.6 การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 



 

1.7 การใหความสําคัญกับเพศ 
1.8 การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ

กลุมคน 
 

1.1 การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบ 
แทนที่มีความยุติธรรม 

คาจางเปนผลตอบแทนที่องคการมอบใหแกพนัก 
งานทั่วองคการทั้งระดับปฏิบัติ ระดับบริหาร ซึ่งเปนการ
ชดเชยผลงานของเขาที่ใหความรวมมือ เอาใจใสตอการ
ทํางาน ทุมเทกําลังกายและสติปญญาชวยทํางานทําให
องคการดํารงอยูไดโดยมีกําไร (Henderson, 2000) 
 ทฤษฎีที่สามารถประยุกตใชในแงใหพนักงาน
ระดับหัวหนาเปนทฤษฎีความคาดหวังของพอรตเตอรและ 
ลอรเลอร (The Poter-Lawler Expectancy Theory of 
Motivation) กลาวถึงคาตอบแทนที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ 
ถาผลตอบแทนที่เปนวัตถุเหมาะสมกับการที่จะทําใหพนัก 
งานระดับปฏิบัติการ เกิดความพึงพอใจและจูงใจใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการที่จะทําให
พนักงานระดับปฏิบัติการเกิดความรูสึกที่ดีในการทํางาน 
(ธงชัย  สันติวงศ, 2547) ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากคาจางที่
พนักงานระดับปฏิบัติการเกิดขวัญและกําลังใจ  
 

1.2 การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย  

สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพ 
แวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวของพนักงาน ที่จะทําใหพนักงาน
เกิดแรงจูงใจและความพอใจในการทํางาน ถาองคการให
ความสนใจกับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยก็จะเปนสวนหน่ึงใน
การสรางความรูสึกพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น การกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทํา
ใหพนักงานระดับปฏิบัติการมีอัตราการเจ็บปวยที่ลดลง ซึ่ง
กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหองคการ
ลดคาใชจายในการรักษาพนักงานระดับปฏิบัติการลด
นอยลง (Dunian, 1972) ในลักษณะสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
สามารถนําเอาทฤษฎีหรือแนวความคิดที่สามารถนํามา
บริหาร ตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of 
Need) ขั้นที่ 2 คือ ความตองการความปลอดภัยหรือทฤษฎี
ปจจัยอนามัยของเฮอซเบิรก (Herzberg) ที่กลาวถึง

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี สามารถทําใหพนักงาน
หรือคนงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และทําใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ธงชัย  สันติวงศ, 
2541)  
 

1.3 การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 
ภัทรกิตติ์  เนตินิยม (2540) กลาววา คุณคาของ

งาน หมายถงึ สาระและรายละเอียดของงานที่มีความสําคัญ
ในอันที่จะผลักดันและสงเสริมหลีกเลี่ยงหรือเปาหมายของ
องคการใหประสบความสําเร็จคุณคาของงานที่ทําถึงแมวา
จะมีเนื้อหาและสาระที่ไมมากนัก แตบางครั้งอาจจะทําให
ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คุณคาของงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่
หัวหนางานอาจจะพิจารณาวามีคุณคานอยกวาของตนเอง 
ซึ่งผูบริหารท่ีดีหรือหัวหนางานที่ดีควรจะใหความสําคัญ
ไมวาคุณคาของงานนั้นจะเปนของใครโดยปราศจากการ
เพิกเฉย หรือการขาดความสนใจในคุณคาของงานในระดับ
ที่ ตํ่ากวาตนเอง ซึ่งอาจจะสงผลใหคุณคาของงานที่ทํา
โดยรวมลดปริมาณและคุณภาพลง 

คุณคาของงานที่ทํามีแนวทฤษฎีที่สามารถอธิบาย
ได เชน ทฤษฎีของเฮอซเบิรก (Herzberg’s Motivation Hy- 
giene Theory) กลาววา ปจจัยทางดานแรงจูงใจที่ทําให
พนักงานเกิดความพอใจที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมาย คือ 
ลักษณะของงาน ความสําเร็จที่ไดรับจากการทํางานการยก
ยองจากผูรวมงาน ความรับผิดชอบและความกาวหนาใน
งานที่ทํา เหลานี้จะเปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจใหพนักงานเต็ม
ใจรวมมือในการทําใหองคการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงาน และสามารถดํารงอยูไดในธุรกิจ (ธงชัย  สันติ-
วงษ, 2541) 
 

1.4 การใหความสําคัญกับความขัดแยง 
ความขัดแยง หมายถึง การที่มีทัศนคติและความ 

คิดที่แตกตางกันของบุคคล 2 ฝาย หมายถึง ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมักจะกอใหเกิดความเสียหาย และขาดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน ซึ่งสงผลโดยตรงตอการทํางานรวมกันใน
เรื่องเกี่ยวกับการขาดขวัญและกําลังใจ จะเห็นไดจากพนัก 
งานระดับหัวหนาจะมีอํานาจในการบังคับใหพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งสงผลตอการตอตานรวมไปถึงความ
ขัดแยงที่จะเกิดขึ้นตามมา พนักงานระดับหัวหนามักจะใช



