
 

การพัฒนาบทบาทหนาที่ของเลขานุการผูบริหาร : บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธของเลขานุการ 
 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเลขานุการ
 งานเลขานุการเปนงานที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในทุก ๆ หนวยงาน  เพราะจะทําใหงานในสํานกังานสามารถ
ดําเนินการไปดวย  เรียบรอย  รวดเร็ว  เลขานุการเปรียบเสมือนฟนเฟองแหงเครื่องจกัรที่จะทําใหงาน 
ขององคกรนั้น ๆ  สามารถดําเนินไปไดดวยดี  ในองคกรจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมีบคุลากรยางนอยหนึ่งคน   
ทําหนาที่เลขานุการ  เพื่อแบงเบาภารกิจของผูบริหารหรือเปนผูชวยผูบังคับบัญชา เปนศูนยรวมงานขององคกร 
เปนผูเชื่อมโยงใหกับผูบริหาร  กับผูใตบังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองคกร 
 

ความหมายและบทบาทหนาที่ของเลขานุการ
 คําวา  “เลขานกุาร”  เปนคําสนธิ  มาจากคําวา  เลขา  สนธิกับ  อนุการ  ดังนั้น  “เลขา + อนุการ 
รวมเปนเลขานุการ” 
 ตามพจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525   “เลขา”   แปลวา  ลายรอยเขียน   ตวัอักษรการเขยีน 
การเขยีนสวนคําวา  “อนุการ”   แปลวาการทําตาม  การเอาอยาง   รวมกนัแลวคําวา  “เลขานุการ”  มคีวามหมายวา 
 ผูมีหนาที่เกีย่วของกับหนังสือตามที่ผูใหญส่ัง 
 จากคําจํากดัความของนักวิชาการและพจนานุกรมสามารถขยายคําจํากดัความของคําวา “ เลขานุการ ” 
ไดดงันี้   “เลขานุการเปนผูชวยผูบริหาร  เปนผูมีความรูความสามารถในทักษะทุกเร่ืองของสํานักงาน  มีความรบั 
ผิดชอบในงานที่ทําอยู   โดยไมตองมีการควบคุมหรือสั่งการ   ท้ังยังสามารถใชความคดิเรื่องพิจารณาตดัสนิใจ 
ในขอบเขตแหงอํานาจที่ไดรับมอบหมายทันที”  
 คําวา  เลขานุการ  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ  “SECRETARY”  ซ่ึงมาจากภาษาลาตินวา “SECRETUM” 
แปลวา  “ลับ”  หรือ  SECRET   ดังนัน้  “SECRETARY”  จงึแปลวาผูรูความลับ   ดงันั้น  ผูที่ทํางานในตําแหนง 
เลขานุการ  คือ  ผูรูความลับตองเปนผูไดรับความไววางใจเก็บความลับของผูบังคับบัญชาและขององคกรดวย 
 คําวา  SECRETARY  เปนคําที่มีอักษร 9 ตัว  มีความหมายตามตัวพยญัชนะดังนี ้
 1.  S  =  SENSE  คือ  ความมีสามัญสํานึก  รูจักรับผิดชอบวาส่ิงใดควรทําและไมควรทํามีการตัดสินใจ 
อยางเด็ดขาด  ทั้งไมเปนผูทีท่ํางานโดยปราศจากความยั้งคิด 
 2   E  =  EFFICIENCY   คือ  ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและจะแสดง 
ใหเห็นถึงสมรรถภาพของงานดวย 
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 3.  C  =  COURAGE   คือ  ความมุมานะ   ความกลา   และกลาที่จะทาํงานโดยไมกลัววาจะเกดิความผดิ 
ซ่ึงขึ้นอยูกับจติใจของบุคคลนั้น  แลวงานกจ็ะสําเร็จสมความมุงหมาย 
 4   R  =  RESPONSIBILITY  คือ  ความรับผิดชอบในการทํางาน  กลาวคือ  ตองเปนผูที่ทํางานนั้น ๆ 
เอง  และตองรับผิดชอบดวย    
 5   E  =  ENERGY   คือ   การมีกําลังใจและสุขภาพดีในการทํางาน  โดยธรรมดาของการทํางานแลว 
อาจตองเหนด็เหนื่อยบาง   แตเลขานุการตองรูจักการผอนส้ัน  ผอนยาวในการทํางาน  รูจักแบงเวลาทํางานให 
ถูกตองเพื่อรางกายจะไดรับการพักผอนบางตามความเหมาะสม 
 6  T  =  TECHNIQUE    คือ   การมีเทคนคิในการทํางาน  รูจักดดัแปลงใหเหมาะสม   ซ่ึงเทคนิคนั้น 
เปนของแตละบุคคล   แตอาจเลียนแบบจากผูอ่ืนไดและพัฒนาใหดีขึ้น   ดังนั้น  เทคนิคจึงเปนเรื่องที่บอกหรือ 
สอนกันไมได 
 7  A  =  ACTIVE   คือ  ความวองไว  ไมเฉื่อยชา   การตื่นตัว   เลขานุการทุกคนตองมีความตื่นตัว 
และกระตือรือรนอยูเสมอ  แมวางานที่ทําจะมีมากหรือเหน็ดเหนื่อยแคไหนก็ตาม 
 8  R  =  RICH  คือ  ความเปนผูมีศีลธรรม  มีความสมบูรณในดานจิตใจ  มิไดหมายถึงความร่ํารวย 
แตอยางใด  หากเลขานุการมคีุณธรรมที่ดีกจ็ะนําความเจรญิมาสูตัวเลขานุการและองคการที่ทํางานอยู 
 9.  Y  =  YOUTH   คือ  อยูในวยัหนุมวยัสาว  เพราะงานของเลขานกุารนั้นจะตองตดิตอกับคนทัว่ ๆ ไป 

  

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการทั่ว ๆ ไป    สรุปไดดังนี้ 
1.  ดูแลรับผิดชอบจดหมายเขาและจดหมายออก 
2.  จดชวเลขการสั่งงานและถอดขอความจากชวเลขไดรวดเร็วและถูกตอง 
3.  เขียนจดหมายโตตอบและพิมพงานตาง ๆ ที่สําคัญ  ตลอดจนรูและสามารถ 
     อัดสําเนาเอกสารได 
4.  รวบรวมเอกสารขอมูล  เพื่อเตรียมเขียนรายงานและรางสุนทรพจน  พิมพราง  
      เอกสารที่จะนําไปพิมพโฆษณา 
5.  โทรศัพทติดตองานและรบัโทรศัพท 

      6.  ตอนรับผูที่มาติดตอและจัดการนัดหมายใหนายจาง 
     7.  ชวยจดัการเกี่ยวกับการประชุม 
     8.  จัดทําบนัทึก  รายงาน  รางเอกสารตาง ๆ  ทําสถิติ  แผนงาน  แผนภาพ  ตลอดจน    
           สามารถวางรูปแบบพิมพตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
      9.  เขียนและสงโทรสารบางโอกาส 
      10.  เก็บและรักษาเอกสารใหเปนระเบยีบ  คนหาไดงายเมื่อตองการ 
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      11. ชวยวางระเบียบตาง ๆ และตรวจตราความเรียบรอยของงานแทนนายจาง 
      12.  จัดหาหนังสืออุเทศตาง ๆ  ที่จําเปน 
      13.  จัดการชําระคาเชา  คาประกันภัย  และคาภาษีตาง ๆ  
      14.  จัดการบัญชีการเงินของสํานักงาน  ติดตอธนาคาร  บริษัทประกันภยั  จายเงนิเดือนพนักงาน 
      15.  ควบคุมเสมียนพนกังานและประสานงาน  โดยรับคําส่ังจากนายจางมาแจงแกคนงาน 
             และนาํเสนอความคดิเห็นของคนงานมายังนายจาง 
      16.  เสนอหนังสือและสงหนังสือที่ส่ังการแลวไปยังแผนกตาง ๆ 
      17.  ชวยผูบังคับบัญชาปรับปรุงภาระการทํางาน  และดูแลความสะอาดเรียบรอยของสํานักงาน 
      18.  จัดซ้ือเครื่องทุนแรง  อุปกรณสํานกังาน  ตลอดจนเครื่องเขียนและวัดสุที่จําเปน 
      19.  งานดานคอมพิวเตอร  ตองดูแลการวางระบบคอมพิวเตอรเพื่อชวยงานดานเอกสาร  
             สามารถใชงานคอมพิวเตอรทั้งการเก็บขอมูลและจัดทําสถิติไดดวย   

