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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มุ่งหมายเพือศึกษาปั ญหาในการเขี ยนหนังสือราชการของเจ้ าหน้ าทีรัฐ ส่วนราชการในเขตกรุ งเทพมหานคร
ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เก็ บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและข้ อมูลภาคสนาม ประชากรเป้าหมายทีใช้ เป็ นแบบเจาะจง คือ ผู้เข้ า
อบรมในหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการทีจัดขึนโดยส่วนราชการระดับกรม ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ได้ แก่ กรมสุขภาพจิต
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานประกันสังคม กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสถาบันพระบรมราชชนก โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นเจ้ าหน้ าทีรัฐ
ตําแหน่งผู้บริ หาร ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ าง จํานวน 90 คน เครื องมือทีใช้ วิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
และแบบบันทึกการสนทนากลุม่ ตรวจสอบข้ อมูลด้ วยเทคนิคสามเส้ า และนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหาการเขียนหนังสือราชการของเจ้ าหน้ าทีรัฐดังกล่าว ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านแบบฟอร์ ม
หนังสือราชการ 2) ด้ านเนือหา 3) ด้ านการใช้ ภาษา และ 4) ด้ านการพิมพ์ โดยศึกษาเฉพาะหนังสือราชการภายนอกและภายใน
เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่า ด้ า นแบบฟอร์ มหนังสือราชการ ส่วนมากปฏิ บัติ ตามระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีทีต้ องแก้ ไขในเรื องระยะหัวกระดาษ การใช้ ตราครุ ฑมาตรฐาน การกันหน้ ากันหลัง และการย่อหน้ า
ส่วนด้ านเนือหา ส่วนมากเนือหาไม่ครบถ้ วน คือ ขาดความเข้ าใจเรื ององค์ประกอบของเนือหา และการใช้ 5W 1H ต่อมาด้ านการ
ใช้ ภาษาพบว่า ส่วนมากใช้ ภาษาทางการ แต่พบความซําซ้ อนในการใช้ คํา ประโยค และข้ อความ มีการใช้ คําย่อ คําฟุ่ มเฟื อย คําวกวน
ขาดการเชือมโยงในเนือความ การเว้ นวรรคตอน การแยกคําในบรรทัดโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้ อง การเขียนสะกดคําผิด และ
ใช้ คําไม่สมําเสมอ ทําให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสือความ และด้ านการพิมพ์ ส่วนมากพิมพ์ได้ ถกู ต้ องตามเกณฑ์ จะมีปัญหา
เฉพาะการพิมพ์กนหลั
ั งตรงกัน การพิมพ์เว้ นระยะบรรทัดไม่ถกู ต้ อง และการขึนหน้ าใหม่
คําสําคัญ: การเขียน หนังสือราชการ ปั ญหา

Abstract
This research aims to study the problems in writing official documents of state officials in government agencies
in Bangkok between 2017-2019 with the use of qualitative research method. The data were collected from documents
1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
*
Corresponding author. E-mail: boboa1974@hotmail.com
Received: June 19, 2020; Revised: September 23, 2020; Accepted: January 13, 2021
1

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 6(1) : 80-91 (2021)

81

and fieldworks. Target population was selected with specific selection, namely the participants in the official documents
writing course organized by the government agencies in the department level, including Department of Mental Health,
Office of the Permanent Secretary-Ministry of Industry, Office of the Administrative Court, Social Security Office, Excise
Department, Department of Disease Control, Industrial Estate Authority of Thailand, Office of the Permanent
Secretary-Ministry of Labor and Praboromarajachanok Institute. The key informants consisted of 90 state officials in
executive, government official, government employee and employee positions. The research instruments were
observations, interviews, and group discussions. Data validation was done with triangular inspection technique,
analyzed according to the research objective, and presented with descriptive research format.
The research results showed that problems in writing official documents of state officials in government
agencies in Bangkok between 2017-2019 by considering only external and internal documents consisted of 4 dimensions:
1) form, 2) content, 3) language, and 4) typing. Dimension 1, form, most of the documents were conducted followed
the rules of the Prime Minister's Office, regarding the Document Works 2526 B.E. and other Amendments that needed
to be adjusted in the letterhead, the use of the Garuda emblem, the front and back margin and paragraph. Dimension
2, content, most of the documents were written incompletely due to the lack of understanding in content composition
and use of 5W 1H. Dimension 3, language, most of the documents were written with the used formal language with
inappropriate words, sentences and messages duplication, incorrect abbreviations and confusing extravagant
words with a lack of connections in content body, the incorrect punctuation and partition of words, spelling mistakes,
and wording inconsistency. Dimension 4, typing, most of the documents were typed correctly according to standard
criteria, however, there were some problems with back margin matching, incorrect spacing and new page beginning.
Keywords: writing, official documents, problems