 

กลยุทธในการจัดการความขัดแยงแบบชนะแพ โดยที่
พนักงานระดับหัวหนาจะเปนฝายชนะ สวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการจะเปนฝายแพ (Lee, 1993) 

แตทั้งนี้รูปแบบการจัดการความขัดแยงที่ดีควรจะ
มีลักษณะที่ทุกฝายควรชนะ ซึ่งจะสงผลตออุปสรรคและ
ปญหาวิกฤตไปพรอมกันได นั้นหมายถึงองคการประสบ
ความสําเร็จ 
 

1.5 การใหความสําคญักับสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิและเสรีภาพในการทํางานของพนักงานควร

จะไดรับการพิจารณาเอาใจใสจากพนักงานระดับหัวหนา 
ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาในสิทธิและเสรีภาพของพนัก 
งานของผูใตบังคับบัญชา แตทั้งนี้พนักงานระดับปฏิบัติ 
การมักถูกริดรอน และไมไดรับความสนใจเทาที่ควร อัน
เนื่องมาจากองคการไมตองการสูญเสียผลประโยชนบาง
ประการที่เกิดจากการที่องคการจะสงใหสิทธิและเสรีภาพ
แกพนักงานโดยเฉพาะพนักงานปฏิบัติการในเรื่องตางๆ ที่
พึงจะไดรับตามกฎหมายโดยอาจจะมีการหลีกเลี่ยง และ
เพิกเฉยเพื่อผลประโยชนขององคการเพียงฝายเดียว  

 
1.6 การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 
ความเปนสวนของพนักงานเปนบทบาทที่

องคการ บริษัทตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความเปนสวนตัวของพนักงานเพศหญิง ที่มักจะไมไดรับ
ความเอาใจใสมากเพียงพอในเรื่องของความเปนสวนตัว 
(Hicks 1972) ตามที่ Dess และ Alex (1993) ศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ทําใหความเปนสวนตัวของพนักงานเพศหญิงมี
ระดับที่ลดลงเกิดขึ้น เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. พนักงานเพศหญิงยังขาดการแสดงบทบาท
ในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารเทาที่ควร อาจจะดวย
สาเหตุที่โดนกีดกันหรือขาดการเอาใจใสเทาที่ควร 

2. การกาวกายในงานของพนักงานเพศหญิง 
3. การไมเขาใจและไววางใจพนักงานเพศหญิง

ในงานที่มอบหมายใหไปทํา 
4. การกลัวการสูญเสียอํานาจจากการที่พนักงาน

เพศหญิงมีบทบาทในการบริหารมากขึ้น 
ทั้งนี้ Mons (1982) กลาวเสริมวา การที่จะทําให

พนักงานเพศชายกาวกายความเปนสวนตัวของพนักงาน

เพศหญิงใหนอยลง พนักงานเพศหญิงควรจะมีการกําหนด
เปาหมายดังตอไปนี้ 

1. มีความชัดเจนและแสดงถึงวิสัยทัศนที่ชาญ
ฉลาด 

2. เปาหมายเหลานั้นจะตองถูกเขียนขึ้นมาเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อที่จะทําใหเพิ่มศักยภาพของความ
นาเชื่อถือ 

3. จะตองสามารถวัดและประเมินผลได ทั้งใน
สวนของคุณภาพและปริมาณ 
 

1.7 การใหความสําคัญกับเพศ 
ความสําคัญเรื่องเพศ หมายถึง การใหความสําคัญ

กับสถานภาพของพนักงานที่อาจจะมีเพศที่แตกตางกัน ซึ่ง
จะตองใหความเคารพในความเปนเพศมากกวาการถือเรื่อง
เพศเปนจุดดอยในการทํางาน โดยเฉพาะพนักงานระดับหัว
หนาที่เปนเพศชาย ควรจะใหความสําคัญกับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่เปนเพศหญิงมากกวาการขาดความสนใจและ
ใหความสําคัญที่นอยกวา ทั้งนี้ลักษณะของงานที่ทําอาจจะมี
ความเหมาะสมกับเพศที่แตกตางกันก็ได โดยเฉพาะพนัก 
งานเพศหญิงจะมีความถนัดในเรื่องเกี่ยวกับการจดจําและ
การเขียนที่ดีกวาพนักงานเพศชาย (Zachary, 1994) 
 

