
 

  
 

[Text : Photo]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (20 พฤศจิกายน 2552) 

 

 

เลขานุการ (secretary) พนักงานสํานักงาน (officer) และงานเลขานุการ (secretarial) งาน
สํานักงาน (official)สองกลุมคํานี้เมื่อใชบอยครั้งเขากลับคิดวา มันใกลเคียงกันหรือเปนงานเดยีวกัน 
จนลืมภาระของงานวา แทจริงแลวมีความแตกตางกันอยู  ในที่นี้ผูเขียนไดลองวิเคราะหจาก
องคประกอบของสํานักงานอันไดแก ลักษณะงาน   บุคลากร  วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและ
สถานที่   ส่ีตัวหลักนี้พบอะไรหลาย ๆ อยางที่นาจะบอกความแตกตางของตําแหนงงานทั้งสองนี้ได 
เร่ิมที่  

งาน (Duty)   งานเลขานุการ  จะประกอบไปดวยงานพิมพจัดทําเอกสาร (word 
processing)   เก็บเอกสาร (filing)   จัดประชุม (meeting)  จัดเตรียมตารางการเดินทาง 
(itinerary)  งานตอนรับ  งานรับโทรศัพท-อีเมล  จัดทําตารางนัดหมาย (appointment)   บันทึก
คาใชจายตาง ๆ  จัดเตรียมขอมูลและงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงงานเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
เจานายทั้งส้ิน  ขณะทีง่านสาํนักงาน  จะเฉพาะเจาะจงเปนงาน ๆ ไป เชน ทําหนาทีใ่นการพิมพก็จะ
มีช่ือเรียก พนกังานพิมพดีด เจาหนาที่บนัทกึขอมูล ทําหนาที่ดานเอกสารโดยรวมของสํานักงานกใ็ช
ช่ือ งานสารบรรณ งานธุรการ นอกจากนัน้ก็มี งานบัญชี  งานการเงิน  งานบุคลากร (ทรัพยากร
มนุษย)  งานดานการตลาด เปนตน รับผิดชอบตามแผนกหรือฝายที่อยูในสายการบังคับบัญชา 
นอกจากวา พนักงานเหลานีอ้าจจะทํางานหลาย ๆ อยางรวมกัน  แตขอบขายก็ไมไดทําในหนาที่ 
สวนใหญของงานเลขานุการ 
  การประสานงาน   เลขานุการตองเปนผูที่ประสานงานชั้นเลิศและเปนทีย่อมรับของ
บุคลากรแตละแผนกในสํานกังาน เพราะงานและขอมูลตาง ๆ ที่จะใหเจานายนํามาใชในการทํางาน
หรือตัดสินใจ รวมทั้งเมื่อเจานายจะมอบหมายใหใคร แผนกใดไปสานงานตอก็ตองเปนหนาที่ของ
เลขานุการที่จะตองทําหนาที่ประสานงานทั้งส้ิน ขณะที่พนักงานสํานักงาน ตองใชพลังในการ
ประสานงานตรงนี้นอยกวา ขึ้นอยูกับวา งานนั้นจะเกี่ยวของกับแผนกใดเทานัน้  
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  ภาระของเจานาย  เลขานุการจะตองดแูลและเขาใจภาระงานตาง ๆ ของเจานาย แตไมได
หมายความวา เลขานุการจะเกงเกินนาย  ตองรับรูและเรียนรูงานและความรับผิดชอบ  งานสรางและ
รักษาภาพลักษณเจานาย  บางครั้งยังรวมเรื่องสวนตัวที่เกี่ยวของกับงานเพิ่มอีกภาระหนึ่ง  สําหรับ
พนักงานสํานกังาน จะรับผิดชอบตามงานที่กําหนดไวในหนาที่ตําแหนงงานหรือโครงสรางของ
องคกรและตามสายการบังคับบัญชาหรือเฉพาะงานในแผนกที่รับผิดชอบรวมกัน ยิ่งงานสรางและ
รักษาภาพลักษณหรืองานสวนตวัก็ไมใชภาระที่จะตองดูแล ดังนัน้ เลขานุการจึงตองทํางานก้ํากึ่ง
ระหวางเรื่องงานกับเรื่องสวนตัวของเจานายพอสมควร 

 

 

 จํานวน  เลขานุการเปนตําแหนงที่ขึ้นอยูกบัเจานาย ดังนัน้ในองคกรตาง ๆ จํานวน
เลขานุการจะมีจํากัดเฉพาะเจานายที่มีตําแหนงในระดับสูง หรือภาระงาน ความจําเปนขององคกร
นั้น ๆ ในขณะที่ตําแหนงพนกังานสํานักงานจะมีมากกวาและแทรกอยูในงานตาง ๆ 

