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บทที ่6 การสือ่สารดว้ยการเขยีน



1.1 การสือ่สาร
ดว้ยการเขยีน

• กจิกรรมการสือ่สาร

ดว้ยการเขยีนใน

องคก์รโดยมากมกัเป็น

การเขยีนบนัทกึ 

หนงัสอืเวียน จดหมาย

รายงานการประชุม 

รายงานการท างาน



ขอ้ดี ขอ้เสยี

1. คงทนถาวร 1. ตอ้งใชเ้วลามากในการเขยีน

2. มลีกัษณะเป็นทางการ 2. ตอ้งใชเ้วลามากกว่าจะถ่ายทอด

ไปถงึผูอ้่าน

3. ตดิต่อกบัคนหมู่มากได้

พรอ้มกนั

3. สิน้เปลอืงทรพัยากร

4. ใหเ้น้ือหาสาระได้

ละเอยีดถีถ่ว้น

4. ไม่ไดร้บัปฏกิิรยิาตอบกลบั

โดยตรง

6. ไม่ก่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้

6.1 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเขยีน



6.2 หลกัท ัว่ไปใน

การเขยีน

• เขยีนใหก้ระชบั ชดัเจน

• ถ่ายทอดประเด็นส าคญั

• สะกดค าใหถู้กตอ้ง

• ใชค้ าทีเ่ขา้ใจง่าย มี

ความหมายโดยตรง

• ไม่ใชค้ าฟุ่มเฟือย

• หลกีเลีย่งการใชค้ าศพัท ์

เฉพาะกลุ่ม

• ไม่ควรใชป้ระโยคยาวเกนิไป

• ตรวจทานก่อนส่งทุกคร ัง้



6.3 บนัทึกข้อความ

ค ำว่ำ “บนัทกึ” มำจำกภำษำองักฤษว่ำ memo หรอื 

memorandum หรอื memory ซึง่แปลว่ำ “จ ำ” หรอื 

“ควำมจ ำ” บนัทกึขอ้ควำม จงึหมำยถงึ หนังสอืทีท่ ำมขึน้เพื่อ

ชว่ยควำมทรงจ ำ หรอืเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรตดิต่อสือ่สำร

ภำยในองคก์รเดยีวกนั 



ความส าคญัของบนัทกึขอ้ความ

1. สือ่สารถึงคนจ านวนมากได้

2. เป็นหลกัฐานทีเ่ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร

3. เป็นชอ่งทางการสือ่สารที่

เหมาะสมกบับุคคลตา่งระดบั



• ส่วนหวับนัทกึ มลีกัษณะคลำ้ยหวัจดหมำย มกัจะ
ประกอบดว้ยเคร ือ่งหมำยและช ือ่ของบรษิทั เป็นสว่นที่

แสดงขอ้มูลทีส่ ำคญั ไดแ้ก ่วนัเดอืนปี สว่นงำนหรอื
แผนก เร ือ่ง ผูร้บั หมำยเลขโทรศพัท ์สว่นงำนของผูส้ง่ 
ตวัอย่ำง

• ส่วนเนื้อเร ือ่ง ประกอบดว้ยขอ้ควำม 3 สว่น ไดแ้ก ่
ขอ้ควำมบอกเหตุผลทีเ่ขยีน ขอ้ควำมจดุประสงค ์และ
ขอ้ควำมปิดทำ้ย 

• ส่วนลงทา้ย กำรเขยีนบนัทกึขอ้ควำมไม่จ ำเป็นและไม่
นิยมมคี ำลงทำ้ย “ขอแสดงควำมนับถอื” นิยมลงเฉพำะ
ช ือ่และต ำแหน่งเทำ่น้ัน

รูปแบบการเขยีนบนัทกึขอ้ความ



ตวัอย่างบนัทกึขอ้ความ

บนัทกึขอ้ความ
เรือ่ง ขออนุมตัิ วนัที ่20

มกราคม 2563

เรยีน ผูจ้ดัการ

ตามทีผู่จ้ดัการไดม้ีค าส ัง่ใหส้่งผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การส่งเสรมิการตลาดไปส ารวจตลาดเพือ่น าขอ้มูลมา

วางแผนการตลาดในปีต่อไป ในการปฏบิตัิงานตอ้งใช้
รถยนตข์องบรษิทั 1 คนั มาพรอ้มพนักงานขบัรถ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัิ

