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คุณภาพของบุคลากร (เลขานุการ) สร้างได้อย่างไร 
[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ วันที่ 24  พฤษภาคม  2554] 

 
 

เป็นโจทย์ที่น้อง ๆ เรียนสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการส านักงาน โยนให้เพื่อไปพูดคุยให้ฟังกัน

หน่อย   ท างานเกี่ยวข้องกับงานเลขานุการมาพอสมควร คร้ันจะบอกว่า นาน พาลกลัวว่าผู้อ่านจะสรุป

ตรงกันอีกคือ  สูงวัย  ส าหรับการเขียนเร่ืองต่าง ๆ ให้ได้อ่าน ก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่า ผู้เขียนนั้นยังคงห่างไกล

กับหัวข้อข้างต้น   เอาเป็นว่าเป็นมุมมองของคนที่ได้มีประสบการณ์ในการเรียนสาขานี้มาตั้งแต่ต้น แล้วยัง

มาท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านน้ี จนปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ใช้บริการบุคลากรในที่สุด 

 

 

 
 

 

เมื่อจะพูดเร่ืองคุณภาพ ก็คงจะหนีไม่พ้นต้องกล่าวถึง วงจรเดมมิ่ง (Deming) นั้นคือ จะท างานต้อง

เร่ิมต้นที่วางแผน (Plan)  จากนั้นสู่การลงมือท า (Do)  เมื่อท าสักระยะหนึ่งต้องตรวจสอบงานที่ท าลงไป 

(Check) มีส่วนใดจะต้องแก้ไขปรับปรุง แล้วก็ด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง (Act)  ทฤษฎีนี้ร่วมสมัยเสมอ  ดังนั้น 
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ประเด็นจะน าเสนอต่อไปนี้ จึงได้เลือกตัวอักษร S  มาแทนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของ

ค าว่า Secretary ผสมกับการน า PDCA มาผนวกใช้ ดังนี้ 
 

 Self-Development การฝึกฝนพัฒนาด้วยตัวเอง การเร่ิมที่ตัวเอง

เป็นล าดับแรก  ง่ายและใกล้ตัวที่สุด การพัฒนาตัวเองของเลขานุการยุค

ปัจจุบันคือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง ต้อง

ศึกษาและลงมือปฏิบัติให้เกิดความช านาญ รวมถึงใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด งานในหน้าที่เลขานุการ มีหลายงาน เลือกงานที่คิดว่าก่อให้เกิด

ปัญหาหรือได้รับข้อเสนอแนะติติงบ่อย ๆ พิจารณาว่า สาเหตุน้ันเกิด

จากการไม่รู ้ไม่ศึกษา ต้องได้รับค าแนะน า สาธิตหรือลงมือปฏิบัติ

เอง ต้องไปศึกษาดูงาน ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ก็ต้องหมั่นฝึกฝน

หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากใน

ห้องเรียน  ภาษาที่สาม ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก

อยู่แล้ว ต่อไปต้องเป็นภาษาที่สาม มองใกล้ตัวอาจจะ

พิจารณาจากกลุ่มอาเซียน1 ด้วยกันก่อน 
 

 

 

 Seminar   การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา  จากหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

เลขานุการโดยตรง หรือหัวข้ออ่ืน ๆ  ซึ่งน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้   บางคร้ังเร่ืองที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้

เป็นเร่ืองใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับรู้ทัศนะของบุคคลแตกต่างกันออกไป เพราะงานในหน้าที่เลขานุการ

นั้นหลักการดั้งเดิมยังใช้ได้เสมอ  นอกเหนือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาและจะต้องปรับตัวให้ทัน 

การศึกษาหาความรู้เร่ืองเทคโนโลยีส าหรับเลขานุการก็ไม่ได้ซับซ้อนหรืออยู่ในระดับ advance  ดังนั้น        

เมื่อเราอยู่ในสถานะ  User ไม่ใช่ Programmer  ก็ต้องเลือกโปรแกรมการสัมมนาให้ตรงกับลักษณะงาน 
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 Selection การคัดเลือกคน มาท างานต าแหน่งเลขานุการ คุณสมบัติเบื้องต้นที่สุด คือ การพิมพ์งาน  

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ความรักในอาชีพ  ข้อจ ากัดหลายประการส าหรับอาชีพนี้ไม่ว่า จะเป็น 

การท างานที่ซ้ าซาก งานเอกสาร พบปะกับผู้อ่ืนมากหน้าหลายตา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึง

ส่วนประกอบภายนอกนั่นคือ บุคลิกภาพ เพราะเลขานุการจะเป็นหน้าตาของเจ้านาย สิ่งสะท้อนจาก

เลขานุการอาจจะพอเดาออกว่าเจ้านายจะเป็นเช่นไร เป็นต้น  การคัดเลือกและสัมภาษณ์คนที่จะมาท าหน้าที่

นี้ ภายในวันเดียวก็ไม่เป็นบทพิสูจน์ความสามารถทั้งหมดได้ ฉะนั้น ผู้คัดเลือกหนึ่งในนั้นก็ควรจะเป็นตัว