บทบาทหนาที่ของเลขานุการในสวนทีส่ํานักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบ

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร  พ.ศ.  2545  ไดกําหนดใหสํานักงาน 
เลขานุการกรม   มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม  โดยมี 
ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานเลขานุการ 
ของนักบริหาร  และเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการผูบริหาร  คือ  “เจาหนาที่ 
บริหารงานทั่วไป” 
 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ตามโครงสรางอัตรากําลังของ 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใช  ดงันี ้
 “ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห   เพื่อจัดวางระบบ 
ประสานระหวางราชการบริหารสวนกลางกับสํานักสงเสริและพัฒนาการเกษตรเขต   และหนวยงานของ 
กรมสงเสริมการเกษตรในสวนภูมิภาค  การกําหนดแนวทางและการจัดทําแผนการจัดสรร  บริหารจัดการ 
ดานงบดําเนินงานและโครงสรางทางกายภาพของสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต   สํานักงานเกษตร 
จังหวดั  และสาํนักงานเกษตรอําเภอ   ดําเนนิการเกีย่วกับงานชวยอํานวยการ  ตลอดจนปฏิบัติงานเลขานุการ 
ผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย” 
 ดังนัน้  จะเหน็ไดวากรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสําคญัตองานเลขานุการผูบริหาร   จึงไดกําหนด 
ใหเปนงานหนึ่งในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายชวยอํานวยการและ 
ประสานราชการ  โดยอัตรากําลังที่กําหนดไวเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  1  คน   ตอผูบริหารกรมฯ  1  คน 
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ซ่ึงอัตรากําลังที่กําหนดไวนี้   ในความเปนจริงการปฏิบัติงานใหเปนไปบทบาทหนาทีเ่ลขานุการที่ดี  เปนสิ่งที่ 
เปนไปไมไดเลย  เพราะลักษณะงานในหนาที่ความรับผิดชอบเกินกวาอัตรากําลังเจาหนาที่เพยีง 1  คนจะแบก 
รับภาระ    ดังนั้น ในทางปฏิบัติผูบริหารจะมีการขอยืมอัตรากําลังเจาหนาที่ตําแหนงอื่น ๆ   มาชวยปฏิบัติงาน 
เปนทีมเลขานกุารผูบริหารโดยตลอด    ซ่ึงลักษณะการขอยืมอัตรากําลังเจาหนาที่มาชวยปฏิบัติงานเลขานุการ 
ผูบริหารนี ้ บางครั้งสํานกังานเลขานกุารไมสามารถควบคุมบังคับบัญชาได  ฉะนัน้ องคความรูเร่ือง  “การพัฒนา 
บทบาทหนาทีข่องเลขานกุารผูบริหาร : บุคลิกภาพและการมีมนษุยสมัพนัธของเลขานกุารผูบริหาร” ที่สํานักงาน 
เลขานุการไดจดัทําขึ้นนี้  จะนาํไปเปนเครื่องมือในการผลักดันพัฒนาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ 
ผูบริหารในสวนที่เปนอัตรากําลัง  สังกัดสํานักงานเลขานุการกรมโดยตรงตอไป  แตสําหรับเจาหนาที่   ซ่ึงเปนอัตรา 
กําลังในสวนที่ขอยืมจากหนวยงานอื่นนัน้   ทางผูที่มีปฏิสัมพันธดวยคงจะตองชวยผลักดันใหเจาหนาที่เหลานี ้
นําองคความรูที่ไดจัดทําขึน้นี้ไปปฏิบัติตอไปดวย 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการผูบรหิารกรมสงเสริมการเกษตร    มีดังนี ้

• ดานงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระเบียบงานสารบรรณ 
1. การรับหนังสอื  จะดําเนินการลงรับหนังสือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงรับดวยสมุดทันที 

ที่กอนจะเสนอหนังสือเขาแฟมผูบริหารตอไป 
2.    การสงหนงัสือ   จะดําเนนิการสงหนังสือกลับคืน  กอง / สํานัก  ตามที่มาของหนงัสือ  และตาม 

คําส่ังการของผูบริหาร 
3.    การคนหาติดตามหนงัสอื   จะดําเนินการติดตามเรื่องใหจากเลขที่หนังสือการลงวันที่  ช่ือเร่ือง 

ใหกับผูมาตดิตามเรื่อง 
4.   สรางหนงัสือภายในทีผู่บริหารลงนาม  จะสรางหนังสือโดยออกเลขตามที่สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนด  ซ่ึงเปนเลขที่หนังสือเฉพาะประจาํหองผูบริหารแตละทาน 
5.   พิมพหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  จะพิมพหนังสือราชการโดยมีเนื้อหาตามผูบริหาร 

ตองการ  และมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ 
6.   เสนอหนังสือแกผูบริหารตามลําดบัของคําสั่งกรมฯ   จะดําเนินการเสนอแฟมแกผูบริหารตามลําดับ 

ตามคําส่ังมอบอํานาจใหรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนกรณีที่ผูบริหารไมอยูปฏิบัติราชการหรือไปราชการ 

• ดานการนดัหมาย  ประชุมและการบันทึกแผนการปฏิบตัริาชการ 
1. ลงแผนปฏบิัติงานในระบบแผนการปฏบิัติงานของผูบริหาร (Manager Planning System = MPS) 

จะบันทกึขอมลูการนัดหมาย  การประชุมลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ MPS  ใหเปนขอมูลปจจุบันอยูเสมอ 
2. อํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาตดิตอนัดหมายผูบรหิาร   จะแจงรายละเอียด  วนั  เวลา  ที่ผูบริหาร 

สะดวกในการนัดหมายประชุมใหกับผูมาติดตอ 
        3. เก็บรวบรวมการปฏบิัติราชการของผูบริหาร  จะดําเนินการรวบรวมการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบยอนหลัง 
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4. จัดเตรียมเอกสารประชุม  และรายละเอียดท่ัวไปท่ีเก่ียวของใหกับผูบริหาร   จะดําเนินการติดตอ 

ประสานงานจากหนวยงานเจาของเรื่องเพือ่เปนขอมูลในการประชุมใหกับผูบริหาร 

• ดานงานจัดเก็บเอกสาร 
1.  จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู  และตามลําดับความสําคัญของการใชงาน  จะดําเนินการแยกเอกสาร 

เพื่อความสะดวกในการคนหาและเรยีกใชงานเมื่อตองการคนหาในภายหลัง 

• ดานการจัดเตรียมเคร่ืองใชสํานักงาน 
1.  จัดเตรียมความพรอมของเคร่ืองใชสํานกังาน   จะดําเนินการตรวจดคูวามพรอมของอุปกรณและ 

เครื่องใชสํานักงานเปนประจําเพื่อใหเกดิความสะดวกในการทํางาน 
2.   ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องใชสํานักงาน  จะดาํเนนิการตรวจสอบอุปกรณเครือ่งใชสํานักงาน 

หากพบวาเกดิมีอุปกรณไมเพียงพอกับความตองการในการใชงาน   หรือเกิดความบกพรองกับเครือ่งใชสํานักงาน 
ก็จะแจงผูเกีย่วของดําเนินการแกไขตอไป 

• ดานจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเบิกคาใชจาย 
1 .  จัดทําใบสําคัญประกอบการเบิกคาใชจาย   จะดําเนินการจัดทําใบสําคัญของผูบริหารทั้งใน 

เร่ืองของการไปราชการตางจังหวัด  การเบิกคาใชจายอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และระเบียบของ 
กรมสงเสริมการเกษตร 

2.   จัดทําใบสาํคัญการยืมเงนิทดรองราชการ  จะดําเนินการจัดทําใบสาํคัญการยืมเงนิและรายละเอียด 
การยืมเงินเพื่อใชในการไปราชการตามกําหนดเวลาที่กองคลังกําหนด 

3.   จัดทําใบรายงานการใชโทรศัพท   จะดําเนินการทํารายงานการใชโทรศัพทประจําหองผูบริหาร 
เปนรายเดือนเพื่อประกอบการเบิกจายใหสํานักงานเลขานุการกรม 

4.   จัดทําใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ    จัดทําใบขออนุมัติในการเดินทางไปราชการสงใหกับ 
สํานักงานเลขานุการกรม  ระบุรายละเอียด วันเดินทางไปกลับ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจมอบหมาย 
งานของอธิบดี 

