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การเพ่ิมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ 

 

ในองคกรของสวนราชการปจจุบันทุกหนวยงาน จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารในรูปแบบของ 

หนังสือเรื่องตาง ๆ  การเขียนหนังสือเพ่ือสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน  มีความชัดเจน ถูกตองสมเหตุสมผล มีการ

จัดลําดับ ของเนื้อหาเปนไปตามรูปแบบของหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.๒๕๒๖  เพ่ือเปนแบบอยางเดียวกัน จะชวยใหประหยัดเวลา และปฏิบัติงานไดตรงจุดประสงค การเขียน

หนังสือนั้นเปนท้ังศาสตรและศิลป  ในดานศาสตร คือการใชถอยคําภาษาท่ีถูกตองชัดเจนเหมาะสม และ

สละสลวยนาอาน หลักการใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส  สวนในดานศิลป มีการใชภาษาท่ีนุมนวล 

สํานวนไพเราะ อานแลวมีความสุข ก็จะทําใหหนังสือฉบับนั้นไดรับการตอบรับอยางดี การเขียนหนังสือมิใชเพ่ือ

เปนการโตตอบเทานั้น  แตหากยังบงบอกถึงทักษะและประสิทธิภาพการเขียนหนังสือราชการของบุคลากร และ  

องคกรนั้น ๆ อีกดวย แตบางหนวยงานไมใหความสําคัญกับการเพ่ิมทักษะของการเขียนหนังสือราชการ จึง

ประสบปญหาดานการรางหนังสือ โดยเฉพาะการสื่อความหมายท่ีดีมีข้ันตอน และเทคนิคการเขียน การใช

สํานวนภาษาท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเปนทักษะท่ีทุกคนควรไดรับการฝกฝน เพราะหากการสื่อสารไมตรงกันระหวาง

บุคคลกับบุคคล บุคคลตอหนวยงาน หรือหนวยงานตอหนวยงาน การปฏิบัติราชการอาจเกิดความผิดพลาดหรือ

บกพรองได  

อยางไรก็ตามการเขียนหนังสือราชการหรือการเขียนหนังสือโตตอบในการทํางาน จะเขียนอยางไร   

ใหดูดีใหเกิดความเขาใจและสามารถสื่อสารถึงความตองการของผูสงและผูรับได สวนใหญมักเปนปญหาของผูท่ี

เริ่มเขามาทํางานและไดรับมอบหมายใหรางหนังสือ บางครั้งอาจทําใหเกิดความเครียด หรือเขียนไปแลวไมถูกใจ 

ผูบังคับบัญชา เชนเดียวกันกับขาราชการท่ีเขามารับราชการใหม ๆ หรือโอนยายมาจากหนวยงานอ่ืน และไมเคย 

รางหนังสือประเภทท่ีไมเคยทํามากอน ตองคิดตามหนังสือสั่งการหรือจากคําบอกเลาของผูบังคับบัญชาก็มักจะ

ประสบปญหาตอการรางหนังสือราชการ ซ่ึงตองใชระยะเวลานานกวาจะสามารถทําความเขาใจตอการ          

รางหนังสือของหนวยงาน ประเด็นเหลานี้ทําใหเห็นวาการเขียนหนังสือราชการคอนขางยากและสามารถนําไปสู

ความเครียดของผูปฏิบัติและไมอยากทํางานดานนี้ตอไปอีก แตท่ีจริงแลวการรางหนังสือไมไดยากอยางท่ีคิด 

หากมีหลักในการเขียนหนังสือท่ีดี  

  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานหนังสือ จึงควรไดเรียนรูหลักการ

หรือทักษะในการเขียนหนังสือราชการท่ีถูกตองและนํามาฝกฝนใหเกิดความชํานาญ จนสามารถเปนผูท่ีมีความรู 

ความสามารถและใชภาษาไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑระเบียบท่ีเก่ียวของ แตกอนท่ีจะทราบถึงหลักทักษะใน

การเขียนหนังสือราชการ ควรทราบถึงความหมายและประเภทของหนังสือราชการกอนวามีอะไรบาง   

 

 



2 
 

หนังสือราชการ 

  หนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ

ระเบียบสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

๑. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ เชน หนังสือจากตํารวจภูธรภาค ๗  มีถึงสํานักงาน 

ตํารวจแหงชาติ 

                   ๒. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

เชน หนังสือจากตํารวจภูธรภาค ๗ มีถึง รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์ คิดในทางดี เปนตน 

  ๓. หนังสือหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก มีมาถึงสวนราชการ เชน 

