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รูปแบบการเขียนหนังสือ 
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หนังสือราชการ 

หนังสือทางธุรกิจ 

การเขียนในส่ือออนไลน  

Email /Line/Facebook/Instragram/twitter 



ตัวอยางหนังสือราชการ 

ช่ือเร่ือง 

คําข้ึนตน 

เนื้อเรื่อง 

คําลงทาย 
ผูลงนาม 

เบอรโทร 

อีเมล 

ท่ีอยู  
วันท่ี 

เลขหนังสือ 



ตัวอยางหนังสือธุรกิจ 



สวนประกอบของการเขียน (แบบยอ) 

คําข้ึนตน 

ชื่อเรื่อง 

เนื้อเรื่อง 

คําลงทาย 



คําข้ึนตน ใชใหตรงกับระดับของผูรับ 

กลุมบุคคล คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
บุคคลทั่วไป เรียน กระผม /ผม/ดิฉัน/ทาน/ 

xขาพเจาx * 
ขอแสดงความนับถือ 

ขาราชการระดับสูง        

14 ตําแหนง  เชน 
ประธานองคมนตรี 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

กราบเรียน กระผม /ผม/ดิฉัน/ทาน/ 
xขาพเจาx * 
 

ขอแสดงความนับถือ

อยางยิ่ง 

พระภิกษุสงฆทั่วไป นมัสการ กระผม /ผม/ดิฉัน/ทาน/ 
xขาพเจาx * 
 

ขอนมัสการดวย

ความเคารพ 



การต้ังชื่อเรื่องที่ดี 
เปนวลี หรือ ประโยคสั้นๆ    ใชภาษางาย   ชัดเจน ตรงประเด็น 

• ต้ังช่ือเร่ืองข้ึนตนดวยคํากริยา  เชน สง ขอให แจง ขออนุมัติ ขอ

เชิญ ช้ีแจง ขอหารือ  เชน  ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา  แจงผลการ

คัดเลือกการสอบบรรจุขาราชการ 

• ต้ังช่ือเร่ืองดวยคํานาม 

• ก.  เร่ืองกวางหรือมีหลายประเด็น  เชน การปรับอัตราเงินเดือน 
• ข.  เร่ืองท่ีเปนหนังสือตอเนื่อง เชน การขออนุมัติอัตราตําแหนงเพิ่ม 
• ค. เร่ืองท่ีไมพึงประสงค เชน  

– การแตงกายของพนักงานสตรี (กรณีตําหนิวาแตงกายไมเหมาะสม) 
– การจายโบนัสประจําปแกพนักงาน (กรณีงด หรือ ลดโบนัส) 
– การขออนุมัติไปศึกษาดูงานตางประเทศ (กรณีไมอนุมัติ) 

 
 



เนื้อเรื่อง 
1. สวนนํา  เหตุที่ตองเขียนหนังสือน้ี หรือการเทาความหนังสือ 

เปนสวนทีม่าของเรื่อง สาเหตุที่มีหนังสือไป ซึ่งอาจกลาวในลักษณะของการแจงใหผูทราบ

วา หนวยงานของผูเขียนจะทําอะไร หรือมีเหตุการณใดเกิดขึ้น 

1.1  กรณีท่ีเปนเร่ืองท่ีใหมหรือติดตอเปนคร้ังแรก  

       ขึ้นตนดวยคําวา  “ดวย......”.  หรือ “ เน่ืองดวย  

      เชน ดวยสํานักวิชาการจัดการ จะจัดใหมีการอบรมสัมมนา... 

1.2  เร่ืองท่ีเคยมีการติดตอกันมาแลวหรือเปนเร่ืองท่ีทราบกันโดยท่ัวไป 

       ขึ้นตนดวยคําวา   “ตามที่”  แลวตามดวยขอความในเรื่องเดิมที่กระชับที่สุด และปดทาย

ยอหนาในสวนน้ีดวยคําวา “น้ัน” 

        เชน ตามที่สวนการเจาหนาที่ไดมีหนังสือที่... ลงวันที่... เรื่องขออนุมัติ..  น้ัน 



เนื้อเรื่อง 

              ในกรณีที่เปนการติดตอกันอยางตอเน่ืองและตองการ

ที่จะกลาวอางถึงหนังสือฉบับเดิมที่เคยติดตอกัน  

          จะขึ้นตนเน้ือหาในสวนน้ี วา “ตามหนังสือที่อางถึง”  