หน่วยงานอืนใดทีไม่ใช่สว่ นราชการหรื อบุคคลภายนอก
หนังสือราชการถือเป็ นเครื องมือสําคัญในการ มีมาถึงส่วนราชการ เอกสารทีทางราชการจัดทําขึนเพือ
ติ ด ต่ อ สื อสารงานของราชการ ในการปฏิ บัติ ง าน เป็ นหลักฐานในราชการ เอกสารทีทางราชการจัดทํา
หนั ง สื อ ราชการจะถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก ขึ นตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบัง คั บ และข้ อมู ล
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข่าวสารหรื อหนังสือทีได้ รับเข้ าจากระบบสารบรรณ
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2548 (Office of the Civil Service ว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 (Hom-yam,
Commission, 2012) ทีได้ แก้ ไขเพิมเติมระเบียบ ข้ อ 9 & Hom-yam, 2019) ที กํ าหนดเกี ยวกับการรั บรอง
ไว้ ว่า “หนังสือราชการ” คือเอกสารทีเป็ นหลักฐานใน สําเนาหนังสือ ซึ งเจ้ าหน้ าที รั ฐทุกคนต้ อ งถื อ ปฏิ บัติ
ราชการ ได้ แก่ หนังสือทีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ อย่างเคร่งครัด ทังนี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมากว่า 30 ปี
หนังสือทีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืนใดซึงมิใช่ ยัง ไม่เ คยมี ก ารชํ า ระระเบี ย บใหม่ทังฉบับ ยังคงใช้
ส่วนราชการหรื อทีมีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับเดิม มีเพียงการแก้ ไข
บทนํา
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เพิ มเติ มบ้ างเป็ นระยะ ซึงการแจ้ งเวี ยนเอกสารแนว
ปฏิบัติไปยังส่วนราชการต่างๆ อาจจะมีการตกหล่น
ไม่ทวถึ
ั ง ประกอบกับความคุ้นเคยในการปฏิบตั ิงาน
จากรุ่นสูร่ ุ่น จึงอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือน
มีความสับสนในการปฏิบตั ิ ทําให้ รูปแบบในการเขียน
หรื อ พิ ม พ์ ห นัง สื อ ราชการเปลี ยนแปลงไป ทังเรื อง
รูปแบบหรื อแบบฟอร์ มและเนือหาโดยรวม กลายเป็ น
ปั ญหาเป็ นความบกพร่ อ ง ที เกิ ด กั บ งานหนั ง สื อ
ราชการแบบไม่ร้ ูตวั
นอกจากเรื องความเข้ าใจคลาดเคลือนหรื อสับสน
ตามข้ างต้ นแล้ ว สิงทีเป็ นประเด็นสําคัญควบคูก่ บั การ
เขียนหนังสือราชการมาโดยตลอดคือ การใช้ ภาษาไทย
ทีถูกต้ องชัดเจนเพือให้ สามารถสือสารได้ ตรงประเด็น
ทีสุด ซึงเจ้ า หน้ าที รั ฐ ควรถื อปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์
การใช้ ภ าษาไทยของราชบัณ ฑิ ต ยสภาด้ ว ยการให้
ความสําคัญในการยึดถือและตรวจสอบการใช้ ภาษาไทย
จากหน่วยงานสําคัญดังกล่าวนี ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการ
เขียนสะกดคํา การเว้ นวรรคตอน การใช้ คําย่อ การใช้
เครื องหมายวรรคตอน การใช้ คําทับศัพท์ การใช้ ศพั ท์
บัญญัติ เป็ นต้ น ทังนี การศึกษาหลักการใช้ ภาษาไทย
เพือนํามาใช้ ในการเขียนหนังสือราชการจึงถือว่าเป็ น
เรื องทีสําคัญและจํ าเป็ นอย่างยิงทีเจ้ าหน้ าทีรั ฐควร
ตระหนัก และตรวจสอบควบคู่ไ ปกับ ระเบี ย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรี ทีถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดด้ วยเช่นกัน
เพือลดปั ญหาในการสือสาร ส่งผลให้ หนังสือราชการ
มีความถูกต้ อง เกิดการใช้ ภาษาทีสละสลวย สือสาร
ได้ ตรงประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทังยังรักษานําใจ
และสร้ างไมตรี ทีดีตอ่ ผู้รับหนังสือ
ส่วนเรื องการพิ มพ์ หนังสือราชการที ผ่า นมา
จนถึงปั จจุบนั พบว่าเป็ นปั ญหาอยูไ่ ม่น้อย อาจเป็ นเพราะ
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ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 กล่าวถึงเรื องการพิมพ์ไว้ กว้ างๆ ทําให้ อาจ
เกิดการตีความ ไม่ตรงกันในหมู่ผ้ ปู ฏิบตั ิ รวมทังการที
ผู้บัง คับบัญชาแต่ ล ะคนมี แนวทางการสอนงานแก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาตามประสบการณ์ทีแตกต่างกัน จึง
ทํ า ให้ การพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการเกิ ด ความสับ สน
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการตังค่าระยะการพิมพ์
การเว้ น ระยะบรรทัด การจัด หน้ ากระดาษ จํ า นวน
หน้ า ในการพิ ม พ์ รวมถึ ง ปั ญ หาอื นๆ ที เกิ ด ขึ นจาก
ความเข้ าใจคลาดเคลือนในการพิมพ์ ส่งผลให้ หนังสือ
ราชการขาดความถูกต้ อง ไม่เกิ ดความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ไม่สวยงาม และไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
จากเหตุผลทังหมดทีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึ ก ษาปั ญหาในการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการของ
เจ้ า หน้ า ที รั ฐ ส่ว นราชการในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 เพือนําผลทีได้ จากการ
ศึกษาวิจยั มาเป็ นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ
ที ถูก ต้ อ งตามระเบี ย บและหลัก การทางภาษาไทย
อันเป็ นการสร้ างมาตรฐานและประสิทธิ ภาพให้ เกิ ด
กับการสือสารในวงการราชการต่อไป
วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพือศึกษาปั ญหาในการเขียนหนังสือราชการ
ของเจ้ าหน้ าทีรัฐ ส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครังนี ผู้วิจยั กําหนดขอบเขต
ในการวิจยั ดังต่อไปนี
1) ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาการวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยได้ ศึกษาจาก
ตัวอย่างหนังสือราชการฉบับจริ งของประชากรเป้าหมาย
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ในส่วนราชการ 9 แห่ง ครอบคลุมใน 4 ด้ านคือ 1)
ด้ านแบบฟอร์ มหนังสือราชการ 2) ด้ านเนือหา 3)
ด้ า นการใช้ ภาษา และ 4) ด้ า นการพิ มพ์ โดยเลือ ก
ศึก ษาเฉพาะหนัง สือ ราชการภายนอกและหนัง สื อ