โรงพยาบาลนครปฐม มีหนังสือมาถึง ตํารวจภูธรภาค ๗ 

  ๔. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ เชน ใบเสร็จรับเงิน 

  ๕. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

ชนิดหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด 

  ๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือ

ติดตอระหวางสวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

   ๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือ

ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความและใหจัดตามแบบท่ีกําหนดไว 

                   ๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป

เปนผูรับผิดชอบลงชื่อกํากับตรา  

                   ๔. หนังสือส่ังการ มี ๓ ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 

        ๔.๑ คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษ

ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว 

      ๔.๒ ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพ่ือถือปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว 

       ๔.๓ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว 
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                 ๕. หนังสือประชาสัมพันธ มี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ ขาว 

              ๕.๑ ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบหรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติใหใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดให 

       ๕.๒ แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือความเขาใจในกิจกรรมของ

ทางราชการหรือเหตุการณหรือกรณีอ่ืน ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบ

ท่ีกําหนดไว 

       ๕.๓ ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบใหจัดทําตามแบบ

ท่ีกําหนดไว 

                 ๖. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําข้ึน 

นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง สวนราชการ 

และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึกและหนังสืออ่ืน   

                     ๖.๑ หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคล หรือ

หนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 

และใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว 

                     ๖.๒ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม และมติของ         

ท่ีประชุมไวเปนหลักฐานใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไว 

                     ๖.๓ บันทึก คือ ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาสั่งการ

แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ

ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 

                     ๖.๔ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีเพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือ

หนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นตอเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว   มี

รูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบกฎหมายเฉพาะเรื่องให

ทําตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง หลักฐานการสืบสวน และสอบถาม และคํารอง เปนตน 

ช้ันความเร็วของหนังสือ 

ช้ันความเร็ว ๓ ประเภท  ไดแก  ดวน ดวนมาก และดวนท่ีสุด จะประทับ “ตราสีแดง” ไวท่ี 

มุมซายบนของหนาแรก และหนาซองหนังสือ 
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ช้ันความลับของหนังสือ 

ช้ันความลับ ๓ ช้ัน  ไดแก ลับ ลับมาก และลับท่ีสุด   จะประทับ “ตราสีแดง” ไวก่ึงกลาง 

หนากระดาษท้ังดานบนและดานลางทุกหนาของเอกสาร และหนาซองเอกสาร 

โครงสรางหนังสือติดตอราชการมี ๔ สวน 

๑. สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย 

       - ช่ือเรื่อง เปนประโยคบอกเลาไมเกิน ๑ บรรทัด 

       -  คําข้ึนตน เชน เรียน, กราบเรียน, นมัสการ  

           (คําลงทาย เชน ขอแสดงความนับถือ, ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง, ขอนมัสการดวยความนับถือ) 

๒. สวนเหตุท่ีมีหนังสือไป 

    - เริ่มตนดวยคําท่ีเหมาะสม  เชน  

                    ดวย, เนื่องจาก, เนื่องดวย    ใชในกรณีเปนเรื่องใหมและไมมีคําวา “นั้น” อยูทายประโยค 

            ตาม, ตามท่ี, อนุสนธิ  ใชในกรณีท่ีเคยมีเรื่องติดตอหรือรับรูกันมากอนทายประโยคตามดวยคําวา “นั้น” 

หรือ ความแจงแลวนั้น/ความละเอียดแจงแลวนั้น  (ใชสรรพนามใหเหมาะสม/อางเหตุท่ีมีหนังสือไปใหถูก) 

๓. สวนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

    - เขียนใหตรงกับลักษณะของเรื่องและความมุงหมายท่ีมีหนังสือไป 

๔. สวนทายหนังสือ 

    - คําลงทายไป/ตรงกับจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป  เชน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ, จึงเรียนมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา, จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณาอนุมัติ, จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

องคประกอบของทักษะการเขียนหนังสือ ประกอบดวย ๓ สวน คือ 

๑. บทกลาวนํา (เราใจ) 

๒. เนื้อหา  (เขาใจ) 

๓. บทสรุป  (ประทับใจ) 

หลักทักษะในการเขียนหนังสือราชการ  

หนังสือราชการท่ีดี คือ หนังสือท่ีผูรับอานแลวเขาใจความหมายสามารถปฏิบัติไดตรงตาม วัตถุประสงค และ

บังเกิดผลดีตอทางราชการ ดังนั้น ทักษะในการเขียนหนังสือราชการ จึงตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ เปนเบื้องตน คือ  
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๑. เขียนใหเขาใจงาย  

หมายความวา  ตองเขียนใหชัดเจน กระจาง ไมคลุมเครือ  หรือแปลความไดหลายอยาง  เราจะทราบ  

