
 

ความสอดคลองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณของเลขานกุาร 
[เร่ือง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  22 มีนาคม  2553] 
 
 

 
อานเรื่อง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสรางจรรยาบรรณใน

งานเลขานุการ (สุภาณี เอาทองทิพย) แลวก็เกิดคําถามในใจที่จะตอยอดมาถึงคําสองคําคือ  ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณ* ของเลขานุการ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคําสําคัญคือ  สามหวง ไดแก  มีเหตุผล  ภูมิคุมกันและมี
เหตุผล  สองเงื่อนไขไดแก ความรูและคณุธรรม  สําหรับจรรยาบรรณของเลขานุการ ผูเขียนเลือก
จาก สุกันยา นมิมานเหมินทร (สุกันยา นิมมานเหมินทร, 2536 : 2 อางอิงใน สุภาณี  เอาทองทิพย, 
2550 : 1) ทั้งหมด 9 ขอ (www.nsdv.go.th/commerce/text2010/supanee.pdf)  เร่ิมที่ 
 

 

 
 

ผังวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณของเลขานุการ 9 ขอ อยางยอ   

 
 

หวงแรก มีเหตุผล  สอดคลองขอที่วา  เลขานุการจะตองวางตนใหเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ ปฏิบัตตินตามกฎระเบียบขององคกรดวยความภกัดี จริงใจและไมทําลายภาพลักษณหรือ
ช่ือเสียงขององคกร นั้นคือ เลขานุการเปนตัวแทนของเจานาย ดังนั้นจะตองทําหนาที่สงเสริม 
สนับสนุนภาพลักษณหรือช่ือเสียงเจานาย  กฎระเบยีบขององคกรเปนเรื่องที่ไดถูกกําหนดโดย
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ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาขององคกรนั้น ๆ หากไมปฏิบัติหรือยอมรับ ก็เทากับเดนิคนละทางกบั
เจานาย 

พอประมาณ  สอดคลองหัวขอ มีการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนอีกหนึ่งบทบาทของเลขานุการที่จะตองสรางความเขาใจอันถูกตองกับพนักงาน 
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและผูที่เจานายอยูภายใตการบังคับบัญชาอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงองคกร
ภายนอกที่ติดตอหรือเกี่ยวของกับองคกรของเรา  ทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพ นั่นกต็องเริ่มตนที่
จะตองมีการวางแผน ตามหลักของการบริหาร ที่พิจารณาทั้งตัวบุคคล วิธีการ ทรัพยากร 
งบประมาณ  ทําใหการดําเนินการนัน้คุมคา พอดี  ประหยัดและไดผลลัพธตามที่ตองการ 
 

มีภูมิคุมกัน สอดคลองกับ การรักษาความลับขององคกรและไมเปดเผยความลับอันทาํให
เกิดความเสียหายแกองคกรที่ทําอยูและองคกรที่เคยทํางานมา  คงยังไมลืมความหมายของคําวา  
secretary นั้น  มีคําวา secret ที่แปลวา ความลับ ไมวา จะเปนเรื่องของเจานาย หรือขององคกร รวม
ไปถึงองคกรเดิมซ่ึงเลขานุการเคยไดรวมงานมากอน ยิ่งถาทํางานในแวดวงธุรกิจกจ็ะเพิ่ม
ความสําคัญมากขึ้น เพราะมนัรวมถึง ภาพพจน ความนาเชื่อถือ ผลผลิตและเกีย่วของกับการเพิ่ม
หรือลดของตัวเลขทั้งหลาย ไดแก  รายได ตนทุน กําไร เปนตน ดังนั้น เจานายจึงตองการเลขานุการ
ที่สอดคลองกับคําวา  Secret  อยางแนนอน   การประพฤติตนเปนตวัอยางที่ดี สรางภูมคิุมกันใหกับ
ตัวเอง ไมวาจะเปนบุคลิกภายนอกที่ราเริง แจมใส สุขภาพพรอมสําหรับการทํางาน เมื่อสุขภาพกาย
และใจดี การทาํงานรวมกับผูอ่ืนก็ราบรื่น เกิดความประทับใจกับผูที่จะรวมงานสงผลถึงการมี 
มนุษยสัมพนัธที่ดีและหากจะตองบริหารคน ก็เทากับใชคุณสมบัติดังกลาวขางตนมาประยุกต 
 