ราชการภายในเป็ นหลัก จํานวนทังสิน 90 ฉบับ
2) ด้ านวิธีวิจยั
การวิจัยในครั งนี ใช้ วิธีก ารวิจัยเชิ ง คุณภาพ
(qualitative research) โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากเอกสาร (document) เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
ภาคสนาม (field study) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต
และการสนทนากลุม่ (focused group) วิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพเชิงเนือหา (content analysis) นําข้ อมูลมา
วิ เ คราะห์ แ ละเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยวิ ธี
นําเสนอแบบพรรณนา
3) ระยะเวลาการวิจยั
ระยะเวลาทีผู้วิจยั ใช้ ในการวิจยั ในครังนี ผู้วิจยั
ได้ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย โดยเริ ม
ตังแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2562
4) ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้ าหมายที ผู้ วิ จั ย ใช้ ในการวิ จั ย
ในครั งนี ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก โดยใช้ วิ ธี
เลือกแบบเจาะจง ได้ แก่ ผู้เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร
การเขี ย นหนัง สื อ ราชการที จัด ขึนโดยส่ว นราชการ
ระดับกรม ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 จํานวน 9 ส่วน
ราชการ ได้ แก่ กรมสุขภาพจิต สํานักงานปลัดกระทรวง
อุต สาหกรรม สํ า นัก งานศาลปกครอง สํ า นัก งาน
ประกั น สัง คม กรมสรรพสามิ ต กรมควบคุ ม โรค
การนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และสถาบันพระบรมราชชนก
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ซึงเป็ นเจ้ าหน้ าทีของรัฐในตําแหน่งผู้บริ หาร ข้ าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้ าง คละกัน
5) ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในการวิจัยนี ผู้วิจัยใช้ วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้เข้ ารั บ
การอบรมจากทุกส่วนราชการทีเป็ นเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
ในตําแหน่งผู้บริ หาร ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ าง
คละกันจํานวนทังสิน 90 คน โดยแบ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
3 กลุม่ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี
กลุม่ ที 1 กลุม่ ผู้ร้ ู (key informants) คือ วิทยากร
และเจ้ าหน้ าทีรัฐทีเป็ นกลุม่ ผู้บริ หารหน่วยงาน ได้ แก่
เลขานุก ารกรม ผู้อํา นวยการกอง และหัว หน้ าฝ่ าย
อํานวยการ/ฝ่ ายธุรการ หัวหน้ ากลุม่ งานหรื อเทียบเท่า
รวมทังสิน 20 คน โดยใช้ การเก็ บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์
และสนทนากลุม่
กลุม่ ที 2 กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ (casual informants) คือ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐซึงเป็ นข้ าราชการในระดับปฏิบตั ิการ/
ปฏิบตั ิงาน จํานวน 15 คน ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน
จํานวน 15 คน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 คน
พนักงานราชการ จํานวน 10 คน และลูกจ้ าง จํานวน
10 คน รวมทังสิน 60 คน ด้ วยการเก็ บข้ อมูลโดยใช้
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบ
บันทึกการสนทนากลุม่
กลุ่ ม ที 3 กลุ่ ม ผู้ เกี ยวข้ องทั วไป (general
informants) คื อ กลุ่ ม ของผู้ รั บ หนั ง สื อ ราชการ
ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที ธุ รการ เจ้ าหน้ าที บริ หารงานทัวไป
รวมทังสิน 10 คน ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์
โดยคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ วยการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบบังเอิญ
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วิธีการศึกษา
การวิ จัยในครั งนี ผู้วิ จัยได้ กํ าหนดวิ ธี ใ นการ
ดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
1. เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล
ใ น การวิ จั ย ได้ แก่ แบบสั ม ภาษณ์ (interview)
แบบสังเกต (observation) และแบบบันทึกในการ
สนทนากลุม่ (focused group guideline)
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั เก็บรวบรวม
ข้ อมู ล โดยยึ ด หลั ก ข้ อมู ล ที มี ล ั ก ษณะสอดคล้ อง
กับ ความมุ่ง หมายของการวิ จัย ได้ แ ก่ 1) การเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารประเภทหนังสือ
ตํ า รา งานวิ จัย อิ น เทอร์ เ น็ ต และตัว อย่า งหนัง สื อ
ราชการฉบับ จริ ง ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ ฉพาะหนัง สือ
ราชการภายนอกและหนังสือราชการภายในเป็ นหลัก
ครอบคลุมทัง 4 ด้ าน คือ (1) ด้ านแบบฟอร์ มหนังสือ
ราชการ (2) ด้ านเนือหา (3) ด้ านการใช้ ภาษา และ
(4) ด้ านการพิมพ์ 2) การเก็ บ ข้ อมูลจากภาคสนาม
เป็ นข้ อมู ล ที เก็ บ รวมรวมได้ จากพื นที ที ศึ ก ษา
โดยการสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (non-participant
observation) การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (participant
observation) การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (formal
interview) กระทําโดยการสอบถามจากผู้ให้ ข้อมูล
หลักใน 4 ประเด็นหลักตามทีกล่าวข้ างต้ น และการ
สนทนากลุม่ (focused group) โดยผู้วิจยั ดําเนินการ
เก็ บรวบ รวมข้ อมู ล จากแบ บเก็ บข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ด้ วยตนเองทุกครัง
3. การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการนําข้ อมูลทังทีเก็บรวมรวมได้ จากเอกสารและ
ข้ อ มูล ภาคสนามที รวบรวมได้ จ ากการสัง เกต การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความ

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 6(1) : 80-91 (2564)

ถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ ซึงในการตรวจสอบความถูก ต้ อ ง
ของข้ อมูลผู้วิจัยใช้ วิธีตรวจสอบความน่าเชือถือของ
ข้ อมูลด้ วยวิธี investigator triangulation และใช้
วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (methodological
triangulation) คือ การแสวงหาความเชื อถื อ ได้
ของข้ อมู ล ด้ วยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล ที แตกต่ า งกั น
(Chanthavanich, 2016) ได้ แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้ า
ด้ านข้ อมูล (data triangulation) 2) การตรวจสอบ
สามเส้ าด้ านผู้วิจัย (investigator triangulation) 3)
การตรวจสอบสามเส้ าด้ านทฤษฎี (theory triangulation)
และ 4) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล
(methodological triangulation)
4. การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
ผู้ วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามความ
มุ่งหมายของการวิจัย โดยผู้วิจัยเริ มจากการเตรี ยม
เนื อหาให้ ครบตามความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย
วางเค้ าโครงของการเขียนรายงาน แล้ วจึงลงมือเขียน
แบบพรรณนา โดยเน้ นทีความถูกต้ องรัดกุม ชัดเจน
มีความต่อเนืองและเชือมโยงกัน
ผลการศึกษา
การวิจัยในครังนี ผู้วิจัยได้ ศึกษาด้ วยการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร ตัว อย่ า งของหนัง สื อ
ราชการภายนอกและภายใน พร้ อมทังการเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม ทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาต่า งๆ ในการเขี ย น
หนังสือราชการของเจ้ าหน้ าทีรัฐ ส่วนราชการในเขต
กรุ งเทพมหานคร ระหว่า งปี พ.ศ. 2560-2562 ตาม
ขอบเขตทีกํ าหนดไว้ ทังนี ผู้วิจัยได้ นํ าเสนอผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
สรุปโดยแบ่งออกเป็ นด้ านๆ ดังต่อไปนี

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 6(1) : 80-91 (2021)