ไดวาหนังสือฉบับใดอานแลวเขาใจงาย ดวยวิธีงาย ๆ  คือ เม่ือไดรับหนังสือแลวลองอานดู สัก ๒ –๓ จบ  ก็จะหาคําตอบ

ไดทันทีวา “หมายความวาอยางไร” บางฉบับอานคนเดียว ๒ –๓   จบ แลวก็ไมเขาใจ ตองไปใหคนอ่ืน ๆ ชวยอาน 

เพ่ือชวยกันวิเคราะห และตีความอีกก็มี  

๒. เขียนใหเขาใจตรงกัน  

   หมายความวา เขียนแลวผูรับหนังสืออานเขาใจถูกตองตรงกันกับท่ีผูเขียนตองการ ไมเขาใจ 

ไปเปนอยางอ่ืน ไมตองเสียเวลาสอบถามกันไปมาวาอยางนั้นใชหรือไม อยางนี้ใชหรือเปลา  

๓. เขียนใหตรงเปา  

   หมายความวา เขียนใหตรงตามประเด็นท่ีตองการ หนังสือราชการไมใชจดหมายรัก หรือ

จดหมายขอเงิน จึงไมจําเปนตองออดออน ออมคอม วกวน หรือบรรยายความแบบน้ําทวมทุง มักมีบอย ๆ     ท่ี

เขียนยาวถึง ๒ หนากระดาษ  แตอานจบแลวไมรูวาตองการอะไร  จะถามหรือหารือก็ไมใช จะขอหรือแจงใหทราบ ก็

ไมเชิง (สรุปแลวคือ ไมรูเรื่อง / ผูอานไมทราบวาจะตองทําอยางไร)  

๔. เขียนใหเกิดผลดี  

   หมายความวา ผูรับอานแลวเกิดความรูสึกไปในทางท่ีดี ในทางท่ีเปนมิตร หรือยินดี พรอมท่ีจะ

ดําเนินการให  สรุปก็คือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนหนังสือตอบปฏิเสธ      ซ่ึง

โดยปกติใคร ๆ ก็ไมชอบถูกปฏิเสธ ดังนั้น การเขียนหนังสือในเชิงภาคปฏิเสธ จึงควรใชถอยคําสุภาพ     ออน

นอม ถอมตน มีเหตุมี ผลตามสมควร (สรุปแลวคือผูอานพึงพอใจไมคิดตําหนิ)  

สรุป  ทักษะการท่ีจะเขียนหนังสือราชการใหไดดังประสงคท้ัง  ๔ ประการดังกลาวมา ขางตน  

เห็นวานาจะตอง ยึดหลักท่ีวา ใคร ทําไม อะไร เม่ือไร ท่ีไหน อยางไร ถาเขียนหนังสือแลวสามารถตอบคําถาม

ท้ัง ๖ คําถาม นี้ได ก็นาจะถือวาทักษะการเขียนหนังสือราชการฉบับนั้น พอใชไดแลว  

ตัวอยาง ร.ต.ต. ชูศักดิ์  คิดในทางดี ขออนุญาตไปราชการและทําบันทึกเสนอ อานแลวตองใหทราบวา  

(๑) ใคร คือ ร.ต.ต.ชูศักดิ์  คิดในทางดี (แคนี้ยังไมพอเพราะเราเปนขาราชการ จึงตองรูตอไปวา ร.ต.ต.ชูศักดิ์  

คิดในทางดี  คือใคร เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน)  

 (๒) ทําไม คือ ประสงคอนุญาตไปราชการ  

  (๓) อะไร คือ ไปราชการอะไร (ไปเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เรื่องอะไร)  

(๔) เม่ือไร คือ ไปเม่ือวัน เดือน ปใด ถึงวัน เดือน ปใด  

(๕) ท่ีไหน คือ ไปท่ีไหน (จังหวัดอะไร และถาจะใหดียิ่งข้ึน หากมีสถานท่ีโดยเฉพาะก็ควรบอกไวดวย 

เชน หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร)   
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(๖) อยางไร คือ ทําอยางไร ตองการใหทําอยางไร เห็นเปนอยางไร ควรดําเนินการอยางไร (บางเรื่อง   

ก็อาจจะไมมี ตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป)  

ตามตัวอยางดังกลาวขางตน เนื้อความของหนังสือราชการ (บันทึกเสนอ) ก็จะเขียนไดอยางงาย ๆ ดังนี้  

ตามท่ี ภ.๗ มีหนังสือท่ี ๐๕๓๐ ลง ๑๕ ก.ค.๒๕๕๖ แจงจะจัดอบรมขาราชการบรรจุใหม และใหขาราชการ   ท่ี

บรรจุใหม ไปเขารับการอบรมหลักสูตร การเพ่ิมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ ในวันท่ี ๒๙ ก.ค.๒๕๕๖      เวลา 

๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ภ.๗ ชั้น ๒  นั้น 

 บก.อก.ภ.๗ มีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร บรรจุใหม ๑ นาย คือ (๑) ร.ต.ต.ชูศักดิ์ คิดในทางดี  รอง สว.(อก.)  

ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๗ และสมควรให (๒) ไปราชการเพ่ือ (๓) เขารับการอบรมหลักสูตรการเพ่ิมทักษะในการเขียนหนังสือ

ราชการ (๔ )ตามวัน เวลาและ (๕ )สถานท่ีดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือ (๖) โปรดพิจารณา  

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  

นอกจากหลักทักษะในการเขียนหนังสือราชการท่ีไดกลาวไปแลว  ควรมีเทคนิคหรือวิธีการเขียนหนังสือ

ราชการ  เพ่ือใหไดหนังสือราชการท่ีดี เพ่ือใหหนังสือราชการท่ีเขียนออกมาแลวประสบผลสําเร็จ นั่นคือ ไมถูก

ผูบังคับบัญชาแกไข/ตําหนิ ผูรับอานแลวรูเรื่อง เขาใจและปฏิบัติได ดังนี้  

๑. จะเขียนเรื่องอะไร  

   หนังสือบางฉบับอาจมีเรื่องท่ีตองกลาวถึงมากกวา ๑ เรื่อง ถาเขาใจวาจะเขียนเรื่องอะไร      

ก็สามารถจัดลําดับของเรื่องไดถูกตอง มีเนื้อหาสาระครบถวนตามทองเรื่อง และท่ีสําคัญจะชวยใหสามารถ    

ตั้งชื่อเรื่องของหนังสือ ไดถูกตอง กระชับ ชัดเจน  

๒. จะเขียนถึงใคร  

   การรูวาจะเขียนถึงใคร ทําใหสามารถใชถอยคํา สํานวน ไดถูกตอง เหมาะสมกับฐานะของผูรับ

หนังสือ กาลเทศะ และโดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคําข้ึนตน คําลงทาย รวมท้ังสรรพนาม ไดอยางถูกตองเหมาะสม

อีกดวย  

๓. จะเขียนทําไม  

   การรูวาจะเขียนทําไม ทําใหสามารถเขียนไดบรรลุเปาประสงคท่ีตองการ และทําใหผูรับ

หนังสือเขาใจความตองการ สามารถดําเนินการไดถูกตองตามเปาประสงค เชน เขียนไปเพ่ือใหทราบ ใหพิจาณา 

ขอความรวมมือ ชี้แจง ขออนุมัติ ขออนุญาต เปนตน  

๔. จะเขียนอยางไร  

   การท่ีจะรูวาจะเขียนอยางไร จะตองนึกกอนเขียนเสมอวา จะเขียนเรื่องอะไร เขียนถึงใคร เขียนทําไม 

และในการเขียนตองตรงเปา เขาใจงาย อานแลวเขาใจตรงกัน ชัดเจน ไมคลุมเครือ หรือแปลความไดหลายอยาง  
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ขอควรคํานึงถึงทักษะในการเขียนหนังสือราชการ  

  ผูท่ีจะเขียนหนังสือราชการไดประเภทเขียนดี จะตองมีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางไปจากผูอ่ืนอยูบาง   

ถาผูใดขวนขวายแสวงหาคุณสมบัติตอไปนี้ใหตรงกับตนเองแลว ก็เชื่อไดวา ผูนั้นจะประสบความสําเร็จ       

เปนนักเขียน หนังสือราชการเกรด 4 อยางแนนอน ถาผูอานกับผูเขียนหนังสือเขาใจไมตรงกัน อะไรจะเกิดข้ึน  

การปฏิบัติราชการอาจเกิดความผิดพลาดบกพรองได ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการจึงมีความสําคัญและ 

จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีเปนขาราชการ โดยขอเท็จจริงแลวคงไมมีขาราชการคนใดเขียนหนังสือราชการไมได 

แตจะเขียนเปน เขียนดี หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงถาจะใหเกรดกันก็นาจะเปน ดังนี้  

เขียนได ได 1  

เขียนเปน ได 2 - 3  

เขียนดี ได 4  

ดังนั้น ผูท่ีจะเขียนหนังสือราชการไดประเภทเขียนดี จะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ปญหาอยูท่ีวาทานจะทํา