• ดานการติดตอประสานงานกบับุคคลและหนวยงานตาง ๆ 
1 .  มีความรอบรูในลักษณะงานโดยรวมทีผู่บริหารจะตองเกี่ยวของดวย   จะตองศกึษาอํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบของกองสํานักเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการติดตอประสานงาน  จะตองรูจักใฝหาความรูเพิ่มเติม 
ขวนขวายศึกษาเรื่องตาง ๆ เพื่อเพิ่มความรอบรู 

2.   สามารถเก็บรายละเอียด   และถายทอดเรื่องราวที่ติดตอประสานงานไดถูกตอง   จะตองเก็บ 
รายละเอียดขอมูลที่ไดรับจากการประสานงานแลว  และถายทอดแกผูบริหารไดถูกตองและครบถวน 

3.   สามารถสืบคนหาขอมูลจากสื่อ   และเทคโนโลยี   จะตองมีเรียนรูวิธีการในการสืบคนหาขอมูล 
จากสื่อหรือเทคโนโลยีตาง ๆ   เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหาร  และมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
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• ดานการสรปุหนังสือเสนอผูบริหาร 
1.   สรปุประเดน็รายละเอยีดท่ีสําคัญเสนอผูบริหาร  จะตองมีการศกึษา  คนหา  อานหนังสือราชการ 

ที่กอง / สํานักเสนอมา  โดยพิจารณาจากเรือ่งเดิม    เรื่องอางถึง    คําส่ังหรือระเบียบทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งที่เสนอ 
2.  ประสานขอมูลกับหนวยงานเจาของเรื่อง    จะประสานงานกับกอง / สํานักที่เปนเจาของเรื่อง 

เพื่อนําขอมูลเสนอประกอบการพิจารณาของผูบริหาร 

• ดานบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธของเลขานุการ 
1 .   แตงกายเหมาะสม  จะตองรูจักแตงกายใหเหมาะสมกบัรูปรางและโอกาส  ควรแตงกายใหเหมาะสม 

ถูกตองตามกาลเทศะ 
2.   การวางตัว    จะตองวางตัวใหเหมาะสมไมทํางานจนเกินอํานาจหนาที่  ตามขอบเขตที่ไดรับ 

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนถูกตองตามกาลเทศะ 
3.    ความมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี  จะตองมกีารประสานสัมพนัธแกบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  เพือ่ให 

งานบรรลุเปาหมาย  จะตองยิ้มแยมแจมใสอยูตลอดเวลา  และใหความรวมมือกับผูทีม่าติดตอประสานงาน 
4.    ความกระตือรือรน   และคลองแคลววองไว      จะตองมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

และปรับปรุงการทํางาน 
5.    มีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  จะตองมีสติ   รูจักคิดไตรตรองอยางมีเหตุผล 

ดวยไหวพริบปฏิภาณที่ด ี
 จากบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวดังกลาวขางตน   จะเห็นไดวาลักษณะงานในหนาที่ความรับผิดชอบมี 
หลายดาน  แตละดานมีรายละเอียดของการทํางานคอนขางมาก  การดําเนินการจัดทําองคความรูในแตละดาน 
จําเปนตองใชเวลา  ดังนั้น จึงไดเลือกหัวขอที่จะนํามาจัดทําองคความรู  เพื่อนําไปเปนเครื่องมือในการผลักดัน 
และพัฒนาการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหารใหเกิดเปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจนกอน  จึงไดเลือกการจัดทํา 
องคความรูในเรื่อง  บทบาทและหนาที่เลขานุการผูบริหาร : บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธของเลขานุการ 
ผูบริหาร” 

                     องคความรูในเรื่องบุคลิกภาพและการมีมนุษยสมัพันธของเลขานุการผูบรหิาร
1.  การแตงกาย 
     เลขานุการผูบริหารจะตองแตงกายใหมคีวามเหมาะสม  สะอาด  สุภาพ  เรียบรอย และถูกกาลเทศะ 

โดยคํานึงวาเลขานุการผูบริหารจะตองพบปะบุคคลทั้งภายในและภายนอกกรมสงเสริมการเกษตรไมควรสวม
กางเกง  รองเทาแตะ  ไมควรนุงสั้น   ควรแตงกายรัดกุม   คลองตัว  ทะมัดทะแมง   แตงกายใหพรอมตั้งแตออก 
จากบาน 
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  การแตงกายของเลขานุการควรตระหนักวาเลขานุการเปนเสมือนหนาตาของผูบริหาร  เปนภาพรวม 
ของกรมซึ่งจะตองสรางความประทบัใจ การแตงกายทีด่ีตองอาศยัเปนคนชางสังเกตมคีวามสนใจและเอาใจใสศึกษา 
เกี่ยวกับหลักการแตงกายทีด่ีโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยูกับรูปรางหนาตา  ทาทาง  อิริยาบถเปนสําคัญ  ตลอดจนเรื่องสีของผิว   
มีหลักเกณฑโดยทัว่ ๆ ไป  ดงันี้ 
  1)  เสื้อผา   ควรอยูในสมัยนยิม  คํานึงถึงประเพณนีิยมและมีความพอดี  รูจักเลือกสใีหเหมาะกับ 
ผิวและรูปราง  เชน  ถารางใหญ  ควรสวมเสื้อสีเขม  และใชเสนตรงตามยาว  ถามีลําคอยาว  ควรใสเสื้อมีปกหุมคอ 
หรือใชเครื่องประดับชิดรอบคอ  เพราะจะทําใหดูคอสั้นเขา  ถามีลําคอสั้น  ควรใสเสื้อหรือใชเครื่องประดับที่มี 
ลักษณะเปนรูปตัว  V    
  สวนการเลือกสี  ควรใหเหมาะสมกับลักษณะของตน  คาํนึงถึงสีผิว  เชน  คนขาวควรใชสีออน ๆ 
คนผิวคลํ้าหรือดําควรใชสีเขม  จะทําใหดูตัวเล็กลง   เสนขวางจะทําใหแลดูเตี้ย  เสนเฉียงหรือเสนโคงทาํใหแลดู 
มีชีวิตชีวา 
  2)   การเลือกกระเปาถือและรองเทา  ควรเลือกใหเหมาะกับตนเอง  และเลือกใชหนังสือที่มี 
คุณภาพดี   เพราะการเลือกใชของดีเปนการเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่ดีและควรใหกระเปาถือกับรองเทาเขาชุด 
กันดวย  ตองหม่ันดแูลใหสะอาดและเรียบรอย 
  3)  หลักการแตงหนาท่ีดี  แตงแตพองามไมฉูดฉาด  บาดตามากเกนิไปหรือตามแฟชัน่มากเกนิไป 
อยาลืมวา  “ผูที่แตงหนามากเกินไป  นั้นแสดงวาเปนผูที่มีขอบกพรองมาก  และมีสวนที่จะตองปดบังมาก”  ดังนั้น 
ทานควรแตงตามธรรมชาติใหแลดูสวยงามยิ่งขึ้นเทานัน้ 
  4)  เล็บและการทาเล็บ   เล็บไมควรสั้นหรอืยาวจนเกนิไปแตงปลายใหมน ๆ พองาม  หากทาเล็บ 
ควรเลือกสีกลาง ๆ  อยาใชสีฉูดฉาด  บาดตาเกินไป  ควรดูแลและเอาใจใสมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 
  5)  ผม  หมัน่สระผมใหสะอาดอยูเสมอ  แปรงหรือหวีใหเรียบรอย  ควรแตงผมบอย ๆ เลือกแบบ 
ผมที่รับกับใบหนา   สวนสูง  และน้ําหนัก  ขนาด  และรูปรางชวงยาว  ของลําคอดวย 
  6)  เคร่ืองประดับ   การแตงกายที่ดีควรใชเครื่องประดับเพียงนอยชิ้น   แตเปนของดีมรีาคาดีกวา 
ใชเครื่องประดับมากเกินไป  ไมควรใชเคร่ืองประดับที่แวววาวเกินไป   และการใสตางหูไมเหมาะกับเลขานุการ 
เพราะเปนอุปสรรคในการรับโทรศัพท 
  อนึ่ง  เมื่อมีการดูแลในเรื่องของการแตงกายใหดีแลว  ส่ิงที่เลขานุการผูบริหารควรปรับปรุง   
ฝกหัดใหตองเปนนิสัยที่ดี  คอื  การนั่ง  การยืน  และการเดินที่ดี  เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี  ดังนี้   
  การนั่ง 
  -    นั่งตัวตรง  หลังพิงพนักเกาอ้ี  ยกเวนบางกรณีตองไมนั่งชิดเกาอ้ี  เชน  ขณะทีน่ั่งพดูกับผูใหญ 
หรือนั่งรับการสัมภาษณ 
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  -    สะโพกชิดริมเกาอ้ีดานใน  ไมนั่งขอบ ๆ หรือริม ๆ เกาอ้ี 
  -    วางทาใหสงาผาเผย  เรียบรอย  แตไมแลดูฝนธรรมชาติ 
  -    บั้นเอวตั้งตรงเพราะจะเสริมใหไหลตรง  อยานั่งหลังโกง 
  -    ผูหญิงควรใหเขาชิดกันเสมอ  ผูชายนั่งสุภาพไมไขวหาง  ไมเหยยีดเทาออกนอกโตะ 
                                 ไมนั่งกระดิกขา 
  -     มือวางชอนกันอยูบนตักหรือวางไวขาง ๆ ตัวไมนั่งเชยคาง ไมทาวคาง 
  -    ไมปลอยตวันั่งตามสบาย  เพราะทาทางที่ปรากฏจะไมนาดูและไมสุภาพ 