1. ด้ านแบบฟอร์ มของหนังสือราชการ
จากผลการวิจัยพบว่า เจ้ าหน้ าทีรัฐส่วนมาก
(ร้ อยละ 82) ปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ ไขเพิมเติม
ฉบั บอื นๆ ส่ ว นแบบฟอร์ มที เจ้ าหน้ าที รั ฐ ปฏิ บัติ ไ ม่
ถูกต้ องพบเพียง ร้ อยละ 18 มีรายละเอียด ดังนี
1) การเว้ นระยะของหัวกระดาษ พบว่าไม่ได้
ระยะที ถู ก ต้ องควรพิ ม พ์ บ รรทั ด แรกให้ ห่ า งจาก
ขอบกระดาษด้ านบน 4.00-4.50 เซนติเมตร
2) การใช้ ตราครุ ฑ พบว่ามีขนาดไม่มาตรฐาน
ตามทีระเบียบกํ าหนด กล่าวคือมีการยืดและขยาย
ครุ ฑไปตามพืนทีการพิมพ์ ซึงทีถูกต้ องใช้ ครุ ฑขนาด
3 เซนติเมตร ในหนังสือราชการภายนอก และครุ ฑ
ขนาด 1.50 เซนติเมตร ในหนังสือราชการภายใน
3) การย่อหน้ า พบว่ามีการย่อหน้ าทีกําหนด
เองตามความเหมาะสม อยูร่ ะหว่าง 1.5-2 เซนติเมตร
ซึ งการย่ อ หน้ าที ถู ก ต้ องควรต้ องย่ อ หน้ า 2.50
เซนติเมตร หรื อ 20 จังหวะเคาะ
4) การพิ ม พ์ กันหน้ า กันหลัง พบว่า กันหน้ า
และหลังไม่เป็ นไปตามทีกําหนด มีทงการกั
ั
นน้ อยกว่า
ที กํ า หนด ที ถูก ต้ อ งควรต้ อ งกันหน้ า 3 เซนติ เ มตร
และกันหลัง 2 เซนติเมตร
2. ด้ านเนือหา
จากผลการวิจัยพบว่าเจ้ าหน้ าทีรั ฐส่วนมาก
(ร้ อยละ 79) เขียนเนือหาไม่ครบถ้ วนตามองค์ประกอบ
และโครงสร้ างของหนังสือราชการ ขาดความเข้ าใจ
เรื ององค์ประกอบของเนือหา ซึงจะต้ องมีอย่างน้ อย
2 ส่วน คือ ภาคเหตุและภาคความประสงค์ โดยพบว่า
การใช้ 5W 1H มักไม่ปรากฏเป็ นหลักสําคัญในการ
เขี ย นย่อ หน้ า ภาคเหตุ มี ก ารเขี ย นเนื อหาเป็ นแบบ
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รวมๆ เพียงย่อหน้ าเดียว ไม่แบ่งส่วนให้ ชดั เจน จึงทํา
ให้ เ นื อหาเกิ ด ความซํ าซ้ อ น มี ก ารเขี ย นเนื อหาซํ า
เขียนไม่ตรงประเด็นในการสือสาร และยังขาดความ
เชือมโยงในแต่ละย่อหน้ า ทําให้ เนือหาขาดเอกภาพ
3. ด้ านการใช้ ภาษา
จากผลการวิจัย พบว่าเจ้ าหน้ าที รั ฐ ใช้ ภ าษา
แบบเป็ นทางการ (formal language) เป็ นส่วนมาก
(ร้ อยละ 82) และพบว่า ส่วนน้ อย (ร้ อยละ 18) มีปัญหา
ในด้ านการใช้ ภาษา รายละเอียดดังนี
1) มีการใช้ ภาษาพูด และภาษาทีใช้ ในการ
สนทนา เช่น ไหม ก็ เลย โดน ทางนัน ไม่เคยได้ รับ ฯลฯ
2) มีการใช้ ภาษาแบบข่าวในการเขียนหนังสือ
เช่น ตกประเด็น เร่งร้ อน งง ร้ อง เร่งแก้ ฯลฯ
3) มีความซําซ้ อนในการใช้ คําและข้ อความ
เช่น การใช้ คําเชือมซํา (และ ซึง โดย ทังนี เพราะฉะนัน)
ข้ อความซํา อาทิ ดังกล่าว ข้ างต้ น ฯลฯ
4) มีการใช้ คําย่อโดยที ไม่เป็ นทีเข้ าใจตรงกัน
ซึ งพบบ่ อยในเนื อหา เช่ น ผอ. (ผู้ อํ านวยการ) จนท.
(เจ้ าหน้ าที ) สนง. (สํา นัก งาน) หน. (หัว หน้ า) คชจ.
(ค่าใช้ จ่าย) กจ. (กองการเจ้ าหน้ าที) รร. (โรงเรี ยน) ชม.
(ชัวโมง) ฯลฯ
5) มี ก ารใช้ คํ า ฟุ่ มเฟื อย เช่ น มี ก าร ในการ
ในการนี ดําเนินการ ทาง ฯลฯ
6) มี ก ารใช้ คํ า วกวน ทํ า ให้ อ่ า นแล้ ว ความ
ไม่คืบไปข้ างหน้ า อาทิ หน่วยงานเห็นว่า สิงทีหน่วยงาน
พิ จ ารณานี จะส่ง ผลให้ เ กิ ด แนวทางในการทํ า งาน
ทีพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นผลดีในการทํางาน
7) ขาดการเชื อมโยงในเนื อความ ได้ แก่
ชือเรื องต้ องสัมพันธ์กบั เนือความในภาคความประสงค์
และสิงทีส่ง-มาด้ วยต้ องเขียนเชือมโยงในเนือความ
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8) การเว้ นวรรคตอนพบว่า ไม่เว้ นวรรคตามที
ราชบั ณ ฑิ ต ยสภากํ า หนด คื อ การเว้ นวรรคเล็ ก
(เว้ น 1 จังหวะเคาะ) และวรรคใหญ่ (เว้ น 2 จังหวะเคาะ)
โดยพบการเว้ นวรรคตังแต่ 1-9 ตัวอักษรในบรรทัด
เดียวกันซึงไม่ถกู ต้ อง
9) มี ก ารแยกคํ า ในบรรทัด โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง
ความถูกต้ อง อาทิ แยกชือกับนามสกุล แยกวันเดือน
ปี ออกจากกัน แยกคํ า กลุ่ม คํ า และประโยค เช่ น
สัง-คม วิชา-การ ดัง-นี กรมการ-แพทย์ สํานัก-งาน
โครงการฝึ กอบรมการ-เขี ย นรายงานการประชุ ม
สิงที ส่ง มา-ด้ ว ย รายละเอี ย ดดัง ต่อ -ไปนี ขอความ
อนุเ คราะห์ ใ ห้ ผ้ ูอํ า นวย-การกองบริ ห ารงานบุค คล
ดําเนินการในส่วนทีเกียวข้ องต่อไป เป็ นต้ น
10) มีการเขียนสะกดคําผิด ทีพบบ่อยมาก
อาทิ จํานงค์ (จํานง) อานิสงค์ (อานิสงส์) ลายเซ็นต์
(ลายเซ็น) ปราณีต (ประณีต) อีเมล์ (อีเมล)
11) มีการใช้ เครื องหมายไปยาลน้ อย (ฯ) โดย
ไม่จําเป็ น ทังทีสามารถใช้ คําเต็มได้ อาทิ กรมฯ กระทรวงฯ
สํานักงานฯ โครงการฯ การสัมมนาฯ ดําเนินการฯ
12) มีการใช้ คําทีไม่สมําเสมอกันตลอดเรื องทําให้
การสือความไขว้ เขวได้ อาทิ เชิญ-เรี ยนเชิญ-ขอเรี ยนเชิญ
ประชุม-สัมมนา-ฝึ กอบรม อนุมตั ิ-อนุญาต-อนุเคราะห์
4. ด้ านการพิมพ์
จากผลการวิจัยพบว่า เจ้ าหน้ าทีรัฐส่วนมาก
(ร้ อยละ 82) พิมพ์ได้ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ โดยพบ
ปั ญหาด้ านการพิมพ์ ร้ อยละ 18 ได้ แก่ การกันหลังตรงกัน
ทีได้ รับการสังการมาจากผู้บงั คับบัญชา ทําให้ เกิดการ
ฉีกคําและเกิดช่องว่างจํานวนมากทีไม่ใช่การเว้ นวรรค
มีการพิมพ์เว้ นระยะบรรทัดไม่ถูกต้ องตามรู ปแบบที
กําหนด (...Enter+before...pt.) ส่วนเรื องการพิมพ์ขนึ
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หน้ าใหม่พบว่า ไม่มีการพิมพ์ข้อความในหน้ าต่อไปไว้
ท้ ายหน้ าแรกและใช้ รูปแบบการพิมพ์ผิด ดังตัวอย่าง /
เป็ นไปตามบท... (2)เป็ นไปตามบท... (2)/เป็ นไปตาม
บท... ซึงที ถูก มี วิ ธีเ ขี ย นได้ รู ป แบบเดี ยวเท่านัน คื อ
“เป็ นไปตามบท...” และพบการไม่พิมพ์เลขหน้ าตังแต่
หน้ าที 2 เป็ นต้ นไปไว้ ทีกึงกลางหน้ ากระดาษ
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลตาม
วัต ถุป ระสงค์ โดยแบ่ง ออกเป็ นรายด้ า นดัง ต่อ ไปนี
(Table 1)
1. ด้ านแบบฟอร์ มของหนังสือราชการ
จากผลการวิจยั พบว่า มีการปฏิบตั ิตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที แก้ ไขเพิ มเติ มฉบับอื นๆ เป็ นหลัก และจากการที
เจ้ าหน้ าที รั ฐ ปฏิ บัติ จ นเป็ นความเคยชิ น จึ ง ไม่ค่อ ย
ผิดพลาดมากนัก ทังนี เมือพิจารณาถึงการพิมพ์ ระยะ
ของหัวกระดาษ (บรรทัดแรกของหนังสือราชการ) ยังพบ
ข้ อบกพร่องอยู่ คือเว้ นระยะหัวกระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ด้ านบนน้ อยกว่าหรื อมากกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ซึงที
ถูกต้ อง ต้ องพิมพ์บรรทัดแรกให้ หา่ งจากขอบกระดาษ
ด้ านบน 4.00-4.50 เซนติเมตร ทังนี ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึง
Office of the Civil Service Commission (2012) ได้
มี ก ารกํ า หนดส่ว นหัว ของกระดาษไว้ ว่า ให้ หัว ของ
ตราครุฑห่างจากขอบกระดาษด้ านบน 1.50 เซนติเมตร
และผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแล้ วหากตราครุ ฑมี ข นาด
มาตรฐาน 3 เซนติเมตร จะส่งผลให้ บรรทัดแรกของ
หนังสือราชการทังหนังสือภายนอกและภายในจะห่าง
จากขอบกระดาษ ด้ านบน 4.00-4.50 เซนติ เ มตร
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ส่งผลให้ มีขนาดเท่ากันโดยอัตโนมัติ ซึงนับว่าสัมพันธ์
กัน ส่วนการใช้ ต ราครุ ฑขนาดมาตรฐานในหนังสือ
ภายนอกนัน ต้ องใช้ ครุ ฑขนาด 3 เซนติเมตร และใช้
ตราครุ ฑขนาด 1.50 เซนติเมตร ในหนังสือราชการ
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ภายใน ไม่ค วรยืด ขยายครุ ฑ หรื อหดครุ ฑ เพี ยงเพื อ
ต้ อ งการขยายข้ อ ความในหน้ า กระดาษให้ ไ ด้ ร ะยะ
บรรทัด มากที สุด อัน เป็ นการไม่เ หมาะสมอย่า งยิ ง
และไม่เป็ นไปตามทีระเบียบกําหนด