อยางไรจึงจะสามารถเขียนหนังสือราชการแลวไดเกรด 4 ซ่ึงนาจะตองมีพ้ืนฐานดังนี้ 

1. มีความรูระเบียบงานสารบรรณดี  

2. มีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเปนอยางดี  

3. รูจักใชพจนานุกรม  

4. ยอความเกง  

5. รู เขาใจ สามารถใชสํานวนราชการไดถูกตอง เหมาะสม  

6. เขียนภาษาราชการเปน และถูกตอง  

7. เขียนไดถูกแบบตามชนิดของหนังสือราชการ  

8. เขียนไดถูกตอง เหมาะสม เปนแบบอยางท่ีดี  

9. มีความละเอียด รอบคอบ มีความจําดี  

ทักษะการราง (เขียน) หนังสือราชการ  

หลักการรางหนังสือ  

1. ตองรูชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ สามารถใชไดอยางถูกตอง  

2. ตองรู และเขาใจเรื่องท่ีจะเขียน (ราง) อยางแจมแจง  

3. ตองแยกประเด็นท่ีเปนเหตุ และความมุงหมายท่ีจะทําหนังสือนั้นกอน จากนั้นถึงเปนผล หรือ ความ

ประสงคท่ีตองการใหผูรับหนังสือปฏิบัติ  

4. ตองคํานึงถึง  

4.1 ความนิยม (ชอบ) ของผูลงนามหนังสือ  

4.2 ผูรับ  

4.3 ใชถอยคําธรรมดา  

4.4 ตองระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต  

4.5 ตองจัดวรรคตอนใหถูกตอง  

4.6 ตองใชภาษาเขียน  



8 
 

4.7 ตองเขียนใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย ไดใจความ  

4.8 เหตุกับผลตองสอดคลองกัน การราง (เขียน) ใหชัดเจน อานงาย สะดวกแกการตรวจแก / พิมพ 

ปญหา/ผลกระทบของการเขียนหนังสือราชการและแนวทางแกไข 

 การปฏิบัติงานของหนวยราชการ  พบวามีปญหามากในการสื่อความหมายดานการเขียน               

เพ่ือสื่อความหมายท่ีดีมีข้ันตอนและทักษะในการเขียน   จึงมีความจําเปนตองฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ           

การใชสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมเปนทักษะท่ีทุกคนควรไดรับการฝกฝน ดังนั้นผูปฏิบัติงานดานธุรการ หรือ         

ผูท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ จึงควรไดเรียนรูหลักการท่ีถูกตองและนํามาฝกฝนใหเกิดความชํานาญ จนเปนผูท่ีมี 

ความสามารถและใชภาษาไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑและเหมาะสม  จึงขอสรุปปญหาดานการทักษะของ

การเขียนหนังสือราชการ และแนวทางแกไข เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหเกิดความถูกตองตอไป 

๑. ปญหาดานองคกร 

  องคกรไมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เชน  งบประมาณในการฝกอบรม 

หลายองคกรเห็นวาการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุน เปนการสิ้นเปลือง ไมคุมคา แตลืมคิดไปวา

หากทําถูกวิธีก็จะไดผลตอบแทนท่ีคุมคาเชนกัน ทําใหบุคลากรเสียโอกาสในการฝกทักษาพัฒนาตนเอง รวมท้ัง

การบริหารงานดานบุคลากรในการแตงตั้งผูปฏิบัติงานดานธุรการ ไมคํานึงถึงผูมีความรูความสามารถในดานนี้

โดยเฉพาะมาดํารงตําแหนง  

๒. ปญหาดานหนวยงาน  

  ไมมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมการเพ่ิมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ หลายหนวยงาน

โดยเฉพาะหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมเห็นความสําคัญ คิดวามีตัวอยางเดิมอยูแลวก็ปฏิบัติตาม ๆ 

กันมา บางแหงขาดงบประมาณการจัดอบรม บางแหงจัดอบรมหรือสงเจาหนาท่ีไมเก่ียวของกับงานดานธุรการ

ไปเขารับการอบรม หรือบางแหงสงไปเพียงบางคน ซ่ึงไมท่ัวถึงกัน  

 ๓. ปญหาดานผูบังคับบัญชาหรือผูตรวจราง 

  ผูบังคับบัญชาหรือผูตรวจรางแตละคน ก็จะมีแนวทางในการเขียนหรือรางท่ีแตกตางกัน ท้ังในแงของ 

การจัดระเบียบความคิด ถอยคําภาษา หรือวิธีการนําเสนอ แมผูรางจะมีความรูในการรางหนังสือท่ีดีกวา รูหลักการราง 

ใคร ทําไม อะไร เม่ือไร ท่ีไหน อยางไร ก็อาจจะไมตรงกับแนวทางของผูบังคับบัญชา ตัวอยาง เชน บางคน       

ชอบใหเขียนยาว ๆ อธิบายละเอียด แตบางคนชอบแบบสั้นกระชับ แกงานหลายครั้งทําใหงานลาชา แตบางคน