-     ถาโตะหางเกินไปตองเล่ือนมานั่งเขาหาโตะไมใชดึงโตะเขาหามานั่ง 
-     ทุกครั้งที่ลุกจากทีน่ั่งควรเล่ือนเกาอ้ีเขาเก็บใหเรียบรอย 
-     ไมสอดสายสายตาไปมา  ไมแสดงทาทางลุกล้ีลุกลน 
-     ไมนั่งหมนุไปมาหรือหนัไปหันมาตลอดเวลาตองสํารวมกิริยามารยาทใหเรียบรอย 
การยืน 
- ลําตัวตั้งตรง  เทาทั้งสอบขางชิดกันสําหรับสุภาพสตรี  และผูชายยืนตวัตรงไมลวงกระเปา 
       ไมควรยืนพิงฝาหรือพิงเกาอ้ีที่มีผูอ่ืนนัง่อยู 
- ใหน้ําหนักอยูกึ่งกลางลําตัว  ไมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง 
- ยืดอกใหผ่ึงผาย  ไหลไมหอ  ไมงุม 
- ศีรษะตั้งตรง  ยกคางนดิหนอย  แตไมมากเกินไป 
- สะโพก  เอว  และชวงตวัตรง 
- ปลอยแขนทั้ง 2 ขาง  หอยขนานกับลําตวัตามสบายไมกาํมือ  หรือทาวสะเอว 
- ไมยืนคอตก  ไมทาวคาง  และไมยนืขาไขวกัน 
- ไมยืนลวงและแกะเการางกาย  ไมยนืแตงหนาหรือหวีผมในที่สาธารณะ 
การเดิน 
- เดินตวัตรงเปนไปตามสบาย  แตทาทีสงาผาเผยลําคอตั้งตรง 
- กาวเดินในชวงระยะการเดนิ  มีระยะเทา ๆ กันสม่ําเสมอ 
- ทอดหัวเขาตามสบาย  ไมเกร็งเขา  ควรใหหัวเขาสัมผัสกนันิดหนอยจะแลดูสวยงาม 
- ปลายเทาเหยียดตรงไปขางหนา  ไมเกนิเกะ ๆ  กะ ๆ 
- การกาวเทาขึ้นบันไดควรตั้งลําตัวตรง  เวลากาวควรจะเฉยีงตัวเล็กนอย 
- ถาหยุดยืนพยายามใหสนเทาชิดกัน  ไหลและศีรษะตั้งตรง 
- แกวงแขนแตพองาม  ไมมากเกินไป  แตไมใช  ไมแกวงเลย 
- ไมเดินยักยายสวนสะโพกไปมาจนนาเกลียด 
- ผูหญิงไมเดินทาทางขึงขังแบบผูชาย  และผูชายไมเดินตวมเตี้ยมแบบผูหญิง 
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  2.  การวางตัว
       เลขานุการผูบริหารควรมีกริยา วาจาสุภาพ ใชคําพูดที่เหมาะสม  ยิ้มแยมแจมใสใหการตอนรับ 
แกผูที่มาติดตอดวยกริยามารยาทที่เหมาะสม  สุภาพ  ออนนอมถอมตน  เลขานุการจะตองใหความเคารพตอผูอาวุโส   
มีสัมมาคารวะ  และสามารถเขากับผูรวมงานไดดี  ไมถือตัว  เยอหยิ่ง  วางตัวเปนกลาง  ไมใชอํานาจของผูบริหารมา
กลาวอาง  ไมนินทาผูบริหาร  เลขานุการจะตองรับฟงและแกไขปญหา  ไมใชอารมณ  ในการแกไขปญหา  ตองรูจัก
ควบคุมอารมณโกรธ  อารมณหงุดหงิดของตนเอง  ไมใหเกิดผลเสียตองาน และจะตองใหความรวมมือ  จริงใจกับ
เพื่อนรวมงาน  ใหมีความเปนมิตรตอทุกคน  เปนที่รักใครของผูที่พบเห็น  ลักษณะการวางตัวดังกลาวเปนบุคลิกภาพ  
(Personality) ที่รวมถึงการแสดงออกทั้งทางกาย  วาจา  กริยาทาทาง  สติปญญา  อารมณ  นิสัยใจคอ  ความสามารถ 
และพฤติกรรมสวนตัวอ่ืน ๆ ทุกอยางที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ   ซ่ึงทําใหแตละบุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกตางจากคนอื่น  คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ช่ืนชอบของผูที่ไดพบเห็น  เปนคนที่ใคร ๆ  ก็อยากรูจักคบคา
สมาคมดวย 
  บุคลิกภาพของคนเราแตละคน  เปนสิ่งทีห่ลอมตัวสะสมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาที่ผานไปตามอายุขัย   
ตามวัยของแตละคนโดยมีปจจัยแวดลอมหลาย ๆ ประการ  ที่สงผลใหบุคลิกภาพของคนเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  
เปนพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  ภายใตปจจยัตาง ๆ ที่หลอหลอมใหเกิดบุคลิกภาพในแตละบุคคลขึ้นมาในโครงสราง
บุคลิกภาพ  4  ประเภท คือ 
  -  บุคลิกภาพดานสรีระ  เปนบุคลิกภาพที่แสดงออกทางรางกายหรือบุคลิกทางกายภาพสวนใหญ 
ไดรับอิทธิพลมาจากพันธกุรรมตั้งแตกําเนดิ 
  -  บุคลิกภาพดานสตปิญญา   หรือบุคลิกภาพทางสมอง   สวนหนึ่งมาจากพื้นฐานทางพันธุกรรม   
แตสวนหนึง่มาจากสภาพสิ่งแวดลอม  คนที่เกดิมาจากพนัธุกรรมที่ดี  ถาไดรับส่ิงแวดลอมที่ดี เชน  เกิดในครอบครวั 
ที่มีการอบรมเลี้ยงดูทีด่ี  มอีาหารดี  การศึกษาด ี ครอบครวัอบอุน  และสุขภาพจติดีส่ิงเหลานี้ลวนสงเสริมบุคลิกภาพ 
ทางสติปญญาใหกับคนเราได 
  -  บุคลิกภาพทางสงัคม   สภาพแวดลอมทางสังคมในแตละชวงเวลาของชีวิตที่รายลอมตัวเราอยู 
ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมภายในครอบครัว  ความรัก  ความเอาใจ   ความอบอุนจาการเลี้ยงดูสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ  ทางการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  ส่ิงเหลานี้จะมผีลตอบุคลิกภาพของคนเราในแตละสังคม 
  -  บุคลิกภาพดานอารมณ   อารมณ  คือ  ความรูสึกทางใจที่แสดงออกทางกาย  เชน  อาการตกใจ   
ดีใจ  กลัว  โกรธ  ฯลฯ  คนที่มีบุคลิกภาพทางอารมณขี้โมโห  โกรธงาย  หนาตาบูดบึ้งยอมไมเปนที่นิยมของคน 
ทั่วไป   ดังนั้น  จึงควรรูจักควบคุมอารมณโดยการรูจักฝกจิตใหเปนสมาธิหรือการฝกวิปสนากรรมฐานซึ่งเปนวธีิ 
หนึ่งที่จะชวยพัฒนาอารมณของคนเราได 
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  จากโครงสรางบุคลิกภาพทั้ง  4  ประการดังกลาว   คนเราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของคน 
เพื่อนํามาสูการวางตัวใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ  ทั้งในสวนของการเสริมสวยหนาตา  เสื้อผาเครื่อง 
แตงกาย  ทาททีี่แสดงออก  กริยามารยาทการพูดจา  การที่เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีมลัีกษณะดังนี ้
   -  สุขภาพดี  รางกายแข็งแรง  สมบูรณ 
   -  ลักษณะทาทางดี  สงางาม  กระฉับกระเฉงวองไว 
   -  ยิ้มเปน  สีหนายิ้มแยมแจมใสเปนนิจ 
   -  อารมณดี  มอีารมณขัน  อารมณมั่นคง 
   -  ความสุขุมรอบคอบ  มีเหตุมีผล 
   -  ความอดทนสูง  พรอมเผชิญอุปสรรคตาง ๆ  
   -  ยิ้มไดเมื่อภยัมา  กลาเผชิญปญหาและความจริง 
   -  ความเชื่อมัน่ในตวัเองสูง  ไมขี้ขลาด  เชื่อม่ันในตวัเองอยางมั่นคง 
   -  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เขากบัผูอ่ืนไดดี  สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
       ไดเปนอยางดี 
   -  เปนผูที่มองโลกในแงดี  ไมอิจฉาตารอนผูอ่ืน 
   -  มีความซื่อสัตยสุจริต 
   -  รูจักกาละเทศะ   รูจักจังหวะ   เวลา   สถานที่ 
   -  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  รูจักชวยคนที่ควรชวย 
   -  มีประสบการณหลากหลาย  ตองเขาใจโลก  เขาใจชวีิต 
     การที่เลขานุการผูบริหารสามารถพัฒนาตนใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีดังกลาวขางตนได   
ยอมนํามาซึ่งการวางตัวในแตละสถานการณที่นํามาสูการยอมรับ  การตอนรับและเปนที่นิยมชมชอบของ 
ทั้งผูบริหารและบุคคลจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกรม 
  3.  ความมีมนษุยสัมพันธ
       เลขานุการผูบริหารจะตองมีการปะสานสัมพันธกับบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายใน 
และภายนอกกรมฯคอนขางมาก  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย   ดังนั้น  จึงตองประพฤติตามใหเปนผูมีมนุษย 
สัมพันธที่ดี 
       มนุษยสัมพนัธ  หมายถึง  ความสัมพนัธในทางสังคมระหวางมนุษยกบัมนษุยเพื่อกอใหเกดิ 
ความรูสึกนึกคิด  รักใคร  พอใจ  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  บนพื้นฐานของการใชศาสตรและศิลปเพื่อใหเกิด 
ผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนนั้น  มีหลักการพื้นฐานที่สําคัญอยู  
วาเราจะตองศกึษาใหรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักและเขาใจผูอ่ืน  หรือที่เรียกวาเปนการรูเขา  รูเรา  ทั้งนี้  เพื่อจะ 
ปรับตัวใหเขากันไดดีอันนําไปสูการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  องคความรูในการพัฒนาบทบาทหนาที่ของ 
เลขานุการของผูบริหารในดานมนุษยสัมพนัธ  มีดังนี ้
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        3.1  การสรางมนุษยสัมพันธกับผูบริหาร
               3.1.1  ทําความเขาใจในตัวผูบริหาร   ผูบริหารก็คือ  มนุษยปุถุชนคนหนึ่ง   เขายอมม ี
วันที่สดชื่น  แจมใส  อารมณดี  หรือวันที่ทาํอะไรก็ไมถูกใจไปเสียทุกอยาง  ผูบริหารไมไดแตกตางไปจากพวก 
เรามากในแงของความเปนคน  เขายอมมีส่ิงที่ชอบและไมชอบ   มีส่ิงที่ตองการและไมตองการ   ถาเรามองเห็น 
ความจริงเกีย่วกับผูบริหารแลว  เขาไปมีปฏิสัมพันธในสวนที่เขากันไดดี  และหลีกเล่ียงในสวนที่ไปดวยกันไมได   
ก็จะเปนการงายตอการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
              3.1.2   สนใจในสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอผูบริหาร  ความสําเร็จเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับ 
ผูบริหาร   ผูบริหารตองการทีจ่ะทําใหโครงการตาง  ๆ  ประสบความสําเรจ็   ตลอดจนตองการความสําเร็จในเรื่อง 
อ่ืน ๆ    เราตองสังเกตวาผูบริหารตองการความสําเร็จในดานใด   และแสดงความสนใจเอาใจใสทีจ่ะใหความชวยเหลือ 
แกเขา  และพยายามปฏิบัติงานใหดีก็เทากบัเปนการชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น 
             3.1.3  ชวยทําใหความปรารถนาของผูบริหารบรรลุผล  ผูบริหารสวนใหญ  คาดหวังให
ผูใตบังคับบัญชาชวยกนัทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  เราจะตองเปนผูชวยเหลือกจิการงานของผูบริหาร  ตามบทบาท 