1.8 การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ
กลุมคน 

การไมแบงแยกของกลุม หมายถึง การทํางาน
รวมกันโดยปราศจากความอคติระหวางบุคคลในกลุม การ
ทํางานเปนทีมที่ดีมักจะใหความสําคัญกับการที่ทุกๆ คน มี
บทบาทขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบเวลาปฏิบัติงานได
เสมอเพื่อน กอใหเกิดประสิทธิภาพของทีมงานที่ตนเองได
สังกัดอยู ธนิกานต  มาฆะศิรานนท และกานตสุดา  มาฆะ-
ศิรานนท  (2542) กลาววา การทํางานเปนทีมที่มีพนักงาน
ระดับหัวหนา ควรจะเปนคนที่ช้ีแนวทางตลอดทั้งเปนผู
แนะนําการทํางานรวมกันมากกวาการที่เพิกเฉย หรือให
ทีมงานทํางานโดยปราศจากหัวหนาทีม ซึ่งจะสงผลให
พนักงานระดับปฏิบัติการในกลุมทํางานแบงแยกและมี
อคติซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันพนักงานระดับปฏิบัติ 
การที่มีหัวหนาทีมที่ดี ก็ควรจะใหความสําคัญกับสมรรถ 
ภาพในทีมงานของตนเอง ควรใหความเคารพนับถือและ 
 



 

คุณคาของพนักงานทุกคนในทีมงาน ไมวาจะมีสถานะ หรือ
ตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม เพราะการที่พนักงานระดับ
ปฏิบัติการทุกๆ คน ที่เขาเปนทีมงานดวยกัน ยอมมีบทบาท
และหนาที่สําคัญกันทุกๆ คน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยอม 
จะกอใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น สามารถฝาฟนอุปสรรคไป

ไดอยางราบรื่น ธงชัย  สันติวงศ (2541)  กลาววา แนวทฤษฎี
ที่จะนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีประ 
สิทธิภาพ โดยเฉพาะไมแบงแยกของกลุม (Managerial 
Grid) ซึ่งกลาวถึงการทํางานในลักษณะดังนี้ 

 
 

High 
9 1.9 แบบลูกทุง 9.9 แบบรวมงานกันเปนทีม 
8   (Country Club Management) (Team Management) 
7 
6  5.5 แบบแบงรับแบงสู 
5 (Middle of the Road Management) 
4 
3  
2 1.1 แบบเชาชามเยน็ชาม 9.1 แบบเขมงวด 
1 (Impoverished Management) (Authority-Compliance) 

  คํานึงถึงผลผลิต 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 High (Concern for Production) 

Low 
ที่มา: สุทธินันทน  พรหมสุวรรณ. 2545. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: แผนกตาํราและคําสอน มหาวิทยาลยักรุงเทพ: หนา 87. 
 

ซึ่งจะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการรวมงาน
เปนทีมในทฤษฎี (Managerial Grid) ยอมสงผลใหการทํา 
งานประสบความสําเร็จสูงสุด เนื่องจากใหความสําคัญใน
แงของผลผลิตและคนอยางเต็มที่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
1. พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการใน

สมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย 
สําหรับการศึกษานี้จะทําการสอบถามความคิดเห็น

จากพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ ในสมาคม
เลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาท
จริยธรรมทางธุรกิจที่ไดรับจากหัวหนางาน ขณะที่ทํางาน
รวมกันโดยพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ จะ
นํามาจากหนังสือ The Secretary: WSAT Yearbook 2001-
2002 (2002) ซึ่งมีจํานวนเลขานุการทั้งหมด 400 คน ซึ่งจะ
เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้ 

สําหรับเหตุผลของการเลือกใชพนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบัติการ เนื่องจากการศึกษาของ  ทองใบ  
โชติกสมบัติ (2541) พบวา พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการมักจะไดรับความยุติธรรม ตลอดทั้งเสรีภาพและ
ผลประโยชนที่นอยกวาที่ควรจะเปน 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
สําหรับวิธีการดําเนินงานวิจัย อธิบายไดดังนี้ คือ 

2.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับการวิจัยนี้ ผู วิจัยจะออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อสอบถามกับพนักงานเลขานุการสตรี
ระดับปฏิบัติการที่มีรายช่ืออยูในสมาคมเลขานุการสตรี
แหงประเทศไทยเกี่ยวกับการใหระดับความสําคัญกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยรายชื่อของพนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบัติการจะมาจาก The Secretary: WSAT 
Yearbook 2001-2002 (2002)  

โดยลักษณะของคําถามจะสอบถามประเด็น
ดังตอไปนี้ 



 

1. การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบแทน
ที่มีความยุติธรรม 

2. การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย 

3. การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 
4. การใหความสําคัญกับความขัดแยง 
5. การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ 
6. การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 
7. การใหความสําคัญกับเพศ 
8. การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ

