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ค าศัพท์ใหม่แต่ละตัวอักษรของ Secretary  
[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ วันที่ 5  เมษายน 2554] 

 

จั่วหัวเร่ืองแบบนี้ อาจจะสะกิดให้คนอยู่ในแวดวงเลขานุการงง ๆ อยู่บ้าง เพราะเคยได้ยินได้อ่าน

ผ่านจากระบบการเรียนการสอนหรือเข้ารับการอบรม บรรยาย   ค าย่อแต่ละอักษรของเลขานุการ Secretary1 

ไม่น่าจะพ้นค าเหล่านี้หรือใกล้เคียงนั้นคือ  s = sensitive,   e = efficiency,  c = confidence, r = responsibility,  

e = energy,  t = technique,  a = activeness,  r = reliability,  y = youth  โดยที่ความหมายของแต่ละค า ก็เป็น

ค าที่ร่วมสมัยน ามาเป็นแนวทางหรือตัวก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการได้ทุกยุคทุกสมัย     

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้เสนอกลุ่มความหมายใหม่ของค าย่อเหล่านั้น ให้เหมาะกับยุคสมัยนี้ซึ่งเป็น

ยุคของ Globalization   ความหมายใหม่เหล่านั้นมีอะไรบ้าง มาติดตามกัน เร่ิมที่ค าแรกคือ 

 
 


 S = Social  Network   เป็นกลุ่มสังคมที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้พรมแดน โดยระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ท็อปฮิตบ้านเราตอนนี้คือ facebook  Twitter  เลขานุการน าเอา Social Network มาใช้

กับการท างานได้อย่างไร เพื่อเลี่ยงจากการใช้พื้นที่ตรงนี้ Tagโชว์รูปถ่าย ติดตามข่าวซุบซิบหรือ
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พูดคุยเล่นส่วนตัว    ควรน าพื้นที่มาใช้ในลักษณะของชุมชนของคนอาชีพเลขานุการด้วยกันเองหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในอาชีพ  ข่าวการประชุมอบรมเพื่อพัฒนา สอบถาม

และขอค าปรึกษา ความสามารถ  หาทางเลือกในการแก้ปัญหาจากการท างาน   แจ้งเจ้านายทราบ

ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเร่ืองส าคัญโดยการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน  


 E = Electronic   ค านี้ถูกน าเข้ามาใช้เกี่ยวข้องทั้งการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน บ่อยและ

ใกล้ตัวคือ  E-mail  นอกจากนั้นก็มี E-Office (ส านักงาน)  E-Commerce (ธุรกิจ)   E-Bank 

(ธนาคาร)  E-Revenue (เสียภาษี)  E-Book  (หนังสือ)  E-Magazine (นิตยสาร)  E-Card (การ์ดอวย

พร)  เป็นต้น ฉะนั้น คุณสมบัติของเลขานุการข้อนี้คือ ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นและ

น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน แยกแยะได้ว่างานใดควรจะใช้ความสามารถของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือความสามารถของตัวบุคคล โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวข้องกับความรู้สึก 

ความสัมพันธ์ของบุคคล  


 C = Convergence   เป็นการรวมกันของปัจจัยและสิ่งต่าง ๆ นั่นคือ คนท างานและผู้บริหารต้อง

สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ได้ดี และชัดเจน ไม่ใช่การมองสิ่งต่าง ๆ ใน

ลักษณะของการแยกชิ้นแยกส่วนและขาดความเชื่อมโยง อันจะน าไปสู่การบูรณาการระหว่างสิ่ง  

ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น แผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่มักเป็นลักษณะของการ

น าแผนของแต่ละหน่วยงาน มาประกบกัน โดยขาดความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง2  

นั้นคือตัวอย่างของการท างาน ท านองเดียวกัน ปัจจุบันมีลักษณะของธุรกิจที่ Convergence เร่ืองต่าง 

ๆ มารวมกัน ท าให้เลขานุการท างานด้วยความสะดวก ประหยัดเวลา รวดเร็วและมีบริการที่

หลากหลายให้เลือก ตัวอย่างเช่น  บริการไปรษณีย์ปัจจุบัน หรือบริการเครือข่ายโทรศัพท์ยี่ห้อความ