เจ้านายเอง เพราะจะเป็นผู้เลือกคนที่มาท างานกับตน  

 

 Social  Network   เครือข่ายในการท างาน ทั้งเครือข่ายเลขานุการด้วยกัน เครือข่ายอาชีพอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับงานของเจ้านาย งานขององค์กร ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา การมีเพื่อนต่าง

สาขาต่างคณะต่างสถาบันฯ ก็เท่ากับเป็นอีกเครือข่ายในการท างานในอนาคตได้ ยิ่งปัจจุบันมีเครือข่าย

ออนไลน์ของค่ายต่าง ๆ ให้เราสามารถเลือกใช้บริการ ในอนาคต การค้นหาข้อมูลหรือต้องการค าปรึกษา

แนะน าเครือข่ายเหล่านี้ จะท างานได้ดีกว่า search engine ทั้งหลาย 

 

 Stage   เวทีส าหรับการแสดงความสามารถ การได้รับมอบหมายจากเจ้านายหรือส านักงาน ให้

รับผิดชอบงานต่าง ๆ แล้วในคร้ังต่อไปก็ยังได้รับโอกาสเหล่านั้นอีก ทั้ง ๆ ที่มีฝ่ายอื่นให้เลือกใช้บริการ         

จึงเป็นข้อบ่งชี้ถึงความสามารถของเลขานุการท่านนั้น  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้านายควรจะให้โอกาสกับ

เลขานุการมือใหม่ทั้งหลายได้ท างาน ซึ่งในระยะแรกอาจจะต้องคอยก ากับติดตาม หลังจากนั้นแล้ว ก็เท่ากับ

ว่า ได้ฝึกบุคลากรให้กับองค์กร งานคร้ังต่อไปก็จะมีผู้แบ่งเบาภาระเหล่านั้นไป   ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ 

การที่ได้มีโอกาสจัดประชุมสัมมนา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้แสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน การร่วมและ

อาสาท างานในกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  ซึ่งงานเหล่านั้นจะมีงานเลขานุการแทรกอยู่เสมอ   
 

 Spirit  การมีจิตวิญญาณในการท างาน  เมื่อเข้าสู่อาชีพนี้ ความรัก ศรัทธาในอาชีพเป็นสิ่งส าคัญ การ

ท างานด้วยคิดว่า งานนั้นเป็นงานที่เราชอบไม่ได้ให้ใครมาบังคับกดดัน  ดั่งทฤษฎี Y2 ก็จะเกิดความสุขใน

การท างาน ปัญหาอุปสรรคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นก็มีผู้อาสาและช่วยกันให้ลุล่วงไปได้   
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 Strong  สุขภาพแข็งแรง   ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลต่อ ความกระตือรือร้น

ในการท างานและต่อบุคลิกภาพเลขานุการ  วิธีการจะได้มาของหัวข้อนี้ก็ได้แก่  การพักผ่อนเพียงพอ  เลือก

บริโภคครบตามหมู่อาหาร  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ประพฤติตนได้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ผู้เขียน

ไม่ได้ระบุเร่ือง  หน้าตาสวยงาม ความผอม ความสูง ผิวด าคล้ าขาว  เข้าไว้ใน เพราะคิดว่า เมื่อปฏิบัติได้ครบ

ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ก็จะส่งผลต่อหลายหัวตามล าดับ 

 

 
 

ดังที่ได้เกริ่นน ามาตั้งแต่ต้น ว่าเป็นมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งเลขานุการในสถานะ 

ที่ผ่านการเรียนสาขานี้ เป็นผู้ผลิตบุคลากรด้านน้ี จนเปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้บุคลากรในที่สุด   แต่สิ่งส าคัญคือ 

ผู้เขียนกลับกลายเป็นผู้ที่ก้าวข้ามต าแหน่งเลขานุการ ดังนั้น การไม่ครบถ้วนในงานเลขานุการ3  อาจจะ

หลงลืมหรือมองข้ามบางประเด็นไป  อย่างไรก็ตาม จาก 6 หัวข้อแนวทางปฏิบัติ  Self-development,  Social 

Network, Spirit  Strong  4 หัวข้อนี้เกิดได้จากความพยายามของตัวเองทั้งสิ้น ส่วนที่เหลือคือ Seminar,  

Selection, Stage ก็ควรได้รับสนับสนุนจากองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทจะ

เช่นเดียวกันกับหรือแตกต่างจากผู้เขียน หัวข้อดังกล่าวน่าจะพิสูจน์ให้เป็นจริงได้  
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หมายเหต ุ 
1อาเซียน 10 ชาติ ได้แก่  ไทย พม่า ลาว  เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย  สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

2ทฤษฎี xy  ทฤษฎี x คนจะท างานเมื่อต้องมีการสั่งการและควบคุมดูแล  ทฤษฎี y  คนจะถือว่า การท างานคือความสุข ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ 

ควบคุม 

3งานเลขานุการ ได้แก่ ผลิตเอกสาร รับ-ส่ง-เสนอหนังสือ จัดประชุม ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เก็บเอกสาร ต้อนรับแขก นัดหมาย 

จัดการเดินทาง จัดส านักงาน  ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนาย  อ านวยความสะดวกให้กับนาย 
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