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การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสรางจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
โดย...ครูสุภาณี เอาทองทิพย ครูแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละสาขากําหนดขึ้น
เพื่อความมั่นคงและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของผูประกอบอาชีพ
จรรยาบรรณ เปนหลักปฏิบัติที่มีคุณธรรม เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตนของบุคคลในการ
ประกอบอาชีพใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ที่มาของจรรยาบรรณนั้น มักเกิดจากหลักปรัชญาของแตละอาชีพ โดยมุงเนนผลสําเร็จของ
งานแตละอยางตามวัตถุประสงคขององคกร ในบางกรณีองคกรแตละองคกรอาจนําหลักศาสนาเขา
มาประยุกตใชเพื่อใหประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ
อาชีพเลขานุการเปนอาชีพที่จําเปนในยุคปจจุบันเพราะลักษณะของโลกธุรกิจมีการติดตอ
กว า งไกลทั้ ง ในและนอกประเทศ เป น ยุ ค ข อ มู ล ข า วสารและอาศั ย เทคโนโลยี ต า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและลดคาใชจาย
ดังนั้น ผูประกอบอาชีพเลขานุการจะตองทันตอ
เหตุการณและมีวิจารณญาณสามารถมองภาพไดกวางไกล ทั้งเปนผูจัดการขอมูลโดยอาศัยหลัก
คุณธรรม เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณของเลขานุการ (สุกันยา นิมมานเหมินท. “จรรยาบรรณของเลขานุการ”. วารสาร
ของสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย. ฉบับที่ 27 ประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2536, หนา 2) มีดังนี้
1) วางตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององคกรดวยความ
ภักดี จริงใจและไมทําลายภาพลักษณหรือชื่อเสียงขององคกร
2) มีความซื่อสัตย มานะ อดทนตอตนเองและงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ทําอยางเต็มความสามารถ รูจักคิดอยางมีเหตุผล สามารถ
ประสานงานใหบุคคลในองคกรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รักสามัคคีและรักองคกร
4) มีความสามารถเพิ่มพูนความรู ความกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ สามารถติดตามและ
ประเมินผลงานเพื่อปรับใชกบั องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) รักษาความลับขององคกรและไมเปดเผยความลับอันทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรที่
ทําอยูและองคกรที่เคยทํางานมา
7) ทําตนเปนตัวอยางทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธและคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
8) ศรัทธาและยึดมัน่ ในอาชีพเลขานุการ ไมทําลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตน
9) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตนและทุกอาชีพ เพราะทุกอาชีพมีคุณคาเสมอกัน
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นักศึกษาควรนําความรูเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพที่ไดเรียนมา ประยุกตใชในอาชีพ
เลขานุการ ทั้งนี้ ตองดําเนินธุรกิจอยางมีคณ
ุ ธรรมบนพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ ไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค ตองเอาใจใสดแู ลสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการปฏิบัติตน
แบบพอมี พอกิน ใชชวี ิตอยางพอดี พึ่งตนเองไดและถูกตองเปนธรรม
แผนภูมิ แสดงจรรยาบรรณของเลขานุการ
เทคโนโลยี

เศรษฐกิจ

ชุมชน

ผูรวมคา

รัฐบาล

สมาชิกองคกร

จรรยาบรรณในงาน
เลขานุการ
จรรยาบรรณในงานเลขานุ

คูแขงขัน

วัฒนธรรมและสังคม

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
หรือสิ่งแวดลอม

ผูบริหาร

เจาของกิจการ

เจานาย

กฎหมายและการเมือง

ที่มา : สุภาณี เอาทองทิพย
ปรับปรุงขอมูลจากคณะทํางานเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2550)
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การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ยงในกระบวนการสรางจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
การสรางจรรยาบรรณใหบุคลากรในองคกร ผูบริหารองคกรจะตองมีความเขาใจธรรมชาติ
ขององค ก รและความต อ งการขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ดวยกระบวนการที่เหมาะสม ดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปรัชญาขององคกร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก
เพื่อใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกองคกรและสรางเอกภาพในองคกร
ขั้นที่ 2 กําหนดวิสัยทัศน ความเจริญเติบโตขององคกรในอนาคต เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
ขั้นที่ 3 วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของปรัชญา
ขั้นที่ 4 วิเคราะหและประเมินสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อการ
วางแผนในอนาคตขององคกร
ขั้นที่ 5 กําหนดหลักจรรยาบรรณบนพื้นฐานของเหตุผลและคุณธรรม เพื่อสรางศักยภาพ
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจนั้น ๆ

ภาพองคกรที่ประสบความสําเร็จในงานอาชีพเกิดจากพนักงานที่มีคุณภาพ
และประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่มา : http://www.e-news.co.th/itnews (2549)

กลาวไดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่สามารถปรับใชไ ดกับบุ คคลทุ กสาขาอาชีพ
เพราะความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบนี้ตอบสนอง
ความตองการของบุคคลดวยผลผลิตจากธรรมชาติเปนสําคัญ และบุคคลจะตองสรางองคความรู
และปลูกฝงคุณธรรมในตนเอง มีเหตุผลและสามารถสรางภูมิคุมกันตน มิใหถูกเอารัด เอาเปรียบ
จากผูอื่น พึ่งตนเองไดและเปนที่พึงใหผูอื่นได เลขานุการและบุคลากรในองคกรธุรกิจ จึงควรปรับ
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูวิถีชีวิตโดยธรรมชาติ พิจารณาจากแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตกับจรรยาบรรณของเลขานุการ
การมีเหตุผล
•
•
•
•

มีรายได
มีความมั่นคง
มีความกาวหนาในอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การพอประมาณ
• เวลา
• คาตอบแทน
• สภาพรางกาย
• สภาพชุมชน

เงื่อนไขความรู
• รอบรูในการทําธุรกิจ
• รอบคอบในการ
ตัดสินใจ

จรรยาบรรณในงานเลขานุการ

มีภูมิคุมกันที่ดี
• ประหยัด
• อดออม
• ประกันชีวิต
• ประกันภัย
• การวางแผน
ลวงหนา

เงื่อนไขคุณธรรม
• ความซื่อสัตย
• จรรยาบรรณ
ในองคการธุรกิจ

• ความรับผิดชอบ
• การเสียสละ
• ความจําเปนตอง
มีจรรยาบรรณ

• การสรางจรรยาบรรณ
• คุณลักษณะพึงประสงค
ของผูประกอบการ

ที่มา : สุภาณี เอาทองทิพย ปรับปรุงขอมูลจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2548)
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จรรยาบรรณของเลขานุการ สามารถนํามาประยุกตในการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหากนักศึกษามีความตระหนักจนเปนกิจนิสยั จะสงผลสืบเนื่องไปยัง
สถานศึกษา ชุมชน ทั้งปจจุบันและอนาคต พิจารณาได 5 ประการ ดังนี้
ผลที่เกิดกับตัวนักเรียน
ทําใหคนพบวาตนเองมีจรรยาบรรณอยูในระดับใดสามารถเปนตัวอยางที่ดีไดหรือไม มี
ความภาคภูมิใจ มีความอดทน ซื่อสัตยและมีมนุษยสัมพันธดี ซึ่งจะกอใหเกิดกิจนิสัยที่ดีงามทั้ง
ปจจุบันและอนาคต
ผลที่เกิดกับชุมชน
ทําใหประชากรมีจรรยาบรรณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี รูจัก
รักษาสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอหนาที่และรูจักเอื้ออาทรตอกันทําใหสังคมเขมแข็ง อบอุน มั่นคง
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ใหเกิดมีความรักและความศรัทธาในสถานศึกษา นักศึกษาเคารพครู รูจักดูแลรักษา
ทรัพยสินสาธารณะ ตั้งใจเรียนและขยันหมั่นเพียร เกิดผลดีตอประเทศชาติในอนาคต
ผลที่เกิดกับวิชาชีพ
ทําใหเปนผูมีความภาคภูมิใจและมีความซื่อตรงสุจริตในวิชาชีพ และมีความกาวหนาใน
หนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
ผลที่เกิดกับครอบครัว
ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสรางความภาคภูมิใจในครอบครัวและมีชีวิตที่มี
ความสุข เพราะกินพอดี อยูพอดี มีคุณธรรม ดํารงตนอยางมีสติ
จรรยาบรรณตองควบคูกับการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเปนหลักปฏิบัติ
อันมีคุณธรรม ทําใหอาชีพเลขานุการมีคุณคาและเปนที่ยอมรับ การดําเนินธุรกิจในปจจุบันเพื่อ
ประโยชนตอสังคมโดยรวมนอกจากจะมุงเนนผลกําไรแลว นักธุรกิจจะตองคํานึงถึงสภาพสังคม
ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ ด ว ย การสร า งธุ ร กิ จ ให มี ค วามสํ า เร็ จ องค ก รต อ งมี
ความสัมพัน ธอัน ดี ต อกลุ มตา ง ๆ เกี่ ยวของกั บธุรกิจที่ดํ าเนิ นอยู แมวา ธุรกิจจํา เป น ต องสรา ง
ประโยชนตามหนาที่ คือ การผลิตสินคาและบริการใหกับชุมชนในราคายุติธรรมเปนสินคาคุณภาพ
สรางอรรถประโยชนใหกับผูบริโภค
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ตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงานเลขานุการ
การประกอบอาชีพใดก็ตาม ความมุงมั่นในการสรางความกาวหนาและพัฒนาตนบน
พื้นฐานของคุณธรรม จะเปนปจจัยหลักใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว งานเลขานุการมี
ตัวอยางบุคคลผูประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ทุกระดับหนวยธุรกิจ นักศึกษาที่ศึกษาสาขางาน
เลขานุการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอยางรวดเร็วในวัยตน สมควรที่นักศึกษาจะศึกษาเพื่อเปน
แบบอยางการปฏิบัติตน ไดแก นางสาววันทนา ออนสนิท อายุ 26 ป อดีตนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตรัง เปนตัวอยางที่นักศึกษารุนนอง ควรศึกษาถึงลักษณะการดําเนินชีวิต เพื่อเปน
แบบอยาง

