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บทคัดย่อ 
 การปฏิบัติงานที่มีความหมาย หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจในงาน เห็นคุณค่า
ในตนเอง อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักของ
องค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง และส่วนรวม องค์ประกอบของการปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ประกอบด้วย คุณค่าของงานที่ท า การได้สร้างความหมายผ่านการท างาน และแรงจูงใจในการท างาน 
บทความวิชาการนี้น าเสนอการปฏิบัติงานที่มีความหมายใน 3 มิติ คือ คือ 1) การปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ต่อตนเอง 2) การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร และ 3) การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม
นั้นมีความหมายอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

ค าส าคัญ: การปฏิบัติงานที่มีความหมาย  

Abstract 
Meaningful work performance indicates performing duties with pride in the 

work, self-esteem with physical and mental dedication, in accordance with the vision, 
mission and core values of the organization for the benefits of both oneself and the 
public. The components of meaningful work performance consist of value of work, 
make meaning through work, and motivation to work. This academic article presents 
three dimensions of meaningful work performance comprising 1) performance that 
have meaning for the person, 2) performance meaningful to the organization, and 3) 
performance meaningful to the people and the nation. All these dimensions will be 
the foundation for making the performance of police officers, crime suppression 
division more meaningful and sustainable.  

Keywords: meaningful work performance 
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บทน า 
 การปฏิบัติงานที่มีความหมายถือว่ามีความส าคัญกับบุคลากรในการท างาน และการปฏิบัติงาน
ที่มีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลน าคุณค่า ความสามารถและพลังขับเคลื่อนในตนเองออกมา
สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เป็นการ
กระท าที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความหมายต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ ส่งผลต่อเจตคติ
และสถานะทางอารมณ์เชิงบวกที่มีผลต่อการท างาน ให้เกิดความภูมิใจในตนเอง การเพ่ิมคุณค่าในตนเอง 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุข สนุกกับงาน มีความพึงพอใจในงานที่ท า เกิดความทุ่ม เท มีความ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานให้ดียิ่งขึ้น (มณฑล สรไกรกิติกูล 
และสุนันทา เสียงไทย, 2556, น. 129-134) และยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความรักในการท างาน 
(work passion) และความผูกพันต่อองค์กร (organization commitment) มีการเชื่อมโยงระหว่าง
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกับพันธกิจขององค์กร เกิดแรงผลักดันที่จะช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย (Geldenhuys, Laba & Venter, 2014: 8; ณัฐชยา แย้มอุทัย, 2558, 
น. 17-18) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการปฏิบัติงานที่มีความหมายของปัจเจกบุคคล  

ความหมายของการปฏิบัติงานที่มีความหมาย  
 Milliman et al., (2003, p. 429) อธิบายว่า การปฏิบัติงานที่มีความหมาย เป็นลักษณะ
พ้ืนฐานของจิตวิญญาณในการท างาน (work spirituality) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกลึก ๆ ของการรับรู้
คุณค่าและเป้าหมายในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  

Michaelson (2008, p. 337) ระบุไว้ว่า การปฏิบัติงานที่มีความหมาย เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเองของผู้ปฏิบัติงาน ภูมิใจที่ได้ท างานที่มีคุณค่า และท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติงานที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) 
และการมีส่วนร่วมทางสังคม (social contribution)  
 Geldenhuys et al., (2014, p. 8) กล่าวไว้ว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องกับ
ความผูกพันในงาน (work engagement) และความผูกพันต่อองค์กร (organization commitment) ซึ่ง
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ May et al., (2004, p. 14) ซึ่งอธิบายคุณค่าทาง
จิตวิทยาของการท างาน (psychological meaningfulness) ไว้ว่าบุคคลมักมีแรงจูงใจที่จะแสวงหา
ความหมายในงานของพวกเขา ซึ่งเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่างานที่ท าไร้คุณค่าและความหมาย ก็จะ
น าไปสู่ความรู้สึกแปลกแยกหรือการไม่เกิดความผูกพันในงาน (disengagement) ได้  
 มณฑล สรไกรกิติกุล และสุนันทา เสียงไทย (2556: 134) ระบุไว้ว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมาย 
เป็นมิติทางจิตวิญญาณของการท างาน เป็นการตระหนักถึงคุณค่าและความหมาย เป็นการหลอมรวม
คุณค่าส่วนตัวเข้ากับคุณค่าหรือผลที่ได้รับจากงาน ซึ่งท าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานรู้สึกถึงการมีความส าคัญ 
ความสุขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รับรู้ได้ถึงความหมายของงาน ซึ่งความหมายเหล่านี้จะย้อนกลับมา
ช่วยเสริมแรง ท าให้รู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่และคุณค่าของตนเองในที่สุด 
 กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานที่มีความหมาย คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจในงาน 
เห็นคุณค่าในตนเอง อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมหลักขององคก์ร ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
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คุณลักษณะส าคัญของการปฏิบัติงานที่มีความหมาย 
Bowie (1998, p. 1087) ได้ศึกษาทฤษฎี A Kantian Theory of Meaningful Work ของนัก