ก็ไมตรวจแกเลย จึงมีหนังสือท่ีผิดพลาดออกไปสูผูรับอยูไมนอย 
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 ๔. ปญหาดานผูราง 

  ผูรางอาจยังไมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเขียนหนังสือราชการเทาไรนัก เม่ือไดรับมอบหมาย 

ใหรางหนังสือราชการไมวาจะเปนหนังสือภายในหรือหนังสือภายนอก ก็ไมรูจะเริ่มตนอยางไร ไมรูจะจบอยางไร 

จะเขียนไปดวยความคิดและถอยคําภาษาของตนเอง อาจจะดูจากแฟมเรื่องเดิมท่ีเคยมีแนวทางในการรางไวแลวบาง  หรือ

อาจจะขอความรูจากผูท่ีอยูมากอน จากนั้นก็จะลงมือรางหนังสือราชการดวยความคิดและภาษาของตนเองตามท่ี

เขาใจ  ซ่ึงเม่ือนําเสนอออกไปอาจทําใหผูรับไมเขาใจวัตถุประสงคท่ีมีหนังสือไป 

 ๕. ปญหาดานผูพิมพ  

ปจจุบัน คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทตอการพิมพหนังสือราชการเปนอยางมาก  เนื่องจาก 

การพิมพดวยคอมพิวเตอรจะไดตนฉบับของงานพิมพท่ีสวยงาม สามารถจัดรูปแบบ สีสัน ไดตามตองการ  โดย

ไมตองเปลืองกระดาษ   นอกจากนี้ยังสามารถเก็บขอมูลไวได ทําใหสะดวกในการแกไขและสิ้นเปลืองเวลานอยกวา

อยางไรก็ตาม การนําคอมพิวเตอรมาใชในการพิมพ ไดสงผลกระทบตอการใชภาษาในเรื่องของวรรคตอน     

การตัดคําของภาษาไทย  การแยกคําท่ีผิดหลักภาษา เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถจัดรูปแบบการพิมพ         

ใหสวยงามแตไมสามารถทราบขอบเขตของคําไทยได 

 ๖. ปญหาดานตัวบุคคล หรือผูปฏิบัติงาน 

  ผูปฏิบัติงานไมใหความสําคัญในการพัฒนาตนเอง เห็นเปนเรื่องใกลตัวจนมองขามในเรื่องนี้ไป 

คิดวาแมจะไมไดใหความสาํคัญกับเรื่อง ก็สามารถเติบโตและกาวหนาในระบบราชการไดเชนกัน โดยเฉพาะ 

ขาราชการตํารวจ เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยูสายงานปองกันปราบปราม สายงานสอบสวน หรือสายงานจราจร 

และไมมีความรูดานงานธุรการ แตตองการสอบเลื่อนเปนสายตํารวจชั้นสัญญาบัตร อานหนังสืองานดานธุรการ 

และสอบได บรรจุเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรสายงานอํานวยการ พอไปทํางานและตองตรวจราง ขาดความรูจริง 

ไปแกไขงานของผูราง พอหนังสือฉบับนั้นไปถึง สารวัตรหนวยงานก็แกไขตรวจรางของรองสารวัตร และสารวัตร

หนวยงานนั้นเกิดไดรับการแตงตั้งมาจากสายงานอ่ืนแตใหมาเปนหัวหนาหนวยงานนั้น รางของสารวัตรท่ีแกไข

นําเสนอ รองผูกับการการ ก็มีการแกไขอีก หนังสือฉบับนี้มีการแกไขทุกระดับจนถึงระดับกับผูกํากับการ และนําเสนอ

หนาหองผูบังคับบัญชา ตรวจรางเพ่ือใหผูบังคับบัญชาลงนาม ขาราชการตํารวจท่ีอยูหนาหองผูบังคับชา สวนมากจะมี

ยศชั้นรองสารวัตรและสารวัตร มีการแกไขตรวจรางอีก จึงไมรูวาหนังสือฉบับนี้ รางหนังสือใดถูกตอง 

ผลกระทบจากปญหาของการเขียนหนังสือราชการ 

การปฏิบัติงานหนวยงานราชการทุกแหง จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการติดตอสื่อสารในรูปของหนังสือเรื่องตาง ๆ  

ของแตละวัน ทุกหนวยงานตองเขียนหนังสือสื่อสารถึงผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคกร  ท้ังนี้ หากหนังสือ   

ท่ีติดตอสื่อสารระหวางกันเขียนไดถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ก็จะทําใหเรื่องท่ีตองการสื่อสารกันไดรับการ