กลุมคน 
2.2 แหลงขอมูล 
งานวิจัยนี้ผูวิจัยจะเสนอขอมูลแบบปฐมภูมิ โดย

การสอบถามจากพนักงานระดับปฏิบัติการเลขานุการสตรี
โดยตรง ทั้งนี้การสอบถามจะขอความรวมมือจากนายก
สมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย เพื่อจะไดนําเสนอ
หัวขอการวิจัยพรอมทั้งคําถามที่จะสอบถามในเรื่องเกี่ยว 
กับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการที่ผูวิจัยจะทําการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ที่ไดสอบถามกับพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการจากตํารา เอกสาร วารสาร 
และสิ่งพิมพอื่นๆ เพื่อประกอบการอธิบายและใหขอมูลที่
ทําการวิเคราะหมีความชัดเจนและถูกตอง 

2.3 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 
สําหรับวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 

จะวิเคราะหใน 2 ลักษณะ  
2.3.1 การวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statisties) โดยรายงานผลเปนคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2.3.2 การทดสอบในเรื่องความแตกตาง
ของทัศนคติของพนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ 
ตอจริยธรรมทางธุรกิจที่ผูบังคับบัญชาพึงมีตอผูใตบังคับ 
บัญชาที่มีความแตกตางกัน จะใชวิธีการทดสอบดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ 
Post Hoc Tests Multiple Comparison ดวยวิธีของ Scheffe 

การทดสอบคาทางสถิติทุกคาจะทําการทดสอบที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังนั้น สมมติฐานของการวิจัยนี้ คือ 
 

สมมติฐานที่ 1: เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบ 
แทนที่มีความยุติธรรม 

สมมติฐานที่ 2:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ปลอดภัย 

สมมติฐานที่ 3:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทํา 

สมมติฐานที่ 4:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับความขัดแยง 

สมมติฐานที่ 5:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพ 

สมมติฐานที่ 6:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว 

สมมติฐานที่ 7:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับเพศ 

 
 



 

สมมติฐานที่ 8:  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการที่มีความ
แตกตางกันในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย มีทัศนคติที่แตกตางกันใน
การใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ
กลุมคน 

สมมุติฐานทั้ง 8 ขอขางตน จะทดสอบที่ระดับนัย 
สําคัญทางสถิติ 0.05 

2.4 การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลของงานวิจัยเรื่อง บทบาทจริย- 

ธรรมในองคการของพนักงานระดับหัวหนา ที่มีตอพนัก 
งานระดับปฏิบัติการจะสรุปผลตามสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

1. สมมติฐานที่ 1: พนักงานเลขานุการสตรี
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการ
ทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย 
ธรรมธุรกิจในองคการ ในการใหความสําคัญกับคาจางและ
ผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการ ในการใหความสําคัญกับคาจางและผลตอบ 
แทนที่มีความยุติธรรมในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตก 
ตางกัน ยกเวนในเรื่องของอายุที่มีความแตกตางกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
2. สมมติฐานที่ 2: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ

ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจใน
องคการในการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรี
แหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจใน
องคการในการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน 
ยกเวนในเรื่องของอายุที่มีความแตกตางกัน โดยมีราย 
ละเอียดดังนี้ 

2.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
และในเรื่องของระยะเวลาการทํางานใน

องคการที่มีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2 ระยะเวลาการทํางานในองคการต่ํากวา 

5 ป กับระยะเวลาการทํางานในองคการ 10 ป ขึ้นไป 
2.3 ระยะเวลาการทํางานในองคการ 5-10 ป 

กับระยะเวลาการทํางานในองคการ 10 ปขึ้นไป 
3. สมมติฐานที่ 3: พนั กงาน เลขานุ การสตรี

ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางาน
ในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทําแตก 
ตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ ในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทยมีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการ ในการใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทําใน
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน ยกเวน ในเรื่องของ
อายุที่มีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
3.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 
3.3 อายุ 30-39 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 

4. สมมติฐานที่ 4: พนักงาน เลขานุ การสตรี
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํา 
งานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรม
ธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับความขัดแยงแตก 
ตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับความขัดแยงในระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน ยกเวนในเรื่องของอายุที่มี
ความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
4.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 
4.3 อายุ 30-39 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 

 



 

5. สมมติฐานที่ 5: พนักงาน เลขานุ การสตรี
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทย ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการ
ทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย- 
ธรรมธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับสิทธิและ
เสรีภาพไมแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพใน
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน 

6. สมมติฐานที่ 6: พนักงาน เลขานุ การสตรี 
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการ
ทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย- 
ธรรมธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับการเปน
สวนตัวแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับการเปนสวนตัว ใน
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน ยกเวนในเรื่องของ
ระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับระ 
ดับปริญญาตรี 