ปรัชญาชาวเยอรมันชื่อว่า Immanuel Kant ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญของการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและ
มีความหมายประกอบด้วย 1) เป็นงานที่เสรี 2) เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างอิสระ เป็นตัวของ
ตัวเอง 3) เป็นงานที่ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้พัฒนาขีดความสามารถอย่างเหมาะสม 4) เป็นงานที่มีค่าจ้าง
เพียงพอส าหรับสวัสดิการทางกายภาพ 5) เป็นงานที่มีคุณธรรม และ 6) เป็นงานที่มีความสุข ไม่ก้าวก่าย
ความคิดหรือกระบวนการคิดของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความหมาย ทั้งต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ  

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 166) กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg, 1959) ว่าได้ศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีความหมายนั้น สรุปว่าคนจะปฏิบัติงานได้ดีและมีความหมายนั้น
จะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยแวดล้อม 
หรือบ ารุงรักษา (hygiene factors) 

ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในงานและท าให้การปฏิบัติงาน
นั้นมีความหมาย ช่วยให้บุคคลรักและชอบในงานที่ปฏิบัติอยู่ ท าให้บุคคลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จในงาน (achievement) สามารถแก้ปัญหา ท างานได้ตามเป้าหมาย ตาม
ก าหนดเวลา  2) การยอมรับนับถือ (recognition) ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชื่อถือไว้วางใจในผลงาน 3) 
มีคุณค่า (work value) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า 4) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) มีอิสระในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจเองได้ 5) ความก้าวหน้าในหน้าที่ (advancement) 
มีโอกาสเติบโตในสายงาน เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และ 6) โอกาสเจริญก้าวหน้าในงาน (growth) ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยแวดล้อม (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ก าจัดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยที่ยังช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 1) นโยบายและการ
บริหารงาน (policies and administration) 2) การปกครองและการบังคับบัญชา (supervisory) 3) 
สภาพการปฏิบัติงาน (working condition) 4) สัมพันธภาพในการท างาน (interpersonal relations) 
และ 5) เงินเดือนและความม่ันคง (pay and security) ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคล
ปฏิบัติงานด้วยความรักและชอบในงานที่ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะของงานที่มีความหมายนั้นจะต้อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นงานเสรีที่
ท างานได้อย่างอิสระปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของเอง 2) เป็นงานที่พัฒนาขีดความสามารถ 3) ค่าจ้าง
เพียงพอ 4) เป็นงานที่มีคุณธรรม และ 5) ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นจะมาจาก
แรงจูงใจสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยแวดล้อม 

องค์ประกอบของการปฏิบัติงานที่มีความหมาย 
การปฏิบัติงานที่มีความหมาย เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานทั้งต่อ

ตนเองและองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 1) คุณค่าทางจิตวิทยาของงานที่ท า 
(psychological meaningfulness in work) 2) การได้สร้างความหมายผ่านการท างาน (meaning making 
through work) และ 3) แรงจูงใจที่ดีในการท างาน (greater good motivation) ) และยังมีปัจจัยด้าน
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ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานที่มีความหมาย คือ การให้ความหมายเชิงบวกต่องาน (positive meaning) 
โดยความหมายจะสะท้อนออกมาจากความคิด เกิดเป็นการกระท า (Steger et al., 2012)  

Snir & Harpaz (2002) เสนอว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมาย งานนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นงาน
ที่มีความน่าสนใจ (interesting job) มีความหลากหลาย (variety) มีความท้าทาย (challenging work) 
และมีอิสระในการท างาน (autonomy) 
 Overell (2008, p. 38) กล่าวว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมาย เกิดมาจากแรงจูงใจ 3 ประเภท 
ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) แรงจูงใจที่จะแสวงหาและยึดอุดมการณ์การท างาน
แบบมืออาชีพ (craft motives) เพ่ือสร้างผลงานที่ดีที่สุด จนเกิดการพัฒนาศักยภาพ และความสนใจใน
งาน 2) แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน (compensation motives) คือแรงจูงใจทั้งในรูปแบบของค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในรูปของการมีอ านาจและต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ความเป็น
ผู้น า การให้รางวัลหรือให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน (recognition) โดยจะต้องพิจารณาจากความสนใจ
ในงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และ 3) แรงจูงใจทางศีลธรรม (moral motives) หมายถึงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม จริยธรรมตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ รวมไปถึงความไว้วางใจ 
(trust) และการดูแลที่ดี (caring) ภายในองค์กรด้วย  