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถการชวยเหลืออาจทําไดโดยการใหขอมูลที่ถูกตอง  การแสดง 
ความคิดเห็น  การคัดคานเมื่อเห็นวาปฏิบัติไมถูกกฎระเบียบดวยการชี้แจงแสดงเหตุผลวาขัดของอยางไร  ส่ิงนั้น 
ทําไดหรือไม    ถาทําไดถูกตองมีวิธีการอยางไร  การใหขอคดิเห็นเชนนีจ้ะชวยปองกันมิใหเกิดความผิดและหาวิธี 
ที่ถูกตองเปนทางออก  ซ่ึงผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจเองวาควรจะทําอยางไร 
            3.1.4  สรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค  เราในฐานะใตบังคับบัญชาควรปรับปรุงตนเอง 
ใหมีลักษณะนสัิยการทํางานที่ดีในตานตาง  ๆ   เชน    ความรูความสามารถ    ความจงรกัภกัด ี  ความนาไววางใจ   
ความซื่อสัตยสุจริต   ความรับผิดชอบขยันทําการงาน  ใหความเคารพยกยองผูบริหารตามฐานะ  อยารบกวนผูบริหาร 
ในเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  เปนตน 
  3.2.  การสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อรวมงาน
                      3. 2.1  ทําตนเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  ทุกคนในที่ทํางานยอมรับเรา 
เขาเปนสมาชิกคนหนึ่งหนวยงาน โดยเขาจะยอมรับในความคิดเห็นของเราและยอมรับในความเปนตัวเรา  การที่จะ 
ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนตองใชเวลาพอสมควรแตเราสามารถทําใหเพื่อนรวมงานยอมรับเราไดเร็วขึ้น 
ดวยการใชเทคนิคบางประการเชน 
                    -  ตองยอมรับในวิถีชีวิตคนอื่น  ส่ิงสําคัญคือเราตองเคารพและยอมรับในวถีิทาง 
ที่แตละคนเลือกที่จะใชชีวิตหรือประพฤติตน  เมื่อเราเต็มใจยอมรับในวิถีชีวิตคนอื่นๆ  ส่ิงนี้จะถูกสังเกตอยาง 
รวดเร็วจากคนรอบขางแลวเขาเหลานั้นกจ็ะยอมรับในตัวเราหรือวิถีชีวติของเรา 
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                    -  หลีกเลี่ยงการคาดการณผูอ่ืนอยางไมถูกตอง   หมายถึง   การตัดสินคนอื่นโดยไม 
พิจารณาจากขอเท็จจริง   เชน   ดูความฉลาดของคนจากรูปรางหนาตาของเขาเปนตน  บอยคร้ังที่คนเราขุนเคืองใจ 
เพราะถูกคนอืน่มอบอยางผดิ ๆ  ส่ิงนี้จะนาํมาสูความสัมพันธที่ไมดีตอกัน 
                           -  ทําใหตนแลดูดีเสมอ  ความประทับใจครั้งแรกที่ดีงามจะชวยใหเราถูกยอมรับ 
จากคนรอบขางไดงาย  สํารวจเสื้อผาและการแตงตวัของเราวาสะอาดเรียบรอยและเหมาะสมหรือไม 
                     -  เปนผูที่มีทัศนคติที่ดี  หมายถึง  การเต็มใจที่จะทํางานหนักดวยความพยายาม 
อยางยิ่งการพยายามทําใหผูอ่ืนพอใจ   ตลอดจนพยายามที่จะแสดงความสุภาพออนโยน  และใหความเคารพ 
กับคนที่เรารวมงานดวย  ซ่ึงรวมถึงการพยายามที่จะไมทาํตนเปนคนรูดไีปหมดทกุเรื่อง 
        3.2.2  สังเกตและปฏิบัตติามกติกาของที่ทํางาน  การสังเกตกฎเกณฑดังกลาวกอใหเกิดการม ี
มนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น   การอานและปฏิบัติตามกฎที่เขียนไวจะทําใหเราปฏิบัติตนไมผิดแปลกไปจากคนอื่น ๆ   
และทํางานเขากับเพื่อนรวมงานไดด ี
        3.2.3  รับผิดชอบงานของตนใหดี  การทีจ่ะเขากับผูอ่ืนไดดีในที่ทํางานนั้น   ส่ิงสําคัญคือเรา 
ตองมีสวนชวยในการทํางานไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  ตองทํางานในสวนที่เรารับผิดชอบใหดีที่สุด  เราควรรูศิลปะ 
ในการถามผูอ่ืนวาเขาคาดหวังใหเราทําอยางไรและไมอยากใหเราทําส่ิงใด  อีกประการหนึ่ง  คือ ไมโยนงานที่เรา
รับผิดชอบไปใหผูอ่ืน 
        3.2.4  ฝกตนใหเปนผูที่มีความอดทนตอพฤติกรรมไมดีของเพื่อนรวมงาน  มนุษยสัมพันธ 
ที่ดีตอกันในบางครั้งมกัมีขอจํากดั  เพราะบางคนไมสามารถที่จะทนตอพฤติกรรมหรือทาทางที่ไมดขีองเพื่อรวมงาน 
เพื่อนรวมงานบางคนอาจมีนิสัยหรือการกระทําที่กอความรําคาญ  เชน  พูดเสียงดัง  คุยโวโออวด  ชอบบน   
อิจฉารษิยา   ชอบนนิทา เปนตน   ถาเราอดทนตอส่ิงเหลานี้ของเพื่อนรวมงานไดกจ็ะทาํใหเราทํางานรวมกบัเขาไดดี 
                3.3.  การสรางมนุษยสัมพันธกับบคุลากรของหนวยงานอื่น
            3.3.1  การสรางมนุษยสัมพันธแบบไมเปนทางการ  การสรางมนษุยสัมพันธกับคนที่เรารูจกั 
มักคุนหรือคนที่ไมเคยรูจักมากอน  ควรคํานึงถึงดานตาง ๆ  เชน 
                     -  ใหเกียรติแกคนทีเราติดตอสัมพันธดวย  ควรจะเรียกเขาตามตําแหนงหนาที่หรือ 
เรียกโดยใชคํานําหนาชื่อที่สุภาพ  ในกรณีที่เปนคนรูจักกันไมควรแสดงใหคนในหนวยงานอื่นเห็นวาเราสนิทกับบุคคล 
ที่จะติดตอมากเกินไป   เพราะคนอื่น ๆ  ในหนวยงานนั้นอาจจะไมรูจักเรา   ถาหากเราเปนฝายตอนรับบุคคล 
ที่มาเยี่ยมเยยีนเราก็จงใหเกียรติเขา  โดยแนะนําใหผูอ่ืนรูจักตามตําแหนงหนาที่อีกอยางหนึ่ง  คือ  พยายามเอาใจใส 
บุคคลที่ติดตอกับเรา  โดยอยาปลอยใหรอโทรศัพทหรือนัง่รอนานเกินไป 
                    -  มีความจริงใจตอผูที่เราตดิตอดวย  เมื่อเราจะตดิตอขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือ 
ควรบอกวัตถุประสงคใหชัดแจง  อยามีส่ิงอื่น ๆ  ที่ไมเหมาะสมแอบแฝงอยู   อยาทําใหคนที่เราติดตอดวยตอง
เดือดรอนหรือเสียช่ือเสียงทีหลัง   ควรแสดงความเอาใจใสและกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือหรือให 
ความรวมมือเมื่อเห็นวาส่ิงนัน้มีความเปนไปได 
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       -  รูจักกาลเทศะในการติดตอสัมพันธ  การติดตอสัมพันธกับบุคคลที่เรารูจักหนวยงาน 
อ่ืนควรมีพื้นฐานของความเกรงใจ  ไมทําใหผูอ่ืนตองลําบากใจรําคาญหรือไดรับความเดือดรอน   ถาเปนไปไดควร 
โทรศัพทนัดหมายกอนที่จะไปพบ  ในขณะเดียวกันถาเราเปนฝายที่ถูกผูอ่ืนนัดติดตอมาควรใหความสนใจที่จะหา 
เวลาไปพบปะ  อยาปฏิเสธบอยครั้งจนเขาเอือมระอาจนเลิกติดตอไป 
           3.3.2  การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในหนวยงานอื่นแบบเปนทางการ 
        -  รางหนังสือ  คําส่ัง ใหถูกตองตามหลักราชการหรือหลักสากล  เขียนชื่อผูรับพรอม 
ทั้งตําแหนงใหถูกตอง   บอกวัตถุประสงคของการติดตอใหชัดเจนเพือ่ไมใหผูรับเกดิความสับสนหรือหงุดหงิดใจ  
ขอความควรจะสั้น  กะทัดรดั  แตไดใจความครบถวน  เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของผูอ่ืนมากนัก 
        -  จัดเตรยีมความพรอมในการทาํงานรวมกัน  เชน  จดัใหมีระบบการตดิตอส่ือสาร 
ที่สะดวกประเภทโทรศัพท  วิทยุตดิตอ  พาหนะในการประสานงาน  เปนตน 
        -  สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน  เชน สรางสํานึกในความรับผิดชอบ 
รวมกันสรางนิสัยใหความรวมมือกับผูอ่ืน  มีความยึดหยุนและประสานประโยชนในการทํางาน  ขยันทํางาน 
และแสดงความสามารถใหปรากฏ   ทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน  อยาทําตนเหนือผูอ่ืนหรือใชอํานาจเกิน 
ความจําเปน  อยาหวงแหน  กีดกนั  แบงพรรคแบงพวก  อยารังเกียจผูอ่ืนที่จะเขามาชวยงาน ฯลฯ    
  สรุป   เลขานุการผูบริหารควรทําตนใหเปนผูมีมนุษยสัมพนัธที่ดีดวยการพูดจาไพเราะ  ออนหวาน 
จริงใจ  ไมกาวราว   มีอัธยาศยัที่ดี  ทาทีเปนมิตร  ใหความเคารพผูอาวุโส  และผูบังคับบัญชา  คิดดี  พูดดี  ทําใหดีที่สุด 
แมไมพอใจอะไรตองรูจักระงบัอารมณ  ใหความรวมมือ  เอือ้เฟอเผ่ือแผ   และรูจกัอะลุมอลวยกับผูมาตดิตอ  มีจติใจ 
รักการบริการ  ยินดแีละเต็มใจพรอมใหบริการโดยไมใชอารมณ  ทําตนใหมองโลกในแงดีพรอมรับฟงผูอ่ืน  
  3.4.   ความกระตือรือรนและคลองแคลววองไว
           ควรตระหนักถึงความสําคัญของงาน   ทํางานตามลําดับความสําคญัและความเรงดวนที่ตอง 
เรงดําเนินการ  มีความกระตือรือรน  รวดเร็ว  และกระฉับกระเฉง  ในการทํางาน  และรับผิดชอบตอการกระทํา 
ตองานที่ปฏิบัติ   เลขานุการจะตองมีความใฝรู  ใฝเรียน  สนใจ  เรื่องทุกอยางของหนวยงานของภายในกรมและ
ภายนอกกรม  เพื่อใหรูจักการเรียนรูส่ิงใหม ๆ ไขวขวาหาความรูเพิ่มเติมเสมอ  จะตองพัฒนาทักษะความรูอยาง
ตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานของคนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถทํางานเชิงรุกได 
  3.5.  การมีปฏภิาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา
         ควรจะตองมีเชาวน  เฉลียวฉลาด   ทันคน  เขาใจสถานการณ   เขาใจสภาพปญหาตาง ๆ ได    
จะตองเปนนักสังเกต  จดจํา   และสามารถประยุกตใชกบังานใหมากทีสุ่ด   ตองรูงานทั้งภายในกรมและภายนอก 
กรม   เพื่อใชในการแกไขปญหาเพื่อตัดสนิปญหาของงาน  โดยไมไดเกิดผลเสียตอองคกร  เลขานุการจะตองรูจกั 
แกไขปญหาดวยตนเอง  กลาตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  รูจกัควบคุมสติ  อารมณในกรณีที่เกดิปญหา   
และรูจักใหคาํแนะนําที่ดีแกผูมารับบริการ  ผูมาติดตอประสานงาน  เพื่อไมใหเกิดผลเสียตองาน  และคํานึงถึง 
ผลโดยรวมของงานดวย 
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  ปฏิภาณ   แปลวา   เชาวนในการกลาวแกหรือโตตอบโดยฉับพลับทันทีและแยบคายคนที่มี 
ปฏิภาณดีบางทีก็เรียกกันวา  เปนคนมีเชาวนดี   คําวาเชาวน  แปลวา  ปญญาหรือความคิดฉับไว 

