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การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ 
การเขยีน : ความหมาย    

 การเขียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  “สื่อความหมาย”  ซึ่งเปนการแสดงความรูความคิด   ความรูสึก  

หรือขอมูล   ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อถายทอดไปยังผูอานซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 

 วัตถุประสงค เพื่อใหผูอานไดเขาใจในสาระหรือวัตถุประสงคของการเขียนนั้น 

การสื่อความหมาย 

 คือ  การสงผานขอมูล  ขาวสาร  ทัศนคติ  ความคดิ  ความเห็น  ความรูสึก  หรือแมกระทั่งอารมณจากผู

สงไปยังผูรับ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน   การสื่อความหมายจึงมีองคประกอบ  4  สวน  

ไดแก  ผูสง  ผูรับ  สื่อ  สาร (ขอมูล  ขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  ความคิด  ความเห็น  และขอเสนอแนะ)   

การรับสาร 

 การรับสาร คือ  การฝกอาน  ฝกฟง  รวมทั้งการที่จะตองพยายามจับประเด็นหรือจับความหมายที่แทจริง

ของการสื่อแตละครั้งแตละเรื่องใหได 

 การอาน  ตองอานเร็ว  จับใจความสําคัญหรือแกน (Theme) ของเรื่องใหได 

 การฟง  คือ  การติดตามโดยเทาทันและทําความเขาใจพรอมกันไปดวย 

 การฟงที่ดีจะทําใหเกิดความคิดตามไปและสามารถมีความเห็นในเรื่องนั้น ๆ ได 

การสื่อสาร 

 การสื่อสาร  คือ  การพูด  การเขียน  การสื่อความหมายดวยภาพ  ดวยสัญลักษณ ดวยภาษากาย 

การพูด 

 ตองพูดใหชัดเจน  นําเสนอเรื่องที่ตองการถายทอดอยางมีลําดับ  ตอเนื่อง  กระชับ  และมบีทสรุป  เพื่อให

ผูฟงสามารถเขาใจไดตามที่ผูสั่งตองการ 

 การพูดที่ดีนั้นตองมีการฝกซอม  ตองหัดอานออกเสีย  ฝกเวนชวงหายใจ 

การเขยีน 

 การเขียนเปนการสื่อความที่สําคัญที่จะถายทอดขอมูลขาวสาร  ความรูสึกนึกคิด  หรือความคิดเห็น

ออกไปยังผูอานเปนลายลักษณอักษร 

 การเขียนเพื่อสื่อความนั้นจะมีขอดีและมีขอจํากัดอยูในตัวของตังเอง 

ขอดีของการเขียน 

 - เปนหลักฐานถาวร  อางอิงได  ยืนยันได  ตรวจสอบได 

 - ครอบคลุมไดทั่วถึง  สื่อไดในระยะไกล 

 - เขียนแลว  สาระสําคัญที่เขียนไมเปลี่ยนแปลง 



 - หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองก็สามารถแกไขเพิ่มเติมได 

 - ไดเนื้อหาสาระตามที่ตองการ (หากผูเขียนมีความสามารถในการเขียน) 

ขอจํากัดของการเขียน 

 - ไมสามารถสงผลสะทอนกลับไดทันทวงที 

 - อาจตีความไดเปนหลายแง 

 - ตนทุนสูง 

 - อาจไมสามารถสื่อความไดทั้งหมด  ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเขียนแตละคน 

 - แกไขไมไดทันทีเมื่อสงออกไปแลว 

 - ใชไดกับบุคคลเพียงบางกลุม 

การลบขอจํากัดของการสื่อความดวยการเขียน 

 ขอจํากัดประการสําคัญยิ่งของการสื่อความดวยการเขียนก็คือ  การที่เขียนแลวทําใหเขาใจเบี่ยงเบนเปน

อยางอ่ืน  มีการตีความคลาดเคลื่อนหรือเขาใจไมตรงกัน 

 ผูเขียนจึงตองพยามลบขอจํากัดในเรื่องที่อาจจะเขาใจเบี่ยงเบนไมตรงกันนี้   โดยการเขียนหนังสืออยาง

เขาถึงปรัชญาพื้นฐานของการเขียน 

ปรัชญาพื้นฐานของการเขียน 

 - การเขียนเปนการสื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเปนลายลักษณอักษร  เปนสื่อของความตองการและ