May et al., (2004, p. 14) พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่มี
ความหมาย 2 ปัจจัย คือ การเพ่ิมคุณค่าในงาน (job enrichment) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นการออกแบบลักษณะงานเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากงานเดิมที่
เคยปฏิบัติจนเกิดความช านาญที่หลากหลายขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการบริหารจัดการ
งานนั้นด้วยตนเอง และควรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาด้วย อีกปัจจัยคือ บทบาทการท างาน
ที่เหมาะสม (work role fit) หมายถึง การที่บุคคลค้นพบบทบาทการท างานที่ช่วยให้พวกเขาได้
แสดงออกถึงแนวคิดที่แท้จริงของตนเอง (self-concept) กล่าวถึงบทบาทในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับทัศนคติของตนเอง 

ส่วน Snir & Harpaz (2002) อธิบายว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relations) ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าในงาน และใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดของ May 
et al., (2004) ที่อธิบายไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นการรับรู้คุณค่าและความหมายทาง
สังคมของผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือเมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงการมีตัวตน มีความส าคัญในสังคม ได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อ่ืน บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะรับรู้ถึงความหมายที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจให้กับบุคคลนั้นอีกด้วย 
ดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานที่มีความหมาย 
 อีกด้านหนึ่งที่มีผู้เสนอไว้มาก คือ Lips-Wiersma & Morris (2009) การรับรู้ถึงประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่มีความหมายนั้น เกิดมาจากการพัฒนาจริยธรรม โดยการฝึกคุณธรรมแบบวันต่อ
วัน การเติบโตส่วนบุคคลจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง จากการ
ได้เป็นตัวของตัวเอง คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของตน และการได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีออกมา
อย่างเต็มก าลัง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน 
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Steenkamp & Basson (2013) การปฏิบัติงานที่มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน อันมีผลท าให้เกิดการรับรู้ความหมายของการปฏิบัติงาน แบ่งออกได้เป็น 4 
มิติหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบในแต่ละมิติ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มิติการอยู่ เหนือกว่า  ( transcendence)  ประกอบด้วยความเป็นสากล 
(universalism) และความเมตตากรุณา (benevolence) 
  (2) มิติการอนุรักษ์ (conservation) ประกอบด้วยความสอดคล้อง (conformity) 
ประเพณี (tradition) และความม่ันคงปลอดภัย (security) 
  (3) มิติการเพ่ิมประสิทธิภาพ (self-enhancement) ประกอบด้วยการมีอ านาจ 
(power) การบรรลุผล (achievement) และความสุขนิยม (hedonism) 
  (4) มิติการเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลง (openness to change) ประกอบด้วย
การส่งเสริมสนับสนุน (stimulation) และการด าเนินการตามทิศทางของตนเอง (self-direction) 
 จากการวิเคราะห์แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 166) เรื่องทฤษฎี 2 ปัจจัย 
สามารถแบ่งองค์ประกอบของการปฏิบัติงานที่มีความหมายออกได้เป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการ
เห็นคุณค่าแห่งตน 2) มิติด้านการพัฒนาทั้งตนเองและกระบวนการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
3) มิติด้านความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร 4) มิติด้านสัมพันธภาพในการท างานที่จะท าให้สมาชิก
ในกลุ่มเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 5) มิติด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีความหมายจากนักวิชาการหลายท่าน 
ทั้งนักวิชาการของไทยและนักวิชาการต่างประเทศจะพบว่าแนวคิดของนักวิชาการนั้นมีความ
สอดคล้องกัน โดยสามารถสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
หลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ตัวของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การได้มีอิสระในการปฏิบัติงาน มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีอ านาจ ได้น าทักษะหรือความสามารถที่ตนเองมีในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการ
ท างาน 2) การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน การได้รับเกียรติ
และศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา การมีความส าคัญ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และ 3) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ศีลธรรมจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติงานบนความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรม จริยธรรม การได้
อุทิศตนในการสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับสังคม การเป็นที่จดจ าในคุณงามความดี เป็นต้น 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวคิดที่ผู้นิพนธ์ได้สรุปไว้ข้างต้น ผู้นิพนธ์จึงได้ส ารวจ
สภาพปัญหาของการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ในปี 2562 โดยใช้รูปแบบ
ของการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 15 คนและรูปแบบการสัมภาษณ์จ านวน 15 คน พบว่าข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปรามที่มีปัญหาในการปฏิบัติ คือ ข้าราชการต ารวจที่มีผลงานและพฤติกรรมไม่
เป็นที่น่าพอใจ และสาเหตุทั่วไปที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่ดี อาจมาจากหลายสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ 
ตัวอย่างเช่น ความบกพร่องของกระบวนการท างาน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการจัดสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว ความขัดแย้งภายในที่ท างาน และการได้รับมอบหมายงานที่มากเกินไป ความ
เหนื่อยล้า (burnout) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีวาย (Theory Y) ที่เสนอไว้ว่า โดยธรรมชาติแล้ว 
มนุษย์ไม่ได้เป็นพวกเกียจคร้าน หากแต่เป็นผู้กระตือรือร้นที่จะท างานและรับผิดชอบต่องาน ตลอดจนมี
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ความกระตือรือร้นที่จะท างานให้ได้ผลดี (McGregor, 1960s) การท างานดังกล่าว เป็นการปฏิบัติงานที่
ต้องแบกรับความคาดหวังของประชาชน องค์กร และประเทศชาติว่าข้าราชการจะต้องปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนโดยยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีจริยธรรมในการท างานสูง โดย
ส่วนราชการได้ก าหนดจรรยาของข้าราชการไว้ดังนี้ 1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 4) การปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ 5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (จรวยพร สุขสุทิตย์, 2560, น. 36-38) 
ซึ่งจากจรรยาบรรณของข้าราชการทั้ง 5 ข้อ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีวาย (theory Y) ของ McGregor 
(1960s) โดยพิจารณาได้จากความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจน
สุดความสามารถ และให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องอาศัย
แรงจูงใจ การตระหนักรู้ในตนเอง มีความรู้สึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นอย่างสูง
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานที่มีความหมายนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างอิสรเสรี มีอ านาจและสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้  สามารถพัฒนาศักยภาพและท าให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดีในการท างาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับและไว้ใจจากผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และ
เป็นงานที่ถูกต้องเหมาะตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความหมายนั้นจะมีมิติ
ต่าง ๆ คือ การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประชนและประเทศชาติ ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานที่ความหมายทั้ง 3 มิตินี้ จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้บุคคลเกิดความสุขในชีวิตการท างาน และ
รู้สึกว่าสิ่งที่ท านั้นมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรักในงาน 
มีความพึงพอใจในงาน ซื่อสัตย์เที่ยงตรง เห็นคุณค่าในงาน รู้สึกว่ามีอนาคต มีความเจริญก้าวหน้า 

