
 
Paperwork Record  Information ในงานเลขานุการ    

[Text : Photo]     นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (13 พฤศจิกายน 2552) 

 

ในงานเลขานกุาร (secretarial) และงานสํานักงาน (official) สวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับงาน
เอกสาร (paperwork) และงานเอกสาร (records)  ใหมลาสุดคือ ขอมูลสารสนเทศ (information) ทั้งสาม
คํานี้เกี่ยวโยงกนัอยู  จะแยกแยะเห็นถึงความสําคัญและเกีย่วของอะไรกบังานเลขานุการ เร่ิมตนที่คําวา 

 Paperwork  งานเอกสาร กอนหนานีใ้นสาํนักงาน คําทีม่าคูหรือในยุคใกลเคียงกันกบั 
เลขานุการ (secretary) คือ คําวา เสมียน (clerk) ซ่ึงตองทํางานเกีย่วกับเอกสาร และเอกสารในยุคนั้น
สวนใหญแลวผลิตและจัดทําดวยกระดาษ ยกตัวอยางชื่อเอกสารในยุคแรก ๆ ของบานเรา เชน กระดาษ
ฟูลสแกป (foolscap)  กระดาษไข กระดาษไขปรุ   กระดาษคารบอน กระดาษปรูฟ (กระดาษโร
เนียว)  กระดาษรางจดหมาย  กระดาษครุฑ  กระดาษครุฑดุน กระดาษบนัทึกขอความ (สามชนิดหลังใช
ในราชการ) เปนตน นอกจากนี้ก็จะเกีย่วของกับเอกสารทีผ่ลิตขึ้นมาในรูปแบบตาง  ๆ เชน 
จดหมาย  แบบฟอรม รายงาน  ตารางขอมูล  ซ่ึงสวนใหญจะใชการเขียน พิมพ  อัดสําเนาหรือดวย
วิธีการอื่นใดกต็ามลงบนกระดาษแทบทั้งส้ิน 

ในยุคนี้เชนกนัก็มีเคร่ืองเขยีน เชน  ปากกาหมึกซึม ปากกาคอแรง  หมึกชนิดตาง ๆ หมึก India 
ink, ปากกาเขยีนกระดาษไข, น้ํายาลบไข, แผนรองเขียนกระดาษ, ยางลบหมึก,  ผาหมึกพิมพดดี 
นอกจากนี้ยังม ีอุปกรณเคร่ืองใชสาํนักงาน เชน  เครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลขแบบมมีวนกระดาษ  เครื่อง
คิดเงินสด  เครื่องอัดสําเนาแบบมือหมุน เปนตน ซ่ึงทั้งวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานเหลานี้ผลิตขึ้นมา
เพื่อเอ้ือในการผลิตงานจากกระดาษเกือบทัง้หมด ดังนั้น งานเลขานุการและงานสํานกังานจะเปนงานที่
เกี่ยวของกับการผลิตเอกสารไวเพื่อใชในการทํางาน ซ่ึงผลิตดวยกระดาษ ก็คงจะไมแปลกใจนักท่ีจะ
เรียกงานเหลานี้วาเปนงาน  paperwork 
     Records งานเอกสาร ตอมาก็นิยมคํานี้ขึ้นมาอีก ในสํานกังาน คราวนีก้ลายเปนวา  ส่ิงที่ใช
ในสํานักงานนอกเหนือจากตองใชกระดาษก็ใชวัสดุอ่ืน ๆ อีกมากมายที่จะตองเกี่ยวของกับการทํางาน
ทั้งงานเลขานกุารและงานสาํนักงาน เชน  ฟลม  ไมโครฟลม  สไลด  มวนเทป (แถบ บันทึก เสียง) 
ภาพยนตร (แถบบันทึกภาพ) แผนชิป แผนใส  แผนดิสก ฯลฯ   ดังนั้น ความหมายของเอกสาร (records-
ผูเขียน) คือ ขอมูลขาวสารที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร ภาพ เสียงหรืออ่ืน ๆ โดยวธีิเขียน พิมพ ถาย
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หรือวิธีการทีห่ลากหลาย เพือ่นําลงไวบนกระดาษหรือวสัดุตาง ๆ  ใชส่ือขอความหรือขอมูลนําไปใชใน
การประกอบการตัดสินใจ  แทนที่ความหมายจะมแีนวโนมวางานเหลานั้นจะผลิตจากกระดาษเหมอืน
กอน ก็ใชวัสดอ่ืุน ๆ ที่หลากหลายขางตนมาผลิตเพื่อใชในการทํางาน มองดูเหมือนวา เร่ิมปรับเปล่ียน
จากใชกระดาษมาใชพลาสตกิเพิ่มอีกสวนหนึ่ง 
 

 