6.2 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับสูง
กวาปริญญาตรี 

และในเรื่องของระดับรายไดที่มีความแตก 
ตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.3 ระดับรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท กับระดับ
รายไดต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป 

6.4 ระดับรายได 20,000-30,000 บาท กับระดับ
รายไดต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป 

7. สมมติฐานที่ 7: พนักงาน เลขานุ การสตรี 
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการ
ทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย- 
ธรรมธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับเพศแตก 
ตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับเพศในระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.05 ไมแตกตางกัน 

8. สมมติฐานที่ 8: พนักงาน เลขานุ การสตรี
ระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการ
ทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย- 
ธรรมธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับการไม
แบงแยกของกลุมคนแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ
กลุมคน ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไมแตกตางกัน ยกเวนใน
เรื่องของอายุที่มีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
8.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 
 

บทสรุป 
บทสรุปของงานวิจัยนี้จะประกอบดวยผลของการวิจัย

กับวรรณกรรมปริทัศน และการนําผลของการวิจัยไปใช 
ผลของการวิจัยกับวรรณกรรมปริทัศน มีสาระสําคัญ

ตามแนวทางสมมติฐาน ดังนี้ 
1. สมมติฐานที่ 1: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ

ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับคาจาง และผลตอบ 
แทนที่มีความยุติธรรมไมแตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน  กลาวคือ  การที่
พนักงานเลขานุการสตรีระดับปฏิบั ติการในสมาคม
เลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกัน 
พิจารณาวาไมมีความแตกตางกัน ในบทบาทจริยธรรม
ธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับคาจาง และ
ผลตอบแทนที่มีความยุติธรรม อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่



 

พนักงานเหลานั้น มีความคิดวาตนเองไดรับความยุติธรรม
เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ความยุติธรรมในที่นี้ 
คือ ความสมดุลของสัดสวนที่ เกิดจากสิ่งที่ เขามอบให
องคการกับสิ่งที่เขาไดรับการตอบแทนจากองคการ ความ
ยุติธรรมในเรื่องคาจางหรือเงินเดือน ควรจะใหเหมาะสม
กับงานที่ทํา ถาองคการมีการกําหนดอัตราคาจางดวยความ
ยุติธรรมก็จะทําใหคนงานและพนักงานพอใจ กอใหเกิด
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งพนัก 
งานปฏิบัติการที่จะตองอาศัยใชเงินในการดํารงชีวิตของ
ตนเอง (สมภพ  โรจนพันธ, 2537) ซึ่งมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ Milkovich และ Newman (1987) ที่กลาววา 
ในงานแตละตําแหนงจะมีการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบเปนการเฉพาะเจาะจงไวในใบกําหนด
หนาที่พรรณาการทํางาน (Job Description) ดังนั้น ในการ
กําหนดคาตอบแทนในการทํางานเมื่อเริ่มการจางงานนั้น 
ควรยึดหลักความเสมอภาคในการใหคาตอบแทนภายใน
องคการ คือ “งานเทากัน เงินเทากัน” (Equal Pay for Equal 
Work) ดําเนินการใหอยูในความถูกตองตามกฎหมาย และ
หลักเกณฑทางวิชาการสมัยใหม โดยใหมีความยุติธรรม
และเปนธรรมกับลูกจางทุกคนดวย 

อยางไรก็ตาม ยกเวนในประเด็นที่พนักงานเลขานุ 
การสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริย- 
ธรรมธุรกิจในองคการ ในการใหความสําคัญกับคาจางและ
ผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมแตกตางกัน ในรายคูดัง 
ตอไปนี้ 

1.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถอธิบาย

ไดตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรี
แหงประเทศไทยที่มีอายุตํ่ากวา 30 ปกับอายุ 30-39 ป มัก 
จะคิดวาตนเองไมไดรับความยุติธรรมจากคาจาง และ
ผลตอบแทนที่มีความยุติธรรม อาจจะสืบเนื่องจากพนัก 
งานที่มีอายุนอย มักจะเปนพนักงานที่เพิ่งไดรับการบรรจุ
เขาทํางาน คาจางแรงงานซึ่งอยูในระยะเริ่มงานซึ่งอาจจะ
ไมสูงตามความคาดหวังของตนเอง ดังนั้น ทั้งนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการอธิบายช้ีแจงแสดงเหตุผลใหลูกจางไดรับ
รูเขาใจและยอมรับวายุติธรรม  

2. สมมติฐานที่ 2: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยไมแตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ การที่พนัก 
งานเลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได 
ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกัน พิจารณาวาไมมี
ความแตกตางกัน ในบทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการ ใน
การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม ในการทํางานที่
ปลอดภัยไมแตกตางกัน โดยปกติแลวพนักงานโดยทั่วไป 
มักจะใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งจะเปน
สวนหนึ่งในการสรางความรูสึกพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ยกเวนในประเด็นที่พนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุ ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกัน มี
ทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการในการให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย
แตกตางกันในรายคู ดังตอไปนี้ 