มิติที่ 2 การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน เข้าใจความแตกต่างของบุคคล และให้ความร่วมมือ มีความรักและผูกพันใน
งาน ท าให้งาประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ในงานที่ท า มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย  

มิติที่ 3 การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ หมายถึง การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจบริการ ในการช่วยเหลือประชาชนและอุทิศตนเพ่ือสังคมก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

บทสรุป การปฏิบัติงานที่มีความหมายนั้น หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจใน
งาน เห็นคุณค่าในตนเอง อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมหลักขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) 
การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง คือ รักและพึงพอใจในงาน ซื่อสัตย์เที่ยงตรง เห็นคุณค่าในงาน 
รู้สึกว่ามีอนาคต มีความเจริญก้าวหน้า 2) การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร คือ การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน เข้าใจความแตกต่างของบุคคล ให้ความร่วมมือ มีความ
รักและผูกพันในงาน มีความรู้ในงานที่ท า มีความรับผิดชอบเพ่ือท าให้งานประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ คือ การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจบริการ ในการช่วยเหลือประชาชนและอุทิศตนเพ่ือสังคมก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  
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องค์ประกอบของการปฏิบัติงานทีมีความหมาย คือ คุณค่าในงานที่ท า การได้ท างานที่มี
ความหมาย และแรงจูงในการท างานที่ดี ซึ่งแรงจูงในในการท างานนั้นประกอบด้วย 2 ปัจจัยร่วมกัน คือ
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการท างานให้มีความหมายยิ่งขึ้น ท าให้เกิดอิสระในการ
ปฏิบัติงาน เป็นงานที่พัฒนาขีดความสามารถ ค่าจ้างเพียงพอ เป็นงานที่มีคุณธรรมและผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุขในงาน สามารถเป็นตัวของตนเองซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญของงานที่มีความหมายน และงานจะมี
ความหมายหรือไม่นั้นจะมีความเก่ียวข้องกับ 3 ส่วนหลัก คือ ตัวของผู้ปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน และการท างานที่ถูกต้องกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งการที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่
มีความหมายนั้นจะต้องด าเนินการทั้ง 3 มิติ คือ มิติที่ 1 การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง มิติที่ 2 
การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร และมิติที่ 3 การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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