ภาพของนางสาววันทนา ออนสนิท
ที่มา : ถายภาพโดยนางสุภาณี เอาทองทิพย (2549)

ภูมิลําเนาเดิม

131/2 หมู 2 ตําบลนาทามใต อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

ที่อยูปจจุบัน

131/168 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549-ปจจุบัน เลขานุการประจําตําแหนงผูจดั การแผนกสปา ชีวาศรม อินเตอร
เนชั่นเนล เฮลท รีสอรท แอน สปา
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สถาบันการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก
พ.ศ. 2548
พนักงานบริการภาคพื้นดินของสายการบินมาเลเซียแอรไลน
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2546
เลขานุการประจําตําแหนงผูจ ัดการ บริษัท CMB International
Construction กรุงเทพฯ
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2540

ภาควิชาธุรกิจการบิน โดยสถาบันการบินนานาชาติ NICS Institute
of Airlines Business กรุงเทพฯ
ภาควิชาภาษาอังกฤษคอรสพิเศษ สําหรับการสนทนาภาษาอังกฤษ
ระดับสูงในชีวติ ประจําวันโดยสถาบันสอนภาษา British-American
(บริทิช-อเมริกัน) กรุงเทพฯ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

คติพจนในการทํางาน อยาคิดวาตัวเองทําไมไดถายังไมไดทํา ซึ่งความหมายของคําวา
“ทําไมได” กับ “ไมไดทาํ ” นั้นแตกตางกันมาก ทุกคนเกิดมาตองมี
ความฝน แตไมไดหมายความถึงการเพอฝนหรือเพอเจอ ความฝนที่
ทุกคนมีนั้นเราจะตองเดินเขาไปหามัน ไมใชรอใหมันมาหาเรา
บางคนอาจเคยไดยินคําพูดที่วา ความจริงอยูแ คเอื้อม แตถา คุณไม
เอื้อมมันก็ยังคงอยูแ คเอื้อมอยางนั้น ประทับใจบทความตอนหนึ่ง
ในภาคภาษาอังกฤษรูสึกประทับใจมากและก็ไดนํามาประยุกตใชกบั
ตนเองมีใจความวา
“ความสําเร็จก็เปรียบเสมือนลูกแอปเปลที่อยูบ นยอดสุด
ของตน ซึ่งเชื่อกันวาเปนลูกที่อรอยทีส่ ุด แตก็ตองใชความ
พยายามทีจ่ ะปนปายเพื่อใหไดมา แตถาเปรียบกับคน
บางคนที่ไมเคยคิดจะไขวควา หรือคิดเพียงแควาแอปเปล
ลูกที่ตกหลนรวงกระจัดกระจายอยูบนพื้นดินทั่วไป ก็คอื
แอปเปลเหมือนกัน ตราบใดที่คุณยังคงมีความคิดอยูเ ดิม ๆ
แบบนั้น คุณก็จะไมมีวนั ไดลิ้มรสความสด กรอบอรอย
และคุณคาทีแ่ ทจริงของความสําเร็จ”
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จากการศึกษาประวัติของนางสาววันทนา ออนสนิท จะไดขอสังเกตวา ความมุงมัน่ ความ
ภาคภูมิใจและความรักในอาชีพเลขานุการ เปนปจจัยสําคัญที่จะเกื้อกูลใหผูปฏิบัติพฒ
ั นาศักยภาพ
ในตนจนประสบความสําเร็จ แมวาในอดีตจะมีความพรอมนอยกวานักศึกษาทั่ว ๆ ไปก็ตาม ขอให
นักศึกษาดูแบบอยางรุนพี่ และปฏิบัตติ นตามแบบอยาง เพื่อความกาวหนาในชีวติ ตอไป
“คําสั่งสอนของครูผูมีคุณ...

สรางปลูกฝงจรรยาบรรณงานเลขา
รูจัดเก็บเอกสารเปนระบบ
งานตอนรับตองฝกตองทดลอง
นัดหมายใครอยาขาดและอยาสาย
จะติดตอสื่อสารงานทุกที่
การพูดดีเปนสิ่งที่ชวยนํา
การเดินทางจัดการดีคนชืน่ ชม
งานเลขานาชืน่ ชมกวางานใด
งานเลขาทุก ๆ สิ่งตองฝกฝน

ความการุณยมตี อศิษยนนั้ นานมา
ใหรักษากฎการพิมพที่ถูกตอง
ดูงามครบเปนระเบียบลวนนามอง
คนยกยอง คนชื่นชมถาทําดี
ทั้งหญิง ชายควรปลูกฝงถูกวิธี
ก็ตองมีมารยาทที่เหมาะสม
การกระทําที่ดตี อสังคม
เขาอบรมธุรกิจทุกแหงหน
เพราะจริงใจและเปนมิตรกับทุกคน”
อดทนหมั่นเรียนใหรูจริง”
ครูสุภาณี เอาทองทิพย ประพันธ