Table 1 Summarizing of the problems in writing official documents of state officials in government
agencies in Bangkok between 2017-2019.
dimensions
1. official document form

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
2. content

2.1
2.2
2.3
2.4

3. language

2.5
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

problems in writing official documents
most of the state officials followed the rules of the Prime Minister's Office, Regarding the Document
Works B.E. 2526 and other Amendments
the distance of the header –the correct first line must be typed 4-4.5 cm away from the top edge of the paper
the size of Garuda emblem-the Garuda emblem was incorrectly extended and expanded according
to the typing area whereas that correct Garuda emblem size must be 3 centimeters in an external
official documents and 1.5 centimeter in an internal official documents
paragraphs- the paragraphs were generally set paragraphs as appropriate, which are between 1.5-2
centimeters. The correct paragraph is 2.5 centimeters or 20 tabs
the front and back margin- both margins were not as specified. The correct front and back margin
must be 4 and 2 centimeter respectively
the completeness of content- the incompleteness of content in accordance with the composition and
structure of official documents was found
the understanding of the composition of the content- the correct composition of the content must
comprises two parts: cause and purpose
the use of 5W1H- it was found that the 5WIH generally did not appear to be the main part for writing
a paragraph
the single content paragraph- The found inappropriate content which was not divided clearly caused
the content to be duplicated and irrelevant in communication
the connections–the lack of connection in each paragraph caused the lack of unity
official language- it was found that the official language was generally used. However, spoken language,
the language used in conversation and the news language were also found in writing official documents
the duplication of words, sentences and messages-there was the duplication of words, sentences
and message such as reuse of conjunctions (and, whereby, therefore) and repetitive message
(mentioned before, as mentioned above and etc.)
the abbreviation- the unknown abbreviations was often found in content such as Dir, OFC, Off, Hd,
CT, PAOOC, sch, hr and more
the roundabout- the repetitive of word causing the confusing in understanding was found
content body connection- it was found that there was no connection of body content in some official
document writing, in practical, the body of the content must be connects namely the title must be related
to the body of content in the purpose and the attachment must be connected in the body of content
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Table 1 Summarizing of the problems in writing official documents of state officials in government
agencies in Bangkok between 2017-2019. (Continue)
dimensions
3. language (continue)

4. typing

problems in writing official documents
3.6 the punctuation- it was found that most of the spaces were not as specified by the Royal Institute,
which states that 2 space for small space and 2 tabs for big space the found spaces of 1-9 characters in
the same line were not correct
3.7 word separation- some words were separated incorrectly in the line without considering the accuracy
3.8 spelling- some words are misspelled such as จํานงค์ for wish, อานิ สงค์ for virtue, ลายเซ็นต์ for signature,
ประณีต for delicate or อีเมล์ for email
3.9 the use of “ฯ” - there were the unnecessary use of ฯ in some words such as กรมฯ (department)
กระทรวงฯ (ministry) สํานักงานฯ (office)
3.10 consistency- the inconstancy words that caused fail in the purpose of communication were found such
as inviting invitations, glad invitations, meetings, seminars, training, permitted, approved or courtesy
4.1 most of the state officials types correctly
4.2 front and back margin-the consistence of front and back margin ordered by the supervisors caused the
word partition and many spaces which were not from spacing
4.3 line spacing- the Incorrect line spacing as specified were found. (...Enter+before...pt.)
4.4 typing on a new page- it was found that no next page was typed at the end of the first page and using a
wrong typing formats such as /according to the chapter ... (2) according to the chapter ... (2) /
according to the chapter... which can be written in one form which is “According to the chapter...”

เมือพิจารณาถึงการย่อหน้ าพบว่า มีการเว้ น
ย่อหน้ าไม่ถึง 2.50 เซนติเมตร หรื อเว้ น 20 จังหวะเคาะ
โดยเจ้ าหน้ าทีของรัฐมักจะย่อหน้ าตามทีกําหนดขึนเอง
ตามความเหมาะสม อยู่ระหว่าง 1.50-2.00 เซนติเมตร
ไม่ ถึ ง 20 จัง หวะเคาะ รวมทังการกันหน้ า กันหลัง
พบว่ากันหน้ าเพียง 2 เซนติเมตร และกันหลัง 1-1.50
เซนติเมตร ไม่เป็ นไปตามทีกําหนด เพราะจะต้ องพิมพ์
กันหน้ า 3 เซนติเมตร และกันหลัง 2 เซนติเมตร นันเอง
2. ด้ านเนือหา
จากผลการวิจัยพบว่า ในเนือหาของหนังสือ
ราชการเมือพิจารณาแล้ วไม่ครบถ้ วนตามองค์ประกอบ
และโครงสร้ างของหนังสือราชการ เจ้ าหน้ าทีรัฐขาด
ความเข้ าใจเรื ององค์ประกอบของเนือหา ซึงองค์ประกอบ
หรื อโครงสร้ างของเนือหาจะต้ องมีอย่างน้ อย 2 ส่วน