ตอบสนองจนประสบความสําเร็จดวยดี สงผลถึงประสิทธิภาพของบุคลาการและองคกรนั้นไดเปนอยางดี  
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แตในทางกลับกัน หากหนังสือท่ีติดตอสื่อสารระหวางกันไมถูกตอง หรือความมายของคําในหนังสือไมชัดเจน         

มีความหมายหลายอยาง ผูรับอานแลวไมสามารถสรุปไดวาตองการอะไร ก็จะไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของหนวยท่ีมีหนังสือไปไดในทันที อาจจะตองมีหนังสือหรือโทรศัพทสอบถามความประสงคของผูท่ีมีหนังสืออีกครั้ง ซ่ึง

จะทําใหการปฏิบัติงานลาชาหรืออาจไมทันตามกําหนดเวลา และหากเปนเรื่องสําคัญ เรงดวน หรือเกิดความเสียหายข้ึน  ผู

ปฏิบัติอาจไดรับโทษทางวินัยทําใหไมอยากทําดานดานนี้อีกตอไป  รวมท้ังชื่อเสียงองคกรหรือหนวยงานและ

ผูบังคับบัญชาเสียไปดวยดวย  

แนวทางการแกไขปญหาการเขียนหนังสือราชการ 

๑. ผูนําองคกรตองใหความสําคัญในการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถหรือผูท่ีเคยมีประสบการณมาปฏิบัติงานดานธุรการ 

๒. ผูนําองคกรตองใหความสําคัญของการฝกอบรมเพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดย 

จัดสรรงบประมาณในดานนี้ใหบุคลากรไดเขาอบรมวิชาการใหม ๆ ท่ีทันสมัย  ท่ีสําคัญคือ หนวยงานตาง ๆ   ท่ีจัด

อบรมพัฒนาควรชี้นําผลลัพธท่ีผูเขาอบรมจะได เม่ือเขาอบรมแลวจะไดความรูไปพัฒนาองคกรไดเพียงใด คุมคา

การเสียเวลาเสียเงินหรือไม เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจของผูบริหารขององคกร  

๓.  ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญในการเขียนหนังสือ และจัดฝกอบรม หรือสงเสริมใหบุคลากร 

ใหไดรับความรูในดานการเขียน หนงัสืออยางท่ัวถึง อาจวางระบบการเขียนหนังสือราชการใหเปนมาตรฐาน   ใน

หนวยงานและควรหาวิธีใหผูราง ผูตรวจ  ผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีกลั่นกรองงาน  ให

ผูบังคับบัญชา  ไดเขาใจระบบท่ีตรงกัน ไมขัดแยงกัน เชน จัดสัมมนาบุคลากรทุกระดับ 

  ๔.  ผูบังคับบัญชาหรือผูตรวจรางควรอานเอกสารอยางรอบคอบและพยายามแกครั้งเดียว    

ใหเสร็จสิ้น เพ่ือประหยัดเวลา นอกจากนั้น ผูบังคับบัญชาและผูตรวจราง ควรหาโอกาสจัดอบรมหรือบรรยาย  ให

ผูรางและผูบังคับบัญชาเขาใจตรงกัน เพ่ือใหเขาใจปญหาตาง ๆ อยางชัดเจนตรงประเด็น 

  ๕.  ผูรางหนังสือจะตองอานใหมาก ฟงใหมาก คิดใหรอบคอบ และเขียนใหมาก ควรสังเกต

และวิเคราะหการเขียนของผูท่ีมีประสบการณ และฝกฝน เรียนรู พัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญ 

๖.   ปจจุบันการมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการพิมพ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว แตก็จะสงผลกระทบ  

ตอการใชภาษาในเรื่องของวรรคตอน การตัดคําของภาษาไทย   การแยกคําท่ีผิดหลักภาษา เนื่องจาก

คอมพิวเตอรสามารถจัดรูปแบบการพิมพใหสวยงามแตไมสามารถทราบขอบเขตของคําไทยได  ผูพิมพจะตอง  

จัดวรรคตอนเอง และตรวจดูทุกบรรทัดดวยวา เครื่องคอมพิวเตอรตัดคําถูกหรือไม ไมควรปลอยใหเครื่องตัดคํา 

เปนหนาท่ีของผูพิมพเองท่ีจะตองตัดรูปแบบ ใหถูกตอง เหมาะสม  
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  ๗.  ผูปฏิบัติงานหรือผูตรวจราง จําเปนตองพัฒนาตนเองใหกาวหนา ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ตองหม่ันศึกษาหาความรูเพราะหากปรับตัวไมทันโอกาสตกยุคลาสมัยก็มีมาก ควรรับฟงและขอคําแนะนําจาก     

