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เลขานุการกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Solving problem) 
[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ วันที่ 1  กรกฎาคม 2554] 

 

จากการเข้าร่วมสัมมนาการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นองค์กรมหาชน  ในอนาคตจะเป็นการ
องค์กรหลักในการรับรองคุณวุฒิสาขาอาชีพต่าง ๆ อาชีพเลขานุการก็ไม่น่าจะได้รับการยกเว้น การสัมมนา
คร้ังนี้มีผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมและบริการมาร่วมงาน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเร่ืองเกี่ยวข้องกับอาชีพ
เลขานุการคือ  การมี Aptitude ในการท างาน  เป็นเร่ืองซึ่งกลุ่มผู้บริหารพูดตรงกัน  และกล่าวถึงสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) นั้นมีล าดับขั้น  ระดับต้น ก็เป็นเร่ืองความขยัน ซื่อสัตย์  อดทน  ระดับกลาง ความ
มุ่งมั่น การมีวินัย ระดับสูงขึ้นมาก็เป็นเร่ือง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การคิดนอกกรอบ  การแสดงวิสัยทัศน์   
และประเด็นต่อมาคือ  ทักษะการท างานโดยเฉพาะงานด้านบริการนั้น สามารถเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทักษะ
เฉพาะงาน (Basic Skill, Specific Skill) จากการเรียนด้านทฤษฏีและปฏิบัติในสถานศึกษา  การฝึก
ประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือการฝึกงานในสถานประกอบการ  หรือมาเรียนรู้จากการปฐมนิเทศหรือ
ฝึกอบรมพัฒนาในหน่วยงาน  ในขณะที่ Core Competency  นั้น ผู้เรียนกลับมีช่องทางจ ากัดในการเรียนรู้  
การฝึกฝนทักษะน้อยหรือถูกละเลยส่งเสริมทักษะด้านนี้ 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Solving Problem) เป็นทักษะอยู่ในกลุ่ม  Core Competency   เป็น
สมรรถนะส าคัญล าดับต้น ๆ ของอาชีพเลขานุการ  ย้ าตรงนี้อีกครั้งว่า เลขานุการเป็นต าแหน่งมีจ านวนจ ากัด
ในส านักงาน กลับต้องรับภาระหน้าที่เผชิญหน้ากับเจ้านาย  ลูกค้าของเจ้านาย  เพื่อนร่วมงานของเจ้านาย  
เพื่อนร่วมงานอ่ืน  บุคคลใกล้ชิดกับเจ้านายทั้งครอบครัวหรือญาติ  นับแบบเข้าข้างตัวเองก็มีแค่ 4-5 ฝ่ายเอง  
กลุ่มคนดังกล่าวนี้ หากเลขานุการขาดประสบการณ์หรือไหวพริบในการรับมือจะเกิดอะไรขึ้น   ดังนั้น 
บางคร้ังจึงเห็นคล้อยตามกับประกาศรับสมัครงานต าแหน่งเลขานุการโดยระบุจ านวนปีของประสบการณ์ไว้  
ทั้งนี้ เท่ากับเป็นการรับรองในระดับหนึ่งว่า ผู้มาท าหน้าที่เลขานุการจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการท างาน  ในที่นี้ผู้เขียนจะน าเสนอการเตรียมความพร้อม  วิธีการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้ลดระดับของปัญหาหรือแก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนไม่ให้บานปลายหรือให้หมดไปได้ ดังนี้  
 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองของไหวพริบ (คืออะไรหล่ะ) และตัดสินใจทันทีทันใดของเลขานุการ 
ไหวพริบเป็นภาษาสวยงาม แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นทันทีทันใดนั้น เป็นเร่ืองตัวตนของเลขานุการคนนั้น
ล้วน ๆ ถ้าเป็นคนโอ้เอ้ ลังเล ตะกุกตะกักแทนที่จะแก้ก็กลับกลายเป็นซ้ าเติมปัญหา ฉะนั้น  คุณต้องกล้า
ตัดสินใจ 
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การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองการเกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานการณ์หลายฝ่าย เมื่อกล้าตัดสินใจ         
ก็เป็นบทบาทของเลขานุการจะขับเคลื่อนองค์กร กลุ่มหรือบุคคลให้ช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระ  ให้
ค าปรึกษาแนะน าตรงจุด   ช่วยหาทางเลือกหลากหลาย  ประสานงานไม่ติดขัด  ได้รับความร่วมมืออย่างเต็ม
ใจ   ดังนั้น การเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ เหล่านั้น บอกได้ว่า เลขานุการต้องมีบุญเก่าสั่งสมมาจากการท างาน 
เช่น เป็นคนยิ้มแย้ม เป็นมิตรกับทุกฝ่าย  ช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน อาสาท างานด้วยความเต็มใจ เป็นที่
ปรึกษากับทุกฝ่าย  ภารกิจเหล่านี้จะส าเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับ ทักษะการเจรจาสื่อสาร 

 

 

