ปัญหาในการรเขียนหนนังสือราชชการและะแนวทางงแก้ไข
การติติดต่อสื่อสารนันั้น เป็นสิ่งจําเเป็นที่ทุกหน่วยงานราชการรทุกแห่งต้องปปฏิบัติกัน โดยยเฉพาะการ
สื่ อ สารด้้ ว ยการเขี ย นนั
น ้ น ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งเขี ยนหนั ง สื อ เพืพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สสารระหว่ า งหหน่ ว ยงานกั บบหน่ ว ยงาน
หน่วยงานนกับบุคคล หรืรือบุคคลถึงหนน่วยงานทั้งภาายในและภายยนอก ซึ่งปัจจุบบันหน่วยงานจะมีปัญหามาากในการสื่อ
ความหมายด้านการเขีียน เนื่องจากมีการกําหนนดรูปแบบ คําขึ้นต้น คําลงทท้ายต่างๆ ดังนัน้นการสื่อควาามหมายที่ดี
ควรมีขั้นตอนและเทคนิ
ต
นิคการเขียนโดดยต้องฝึกปฏิบบัติจนเกิดทักษะ ใช้สํานวนนภาษาที่เหมาะสม และเรียนรู้หลักการ
ที่ถูกต้องและนํามาฝึกฝฝนให้เกิดความมชํานาญ จนสสามารถใช้ภาษษาได้อย่างถูกกต้องตามหลักเกณฑ์
ก
ปัญหาการเขีขียนและแนวททางแก้ไข
๑. ปัญหาด้านผู้บังคับบัญชาหรืรือผู้ตรวจร่าง
ผู้บังคคับบัญชาหรืออผู้ตรวจร่างแตต่ละคนจะมีรูปปแบบในการเเขียนแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของการใช้
ถ้อยคําภาาษาหรือวิธีกาารนําเสนอ โดดยอาจจะไม่ตตรงกับรูปแบบบของผู้บังคับบัญชา ตัวอย่าางเช่น บางคนนต้องการให้
เขียนยาวๆ มีการอธิบาายอย่างละเอียด แต่บางคนต้องการให้เเขียนแบบสั้นแและกระชับ ฉฉะนั้นเมื่อมีกาารแก้ไขงาน
หลายครั้ง ก็จะทําให้งงานออกมาล่าาช้า หรือบางงคนไม่ตรวจแแก้ไขเลย จึงททําให้มีหนังสืออที่ผิดพลาดออกไปสู่ผู้รับ
อยู่ไม่น้อย
ในกาารแก้ปัญหาดังกล่
ง าว ผู้บังคับบบัญชาหรือผูต้ตรวจร่างควรออ่านเอกสารอย่ย่างรอบคอบแลละแก้ไขงาน
ภายในครรั้งเดียวให้เสร็ร็จสิ้น เพื่อประหยัดเวลา นนอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมีการพูดคุยทําความเข้ข้าใจตรงกัน
กับผู้ร่าง ผู้พิมพ์ เพื่อให้ห้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างชัดั เจนตรงประเด็น
๒. ปัญหาด้านผู้ร่าาง
ในกรรณีนี้ ผู้ร่างอาาจยังไม่มีความมรู้ ความเข้าใใจเกี่ยวกับเรื่อองการเขียนหหนังสือราชการรมากเท่าไร
เมื่อได้รับมอบหมายให้
บ
ห้ร่างหนังสือราาชการไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายในหรื
ภ
อหนนังสือภายนอก ก็ไม่รู้จะเริ่มมต้นอย่างไร
ไม่รู้จะจบบอย่างไร โดยจจะเขียนไปด้วยยความคิดและะถ้อยคําภาษาขของตนเอง บาางครั้งอาจจะดูดูจากแฟ้มเรื่องงเดิมที่เคยมี
เป็นแนวททางในการร่าง หรืออาจจะขอคําปรึกษาจาากผู้หัวหน้างาน จากนั้นก็จะะลงมือร่างหนัังสือราชการด้ด้วยความคิด
และภาษาาของตนเองตามที่เข้าใจ ซึ่งงเมื่อนําเสนออออกไปอาจทําให้
า ผู้รับไม่เข้าาใจวัตถุประสงงค์ที่มีหนังสือไไป
ในกาารแก้ปัญหาดัังกล่าว ผู้ร่างจะต้องอ่านใหห้มาก ฟังให้มมาก คิดให้รอบคอบ และเขีขียนให้มาก
ควรสังั เกตและวิเครราะห์การเขียนนของผู้ที่มีประะสบการณ์ แลละฝึกฝน เรียนนรู้ พัฒนาจนเเกิดความชํานาญ