แลวตามดวยขอความในเรื่องเดิมที่กระชับที่สุด และปดทาย

ดวย   “ ความละเอียดแจงแลว น้ัน” 



สวนลงทาย 
การเขียนสวนลงทายควรเปนประโยคสั้นๆ ไมควรมีเน้ือหาสําคัญอยูในสวนน้ีอีก เน้ือหา
ทั้งหมดควรอยูในสวนเน้ือหา สวนลงทายควรเปนการสรุป เนนย้ํา หรือขอบคุณแลวแต
กรณี ทั้งน้ี จะตองตรงกับ “เรื่อง” ดังตัวอยาง 

เรื่อง คําลงทาย 
1)  ขออนุญาต หรือขออนุมัติ ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย     
     จะเปนพระคุณ 
 

2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
     ดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 

3) ชี้แจงขอเท็จจริง ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการ 
     ตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 

4) สงขอมูล ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

5) เชิญเปนวิทยากร ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญดวย   
     จะเปนพระคุณ 
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเปนวิทยากร
การประชุมดังกลาวดวย จะเปนพระคุณ 
 

6) ขอความรวมมือ หรือ 
    ขอความอนุเคราะห 

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความรวมมือ     
     (อนุเคราะห) ดวย จะเปนพระคุณ 
 

7) ซักซอมความเขาใจ ยืนยัน หรือ 
    ใหดําเนินการ 

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ 
     ถือปฏิบัติตอไป 
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย 
     จะเปนพระคุณ 
 

8) ตอบปฏิเสธ ก. จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบ และ 
     ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 

 



เทคนิคการรางหนังสือ 

1.จัดลําดับความคิด วางแผนการเขียน 

ถามตนเองวา เนื้อหาจะกลาวถึงอะไร 

ตั้งช่ือเร่ืองและเนื้อหาใหตรงความตองการนั้น 

2.เรียบเรียงประเด็นแตละ

ยอหนา 

แตละยอหนา ควรมีประเด็นหลักและประเด็นรอง   

เชน 1. ท่ีมาของเร่ือง 2. เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายเร่ือง... 3.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ... 

3.เรียบเรียงประโยค แตละประโยคเร่ิมตนท่ีใด จบท่ีใด 

4.ตรวจทานแกไข ตรวจทานละเอียดทุกตัวอักษร  ช่ือเร่ืองชัดเจน

หรือไม  เนื้อหาครบดวย  การสะกดคํา 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
การใชคํา 

การสะกดคํา   

   คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ   สปอตโฆษณา ไมใช สปอรตโฆษณา 

   คําพองเสียง   ญาติพี่นอง  อนุญาต  พยุหยาตราทางชลมารค ทนทายาด 

การใชเชื่อม   ท่ี ซ่ึง อัน และ แต หรือ เพราะ ฉะนั้น จึง 

การตรวจสอบเอกสารท่ีสงมาซ่ึงมีจํานวนมากและซับซอน แตมีเวลา

ตรวจสอบนอย จึงไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด จึงขอเล่ือนเวลา... 

การใชคําใหเหมาะสม 

 - คําสรรพนาม  ผม กระผม ดิฉัน ไมใช ขาพเจา 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
 - คําบุพบท 

กับ  หมายถึง  ติดกัน เทากัน ดวยกัน 
แก  หมายถึง  สําหรับ 
แด  หมายถึง  สําหรับ  ถวาย อุทิศ  เพื่อ 
ตอ  หมายถึง  กระทําตอฝายเดียว ตาม 
และ  หมายถึง  ท้ังหมด 
หรือ  หมายถึง  อยางไหนก็ได 
และหรือ หมายถึง  ท้ังหมดก็ได  อยางเดียวก็ได 
  



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
 - คําบุพบท 
ควร- เปนคําแนะนําท่ัวไป มีผลบังคับทางจิตใจ 

  พนักงานดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ควรลงโทษสถานหนัก 

พึง- เปนการวางมาตรฐาน มีผลบังคับทางสังคม 

  พนักงานพึงใหเกียรติพนักงานดวยกัน 

ยอม- เปนคําบังคับทางการ แตไมเด็ดขาด ใชดุลพินิจได 

   พนักงานดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ยอมถูกโทษสถานหนัก 

ตอง- เปนคําบังคับโดยเด็ดขาด 

  พนักงานดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ตองถูกโทษสถานหนัก 

ให -  เปนคําบังคับทางการโดยเด็ดขาด 

    พนักงานดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ใหถูกโทษสถานหนัก 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
- การยกตัวอยางโดยใชคํา   เชน  ไดแก อาทิ 
เชน ใชยกตัวอยางคําตางท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน  แลวลงทายดวย เปน

ตน  หรือ ไปยาลใหญ   
 สัตวเล้ือยคลานมีหลายชนิด เชน งู ตะขาบ กิ้งกือ เปนตน 
ไดแก   ไมใชการยกตัวอยาง  ตองยกเอามาท้ังหมด 
 ธงชาติไทยประกอบดวย 3 สี ไดแก สีขาว สีแดง และ สีน้ําเงิน 
อาทิ  ยกเฉพาะท่ีสําคัญหรือลําดับตนๆ ไมตองใชไปยาลใหญ 
 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิ 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
 - จะ  จัก  ใคร  ไป  มา 

จะ  - จะขอบคุณยิ่ง  ใชไดทั่วไป 

จัก   -  จักขอบคุณยิ่ง  เปนคําหนัก ไมนุมนวล 

ใคร – มีความหมายวา อยาก ตองการ  แตเสียงไมคอยไพเราะ 

 xใครxขอเชิญทานเปนวิทยากร 

ไป  มา – ใหยึดผูรับหนังสือเปนสําคัญ 

 จึงขอเชิญทานไป(xมาx) เปนวิทยากร 

 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
 คําบังคับ    คําขอรอง 

 ขอใหสง    โปรด(กรุณา)สง 

 ใหไปติดตอ   โปรด(กรุณา)ไปตดิตอ 

 ขอใหนําเสนอตอไป  โปรด(กรุณา)นําเสนอตอไป 

 คําทําลาย    คําเสริมสราง 

ไมตั้งใจเรียนจึงสอบตก   ถาตั้งใจเรียนก็คงจะสอบได 

โครงการท่ีทานเสนอใชไมได โครงการท่ีทานเสนอก็นับวาดี แตเกรงวา

    จะทําไมไดในขณะนี ้

ทานเขาใจผิด   ความเขาใจของทานยังคลาดเคล่ือนอยู 



การใชภาษาในการเขียนหนังสือ 
 - การใชประโยค   ชัดเจน สละสลวย  สุภาพ 

               ประธาน  + กริยา + กรรม 

 

 - การเขียนยอหนา   มีใจความสําคัญเรื่องเดียว  เชื่อมโยงกัน 

ควรยอหนาเมื่อสิ้นสุดเนื้อความ 

 

 - ระวังเรื่องการตัดคําเมื่อสิ้นสุดบรรทัด 

 แม – น้ํา   นัก – เรียน   ยกตัว - อยางมา 

 



ภาษาทั่วไป  -  ภาษาราชการ          ภาษาท่ัวไป  -  ภาษาราชการ 

อะไร ส่ิงใด  อันใด 

ไดไหม ไดหรือไม 

อยางไร เชนใด ประการใด 

ทําไม เพราะอะไร เหตุใด 

เดี๋ยวนี้ ขณะนี้  บัดนี้ 

ตองการ มีความประสงค 

ชวย อนุเคราะห 

ไมได มิได มิอาจ..ได 

ในเร่ืองนี้ ในการนี ้

เร่ืองนั้น กรณีดังกลาว 

ไมดี ไมชอบ ไมสมควร 

เหมือนกัน เชนเดียวกัน 

ขอเชิญมา ขอเชิญไป 

ยังไมไดทําเลย ยังไมไดดําเนินการแต

อยางใด 

เสร็จแลว แลวเสร็จ เรียบรอย

แลว 



    บัดน้ี ลวงเลยกําหนดชําระคาเลาเรียน

ของนายสมพร  ใจเรือง สําหรับภาค

การศึกษาที ่2/2561 แลว  จึงขอเรียน

เตือนมาเพ่ือโปรดนําเงินจํานวน 

12,000 บาท ไปชําระแก

มหาวิทยาลัยโดยดวน 

     บริษัทขอเรียนเพ่ือทราบวา บริษัท

ยังไมไดรับชําระคาสินคาตามสําเนาใบ

แจงหน้ีที่แนบมาน้ี ซึ่งลวงเลยกําหนด

ชําระมาเปนเวลาพอสมควรแลว และ

ไมไดรับการติดตอจากทานแตอยางใด 
     บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับ

ความรวมมือจากทานในการชําระคา

สินคาดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว  

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

หนังสือราชการ และ หนังสือธุรกิจ  
หนังสือติดตอราชการ นิยมใชภาษาราชการ ซึ่งเปนภาษาที่คอนขางแข็ง ไมน่ิมนวล ไมเอา

ใจผูรับ  สวนหนังสือติดตอธุรกิจ นิยมใชภาษาธุรกิจ ซึ่งมีสํานวนน่ิมนวล ออนหวาน มี

ขอความเอาใจผูรับ 



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือตักเตือนหรือตําหนิ 

 ไมควรเขียนตักเตือนหรือตําหนิ ตรงๆ ใหเขาเสียหนาหรือโกรธ

แคน แตควรเล่ียงไปเขียนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

1)  เขียนเปล่ียนเข็ม  ไมระบุไปวาใครทํา 

       ไมเขียนวา “ปรากฏวา ........”   ดวยปรากฎวาผูอํานวยการไมเอาใจใสดูแลนักศึกษา 

        ใหเขียนวา  “มีผูรองเรียนวา ...”  “หนังสือพิมพลงขาววา ...” 

2) เขียนเบนเปา  อยาตําหนิผูรับตรงๆ ใหเล่ียง 

 “จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาท่ีใหระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนน้ีอีก” 

 “จึงขอกําชับมาเพ่ือโปรดระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนน้ีอีก”  ติผอ. 

 



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือตักเตือนหรือตําหนิ 

3) เขียนแสดงความเสียใจ   

 ในกรณีท่ีจะตําหนิบุคคลภายนอกท่ีกระทําอันไมสมควรตอเรา 

หรือลวงเกินเรา  ไมควรเขียนตําหนิตรงๆ แสดงความโกรธ ดูถูกดแูคลน แต

ควรเขียนแสดงความเสียใจ 

“ทานไมควรใหสัมภาษณเชนนี้”   ตําหนิ 

 “รูสึกไมพอใจเปนอยางยิ่ง”  โกรธ 

“บริษัทรูสึกเสียใจท่ีไดมีการใหขาวโดยไมตรงกับความจริง จนเปนท่ี

เสียหายแกบริษัทเชนนี้” 

 



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ 

1)  หนังสือตอบปฏิเสธการให 

 ในกรณีมีผูใหส่ิงใดก็ตาม ถาจะปฏิเสธไมรับ จะตองเขียน 

 ขอบคุณ  อางเหตุท่ีไมรับ  ขอโอกาสอ่ืน หรือ ขออยางอ่ืน 

 “กรมสรรพากรขอขอบคุณกระทรวงการตางประเทศท่ีจัดสรรทุน

เรียนภาษาฝร่ังเศสใหแกกรมสรรพากร   แตเนื่องจากกรมสรรพากรไมมี

ขาราชการท่ีมีความรูภาษาฝร่ังเศส จึงไมอาจรับทุนนี้  หากมีทุนอ่ืนท่ีใช

ภาษาอังกฤษในการศึกษา ขอไดโปรดจัดสรรใหแกกรมสรรพากรดวย จะ

ขอบคุณยิ่ง” 

 



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ 

2)  หนังสือตอบปฏิเสธคําขอ 

 สุภาพนุมนวล อางเหตุขัดของ ขออภัย และ แสดงน้ําใจ 

 “กรมสรรพากรไดพิจารณาแลววา  ในชวงเวลาดังกลาว นายมงคล 

อาจมาศ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเร่ือง...  เปนเวลา .. เดอืน 

กรมสรรพากรจึงขออภัยท่ีไมอาจอนุญาตใหนายมงคล อาจมาศ เปน

วิทยากรใหกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณได  อยางไรก็ดี ในโอกาสหนา 

หากไมมีขอขัดของดวยเหตุใดๆ กรมสรรพากรก็จะพิจารณาใหความรวมมือ

ดวยความยินดี 

 