ผูมีประสบการณ หนังสือฉบับใดท่ีอานแลวมีขอความครบถวน อานแลวเขาใจไมเกิดความเสียหายตอหนวยงาน   

ก็ควรใหผานเพ่ือใหผูบังคับบัญชาลงนาม เพราะหากผูรางแกไขหนังสือท่ีมีการแกไขตามลําดับชั้นไปแลว ยังมีการ

แกไขอีกจนผูบังคับบัญชาก็ไมอาจลงนามได หนังสือนั้นอาจลาชา และกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานได   

   จากเหตุผลดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา  การเขียนเปนระบบการสื่อสารหรือบันทึกถายทอดภาษา 

เพ่ือแสดงออกซ่ึงความรู ความคิด ความรูสึกและอารมณ โดยใชตัวหนังสือและเครื่องหมายตาง ๆ เปนสื่อ ดังนั้น 

การเขียนจึงเปนทักษะการใชภาษาแทนคําพูดท่ีสามารถสื่อความหมายใหเปนหลักฐานปรากฏไดนานกวาคําพูด การ

เขียนท่ีเปนเรื่องเปนราวเพ่ือใหผูอานเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูเขียนนั้น จะประสบความสําเร็จ มาก

นอยเพียงใดสวนสําคัญข้ึนอยูกับวาผูเขียนมีทักษะในการใชภาษาเขียนไดดีเพียงใด ทักษะการใชภาษาเขียนตอง

อาศัยพ้ืนฐานความรูจากการฟง การพูด และการอาน เพราะพ้ืนฐานดังกลาว จะทําใหมีความรู มีขอมูล และมี

ประสบการณเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถายทอดความคิดออกมาสื่อสาร

กับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูนําองคกรหรือหัวหนาหนวยงานตองใหความสําคัญและ

ใหการสนับสนุน  โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาบุคลากรใหตรงกับสายงานมาทําหนาท่ี และพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู โดย

การฝกอบรมใหความรูในเรื่องดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง 

อยางไรก็ตามการเขียนหนังสือราชการเปนการเปนปญหาของทุกหนวยงาน ซ่ึงสวนหนึ่งเกิด

จากผูเขียนและองคกรนั้น ๆ  กับอีกสวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบ วิธีการ ถอยคํา

ภาษาของหนังสือราชการ รวมท้ังอาจมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีแตละหนวยกําหนดข้ึนใชเปนการภายใน                 

ซ่ึงจะตองเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือทําใหการเขียนหนังสือราชการของผูนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น  

ดวยความม่ันใจ มีความถูกตองท้ังรูปแบบและเนื้อหาจนเปนท่ียอมรับอยางแทจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

การท่ีจะเขียนหนังสือราชการไดดีมีประสิทธิภาพ   นอกจากผูเขียนจะไดเรียนรูหลักการหรือทักษะ 

และเทคนิคในการเขียนท่ีถูกตองตามท่ีกลาวมาแลวในขางตนนั้น  สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีเปนองคประกอบสําคัญ             

ท่ีจะสงผลใหการเขียนหนังสือประสบผลสําเร็จ ท่ีจะตองคํานึงถึงและควรถือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

๑.  ผูบังคับบัญชาตองใหความสําคัญของการเขียนหนังสือราชการและจัดใหมีการอบรม เพ่ือใหบุคลากร 

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณในดานนี้ใหบุคลากรไดเขาอบรมวิชาการใหม ๆ ท่ีทันสมัย   

๒. การบรรจุหรือแตงตั้งผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ ควรพิจารณาบุคคลท่ีมี 

ความรูความสามารถหรือเคยมีประสบการณมาปฏิบัติงาน  

  ๓. สนับสนุนใหผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการไดเติบโตในสายงานท่ีปฏิบัติ 

๔. จัดวางระบบหรือแนวทางการเขียนหนังสือราชการของหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๕. จัดใหมีการอบรมสัมมนาระหวางผูรางหนังสือ ผูบังคับบัญชา และผูท่ีทําหนาท่ีกลั่นกรองงาน 

ใหผูบังคับบัญชา เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติรวมกัน  

  ๖. ผูบังคับบัญชาและผูตรวจรางหนังสือควรอานอยางละเอียดรอบคอบ หากมีการแกไขเพ่ิมเติม

ควรแกใหเสร็จสิ้นในครั้งเดียว  

๗. ผูเก่ียวของตองศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

กับเรื่องท่ีเขียนใหละเอียดรอบคอบ ถูกตองครบถวน  

  ๘. ผูรางหนังสือจะตองมีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และฝกฝน เรียนรู พัฒนาอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการเขียนหนังสือ 

 ๙. ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการตองเปนนักประสานงานท่ีดี 
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อางอิง 
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