 เพศ   บอยครั้งตําแหนงเลขานุการ มักถูกกรอบของสังคมกําหนดไวเชน พอพูดถึงอาชีพ
นี้ ก็จะเหมารวมวา ตองเปนผูหญิง  คลายกบัอีกหลายอาชพีเชน พยาบาล ครู เสมียน เปนตน  จนถึง
ขั้นมีศัพทเฉพาะสําหรับการแตงกายที่วา  “secretarial style”  ในขณะทีพ่นักงานสํานกังาน ยังพบวา
มีผูชายปะปนอยูบางหรือจํานวนใกลเคียงกัน ศัพทสําหรับผูชายที่ทาํงานในสํานกังาน
คือ  “metrosexual”  เปนผูชายที่แลดูสําอาง ใสใจในเรื่อง แตงกาย สุขภาพ ความสะอาด ทั้งนี ้สอง
ตําแหนงงานไมไดมีขอจํากดัในเรื่องเพศแตอยางใด  

ตําแหนงโตะทํางาน  เลขานุการจะตองอยูใกลกับเจานายเพื่อสามารถเรียกหาหรือส่ังงาน
ไดทันท ีฉะนัน้ ตําแหนงที่ตัง้โตะทํางานของเลขานุการ จึงจะอยูหนาหองทํางานของ
เจานาย  บอยครั้งจะไดยินหลายคนในหนวยงานราชการเรียกงานเลขานุการวา  “หนา
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หอง”   สําหรับพนักงานสํานักงานนั้น พื้นที่การทํางานจะหางหรือรวมกลุมเฉพาะงานนั้น ๆ ไม
จําเปนตองอยูใกลชิดกับเจานาย การจะไดรับมอบหมายงาน คําส่ังหรือเขาพบก็เปนหนาที่ของ
เลขานุการที่จะรับผิดชอบประสานงานแทน  
  วัสดุอุปกรณเคร่ืองใชสาํนักงาน   ทั้งเลขานุการและพนกังานสํานักงานในปจจุบัน 
สามารถใชไดไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี ้หากเลขานุการที่นําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชให
เหมาะกับงานก็จะเปนเลขานุการมืออาชีพไมยากนัก ไมวา จะเปนโปรแกรมการพิมพงาน  การ
นําเสนองาน  การเก็บเอกสาร  การจัดตารางนัดหมาย  การจัดเตรียมตารางการเดินทาง  การจัดทํา
เอกสารการประชุม  การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การรับ-สงขอมูลทางอีเมล ตอนนี้ทั้งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือก็เอื้อตอการทํางาน ซ่ึงเรามักจะไดยนิโฆษณาอุปกรณเครื่องใช
สํานักงานที่ทนัสมัยของคายตาง ๆ  บอกถึงคุณลักษณะพเิศษ เชน   ใชเปนเลขานุการสวนตัว  มี
ระบบ iSecretary เปนตน  

 
 
  ชวเลข  ก็เปนอีกคําหนึ่งที่อยูคูกับ เลขานกุาร มาตั้งแตยคุแรก ๆ ของสํานักงาน เปนภาษา
เขียนเฉพาะ  แตกตางจากอาชีพอ่ืน ๆ ใชสําหรับการจดบนัทึกตามคําบอกของเจานาย ถึงแมจะมี
อาชีพอ่ืนที่ใชชวเลขเชนกนั ทั้งนักขาว  พนักงานจดชวเลขในรัฐสภา แตชวเลขกย็ังเปนเอกลักษณ
เฉพาะเลขานุการที่ถูกกลาวถึงอยูเสมอ  

จากสี่องคประกอบหลักของสํานักงานไดแก งาน คน วัสดุอุปกรณสํานกังานและ
สถานที่  ไดพยายามแยกแยะใหผูอานมองเห็นขอแตกตาง หากไมสังเกตหรือลงในรายละเอียดจะ
พบวา งานเลขานุการกับงานสํานักงานเปนงานอันหนึ่งอันเดียวกนั  อยางไรก็ตามหากพนักงาน
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สํานักงานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในงานเลขานุการที่ระบุขางตน ก็เทากับไดทํา
หนาที ่ เลขานุการ   กลับกัน “เลขานุการ”  ไปทําหนาที่ที่เฉพาะเจาะจง ไมใช งานที่เจานาย
รับผิดชอบ งานสรางและดูแลภาพลักษณเจานาย   เร่ืองสวนตัวเกี่ยวของหรือสงผลตอ
องคกร  ทายทีสุ่ดคงตองบอกวา  คุณไดตําแหนงอ่ืนแทนตําแหนงเลขานุการไปแลวนั้นเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเขียน [เรื่อง : ภาพประกอบ]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  ศึกษานิเทศก 
เขียนวันที่ 9  พฤศจิกายน 2552 เผยแพรเว็บไซตวันที่ 20  พฤศจิกายน 2552 
เอกสารประกอบการสอนวิชา  การเลขานุการบริหาร 2 หัวขอการบริหารสํานักงาน 
เรื่อง ลักษณะของงานสํานักงาน 
ผูที่จะนําบทความ รูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
ติดตอผูเขียนไดที่  pomdvt@hotmail.com 
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