2.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
2.2 ระยะเวลาการทํางานในองคการต่ํากวา 5 ป 

กับ 10 ปขึ้นไป 
2.3 ระยะเวลาการทํางานในองคการ 5-10 ป กับ 

10 ปขึ้นไป 
ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถ

อธิบายไดตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป และพนัก 
งานที่มีระยะเวลาการทํางานในองคการต่ํากวา 5 ป กับ 10 
ปขึ้นไป และพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานในองคการ 
5-10 ป กับ 10 ปขึ้นไป มักจะไมเห็นความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย เพราะมีความเห็น 
วาความปลอดภัยในการทํางานขึ้นอยูกับกรรม หรือชะตา
กรรมของคน ถึงจะปองกันอยางไร อุบัติเหตุก็เกิด หรือถา
หัวหนางานมีทัศนคติวาอุบัติเหตุเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได 



 

จะตองเกิดขึ้นไมชาก็เร็ว ความคิดเชนนี้เปนสิ่งไมถูกตอง 
Dichter (1987) กลาววา การสรางความปลอดภัยในการ
ทํางานก็เพื่อปองกันการสูญเสียอันอาจเกิดกับงานของ
องคการ ขณะเดียวกันก็ปองกันไมใหพนักงานขององคการ
บาดเจ็บ หรือไดรับอันตรายจากการทํางาน การสรางความ
ปลอดภัยจะตองกระทําในวงกวาง เริ่มตั้งแตการมีนโยบาย
ที่ชัดเจน  

3. สมมติฐานที่ 3: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ที่มี
ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานในองค 
การแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจใน
องคการ ในการใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่ทําไม
แตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 3 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ ความพอใจ
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้นพนักงานระดับปฏิบัติการประสบความ 
สําเร็จในการทํางานไดรับการยกยอง และยอมรับจาก
ผูรวมงาน ตลอดจนความรับผิดชอบและความกาวหนาใน
งานที่ทํา ทําใหพนักงานรับรูถึงคุณคาของงานที่ทํา ซึ่งเปน
แรงจูงใจใหเต็มใจรวมมือในการทําใหองคการบรรลุเปา 
หมายในการดําเนินงาน และสามารถดํารงอยูไดในธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม ยกเวนในประเด็นที่พนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบัติการ ในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรม
ธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับคุณคาของงานที่
ทําแตกตางกันในรายคู ดังตอไปนี้ 

3.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
3.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับ 40 ปขึ้นไป 
3.3 อายุ 30-39 ป กับ 40 ปขึ้นไป 

จากผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 3 สรุปไดตาม
ลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน เนื่องจากอายุที่แตกตาง
กัน มักเห็นคุณคาของงานที่ทําตางกัน เพราะเลขานุการ
สตรี  ระดับปฏิบั ติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ และทักษะใน
การทํางานมากกวา กลาวไดวาเปนมือขวาหรือแขนเพิ่ม
พิเศษของผูบริหาร เปนผูเช่ือมโยงหรือตัวตอเนื่องระหวาง
ผูบริหารกับบุคคลอื่นภายในและภายนอกองคการ มีความ
ต้ังใจดีและจงรักตอองคการที่ทํางานอยู เลขานุการเปนทั้ง

ผูชวยและเปรียบเสมือนแขนขวาของนายจาง จึงทําใหมอง
เห็นชัดวา ทั้งสองฝายจะตองเกื้อกูลระหวางกัน ตองเขาใจซึ่ง
กันและกัน ถาหนวยงานมีการบริหารงานโดยระบบคุณความ
ดี (Merit System) นายจางยอมหาทางสงเสริมใหเลขานุการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) มิเพียงจะเกิด
ความสัมฤทธิ์เฉพาะฝายเลขานุการเทานั้น แตยังสงผลถึง
ธุรกิจของนายจางและถือเปนเปาหมายที่นายจางทุกคน
ตองการ 

4. สมมติฐานที่ 4: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ที่มี
ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานในองค 
การแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจใน
องคการ ในการใหความสําคัญกับความขัดแยงไมแตกตาง
กัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 4 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการตองทํางานภายใตกฎ 
ระเบียบรวมกันกับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อที่จะใหบรรลุ
เปาหมายที่ตนตองการภายใตกฎเกณฑที่อยูบนพื้นฐานของ
ความเปนไปได ถาทุกฝายยอมรับกฎเกณฑนั้น ความ
พยายามที่จะรักษาความคงอยูรวมกันเอาไวใหได มีความ 
รูสึกที่ดีตอกัน สรางเสริมความพอใจรวมกันและยอมรับ
วิธีการแกความขัดแยงที่ทุกฝายนําเอามาใช ซึ่งถาไดผลดีก็
จะทําใหประสิทธิภาพของการทํางานดีขึ้นกวาเดิม ความ
ขัดแยงนั้นก็จะเปนสิ่งสรางสรรคนําไปสูความเจริญกาว 
หนาได 