- ไหวพริบ  คําวาไหวพริบ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Intuition   ภาษาไทยแปลวา  ปญญาไว 
รูเทาทันหรือเชาวนไว 
  ความหมายของคําวาไหวพรบิ  กับคําวาปฏิภาณ  อาจแตกตางกันบางตรงที่ปฏิภาณโนมเอียง 
ไปในเรื่องที่เกีย่วกับการกลาวแก  หรือทําการพูดโตตอบไดทันคน  สวนคําวาไหวพริบอาจกินความกวางกวา 
คือคลุมถึงเรื่องการพูด  การกระทําและการคิดดวย 
  คําสองคํานี้บางทีก็มีผูนิยมใชรวม ๆ กันไปวาไหวพริบปฏิภาณหรือปฏิภาณไหวพรบิ  เพราะ 
ใหความหมายใกลเคียงกันนัน่เอง 
  การเปนคนหวัไวนี่  มีความจาํเปนมากสําหรับผูประกอบกิจการงานตาง ๆ เพราะชีวิตของคน 
เราทุก ๆ วัน  จะตองมีอะไร ๆ  ตอมิอะไรหลาย ๆ  ตอมิอะไรหลาย ๆ  อยางใหเราตองตัดสินวินจิฉัยหาคําตอบ 
ใหรูอยางรวดเร็ว   บางครั้งหรือบางกรณีแทบจะไมมีโอกาสตริตรองหาเหตุผลที่ดีทีสุ่ดไดทันทีทุกเรื่องไดตอง   
ตัดสินใจทําหรือไมทํา  พูดหรือไมพูด  อยางไรออกไปอยางฉับพลันทันที  ซึ่งบางครั้งก็ใหผลดี  เพราะพูดหรือ 
ทําถูกจังหวะ  แตบางทีก็สงผลราย   เพราะพูดผิดพูดไมดี  หรือทําอะไรผิดจังหวะไป  จนเกิดความผิดพลาด 
เสียหายขึน้ 
  คนหัวไว  มกัคิดอะไรไดดี  พูดอะไรไดเหมาะเจาะ  และทําอะไรไดถูกตองอยางฉับไว  ที่เกิด 
แหงปฏิภาณไหวพริบของคนเรา   อาจมีไดหลาย ๆ  ทางที่สําคัญ ๆ  เชน 
  1)  เกิดจากสามัญสํานึก 
       สามัญสํานึก  หรือ  Commom Sense  ของคนเรายอมมีกันไดทกุคน  อยูที่วาจะมมีากนอย 
เทาใดเทานั้น 
       Commom Sense  คือความรูสึกธรรมดาของคนเราที่สามารถรูไดเลยทันทีวาอะไรเปนอะไร 
โดยไมจําเปนไปเสียเวลาคนหาวา  ส่ิงนัน้ ๆ เปนอะไร  ตองทําอยางไรกับเรื่องนั้น ๆ 
  2)  เกิดจากประสบการณจริงท่ีเคยผานพบมา 
       ประสบการณหรือเหตกุารณที่คน ๆ หนึ่งผานพบมาดวยตนเอง  หรือเคยรู  เคยทราบจนชิน 
รูแบบทองจําจนขึ้นใจทกุเมื่อเชื่อวันอยูแลว  ถาแมนเราพบเหตุการณเชนนั้นขึ้นอีก  ก็รูไดทันทวีาเหตทุี่เกิดให 
เห็นนัน้เปนเพราะอะไร   และจะมีอะไรตามมา  หรือสามารถแกไขเหตกุารณนัน้ไดทนัทวงท ี
        การรูอยางฉับพลันนี้   เปนเรื่องที่รูโดยประสบการณที่เคยรูเห็นกันมากอนและเปนความรู 
ที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา 
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  3)  เกิดจากหลักการคํานวณทางคณติศาสตร 
       สมุฏฐานของไหวพริบอีกประการหนึ่ง  เกิดจากหลักการคํานวณทางคณิตศาสตรที่ทําให 
เรารูทันทีวาผลจะตองออกมาเชนนั้น  เชน  1+ 1   ตองเปน  2  หรือ  1x 1   ตองเทากับ  1   เปนตน  แ ละถาจะ 
ถามวาทําไมจงึเปนเชนนัน้  ก็ไมจําเปนตองหาเหตุผล   เพราะเปนหลักการทางคณิตศาสตรที่เรียนกนัมา  ซ่ึงมี 
ตั้งแตงายที่สุดจนถึงยากที่สุด 
  4)   เกิดจากสุจริตใจในตัวเอง 
        คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต  ไมคดในของอในกระดูก  ถาถูกกลาวหาวาทุจริตมักจะเปนผูที ่
มีความมั่นคงในจิตใจ ไมตกหลุมพรางใคร ๆ ไดงาย  สมมุติคนที่ซ่ือสัตยสุจริตถูกกลาวหาวาฉอโกงเขาแมตอง   
ขึ้นโรงขึ้นศาลถูกทนายความหลอกลออยางใดก็จะไมตกหลุมพรางงาย  ๆ   เวลาจะโตตอบก็ตอบไดทันควัน   
เพราะมีความสุจริตใจเปนทีต่ั้ง  ดั่งคําวา  “สุจริตคือเกราะปอง  กําบัง  กายแฮ”  นั่นแหละ 
  5)  เกิดจากความเชื่อม่ันในตนเอง 
       ที่มาของไหวพริบอีกอยางหนึ่ง  ก็คือความเชื่อมั่นในตนเอง  คนที่มคีวามมั่นใจวาสิ่งที่ตนคิด   
หรือส่ิงที่ตนทํา  เปนเรื่องที่ถูกตอง  ก็มักจะมีไหวพริบดีกวาคนที่โลเลไมมั่นใจในตนเอง   เวลาตองมาโตเถียงกัน   
คนที่มีความเชือ่ม่ันในตนเองจะสามารถตอบโตไดดกีวา  รวดเรว็ฉับไวกวา มอีะไรทีจ่ะตองพิสูจนกนั   คนที่เชื่อมัน่ 
ในตนเองอยางมั่นคง  มักมีไหวพริบในการตัดสินใจทําอะไรไดทนัทวงทีเสมอ 
 การฝกหัดใหเปนคนมีไหวพริบดี
  1) ฝกใหเปนคนวองไวกระฉบักระเฉง 
      จิตกับกายของเราจะผูกติดกันเสมอ   ถาตองการใหพลังทางจิตวองไว   การขับเคลื่อนทางกาย 
ก็ควรวองไวดวย  การเคลื่อนไหวรางกายไดรวดเรว็กวาคนธรรมดาทัว่ไป  จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสมองตองสั่งการ 
เร็วขึน้กวาปกติ  เมือ่ทําบอยคร้ังขึ้น   กเ็กดิเปนความเคยชนิจากความเคยชิน  เมื่อทาํประจาํกจ็ะกลายเปนนิสัย  เราจะ 
กลายเปนคนมนีิสัยเดินไว   นัง่ยนืไดไว  ทําอะไรก็สามารถเคลื่อนไหวรางกายวองไวกวาใครอืน่เขา  การสั่งการทาง 
สมองก็ตองพลอยวองไวไปดวย  สมองที่ส่ังการใหรางกายทําอะไรไว ๆ ตัวสมองเองกต็องคิดไดฉับไวไปในตวัดวย    
คือ  คิดไดเองอยางฉับไว 
  2)  ฝกหัดการคิดเลขเร็ว 
       คนหวัคํานวณโดยกําเนดิ  ถือเปนคนมีสมองด ี สามารถคิดเลขคณติไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
ดูเหมือนคนสมองไว  มักเปนคนคิดเลขไดรวดเร็ววองไวดวย 
      ดังนัน้  การเรียนรูวิชาคณติศาสตร  จึงเปนพื้นฐานของการเปนคนคดิไวอยางหนึ่ง  ซ่ึงนอกจาก 
จะเรียนรูโดยหลักการคํานวณธรรมดาแลว  ยังมีเทคนิคการคิดเลขทางลัดไดอีกดวย 
  3)  การฝกทักษะการชั่ง  ตวง  วัด 
       การคดิคนหาคําตอบทีร่วดเรว็ที่สุด  และถูกตองที่สุด  อาจเกดิขึน้ไดจากการฝกทกัษะ ใหตวัเอง 
รูไดอยางรวดเร็วที่สุด  ตัวอยางเชน  การฝกทักษะในเรื่องเหลานี ้
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การชั่งน้ําหนัก 
น้ําหนักที่คิดกันเปนกิโลกรัม   เราอาจฝกหัดโดยการชั่งน้ําหนัก   เชน   ลองหยิบเงาะมาชั่งให 