ทีนี้ มาที่เงื่อนไขแรก  ความรู   เลขานุการตองมีความสามารถเพิ่มพูนความรู  
ความกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ  ความรูที่เคยเรียนมาหรือประสบการณเรียนรูจากการทํางาน
แบบเดิม ๆ ตองพิจารณาดวูา หากมีการเปลีย่นแปลงแลวทําใหทํางานไดรวดเรว็  ผลงานดีขึ้นและยัง
ลดภาระทั้งคาใชจายและเวลาแลว  เลขานกุารยังจะติดกบัวังวนเดิมหรือไม  โดยเฉพาะวิทยาการ
ใหม ๆ  ที่ชวยลดภาระงาน คนและขั้นตอนที่ยุงยาก  การใฝหาความรู การเตรียมตัวเพื่อพรอมที่จะ
เรียนรู  ไมวา จะดวยฝกใหรักการอานหรือคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและทนัสมัยใน
ปจจุบัน   ทดลองปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับกลุมอาชีพเดียวกนัหรือตางสาขาออกไป   เขารับการ
ฝกอบรม เหลานี้เปนตน  นอกจากนี้ จะตองผูที่สามารถติดตามและประเมินผลงาน  การทํางานใน
หนาที่เลขานุการ เชน การผลิตเอกสาร  การรับ-สงจดหมายหรืออีเมล   การตอนรับ  การเก็บเอกสาร  
การจัดประชุม ฯลฯ  ทุกงาน ตองอยูภายใตการกํากับตดิตามอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ควบคุมให
การทํางานนั้นบรรลุวัตถุประสงค ทั้งประเมินผลงานได อาจจะนําเอาหลกัการวางแผนพื้นฐานที่สุด
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ที่เคยไดเรียนรูกันมาคือ  PDCA (plan, do, check and Act) ก็จะทําใหทั้งระบบงานมีคณุภาพ พบเจอ
ปญหาก็รีบแกไขทุกจุดทกุตอน กอนที่จะกลายเปนปญหาใหญ สายเกินกวาจะทําได  
 

คุณธรรม  ความจริงแลว จรรยาบรรณของเลขานุการ  แตละขอ สวนใหญจะอยูภายใต
กรอบเงื่อนไข คุณธรรม เพราะ เร่ืองที่ ผูประกอบอาชีพเลขานุการจะตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ฉะนัน้ ความซื่อสัตย มานะ อดทนตอตนเองและงานในหนาที่
อยางสม่ําเสมอ  มีความรับผิดชอบในงานที่ทําอยางเต็ม ความสามารถ ประสานงานใหบุคคลใน
องคกร ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รักสามัคคีและรักองคกร  ศรัทธาและยึดมัน่ในอาชพีเลขานุการ  
ไมทําลายศักดิศ์รีในงานอาชพีของตน  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตนและทุกอาชีพ เพราะทุกอาชพีมี
คุณคาเสมอกนั   และที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ สามหวงกับอีกหนึ่งเงือ่นไขก็ลวนเขาอยูในประเดน็
นี้ทั้งส้ิน 
 

จากการนําเสนอของผูเขียน เปนอีกแงมุมหนึ่งของคนทีท่ํางานเกีย่วของกับอาชีพเลขานุการ 
ไดลองนําเอาทั้งสองประโยคที่มีความหมายและสามารถปฏิบัติไดจริงในชีวิตการทาํงานและ
ชีวิตประจําวันมาบูรณาการไวดวยกัน  อาจจะไมใชบทสรุปที่ถูกที่สุด ... แตอยางนอยก็เทากับเพิ่ม
อีกทางเลือกหนึ่งเมื่อ  นึกถึง  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กับ จรรยาบรรณของเลขานุการ”...    
 
หมายเหต ุ: 
*จรรยาบรรณ  คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) 
 
 
 
 
ผูเขียน นางสาวพิมพร  ศะรจินัทร  ศึกษานเิทศก   เขียนวนัที่ 17  มีนาคม 2553 
จากการอานเอกสารเรื่อง “การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในกระบวนการสราง
จรรยาบรรณ”  โดยสุภาณี  เอาทองทิพย  วท.ตรัง 
การนําขอความหรือรูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขยีนเทานัน้ 
อีเมล pomdvt@hotmail.com  
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เศรษฐกิจพอเพียง
กับจรรยาบรรณของเลขานุการ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

ความรู คุณธรรม

วางตนใหเหมาะสมกบัตําแหนง
หนาที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ขององคกรดวยความภักดี จริงใจ
และไมทําลายภาพลักษณหรือ
ชื่อเสยีงขององคกร

มีความซื่อสัตย มานะ อดทนตอตนเอง   
และงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ

ทําตนเปนตัวอยางที่ดี มีมนุษยสมัพันธ
และคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคล

ตัวอยางผังการวิเคราะหปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัจรรยาบรรณของเลขานุการ
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มีความรับผิดชอบในงานที่ทําอยางเต็ม
ความสามารถ ประสานงานใหบุคคลในองคกร
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รกัสามัคคีและรักองคกร

มีความสามารถเพิ่มพูนความรู 
ความกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ 
สามารถติดตามและประเมินผลงาน
เพื่อปรบัใชกับองคกรไดอยางมี
ประสทิธิภาพ

มีการประชาสัมพันธ       
ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
ไดอยางมีประสทิธิภาพ

รักษาความลับขององคกรและไม
เปดเผยความลับอันทําใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรที่ทําอยูและองคกร  
ที่เคยทํางานมา

ศรัทธาและยึดมั่นในอาชีพเลขานุการ     
ไมทําลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตน

มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตนและทุกอาชีพ 
เพราะทุกอาชีพมีคุณคาเสมอกัน
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