เปนตัวแทนของการติดตอ  จึงตองเขียนโดยคํานึงถึงการเขียนให 

 - เขาใจความหมาย 

 - บรรลุวัตถุประสงค 

 - เขียนในเชิงบวก 

เขียนใหเขาใจความหมาย 

 - ใชภาษาที่สื่อความหมาย 

 - เขียนแลวสบทานโดยการประเมินวาผูรับจะเขาใจในสิ่งที่ตนเองเขียนไดอยางถูกตองเพียงใด หรือไม 

 - รูเปาหมายในการเขียนอยูตลอดเวลา 

เขียนใหบรรลุจุดประสงค 

 เพื่อทราบ  ก็ตองแจงใหชัดเจน ไมใหเกิดประเด็นอันจะทําใหไมทราบโดยถองแทขึ้นมา 

 เขียนตอบคําถาม  ก็ตองตอบใหครบถวนทุกประเด็นที่มีผูถาม   

 อางอิงขอเท็จจริง กฎหมาย มติ ทางปฏิบัติ   

 สวนที่เปนความคิดเห็นตองแสดงใหชัดเจนอยาปนกัน 

 เขียน ขอความรวมมอื ตองใชภาษาที่สุภาพนอบนอม รูขอบคุณ 

 เขียน ขอความชวยเหลือ ขอความอนุเคราะหก็ตองยกยอง  โนมนาว ใชภาษาในลักษณะรองขอขอบคุณ 

 เขียน เพื่อขอใหพิจารณา  ก็ตองมีขอเท็จจริงครบถวนนําเสเนอประเด็นใหชัดเจน   มีกี่ประเด็นก็ตองแยก

ออกมาใหเห็นชัด 

 เขียน เพื่อขออนุญาตหรือขออนุมัติ  ตองชี้แจงเหตุผล  ความจําเปน  ใหขอมูลประกอบพิจารณาอยาง

ครบถวน  เสนอผลที่คาดวาจะไดรับ  ตนทุนคาใชจาย   เพื่อผูมีอํานาจพิจารณาจะไดตัดสินหรือวินิจฉัยได

โดยงาย 



การเขยีนในเชิงบวก 

 การเขียนเปนสื่อหรือเปนตัวแทนในการติดตอระหวางผูสื่อกับผูรับการสื่อ การเขียนเปนเครื่องหมายที่บง

บอกถึงตัวตน ทวงที พื้นเพ รสนิยม ภูมิหลัง  ภูมิปญญาของผูเขียน 

 จึงตองเขียนเพื่อแสดงความเปนผูเขียนไมใชอารมณ ไมมีอคติ เพื่อสรางความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นแกผูอาน 

ซึ่งในบางกรณี ผูเขียนอาจจะไมไดลวงรูหรือคาดคิดวาผูอานนั้นจะเปนกลุมเปาหมายดวย 

 (กรณีเชนที่วานั้น อาจเกิดขึ้นจากผลของกฎหมายบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2539) 

แนวคิดเบื้องตนในการเขียน 

 1. ตองรูกลุมเปาหมาย 

  - เขียนใหใครอาน 

  - ตองรูเขารูเรา 

  - ตองรูวาเขียนเรื่องอะไร 

  - กําหนดแผนวาเขียนอยางไร 

 2. ตองวางแผนในการเขียน 

  - คิด เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะการเขียนผลผลิต (Output) ของการคิดอยางแทจริง 

     ความคิดดี ภาษาหนังสือที่เขียนออกมาจะดี 

     ความคิดวกวนสับสนไมลงตัว ภาษาที่เขียน ออกมาก็จะมีลักษณะเชนนั้น 

  - หาขอมูล การเขียนหนังสือทุกประเภทตองมีขอมูลสําหรับจะใชในการเขียน 

  ไมมขีอมูล งานเขียนจะไมมีน้ําหนัก ไมมีความหมาย และไมนาเชื่อถือ  

  ตองคดิศึกษาและหาขอมูลจากแหลงขอมูล ที่เชื่อถือได 

  - กําหนดเคาโครง จัดลําดับ 

  การเขียนหนังสือที่ดี มีองคประกอบของการเขียน  3  สวน 

  1.  บทกลาวนํา 

  2.  เนื้อหา 

  3.  บทสรุป 

 เมื่อเขียนหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสร็จแลวจึงควรสอบทานดูดวยวาเขียนนั้นมีองคประกอบครบถวน