น้ําหนกัได  1  ก.ก.  ตองหยิบเงาะกี่ลูก  ลองหยิบทุเรียนมา  1  ลูก  ลองยกดูแลวทายวาหนักกี่กิโลกรัมเขียนจด 
น้ําหนักที่คาดคะเนไวกอน  แลวลองชั่งจริงวาถูกตองตรงกันหรือไม   ถาไมตรงกันลองหยิบทุเรียนลูกใหม   
(โดยใหเปรยีบเทียบกับลูกเกา)  แลวทายวาน้ําหนกัเทาไหรจดไว  ลองช่ังน้ําหนกัดวูาเทากับที่เราทายไวหรือไม   
ทดลองทําดงักลาวซ้ําแลวซํ้าอีก  จนรูโดยตัวเราเองเมื่อหยบิทุเรียนขึน้มาลูกหนึ่งสามารถทายไดวาน้ําหนกัเทาไหร 
        การฝกโดยวิธีนี้   ถาทานฝกบอย  ๆ   จะทําใหสามารถคาดคะเนจํานวนน้ําหนกัไดถูกตองอยางนาอศัจรรย 
วิธีฝกทักษะการตวง  การวดั  การจับความเรว็จะใชแนวทางเดยีวกนักับ  ช่ัง  หากมกีารฝกบอย ๆ จะทาํใหสามารถ 
หาคําตอบไดอยางรวดเร็ววาสิ่งนั้นมีน้ําหนัก  มีปริมาตร  มีความสูง  ความกวาง  ความยาว  หรือมีความเร็วเทาไหรได 
อยางนาอัศจรรย 
               4)  ฝกเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะของคน 