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือขอรอง 

หนังสือขอใหพิจารณา  ขอใหอนุญาต   อนุมัติ  เชิญมางาน ทวงหนี้ 

 อางเหตุผลท่ีจําเปนตองขอรอง 

 ขอรองใหเขาดําเนินการ หรือมาในงาน 

 ขอบคุณในความอนุเคราะหของเขา หรือ สละเวลาใหเกียรติมางาน 

 ดวยฝายการตลาดมีความจําเปนตองขอตําแหนง พนักงานขาย เพ่ิมขึ้นอีก     

2 ตําแหนง  เน่ืองจาก.....  ดังรายละเอียดคําขอและคําชี้แจงประกอบคําขอท่ีแนบมาน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอกรรมการผูจัดการพิจารณาอนุมัติดวย             

จะขอบคุณย่ิง 

  



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

การเขียนหนังสือขอความชวยเหลือ 

หนังสือขอใหทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งให  ขอใหชวยเหลืออยางใดอยางหนึ่ง 

ครวญ   ยอ  ลอ  ออดออน  มัดใจ 

 ดวยศูนยสหกิจศึกษา ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรการเขียน ตามโครงการท่ีแนบ

มาพรอมน้ี  ซึ่งการอบรมหลักสูตรน้ีจะตองไดผูมีความรูความสามารถและ

ประสบการณสูงในเร่ือง... เปนวิทยากร จึงจะบรรลุตามจุดมุงหมาย 

 ศูนยสหกิจศึกษาไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรูและประสบการณสูง

มากในเร่ือง...  ศูนยสหกิจศึกษา จึงเรียนเชิญมาเพ่ือขอใหทานโปรดสละเวลาเปน

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรการเขียน ในวันท่ี ... เวลา ...ณ หอง ..  ท้ังน้ี  ศูนยฯ หวัง

เปนอยางย่ิงวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการไปเปนวิทยากรตามท่ีไดเรียนเชิญมา

น้ี  ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

   



การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคและไดผลดี 

ใชถอยคําสํานวนท่ีสุภาพ ทําใหผูอานได

รูสึกวา ตัวเขาเองมีความสําคัญและไดรับ

ความนับถือ 

ไมสุภาพ สุภาพ 
ขอใหทานชําระคา

สินคาที่คางอยู โดย

ดวนภายในเดือนน้ี 

โปรดชําระคา

สินคาที่คางอยูโดย

ดวนภายในเดือนน้ี 

เขียนในแงบวก เพ่ือใหผูอานมีความรูสึก

ในทางท่ีดี 

ไมสุภาพ สุภาพ 
ทานจะตองชําระคา

สินคาภายใน 15 
วัน นับจากวันที่

บริษัทสงให จึงจะ

ไดรับสวนลด 5 
เปอรเซ็นต 

ทานควรชําระคา

สินคาภายใน 15 
วัน นับแตวันที่

บริษัทสงให เพ่ือจะ

ไดรับสวนลด 5 
เปอรเซ็นต 



การเขียนใหเขาใจความหมาย 

ใชภาษาที่สื่อความหมายไดงาย 

รูเปาหมายและวัตถุประสงค

ของการเขียน 

ควรยอนกลับไปอานเพ่ือสอบทานอีกครั้ง เพ่ือ

ประเมินวาผูรับเขาใจในสิ่งที่ตองการสื่อหรือไม 

หรือมีสวนใดที่อาจตีความเปนอยางอื่น 



การเขียนหนังสือที่ดี มีความสําคัญและประโยชนอยางไร 

 ส่ือความหมายไดถูกตอง 

ตรงประเด็น  

ประหยัดเวลาในการ

ตีความหรือตรวจสอบ

ขอมูล 

ทําใหงานประสบ

ความสําเร็จ 

งายแกการปฏิบัติ สรางความเขาใจ สราง

บรรยากาศท่ีด ี

1 

4 

2 

5 

3 

เปนภาพลักษณทีดีตอ

ตนเองและหนวยงาน 

6 
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หนังสืออางอิง 

• เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการ

ประชุม / นภาลัย สุวรรณธาดา, อดุล จันทรศักดิ์. 
 
• การเขียนหนังสือติดตอราชการและธุรกิจ : บทเรียนดวยตนเอง / เรียบ

เรียงโดย ประวีณ ณ นคร. 
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