แตงโม โตบา้นเพือ่น

หวัหน้าแผนกส่งเสรมิการตลาด



กำรเขยีนจดหมำยธรุกจิเป็นกำรตดิต่อระหว่ำงบุคคลหรอืระหว่ำง

องคก์ร กำรเขยีนจดหมำยธรุกจิมคีวำมส ำคญัอย่ำงมำกทีท่ ำใหอ้งคก์ร

บรรลุวตัถุประสงคใ์นเร ือ่งธรุกจิทั่วไป 

6.4 จดหมายธุรกจิ



เหตุผลทีค่วรใชจ้ดหมายธุรกจิ

• จดหมำยเป็นหลกัฐำนและเป็นทำงกำร 

• จดหมำยเป็นสือ่ทีป่ระหยดัเมือ่เทยีบกบักำรสือ่สำร

ชนิดอืน่ 

• จดหมำยมคีวำมสมบูรณค์รบถว้น 

• จดหมำยเป็นเคร ือ่งเตอืนควำมจ ำ 

• จดหมำยไม่ขดัจงัหวะกำรท ำงำน 

• จดหมำยชว่ยลดควำมขดัแยง้ 



6.4.1 หลกัการเขยีนจดหมายธุรกจิ

1. ใชค้ าทีเ่ขา้ใจง่าย มคีวามหมายแง่บวก

2. เขยีนใหค้รอบคลุมเนื้อหา

3. เลอืกใชรู้ปแบบทีเ่หมาะสม

4. เขยีนโดยค านึงถงึความรูส้กึของผูอ้่าน



แบบฟอรม์จดหมายธุรกจิ



6.5 รายงาน

• รายงาน คอื การอธบิายเร ือ่งราว ขอ้เท็จจรงิหรอืงานทีป่ฏบิตัิ

เกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยเขยีนขึน้ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด

ไว ้เช่น เพือ่รายงานผลการด าเนินงาน เพือ่เสนอขอ้คดิเห็น 

เพือ่เสนอความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน

• ความส าคญัของรายงานมดีงันี้

1. เป็นสือ่กลางใน

การตดิต่อระหว่าง

บุคคล

2. เป็นเคร ือ่งมอื

ตดิตามควบคมุการ

ปฏบิตังิาน

3. ชว่ยในการ

ตดัสนิใจและแกไ้ข

ปัญหา

4. ชว่ยใหท้ราบ

ปัญหาและอปุสรรค

ในการท างาน

5. เป็นหลกัฐานที่

ถาวร



6.5.2 ประเภทของรายงาน

แบ่งตามลกัษณะรายงาน แบ่งตามรูปแบบของ

รายงาน

1. รายงานตามวาระ 1. รายงานทีไ่ม่เป็น

ทางการ

2, รายงานความคบืหน้า 2. รายงานทีเ่ป็นทางการ

3. รายงานทีอ่อกตาม

ความเหมาะสม

4. รายงานแจง้ขอ้มูล



6.5.3 การจดัท ารายงาน

1. ก าหนด

วตัถุประสงค ์

2. ก าหนด

รูปแบบ

3. รวบรวม

ขอ้มูล

4. วเิคราะห ์

ขอ้มูล

5. น าเสนอ

รายงาน



6.5.4 หลกัการเขยีนรายงาน

• เป็นขอ้มูลที่

เทีย่งตรง

ชดัเจน เขา้ใจ

ไดง่้าย

ใชค้ าที่

ชดัเจน

• ใชค้ าทีเ่ป็น

กลางและ

เป็นทางการ

ใชค้ าที่

เป็น

ทางการ

• ใหข้อ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชนต์่อการ

แกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจ

ใหค้วามรู ้

และขอ้มูลที่

เป็น

ประโยชน์



6.6 สรุป

• กจิกรรมการสือ่สารดว้ยการเขยีนในองคก์รโดยมำกมกัเป็น
กำรเขยีนบนัทกึ หนังสือเวยีน จดหมำย รำยงำนกำรประชมุ 
รำยงำนกำรท ำงำน 

• การสือ่สารดว้ยการเขยีนมที ัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ไดแ้ก่ มี
ควำมคงทนถำวร มีควำมเป็นทำงกำร เหมำะส ำหรบัสื่อสำรกบัคน
หมู่มำก ในทำงตรงขำ้มกอ็ำจใชเ้วลำในกำรเขยีนค่อนขำ้งมำก มี
ควำมเป็นทำงกำรมำกเกนิไปท ำใหข้ำดควำมเป็นกนัเองระหว่ำงผู ้
สื่อสำร

• รูปแบบการเขยีนทีใ่ชก้นัอย่างแพรห่ลายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
บนัทกึขอ้ควำม ประกอบดว้ยส่วนหวับนัทกึ ส่วนขอ้ควำม และ
ส่วนลงทำ้ย รวมถงึส่วนประกอบอืน่ ๆ  เชน่ อำ้งถงึ สิ่งทีส่่งมำดว้ย 
หำกเป็นบนัทกึขอ้ควำมทีใ่ชใ้นรำชกำรจะมคีรฑุบนหวักระดำษ
ดว้ย 



จบบทที ่6