      ผูที่เคยเดนิทางไปตางประเทศ  เห็นฝรั่งตางชาติที่เดินเกาะกลุมใหญ ๆ มาดวยกัน  อาจจะมอง 
เหน็วาพวกฝรัง่หนาตาเหมือน ๆ  กนัแยกไมออก  หรือกลุมพวกแขกอนิเดียทีอ่ยูรวมกนัเปนหมูใหญ ๆ  เรามักดูไม 
ออกวาแตละคนมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร  คือ ดู ๆ แลวเหมือน ๆ กนัหมด  ผิดกบัการดูคนไทยดวยกนั  เราแยก 
ลักษณะออกทนัทีวาคนนัน้รูปรางหนาตาผดิแผกแตกตางกันอยางไร  ทั้งนี้  เพราะเราคุนเคยกับลักษณะคนภายใน 
หมูพวกเรากนัเองอยูแลว 
       สมมุติมีเพื่อนเปนฝรั่งคนหนึ่ง   เขาเดินหายเขาไปในกลุมพวกฝรั่งกลุมใหญดวยกัน   เราอาจหา 
เขาไมเจอ  ถาไมฝกหัดการจดจํา  และเปรยีบเทียบลักษณะคนมากอน  เพราะเราอาจเห็นแตฝร่ังตางชาติรูปรางหนาตา 
เหมือน ๆ  กันหมด   ยกเวนเสียแตวาเราไดฝกหัดพินิจพิเคราะหลักษณะของคนเราแตละคนใหลึกซึ้งเขาไปขางใน   
ไมใชดแูตภาพรวมภายนอก  เพราะวัตถุบางอยาง  ถาเราดูเผินๆ อยางเดียวเรามักมองเหน็ไมชัดเจน  คอื เราไมสามารถ 
อธิบายลักษณะวัตถุนั้นใหละเอียดถูกตองได เชน  เราไมสามารถอธิบายลักษณะวัตถุนั้นใหละเอียดถูกตองได  เชน คน  
สองคนหนาตามคลายคลึงกนั  ถาเราเหน็คนละครั้งก็นกึวาเปนคนคนเดยีวกนั   ตอเมื่อนาํมายนืใหเห็นพรอมกนักจ็ะเห็น 
ไดถึงความแตกตางของสองคนนั้น    และถายิ่งมีการเทียบเคียงกันแลวอาจรูสึกไดเลยวาคนสองคนนั้นมีขอแตกตางกัน 
ในรายละเอียดมากมาย 
    การฝกหัดเปรียบเทียบลักษณะของคน  ถาเราฝกบอย  ๆ   เราจะมีทักษะพิเศษที่มองคนไดในเวลารวดเร็ว 
คนนั้นมีลักษณะไมเหมือนกับคนอื่นอยางไร   ตรงไหนบาง    ซ่ึงชวยใหเราสามารถจดจําลักษณะของคนแตละคน 
ไดอยางแมนยาํ 
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               5)   ฝกหัดการคิดใหลึกซ้ึง 
         วิธีฝกไหวพริบปฏิภาณอีกวิธีหนึ่ง  คอื  การหัดคิดอะไรใหลึกซึ้ง  เชน  ใครพูดอะไรกับเรา 
หรือกบัคนอืน่  กห็ัดคดิวาสิ่งที่เขาพดูหมายถึงอะไร   เขาตองการสื่ออะไร  ใจเขาคดิอยางไร  จงึพดูออกมาอยางนัน้   
แลวผลของการพูดของเขาจะเกิดอะไรตามมา   พิเคราะหใหละเอียดในสิ่งที่เขาพูด  จดสิ่งที่คาดคิดไว   แลว 
หาโอกาสติดตามผล 
         การที่คนเราฟงคนอื่นพดู   แลวเชื่อเขาทันที   แลวถูกเขาหลอกลวงในเวลาตอมาก็เพราะเหต ุ
ที่ฟงแบบคราว ๆ  พอรูความ  ไมไดพิเคราะหอยางลึกซึ้ง  ซ่ึงควรพิจารณาถึงถอยคํา  น้ําเสียง  ทาทาง  และอาการ 
ตาง ๆ  ของคนพูดดวย  วามคีวามจริงใจ  หรือซอนความหลอกลวงใหเราหลวมตวัภายหลังอะไรไวบาง 
         ถาฝกหัดการคิดใหไดลึกซึ้ง  จนเกดิเปนความเคยชนิอยูเสมอ ๆ ฟงใครพูดเรื่องใด  หรืออาน 
ใครเขียนเรื่องใด  เราสามารถรูลึกลงไปในรายละเอียดไดทันที  แบบอัตโนมัติ  ก็จะชวยใหเราเปนคนมีไหวพริบ 
ปฏิภาณดีขึน้ได 
   การใชไหวพริบปฏิภาณใหถูกทาง 
   การเปนคนมไีหวพริบดี  มปีฏิภาณไว  เราจะทําจะคิดอะไรมักทําไดอยางถูกตองรวดเร็วและมักไดเปรียบ 
คนอื่นเสมอ  นับวาเปนคนทีเกิดมาโชคดี  ที่มีพรสวรรคในการคิด  การทําอะไรไดเปนผลดีแกตนเอง 
   ดังไดกลาวแลววา  ไหวพรบิปฏิภาณ   สามารถฝกใหมีขึ้นกับตัวเองได  แมจะไมไดเปนคนมีพรสวรรค 
มาตั้งแตเกดิ  การเรียนรูและฝกฝนดวยตนเองอยูเปนประจําก็ทําใหสามารถสรางเสริมไหวพริบปฏิภาณขึ้นได 
   เราจึงควรระลึกไวเสมอวา  การใชไหวพริบปฏิภาณนั้น  ควรใชไปในทางที่ดี  ในทางที่ควรไมใชใชเพื่อ 
หาประโยชนโดยมิชอบใหแกตัวเอง  แตทาํใหผูอ่ืนเดือดรอน 
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