‐ ๒-

๓. ปัญหาด้านผู้พพิิมพ์
ปัจจุบบันคอมพิวเตตอร์ได้เข้ามามีมีบทบาทต่อการพิ
ก มพ์หนังสือราชการเป็ป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การพิมพ์์ด้วยเครื่องคออมพิวเตอร์จะไได้ต้นฉบับขอองงานพิมพ์ที่สสวยงาม สามาารถจัดรูปแบบบ สีสัน ได้ตามมต้องการ
โดยไม่ต้อองเปลืองกระดดาษ นอกจากนนี้ยังสามารถเก็ก็บข้อมูลไว้ได้ ทําให้สะดวกกในการแก้ไขแและสิ้นเปลืองเวลาน้อยลง
อย่างไรก็ก็ตาม การนําคคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิพิมพ์ ได้ส่งผลลกระทบต่อกาารใช้ภาษาไททยในเรื่องของวรรคตอน
การตัดคําาของภาษาไททย การแยกคําาที่ผิดหลักภาษษา เนื่องจากคคอมพิวเตอร์สามารถจั
ส
ดรูปปแบบการพิมพ์พให้สวยงาม
แต่ไม่สามมารถทราบขออบเขตของคําไทยได้
ไ
ในการแก้ปัญหาดังกล่
ก าว ผู้พิมพ์คววรต้องจัดวรรคตอนเองและตรรวจดูทุกบรรทัดดด้วยว่าเครื่องคคอมพิวเตอร์
ตัดคําถูกต้ตองหรือไม่ และไม่ควรปล่ออยให้เครื่องตัดดคํา ซึ่งเป็นหนน้าที่ของผู้พิมพ์พเองที่จะต้องจั
ง ดรูปแบบให้ห้ถูกต้อง
๔. ปัญหาด้านหน่นวยงาน
บางหหน่วยงานไม่มีกการจัดหลักสูตรฝึ
ต กอบรมการเขียนหนังสืออประเภทนี้ เนืนองจากไม่
่
เห็นความสําคัญ
โดยคิดว่ามี
า ตัวอย่างเดิมอยู
ม ่แล้วก็ปฏิบบัติตามๆกันมา บางแห่งขาดดงบประมาณ
ณการจัดอบรม บางแห่งจัดอบรมหรือส่ง
เจ้าหน้าที่ไปเพียงบางคคนซึ่งไม่ทั่วถึงกักน
ในกาารแก้ปัญหาดังงกล่าว หน่วยงงานจึงควรจัดฝึกอบรม หรือส่สงเสริมให้บุคลากรได้
ล
รับควาามรู้ในด้าน
การเขียนหนั
น งสืออย่างทั่วถึง อาจวาางระบบการเขขียนให้เป็นมาาตรฐานในหนน่วยงานและควรหาวิธีให้ผู้ร่ราง ผู้ตรวจ
ผู้บังคับบััญชา ได้เข้าใจจระบบที่ตรงกักัน ไม่ขัดแย้งกัน เช่น จัดสัมมนาบุ
ม
คลากรรทุกระดับ
๕. ปัญหาด้านตัวบุบคคล หรือผู้ปปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้คความสําคัญในนการพัฒนาตนนเอง เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัวจนนมองข้ามในเรืรื่องนี้ไป
ซึ่งถ้ามีกาารพัฒนาตนเอองอย่างจริงจัง ก็จะทําให้มความก้
คี
าวหน้าและประสบความสําเร็จได้
ในการแก้ปัญหาดังกล่
ก าว ผู้ปฏิบัติติงานจําเป็นต้องพัฒนาตนเองงให้ก้าวทันกับการเปลี
ก
่ยนแปลลงของสังคม
ควรรับฟังคํ
ง าเสนอแนะะจากผู้มีประสบการณ์ หมั่นแสวงหาความมรู้ใหม่ ๆ มาปปรับปรุงการทําางานอยู่เสมอ ซึ่งความรู้
อย่างแรกกที่จะต้องพัฒนาก่
น อนคือ คววามรู้ในเรื่องงาานที่ทํา หลังจจากนั้นจึงศึกษษาความรู้อื่นทีีม่ าปรับใช้ในกการทํางาน
ข้อบกพร่องใในการเขียนแลละแนวทางแก้ไข
๑. แบบฟอร์มไม่ถถููกต้อง เช่น กการเว้นช่วงบรรรทัด การเว้นนซ้ายขวา การย่อหน้า การรเว้นวรรค
เป็นต้น จึงต้องแม่นยําและปฏิบัติตามระเบียบอย่าางเคร่งครัด
๒. ชือ่อเรือ่ ง ไม่ตรงกับจุดประสงคค์ หรือยาวเกินนไป ควรสรุปย่อให้กะทัดรัด
๓. เขีขียนไม่ตรงประะเด็นหรือวกววน ควรเรียบเรีรียงความคิด หรื
ห อเขียนประะเด็นเป็นข้อๆ ไว้กอ่ น
๔. ด่ววนสรุป โดยข้อ้ มูลหรือเหตุผลไม่เพียงพออ ควรค้นคว้าข้อมูลมายืนยันนให้เชือ่ ถือได้