   Information  ขอมูลสารสนเทศ  เปนยุคทีม่ีระบบที่นําเอาเทคโนโลยีในระดับสูงและ
ซับซอนเขามาใชในการทํางานในสํานกังาน เปลี่ยนสํานกังานแบบตองใชมือ และใชเครื่องทุนแรงใน
การผลิตดวยเคร่ืองใชไฟฟา มาเปนการใชการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชอ่ืน แลวนาํ
ขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกดิประโยชน   ซ่ึงทั้ง paperwork และ records กลายมาเปน information จะผลิต
ออกมาในรูปของกระดาษ พลาสติก  วัสดุอ่ืน ๆ  หรือไมจําเปนตองนาํออกมาใหเปนสิ่งของที่จับตองได 
เพียงแตตองใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงานบางอยางชวยในการนําเสนอ ประมวลผลและสื่อสารให
เขาใจได  ซ่ึงสามารถรับ-สงขอมูลไปไดอยางรวดเร็วไดทั้งตัวอักษร ภาพนิง่หรือเคล่ือนไหว รวมถึง
เสียงประกอบ  อยูแหงหนตําบลใดก็รับขอมูลเหลานี้ไดหากมีระบบเครอืขายสัญญาณ สะดวกทั้งผูรับผู
สง ตัวอยางทีพ่บบอยเชน  sms (short message service) mms (multimedia message service) ซ่ึงนํามา
ปรับใชกับการทํางานได 
 
  

Paperwork, Record, Information แลวสามคํานี้จะเกี่ยวของกับงานเลขานุการอยางไร 

แมหลายหนวยงานในปจจุบนัจะมวีัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่ทนัสมัย แตงาน 
paperwork ก็ยังไมไดหายนาหายตาไปจากสํานักงานอยางสิ้นเชิง เลขานุการยังตองทาํหนาที่ทางดาน
เอกสาร ไมวา จะเปนการพิมพงาน (typing)   การเก็บเอกสาร (filing)   การจัดประชุม (meeting) ซ่ึงก็
ตองเตรียมเอกสารประกอบการประชุมทั้งรายงานการประชุม (report) วาระประชุม (agenda) 
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สําหรับ record ก็เปนเรื่องทีเ่ลขานุการ
จะตองคํานึงถึงมากขึ้นวา จะเลือกวิธีการใดที่จะ
ทําใหงานนั้นสะดวก รวดเร็ว เก็บคนไดอยางมี
ระบบ ประหยดัเวลาและคาใชจาย ทํางานไดงาย
ขึ้น เนื่องจากมวีัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานรุน
และแบบใหม ๆ  เขามาเอื้อประโยชนกับงาน
เลขานุการอยางไมสุดสิ้น ดังนั้น เปนหนาทีข่อง
เลขานุการที่จะตองตามเทคโนโลยีเหลานีใ้หทัน 
เลือกเอาเฉพาะที่ใชไดกับการทํางานจริง ๆ ไมได
ตามกระแสหรือเพื่อจะโออวดหรือตามแฟชั่น 

ทายสุด information  ใหมลาสุดที่
เลขานุการจะตองเขาใจวิธีการใชและนําเอาขอมูลสารสนเทศนั้น ๆ มาชวยในการทาํงาน รูจักเลือก
ขอมูล  แหลงคนหาขอมูล วธีิการคนหา  การจัดการรวมถึงการคัดสรรส่ิงที่จะเปนประโยชนกับเจานาย
ใหมากที่สุด เนื่องจากในยุคที่เทคโนโลยีครองโลกสํานักงาน จึงทําใหการเขาถึงขอมูลทําไดอยาง
รวดเร็วและมหีลากหลาย ทํานองเดียวกนักับบริษัทหรือองคกรที่เปนคูแขงก็สามารถทําได
เชนกัน  ดังนัน้ ก็อยาลืมวา เลขานุการนอกจากจะใชแลวก็ตองมีหนาทีแ่ละหาวิธีการใดปองกนัและ
รักษาขอมูลขององคกรใหเปนความลับดวยเชนกัน   

ฉะนั้นไมวาสํานักงานจะทันสมัยเพียงใด คาํวา paperwork, records และ information ก็ยังมีงาน
ใดงานหนึ่งสอดแทรกอยูดวยไมมากกน็อย ปรับไปตามลักษณะของสํานักงานและความรูความสามารถ
ของเลขานุการหรือพนักงานสํานักงานที่จะเลือกใชใหเกิดประโยชนนัน้เอง   

อางอิง : 
วิกีพีเดีย http://th.wikipedia.org คําวา  ขอมูลสารสนเทศ  (9  พฤศจิกายน  2552)  
http://en.wikipedia.org/wiki/Paperwork (9  พฤศจิกายน  2552)  

 

ผูเขียน [เรื่อง : ภาพประกอบ]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  ศึกษานิเทศก 
เขียนวันที่ 9  พฤศจิกายน 2552 เผยแพรเว็บไซตวันที่ 13  พฤศจิกายน 2552 
เอกสารประกอบการสอนวิชา  การเลขานุการบริหาร 2 หัวขอการบริหารสํานักงาน เรื่อง ลักษณะของงานสํานักงาน 
ผูที่จะนําบทความ รูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
ติดตอผูเขียนไดที่  pomdvt@hotmail.com 
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