สมบรูณทั้ง 3 สวน  แลวหรือไม 

 3. ลงมือเขียน 

  - เขียนรางแรก 

  - ตรวจราง แกไข 

  - ลงมอืเขียนรางตอไปจนถึงรางสุดทาย 

  - ยอนกลับไปอานทานอานทวนอีกครั้งหนึ่งจนมั่นใจ 



หลักการเขยีนหนังสือที่ดี  

 - ขึ้นอยูกับผูเขียนหรือผูสอนแตละคน วามีหลักประการใด แตหลักที่ไดถือปฏิบัติกันมา คือ หลัก 5C 

ไดแก  Correct (ถูกตอง)  Clear (ชัดเจน)  Confirm (รัดกุม)  Concise (กะทัดรัด)  Convince (โนมนาว) 

 Correct (ถูกตอง)  ความถูกตองในการเขียนนั้นพิจารณาไดจากการ   

  “ถูกรูปแบบ   ถูกเนื้อหา   ถูกหลักภาษา  และ   ถูกความนิยม” 

 Clear (ชัดเจน) 

 ความชัดเจนในการเขียนพิจารณาจากการเขียนใหเขาใจงาย  พิจารณางาย      รับรูงาย  อานแลวไมมีขอ

สงสัย   

  “ชัดเจนในเนื้อความ  ชัดเจนในจุดประสงค  กระจาง  กระจางตา  กระจางใจ” 

 Confirm (รัดกุม)  

 คือ  การเขียนดวยความม่ันใจ  ไมเขียนเพื่อใหเกิดการตีความเปนหลายแงหลายมุม  

  “ตองไมมีชองโหว  ตองสามารถยนืยันในสิ่งที่เขียนได  ไมยืนยันในสิ่งที่ไมแนใจ” 

 Concise (กะทัดรัด) 

 การสื่อความดวยการเขียนตองการเนื้อหาสาระและความชัดเจนในการสื่อ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การเขียน ไมตองการขอความที่ฟุมเฟอย ไมจําเปน  

 หลักของการสื่อความดวยการเขียนที่ดีคือเขียนหนังสือดวยความสั้น  กระชับ       ไมวกวนซ้ําซาก  ไมใช

ถอยคําซ้ํากันในที่ซ้ํากัน 

 Convince (โนมนาว)   

 คือ  การเขียนหนังสือแบบที่มีที่มาที่ไป  มีเหตุมีผล  มีจิตวิทยาในการเขียน          มีถอยคําภาษาที่ดี  มี

ความจริงใจในการเขียนหรือในการโนมนาว 

 ** พยายามอยาทําใหผูอานรูสึกวาเขียนหนังสือแบบเกินจริงเพราะจะมีลักษณะเปนการไมจริงใจ 

 การใช “ตัวชวย” ในการเขียน 

 การเขียนเปนการสื่อความ  เปนการถายทอดขอมูล  ขาวสาร  ความรูสึก  ความคิด  ความเห็น  จาก

ผูเขียนไปยังผูอาน  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  ในบางกรณี ผูเขียนหรือผูสื่อจึงอาจใชตัว

ชวยเหลือใหการเขียนนั้นมีความงายตอการทําความเขาใจได “ตัวชวย” ที่วานั้นไดแก  ตาราง  กราฟ  

แผนภูมิ  วงกลม  ภาพ   แผนที่ 

 การใชตัวชวยจะทําใหการเขียนรายงานนาดู  นาสนใจ  เห็นภาพชัด เรื่องที่เขาใจยากก็จะงายขึ้น เห็นเปน

รูปธรรมชัดขึ้น 

 ขอพึงระวังในการใชตัวชวย  

 การใชภาพประกอบหลังการใชตัวชวยในการรายงานนั้น  ตองคิดดวยวาภาพนั้นจะทําใหเขาใจยากขึ้นหรือ

เขาใจงายขึ้น 

   ภาพนั้นชวยประหยัดการเขียนหรือไม  

 ภาพนั้นสื่อความหมายไดชัดเจนหรือไม 

 การใชภาพประกอบหรือตัวชวย   จึงควรเอยอางถึงภาพที่จะใชไวในเนื้อหาของรายงาน “กอน” ถึงภาพ

เสมอ  

 อยาเขียนหรือใชภาพโดยไมกลาวอางไวกอนและภาพควรอยูใกลกับเนื้อหาในสวนที่กลาวอาง 



 หลักของการเขียนรายงาน 

 หลักการ หรือเปาหมายสําคัญของการเขียนรายงาน  คือ  ตองใหหนวยเหนือเขาใจ เพราะรายงานนั้นไมมี