คือ ภาคเหตุและภาคความประสงค์ ซึงสอดคล้ องกับ
Suvarnthada (2017) ทีได้ กล่าวเกียวกับส่วนประกอบ
ของเนือหาสรุปได้ วา่ ต้ องมี 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนนํา หรื อ
ภาคเหตุ และส่วนเนือหา หรื อภาคความประสงค์ โดย
อาจมีภาคสรุ ป (ทีมักขึนต้ นด้ วย จึงเรี ยนมาเพือ...)
หรื อไม่ก็ได้ ทังนี พบว่าการใช้ 5W 1H มักไม่ปรากฏ
เป็ นหลัก การที สํา คัญ ในการเขี ย นย่อ หน้ า ภาคเหตุ
โดย Hirunpradit (2013) ได้ กล่าวไว้ ในเรื องนีสรุ ป
ความได้ วา่ การใช้ 5W 1H มีความจําเป็ นในการเขียน
เนือหาภาคเหตุ ทําให้ ทราบถึงทีมาทีไปของหนังสือ
ซึงจากการทดลองเขี ย นเนื อหาภาคเหตุใ นหนัง สือ
ราชการของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก พบว่า การใช้ 5W 1H
ได้ แก่ who (ใคร) what (ทําอะไร) why (ทําทําไม) when
(ทําเมือไร) where (ทําทีไหน) และ how (ทําอย่างไร)
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โดยเขียนเรี ยงไปตามลําดับเข็มนาฬิกา จะทําให้ เขียน
ภาคเหตุได้ ง่ายขึน เนือหาครบถ้ วน ไม่ตกหล่น เป็ นการ
เท้ าความเดิมหรื อทําให้ ทราบทีมา เป็ นการเขียนทีให้
ข้ อมูลทีชัดเจนและตรงประเด็น
อย่างไรก็ดีพบว่า เจ้ าหน้ าทีรัฐมีการเขียนเนือหา
ในหนังสือราชการเป็ นแบบเป็ นย่อหน้ ารวมๆ เพียงย่อ
หน้ าเดียว ไม่แบ่งส่วนให้ ชดั เจนตามทีกล่าวข้ างต้ น จึงอาจ
ทําให้ เนือหาเกิดความซําซ้ อน กล่าวแล้ วกล่าวอีก ไม่ตรง
ตามประเด็นทีต้ องการสือสาร และขาดความเชือมโยง
ในแต่ละย่อหน้ า ทําให้ ขาดเอกภาพไปอย่างน่าเสียดาย
3. ด้ านการใช้ ภาษา
จากผลการวิจยั พบว่า เจ้ าหน้ าทีรัฐส่วนมากจะมี
ความตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ ภาษาแบบ
เป็ นทางการ แต่บางครังเกิดความสับสนระหว่างภาษา
แบบเป็ นทางการกับภาษากึงทางการ หรื อภาษาทีใช้
ในการสนทนา และพบว่า มีสว่ นน้ อยเท่านันทีมีการใช้
ภาษาพูดหรื อภาษาทีใช้ ในการสนทนา รวมถึงภาษา
แบบภาษาข่าว ในการเขียนหนังสือราชการ ทังนี มีการ
ใช้ คํา ประโยค และข้ อความซําซ้ อน เช่น การใช้ คําเชือมซํา
(และ ซึง โดย ทังนี เพราะฉะนัน) ข้ อความซํา อาทิ ดังกล่าว
ข้ างต้ น ฯลฯ มีการใช้ คําย่อทีไม่เป็ นทีเข้ าใจตรงกัน
ซึงพบบ่อยในเนือหา เช่น ผอ. จนท. สนง. หน. คชจ. กจ. รร.
ชม. ฯลฯ มีการใช้ คําฟุ่ มเฟื อย เช่น ทําการ ในการ ในการนี
ดําเนินการ ทาง ฯลฯ มีการใช้ คําวกวน และใช้ ภาษาที
ขาดการเชื อมโยงกันในเนือความ ซึงสอดคล้ องกับ
Thodthankhun (2020) ทีกล่าวไว้ สรุปได้ วา่ การเขียน
เนือความในหนังสือราชการควรเขียนให้ ชือเรื องสัมพันธ์
กับเนือความในภาคความประสงค์ และต้ องเขียนให้
สิงทีส่งมาด้ วยเชือมโยงในเนือความเสมอ เพือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ กนั ในเนือความ อันจะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
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ในการสือสารได้ โดยง่าย อย่างไรก็ดียงั พบอีกว่า เจ้ าหน้ าที
รัฐส่วนใหญ่มีการเขียนไม่เว้ นวรรคตามทีราชบัณฑิตยสภา
กําหนด ซึง Office of the Royal Society (2020) ได้ กําหนด
ให้ เว้ นวรรคเล็ก (เว้ น 1 จังหวะเคาะ) และวรรคใหญ่
(เว้ น 2 จังหวะเคาะ) โดยพบการเว้ นวรรคในบรรทัด
เดี ยวกัน ตังแต่ 1-9 ตัวอักษร ทํ า ให้ เ กิ ด ช่ อ งไฟเป็ น
จํานวนมาก ซึงไม่ถกู ต้ องอย่างยิง ทังนี ยังพบการแยก
คําในบรรทัดและท้ ายบรรทัดโดยไม่คาํ นึงถึงความถูกต้ อง
ในการใช้ ภาษา เช่น สํานัก-งาน กรมการ-แพทย์ โครงการ
ฝึ กอบรมการ-เขียนรายงานการประชุม ฯลฯ นอกจากนี
ยังพบว่ามีการเขียนสะกดคําผิดจํ านวนมาก คําทีพบ
บ่อยมาก คือ จํานงค์ อานิสงค์ ลายเซ็นต์ เอนกประสงค์
ปราณี ต เครื องสําอางค์ อี เมล์ และคํ าทับศัพท์ ต่างๆ
และยังใช้ เครื องหมายไปยาลน้ อย (ฯ) เกินความจําเป็ น
อาทิ กรมฯ กระทรวงฯ สํานักงานฯ โครงการฯ การสัมมนาฯ
ซึงเป็ นการสือความหมายทีไม่ชดั เจน กับทังยังพบว่า
มีการใช้ คําทีไม่สมําเสมอกันในเนือความ ทําให้ ผ้ ูรับ
เกิดความเข้ าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการสือความและอาจเกิ ด การเข้ า ใจผิ ด ได้ อาทิ
เชิ ญ-เรี ยนเชิ ญ-ขอเรี ยนเชิญ ประชุม-สัมมนา-ฝึ กอบรม
อนุมตั ิ-อนุญาต-อนุเคราะห์ ทังหมดทีกล่าวนีมีความถี
อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้ านการพิมพ์
จากผลการวิจัยพบว่า เจ้ าหน้ าทีรัฐส่วนมาก
มักจะพิมพ์หนังสือราชการได้ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
แต่จะมีปัญ หามากทีสุดในเรื องการพิมพ์ โดยตังกัน
หลังตรงกัน ที เจ้ า หน้ า ที รั ฐ ได้ รั บ การสังการมาจาก
ผู้บงั คับบัญชา ทําให้ เกิดการ ฉีกคําและเกิดช่องว่าง
จํานวนมากทีไม่ใช่การเว้ นวรรค ส่งผลให้ มีปัญหาใน
การสือความหมาย ทังนี จากการทีผู้วิจยั เก็บรวบรวม
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ข้ อมูล พบการพิมพ์เว้ นระยะบรรทัดทีไม่ถูกต้ องตาม
รู ปแบบทีกําหนดไว้ (...Enter+before...pt.) อีกทังยังพบ
ความพยายามในการพิมพ์โดยให้ หนังสือราชการจบภายใน
หน้ าเดียว (one page) ด้ วยการขยับระยะบรรทัดให้ สงู ขึน
มากและตําลงมาก หรื อขยับออกไปทางซ้ ายหรื อทางขวา
มากกว่าเกณฑ์ทีกํ าหนดไว้ โดยไม่คํานึงถึงข้ อกําหนด
เรื องการกันหน้ าซ้ ายขวาบนล่าง ทังทีเป็ นทีเข้ าใจกัน
โดยทัวไปว่าหนังสือราชการสามารถพิมพ์หลายหน้ า
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อ งพยายามฝื นพิมพ์ ให้ จบภายใน
หน้ าเดียว สามารถขึนหน้ าใหม่ได้ ตามวิธีการ ทังนี เมือ
พิจารณาถึงวิธีการพิมพ์ขึนหน้ าใหม่ของเจ้ าหน้ าทีรัฐ
พบว่า ไม่มีการพิมพ์ข้อความแรกของหน้ าต่อไปไว้ ที
ท้ ายหน้ า แรกของหนังสือนัน และถึ งแม้ ว่า จะมี การ
พิมพ์ข้อความแรกในหน้ าต่อไปไว้ ท้ายหน้ าแรกแล้ ว
แต่ก็ ยัง ใช้ รูปแบบการพิม พ์ ผิ ด ดังตัวอย่า ง /เป็ นไป
ตามบท... หรื อ (2) เป็ นไปตามบท... หรื อ (2) /เป็ นไป
ตามบท... ซึง Suvarnthada (2017) กล่าวถึงการพิมพ์
หน้ าต่อไว้ อย่างสอดคล้ องกัน โดยทีสามารถเขียนได้
รูปแบบเดียวเท่านัน คือ “เป็ นไปตามบท...” นันเอง
ในเรื องการพิมพ์ยงั มีปัญหาทีพบเล็กน้ อย เช่น
การใช้ ตวั หนังสือผิดขนาด (เล็กหรื อใหญ่กว่าขนาด 16)
ไม่พิม พ์ เลขหน้ า กึงกลางหน้ ากระดาษตังแต่หน้ า ที
2 เป็ นต้ น ไป สับ สนเรื องการพิ ม พ์ เ ลขไทยและเลข
อารบิก เป็ นต้ น
สรุ ป
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
ข้ างต้ น ทํ า ให้ เห็ น ถึ ง ปั ญหาในการเขี ย นหนั ง สื อ
ราชการของเจ้ าหน้ าทีรัฐทัง 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านแบบฟอร์ ม
หนังสือราชการ 2) ด้ านเนือหา 3) ด้ านการใช้ ภาษา และ
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4) ด้ านการพิมพ์ ทังนี หากเจ้ าหน้ าทีรัฐมีความตระหนัก
และพยายามปฏิ บัติง านหนัง สือราชการให้ ถูก ต้ อ ง
ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที เกี ยวข้ อง
และเคร่งครัดในเรื องหลักเกณฑ์การใช้ ภาษาไทยแล้ ว
จะส่ง ผลให้ หนังสือราชการมีคุณภาพ ใช้ สือสารได้
อย่า งถูก ต้ อ ง ชัด เจน และตรงประเด็ น สร้ างความ
สง่ า งามให้ กับ องค์ ก ร ส่ง ผลให้ ปั ญ หาในการเขี ย น
หนังสือราชการทัง 4 ด้ านลดน้ อยลงในทีสุด
ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัย
ต่อไป ดังนี
1) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ เรื องการใช้ ภาษาไทยที ปรากฏใน
หนังสือราชการโดยเฉพาะ
2) ควรมีการศึกษาการเขียนหนังสือราชการ
ในมิติอืนๆ อาทิ รู ปแบบในการพิมพ์หนังสือราชการที
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การใช้ ภาษามาตรฐาน โครงสร้ าง
ของหนังสือราชการทีส่งผลสัมฤทธิ‡ในการสือความ
3) ควรมีการศึกษารู ปแบบหรื อแนวทางการ
เขี ย นหนัง สื อ ราชการที เหมาะสมกั บ สภาพการณ์
ในการบริ หารราชการในบริ บทปั จจุบนั
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