อยางไรก็ตาม ยกเวนประเด็นที่พนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประ 
เทศไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรม
ธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับความขัดแยง
แตกตางกันในรายคูดังตอไปนี้ 

4.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
4.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับ 40 ปขึ้นไป 
4.3 อายุ 30-39 ป กับ 40 ปขึ้นไป 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 4 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน โดยธรรมชาติของคน
ที่มีอายุตางกัน มักจะมีความคิดเห็นที่ตางกัน เนื่องจาก
ความคิดเห็นของคนมีรากฐานมาจากประสบการณ บุคลิก 



 

ภาพ ทัศนคติ ความสนใจ จุดหมายของชีวิต คานิยม และ
อุดมการณที่ยึดมั่นแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดความขัดแยงกันได จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
ตลอดทั้งทําใหพนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

จากการศึกษาของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2540) 
พบวา ความขัดแยงจะเกิดขึ้น เมื่อผลของการกระทําอะไรก็
ตามของฝายหนึ่งไปกระทบกระเทือนฝายตรงขาม 

5. สมมติฐานที่ 5: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพไม
แตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 5 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ มีความคิดวาตนเองควร
ไดรับการยอมรับจากนายจางที่จะมีสิทธิและเสรีภาพใน
การกระทํา หรือไมกระทํากิจกรรมบางประการที่เกี่ยวของ
กับองคการธุรกิจได อยางไรก็ตาม การวาจางไดเปลี่ยน 
แปลงไปตามยุคสมัยของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม ทําใหการจางงานมีลักษณะที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการวาจางลูกจางที่ทํางานในสํานักงาน และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใหความคุมครองดานสิทธิ
สวนบุคคลมากขึ้น และมีแนวโนมที่ลูกจางจะเขาใจใน
สิทธิสวนบุคคลมากขึ้น  อันนําไปสูการเรียกรองและ
ปกปองสิ่งที่ตนพึงไดรับอยางเปนระบบ 

6. สมมติฐานที่ 6: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ที่มี
อายุ ระยะเวลาการทํางานในองคการแตกตางกัน มีทัศนคติ
ตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการในการใหความ 
สําคัญกับการเปนสวนตัวไมแตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 6 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงานใน
องคการโดยทั่วไป มักจะตองการความเปนสวนตัวในขณะ
ปฏิบัติงาน ไมตองการใหผูอื่นเขาไปกาวล้ําในเรื่องสวนตัว 
จนในบางครั้งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 

ปจจัยที่ทําใหความเปนสวนตัวของพนักงานเพศหญิง 
มีระดับที่ลดลงเกิดขึ้นเนื่องจาก 

1. พนักงานเพศหญิงยังขาดการแสดงบทบาทใน
การเขาไปมีสวนรวมในการบริหารเทาที่ควร อาจจะดวย
สาเหตุที่โดนกีดกันหรือขาดการเอาใจใสเทาที่ควร 

2. การกาวกายในงานของพนักงานเพศหญิง 
3. การไมเขาใจและไววางใจพนักงานเพศหญิง ใน

งานที่มอบหมายใหไปทํา 
4. การกลัวการสูญเสียอํานาจจากการที่พนักงานเพศ

หญิงมีบทบาทในการบริหารมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม ยกเวนประเด็นที่พนักงานเลขานุการ

สตรีระดับปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศ
ไทยที่มีระดับการศึกษา ระดับรายได แตกตางกันมีทัศนคติ
ตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจในองคการ ในการใหความสําคัญ
กับการเปนสวนตัวแตกตางกัน ในรายคูดังตอไปนี้ 

6.1 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับปริญ 
ญาตรี 

6.2 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับสูงกวา
ปริญญาตรี 

6.3 ระดับรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท กับระดับ
รายไดต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป 

6.4 ระดับรายได 20,000-30,000 บาท กับระดับ
รายไดต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 6 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ โดยภาพรวม
ของการทํางานรวมกันในองคการ ทุกคนตองปฏิบัติงาน
ตามบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และอาจจะตองมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใน
การทํางานใหดีขึ้น จะตองรูจักการบริหารความสัมพันธ 
โดยที่ใหตนเองมีบทบาททัดเทียมกับพนักงานเพศชาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของการแสดงภาวะผูนําระหวาง
มีการสนทนา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบริหาร 
นอกจากนี้การที่พนักงานเพศหญิงจะตองมีแนวทางในการ
ที่จะทําใหบทบาทของตนเองมีความเดนชัด และทําให
พนักงานเพศชายเขามามีบทบาทในความเปนสวนตัว ใน
เรื่องของการบริหารใหนอยที่สุด 