จริง  โดยสามารถเลือกใช้โทรศัพท์   ข่าวออนไลน์  Hi-speed อินเทอร์เน็ต  ช่องเคเบิลทีวีต่าง ๆ เป็น

ต้น 

 R = Reuse  Recycle  Reduce  เป็นกระแสซึ่งเลขานุการต้องช่วยกัน ด้วยการ น ากลับมาใช้ใหม่ 

(Reuse)  ง่ายที่สุดคือ ใช้กระดาษสองหน้า  น าลวดเสียบกระดาษกลับมาใช้เมื่อเย็บกระดาษด้วย

เคร่ืองเย็บกระดาษแล้ว วัสดุที่ผลิตด้วยการ (recycle) สินค้าบางตัวดูแล้วไม่น่าใช้และถูกหล่อหลอม

ความคิดที่ว่า สีขาวเป็นตัวแทนของความสะอาด จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ recycle ถูกมองข้าม และลดการ

ใช้ (Reduce) ในเร่ืองที่เกินความจ าเป็น  ฝึกการปิดสวิตชห์รือตั้งโหมดประหยัดไฟกับอุปกรณ์
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เคร่ืองใช้ส านักงาน และทั้งสามค าข้างต้น จะไม่ได้ผลเป็นรูปธรรมเลยถ้า เลขานุการขาดค าว่า   

“Rethink”   

 E = Environment   สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวบุคคล นั้นคือ เจ้านาย  เพื่อนร่วมงานและบุคคล

เกี่ยวข้องกับเจ้านาย เลขานุการต้องเรียนรู้การปรบัเข้ากับผู้อ่ืน ไม่ใช่ให้ผู้อ่ืนปรับตัวเข้าหา 

โดยเฉพาะเจ้านาย อีกประการคือ สิ่งแวดล้อมส านักงาน ค าว่า save the world อาจจะไกลตัว แต่เร่ิม

เห็นผลใกล้ตัวโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียและเพื่อนบ้าน หากพวกเรายังมีพฤติกรรมแบบเดิม 

ดังนั้น เร่ิมที่ตัวเราก่อน ถัดมาก็ที่ส านักงาน ลด ละ เลิกสิ่งที่ท าให้สิ้นเปลือง ไร้ประโยชน์ ถลุง

พลังงาน เร่ิมวันนี้ ไม่ต้องให้ใครคอยบอกคอยเตือนหรือรณรงค์  ซึ่งค าว่า รณรงค์ ความหมายของ

ผู้เขียนคือ ความสิ้นเปลืองทั้งคน เวลาและค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 T = Technology อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน  เลขานุการต้องติดตามเสาะหาข้อมูลเมื่อจะต้องท า

หน้าที่จัดหามาใช้ในส านักงาน และทดลองปฏิบัติใช้ให้เป็นและคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป ข้อควร

ค านึงในการเลือกอุปกรณ์ฯ ได้แก่  ความประหยัดในระยะยาว  ราคาและรุ่นที่ใกล้เคียงกัน  

ตอบสนองลักษณะการใช้งาน  ใช้งานได้หลายรูปแบบภายในเคร่ืองเดียวกัน บริการหลังการขาย 
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เป็นต้น  การรู้เท่าทันเทคโนโลยี เลือกเสพข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เลขานุการไม่จ าเป็นต้องมีครบทุก

อย่างเพื่อจะตามทันเทคโนโลยี เร่ิมที่ เคร่ืองพีซี (PC) โน้ตบุ๊ค (Notebook)  เน็ตบุ๊ค (Netbook)  

ล่าสุดตอนนี้มี แท็บเล็ต (Tablet)  Smart Phone แล้วที่จะออกตามมาในอนาคตอีกมากมาย คงจะต้อง

เลือกโดยตอบโจทย์การท างาน ตั้งสติให้มั่นกับสิ่งยั่วยวนที่ผ่านกระบวนการโฆษณาชวนซื้อแล้วไม่

เกิดอรรถประโยชน์ทั้งหลาย 

 A = Avatar  ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต  เลขานุการผู้คุ้นเคยกับ 

Social Network  จะเลือกใส่ รูปภาพของตัวเอง สัญลักษณ์  ภาพจ าลอง อะไรก็ตามแต่ ซึ่งเครือข่าย