‐ ๓-

๕. ไมม่อ้างอิงทีม่ า หหรืออ้างอิงไม่คครบถ้วน ควรตรวจสอบให้รรอบคอบ
๖. ไมม่เลือกสรรข้อมมูล เนื้อความยาว ใช้คําฟุม่ เฟือย ควรสรุปปให้กระชับ
๗. ขาาดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เขียนตาม ๆ กันมาโดยไม่แก้ไข ควรคิดใหม่ เขียนใหม่ใหห้เหมาะสม
๘. ปรระโยคยาว ซับซ้
บ อน ใช้คําเชื่ออมมากเกินไป ประโยคยาวเข้ข้าใจยาก ควรตัตัดตอนเป็นปรระโยคสั้นๆ
ที่เข้าใจง่าาย
๙. ใช้
ใ คําว่า จึง แล้ล้ว จึง อีก ในขข้อความใกล้ ๆ กัน ควรตรววจสอบและแกก้ไข
๑๐. ขอบคุณแล้ว ยังลงท้ายว่า จึงเรียนมาเพื่ออทราบ อีก เมืมื่อขอบคุณแล้ล้วควรจบข้อคววามได้
๑๑. ขอแสดงความมนับถือ ยกไปไไว้หน้าต่อไป ต้องยกข้อความมอย่างน้อย ๒ บรรทัดสุดท้าายมาด้วย
๑๒. ใช้ไปยาลน้อยผิด เช่น ใช้้ไปยาลน้อยหหลังชื่อคน การใช้ไปยาลน้อยใช้
อ แทนนามสกุลไม่ได้
ควรใช้ให้้ถูกต้องตามหลลักการ
๑๓. ใในกรณีที่มีขอ้ ความยาว มีหัวข้อมาก ใช้ตัวเลขหั
ว วข้อไม่เเป็นไปตามลําดัดบ ควรวางระะบบให้เป็น
มาตรฐานน
แ
นหนังสือฉบับเเดียวกัน ควรตตรวจสอบอย่างงรอบคอบ
๑๔. การใช้ตัวเลข ใใช้เลขอารบิคและเลขไทยใน
ใ ดควรว่าต้อองมี ๓ ย่อหน้น้าเสมอนั้น
๑๕. เนื้อความน้อย แต่ใช้ย่อหน้าหลายย่อหหน้า โดยเข้าใจผิ
ควรพิจารรณา๑-๓ หรือ ๔ ย่อหน้าตามมควรแก่เนื้อหหา
๑๕. ใใช้คําบางคําผิด เช่น ไป – มมา ต้องใช้ให้ถถููก ให้ถือตัวผู้รรับหนังสือเป็นนสําคัญ
๑๖. พิมพ์ผิด พิมพพ์ตกข้อความ ต้องตรวจสอบบให้รอบคอบออย่างน้อย ๒ รรอบเสมอ
๑๗. สะกดการันต์ผิด ต้องสอบถถามจากผู้รู้หรือตรวจทานกับั พจนานุกรม
อย่างงไรก็ตาม การเขียนหนังสือนนั้นเป็นปัญหาาของหลายหน่น่วยงาน ส่วนหหนึ่งเกิดจากกกระบวนการ
เรียนรู้ที่ไม่เข้าใจการเขีขียนหนังสือทีถ่ถููกต้องของตัวผู้เขียนเอง ซึ่งงถือเป็นปัญหาภายใน กับอีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งเป็นเรื่องขของรูปแบบวิธธการถ้
ี อยคําภาาษาของหนังสือราชการ อันจะต้
น องเรียนรูรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
เขียนหนังงสือราชการสสามารถดําเนินนไปได้อย่างราาบรื่น มีความถูกต้องทั้งรูปแบบและเนืนื้อหาจนเป็นทที่ยอมรับได้
อย่างแท้จจริง

เอกสาารอ้างอิง
ปัญหา ข้อบบกพร่อง และแนวทางแก้ไข ในการเขียนหนังสือราชกาาร รศ.นภาลัลัย สุวรรณธาดดา