 
 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองความรู้พื้นฐานจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิม  ซึ่งการเรียนรู้ได้มา
จากหลายทางไม่ว่าจะผ่านสถาบันการศึกษา  การพัฒนาฝึกอบรม  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งต่าง ๆ 
จะด้วยการอ่าน ดู ทดลองปฏิบัติจากสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ นั้นคือต้อง  เรียนรู้ตลอดเวลา  
รวมถึงเรียนรู้จากประสบการณ์ ทั้งบรรลุความส าเร็จและผิดพลาดจากอดีต 
 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองของการมีข้อมูลถูกต้องอยู่ในมือ หรือมีฝ่ายสนับสนุนข้อมูล  หากเป็น  
ผู้ผ่านการเรียนรู้ตลอดเวลาและน าประสบการณ์จากอดีตมาปรับปรุงหาวิธีการแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ  
มีฐานในการแก้ปัญหาฯ ระดับหนึ่ง   การรู้แหล่งข้อมูล  ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและยังสามารถ
วิเคราะห์น ามาบูรณาการกันได้ด้วยตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน 
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การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองถ้าผ่านการฝึกฝน ก็จะเกิดการเรียนรู้จากสารพัดสารพันปัญหาซึ่งจะต้อง
แก้ไขให้ได้ ดังนั้น การได้รับโอกาสจากเจ้านายให้ท างานหลาย ๆ ด้าน  การอาสาท างานหากไม่ได้รับโอกาส
นั้น   คิดงานหรือวิธีการใหม่   ร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากงานทั้งภายในและนอกองค์กรตามแต่เวลาจะเอ้ือ  

 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเร่ืองได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ตั้งแต่เรียนในสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาไม่ว่า จะเป็นการจัดการเรียนการสอน ให้มีกิจกรรมท างานกลุ่มหรือเด่ียวในชั้นเรียนหรือ
ภาคสนาม ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามักจะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมเหล่านั้น   การตั้งโจทย์และค าถาม
ให้กับผู้เรียนโดยไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ผู้สอนไม่ยึดอ านาจและจงใจให้ผู้เรียนคิดเห็นคล้อยตาม
ตนเอง  (ยากอยู่เหมือนกัน)  การฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ความคิดเห็นในเร่ืองที่เป็นกระแส ง่ายสุดตอนนี้คือ 
แพลงกิ้ง เป็นต้น  การมีกิจกรรมต่างรูปแบบให้ผู้เรียนเลือกเข้าเป็นสมาชิกท ากิจกรรม เปิดโอกาสได้ฝึก
ความสามารถและทักษะก่อนสู่โลกการท างานจริง อุปสรรคปัญหาจะสร้างให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ไข หาก
ล้มเหลวก็ได้เรียนรู้ 

 

 

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างปัญหา
เฉพาะหนา้ของผู้เขียน  ซื้อตั๋วโลว์คอส
แอร์ไลน์  แล้วบริษัทแจ้งงดบิน
กะทันหัน สายการบินเปลี่ยนถ่ายที่นั่ง
ให้กับสายการบินโลว์คอสอ่ืน แต่ล าดับ
ของผู้เขียนอยู่ท้าย ๆ จึงได้แค่รับเงินคืน
ค่าตั๋ว โดยมีทางเลือกสุดท้ายส าหรับ
สายการบินราคาปกติในประเทศ  เที่ยว 
4 ทุ่ม ตอนนั้นไม่มีบัตรเครดิตใช้  ซึ่ง
วันรุ่งขึ้นต้องเป็นผู้ด าเนินการจัด

ประชุมฯ ต่อ   งานจะต้องส่งโรงพิมพ์วันรุ่งขึ้น ไฟล์อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหายไปทั้งหมด เจ้านาย
ต้องการเห็นงานก่อนส่งพิมพ์   คณะท างานจัดประชุมมอบหมายให้ท าหน้าที่พิธีกรก่อนหน้าจะขึ้นเวทีใหญ ่
(ผู้เข้าประชุม 150 คน) 1 ชั่วโมง    มีค าสั่งด่วนถึงที่ท างานในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ให้เข้าประชุมสถานที่  
กทม.  วันแรกของการประชุมคือ สัปดาห์หลังสงกรานต์   จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามงานและเพื่อชี้แจง
โครงการฯ ภายในจังหวัด.....แต่เจ้าภาพลืมแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง   
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 ส าหรับสถานการณ์พบเจอในข่าว เช่น  มกีารชุมนุมประท้วง แล้วออฟฟิศอยู่ในเขตที่มีการชุมนุม 
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าและปิดการจราจรทุกเส้นทาง  ส านักงานจะต้องหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยของ
พนักงานและทรัพย์สิน แต่งานซึ่งรับไว้มีแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว  สถานการณ์น้ าท่วมในจังหวัด
นครราชสีมา การขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล  ภูเขาไฟระเบิดประเทศไอซแลนด์ เที่ยวบินในยุโรปและ
เที่ยวบินไปยุโรปงดบินทั้งหมด เป็นต้น 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเร่ืองต้องกล้าตัดสินใจอย่างทันท่วงที   ให้เกิดผลกระทบน้อยสุด และ
พึงพอใจกับทุกฝ่าย อาจจะเป็นเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ สร้างความขุ่นมัวหรือหากละเลยแล้วจะบานปลาย ทั้งเร่ือง
ชีวิตประจ าวันหรือชีวิตการท างาน  จนถึงเร่ืองมีความส าคัญในระดับองค์กรหรือระดับประเทศ  ต้องหาแนว
ทางแก้ไขเช่นมศีัพท์เฉพาะว่า  การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis  Management)  ซึ่งมีเนื้อหาสาระสามารถ
น าไปจัดเป็นหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ดังนั้น แนวทางการเตรียม
ความพร้อม ตรงนี้ จึงเป็นการเสนออีกวิธีการหนึ่ง ไม่วันใดก็วันหน่ึงเมื่อเลขานุการต้องเผชิญกับมันก็พร้อม
จะตั้งรับได้อย่างมั่นใจ  แล้วคุณมีปัญหาเฉพาะหน้า อะไรกันบ้าง ลองโพสมา Share กัน 
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การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
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