จะรับรู้ได้ว่า  ภาพที่เห็นบน Social Network นั้นคือ ตัวตนของเลขานุการคนนั้น  แทนรูปถ่ายตัวจริง

เสียงจริงและขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้  ดังนั้น ค าว่า  

“เสมือน”  จึงเป็นค าที่เร่ิมได้ยินถี่ขึ้น “เสมือน” จึงไม่ใช่ “ของจริง”  สาเหตุที่เลือกค าว่า Avatar4  

เพราะว่า เมื่อเข้าสู่ยุคของ Social Network  ศัพท์ค านี้ก็เกิดขึ้นในชุมชนที่หลากหลายชาติและผู้คน 

ดังนั้น ต้องเลือกในการรับข้อมูล การรับหรือรู้แล้วไม่กลั่นกรอง วิเคราะห์ให้ดีสิ่งที่เป็นคุณอนันต์ก็

แปรเปลี่ยนเป็นโทษมหันต์ได้ทันทีเช่นกัน 

 R = Responsibility  ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากหน้าที่เลขานุการในส านักงานแล้ว หน้าที่

อย่างหนึ่งก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเจ้านายและองค์กร  ค าศัพท์  CSR5 (Corporate Social 

Responsibility) จะเรียกว่า ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ  คืนก าไรให้สังคม ตอบแทนสังคม 

ค าไหนก็ตามแต่ ซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่องค์กรจะด าเนินธุรกิจควบคู่กับงาน CSR  หน้าที่ของ

เลขานุการคือ น าเสนอข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่เท็จจริง อาจจะเสนอความคิดเห็นให้กับเจ้านายได้  คน

ตัดสินก็คือ ตัวเจ้านายหรือผู้มีอ านาจสูงสุด  หากบุคคลเหล่านี้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือรับ

ข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ก็อาจจะท าให้ภาพพจน์แปรเปลี่ยนเป็นภาพลบได้  การรับผิดชอบตรงนี้ของ

เลขานุการจะมีผลสะท้อนกลับในเร่ือง พนักงานในองค์กรมีความสุข ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เบียดเบียนท าร้ายสังคม สิ่งแวดล้อม 

 Y = Youth   ความมีพลังหนุ่มสาว   ส าหรับเลขานุการอาวุโสจะจัดการอย่างไรกับคุณสมบัติข้อน้ี  

การสร้างพลัง ต้องเร่ิมต้นคิดใกล้ตัวที่สุดคือ สุขภาพอนามัย เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ก็ส่งผลต่อ

ก าลังกายและก าลังสมองในการท างาน กระแสการบริโภคผักสีเขียว ผักปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยง

เน้ือสัตว์ มาแรง การตัดสินใจเลือกและการสร้างวินัยกับตนเองจะผลักดันในเกิดพลังหนุ่มสาวได้  
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นอกจากนั้นยังมี พลังในการคิดบวก (Positive Thinking)   การคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) เมื่อ

น าสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตก็เท่ากับ  Re-Youth ตัวเลขานุการได้อีกทาง 

 

 

 ทั้งหมด 9 ค าคือ ที่เติมแต่งใหม่ของผู้เขียน ค าศัพท์หลายตัวเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ได้รับการปลุก

กระแส (สิ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยในสื่อต่าง ๆ) มีศัพท์ถึง  3 ค าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง คือ  Social  

network,  Electronic,  Technology  สามค าต่อมาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือ 3R (reuse, recycle, reduce),  

Environment,   Responsibility (CSR) และสามค าสุดท้ายเกี่ยวข้องกับ จุดยืนส านึกส่วนตนของเลขานุการ 

คือ Convergence, Avatar, Youth  โดยส่วนตัวไม่ได้ปฏิเสธกลุ่มค าเดิมแต่อย่างใด และหากน าทั้งความหมาย

เก่าและใหม่ (ผู้เขียน) มาให้ใช้ร่วมกัน ค าว่า เลขานุการมืออาชีพ ไม่น่าจะไกลเกินเอ้ือม  
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เขียนจากการอ่านนิตยสาร Positioning แล้วเจอคีย์เวิร์ดค าว่า Social Network 

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด   

การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
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