7. สมมติฐานที่ 7: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย ที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับเพศไมแตกตางกัน 



 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 7 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการมีความคิดเห็นตองกันวา
องคการตองใหความเคารพในความเปนเพศมากกวาการ
ถือเพศเปนจุดดอยในการทํางาน โดยเฉพาะพนักงานระดับ
หัวหนาที่เปนเพศชาย ควรจะใหความสําคัญกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่เปนเพศหญิง ทั้งนี้ลักษณะของงานที่ทํา
อาจจะมีความเหมาะสมกับเพศที่แตกตางกันก็ได โดย 
เฉพาะพนักงานเพศหญิงจะมีความถนัดในเรื่องเกี่ยวกับการ
จดจําและการเขียนที่ดีกวาพนักงานเพศชาย  (Zachary, 
1994) 

8. สมมติฐานที่ 8: พนักงานเลขานุการสตรีระดับ
ปฏิบัติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทยที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางานใน
องคการแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทจริยธรรมธุรกิจ
ในองคการในการใหความสําคัญกับการไมแบงแยกของ
กลุมคนไมแตกตางกัน 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 8 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ พนักงาน
เลขานุการสตรีระดับปฏิบัติการ มีความคิดวาการทํางาน
รวมกันโดยปราศจากความอคติระหวางบุคคลในกลุม ซึ่ง
โดยปกติเลขานุการจะทําหนาที่ประสานงานระหวางผู 
บังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน กอใหเกิดประสิทธิภาพของ
ทีมงาน 

ชนิกานต  มาฆะศิรานนท และกานตสุดา  มาฆะศิรา
นนท (2542) กลาววา การทํางานเปนทีมที่มีพนักงานระดับ
หัวหนา ควรจะเปนคนที่ช้ีแนวทาง ตลอดทั้งเปนผูแนะนํา
การทํางานรวมกันมากกวาการที่เพิกเฉย หรือใหทีมงาน
ทํางานโดยปราศจากหัวหนาทีม ซึ่งจะสงผลใหพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในกลุมทํางานแบงแยกและมีอคติซึ่งกัน
และกัน ในขณะเดียวกันพนักงานระดับปฏิบัติการที่มี
หัวหนาทีมที่ดี ก็ควรจะใหความสําคัญกับสมรรถภาพใน
ทีมงานของตนเอง ควรใหความเคารพนับถือ และคุณคา
ของพนักงานทุกคนในทีมงาน ไมวาจะมีสถานะ หรือ
ตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม เพราะการที่พนักงานระดับ
ปฏิบัติการทุกๆ คน ที่เขาเปนทีมงานดวยกัน ยอมมีบทบาท
และหนาที่สําคัญกันทุกๆ คน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ยอมจะกอใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น สามารถฝาฟนอุป 
สรรคไปไดดวยดี 

อยางไรก็ตาม ยกเวนประเด็นที่พนักงานเลขานุการ
สตรีระดับปฏิบั ติการในสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอบทบาท
จริยธรรมธุรกิจในองคการในการใหความสําคัญกับการไม
แบงแยกของกลุมคนแตกตางกัน ในรายคูดังตอไปนี้ 

8.1 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 30-39 ป 
8.2 อายุตํ่ากวา 30 ป กับอายุ 40 ปขึ้นไป 

ผลของการทดสอบสมมติฐานที่ 8 สามารถอธิบายได
ตามลักษณะของวรรณกรรมปริทัศน กลาวคือ ธรรมชาติ
ของคนที่มีอายุแตกตางกัน มักจะมีการแบงแยกกลุมตาม
อายุ อาจจะเปนเพราะความสัมพันธทางดานสวนตัว ซึ่งมา
จากการทํางานรวมกัน  เกิดเปนกลุมที่ไม เปนทางการ
เนื่องมาจากความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากพฤติกรรม
ของสมาชิกในกลุม ไมไดถูกกําหนดหรือจัดทําขึ้น แต
เกิดขึ้นเองและเปนสวนหนึ่งที่ เกิดขึ้น เนื่องจากความ
ตองการสวนบุคคล โดยเฉพาะความตองการทางดานสังคม 
(Torrington and Laura, 1987) กลุมที่สรางขึ้นมาตาม
ลักษณะการปฏิบัติงานนี้ จัดวาเปนระบบที่เกิดขึ้นเอง ระบบ
ก็มีความสําคัญตอการดําเนินงานมาก หากระบบนี้สามารถ
เขากันไดโดยไมขัดแยงกับระบบที่จัดทําขึ้น การทํางานของ
กลุมก็จะเปนไปโดยรวดเร็ว 
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