เสียงหรือไมมีอากัปกิริยา ไมมีภาษากายเขามาชวย 

 จึงตองชัดเจนอยูในตัว หรืออาจใชตัวชวยเปนภาพประกอบไดเทานั้น 

 หลักการเขียนรายงานที่สําคัญคือ 

  1.  กําหนดเปาหมายใหชัดเจน รูระลึกอยูเสมอวาเขียนใหใครอาน ตองวิเคราะหระดับการรับรูของ

ผูอานตลอดเวลา 

  2.  จัดระเบียบขอมูล 

  3.  เลือกใชถอยคําที่ถูกตองเหมาะสม 

 ปญหาของการเขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานเปนปญหาหลักของทุกองคกร 

 สวนใหญมักจะเกิดความรูสึกที่วาไมรูจะเขียนอะไร และไมรูจะเขียนอยางไร 

 - จับประเด็นไมถูก เขียนรายงานดวยความวกวน สับสน ไมรูวาเขียนแลวประเด็นอยูที่ไหน 

 - การเขียนรายงานนั้น ตองรําลึกเสมอวาผูเขียนเปนผูชวยใหความสะดวกแกผูอาน ไมใชใหคนอานคิดแลว

จับประเด็นเอาเอง 

  ตองคดิวาเขียนใหคนอ่ืนอาน ไมใชเขียนเพื่ออานเอง  เพราะฉะนั้นจึงตองวิเคราะหวาที่เขียนไปนั้น 

คนอานจะเขาใจอยางที่อยากใหเขาใจหรือไมดวย 

 เหตุผลที่ตองเขียนรายงาน 

 อาจสรุปเปนเหตุผลไดดังนี้ 

 1.  เมื่อตองการใหปรากฎเปนหลักฐานอยางเปนลายลักษณอักษร 

 2.  เมื่อตองการแจงใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายคนทราบ 

 3.  เมื่อขอเท็จจริงหรือขอมูลมีรายละเอียดและซับซอนมาก 

 4.  เมื่อตองการเสนอแนะแนวความคิดที่ชัดเจน 

 ขอแนะนําในการเขียนรายงาน 

 กอนเขียนตองกําหนดหัวขอหรือประเด็นสําคัญไวดังนี้ 

 1.  เขียนเรื่องอะไร ตองการเสนออะไรบางประเด็นสําคัญอยูที่ไหน 

 2.  เหตุผลที่เขียนเพื่อตอบคําถามวาทําไมหนวยเหนือถึงจะตองรับรูหรือสนใจ 

 3.  ถาอานรายงานแลว ผูรับรายงานควรจะตองทําอะไรตอไป 

 4.  ผูรายงานตองการใหเกิดอะไรขึ้นบาง  

  ตองตอบคําถามเหลานั้นกอนลงมือเขียนและตองแบงเวลา 

 คิด 30%  วางแผน 10%  รางแรก 25%   แกไขรางสุดทาย 25%  สรุป ตรวจทาน 10% 



 ลําดับข้ันตอนของการเขียนรายงาน 

1.  จัดเวลา 

2.  รวบรวมความคิด กําหนดวัตถุประสงค 

3.  เก็บขอมูล 

4.  วางแผน 

5.  เขียนเคาโครง 

6.  เขียนรางแรก 

7.  ตรวจรางแรก  

8.  แกไขรางแรก 

 - โครงราง 

 - รายละเอียด 

 - ถอยคําภาษา 

 - ความคิด ขอเสนอ บทสรุป 

9.  เขียนรางสุดทาย 

10.  ตรวจทานแกไข 

  การเขียนบันทึกรายงาน  เคาโครงของบันทึกรายงาน ประกอบดวย 

 1.  บทกลาวนํา – อางที่มาของเรื่อง 

 2.  รายงานขอมูลเบื้องตน 

 3.  รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลอื่นที่ติดตามมา 

 4.  ชี้ประเด็นสําคัญ 

 5.  เสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และทางเลือก 

  การเขียนบันทึกเสนอความคิดเห็น เคาโครงของบันทึกเสนอความเห็น ประกอบดวย 

 1.  ยอเรื่องเดิมใหสั้น กระชับ จับสาระสําคัญของเรื่องใหได 

 2.  ประมวลขอเท็จจริง 

 3.  ชี้ประเด็นปญหาที่จะตองเสนอเปนบันทึกความเห็น กําหนดประเด็นที่จะตองพิสูจนหรือวินิจฉัย 

 4. เสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และทางเลือก 

 วิธีเตรียมการเขียนบันทึกความเห็น ควร 

 - โนตยอชวยความจํา 

 - คั่นเอกสารที่ตองนํามาอางองิ 

 - วางรูป หรือแนวการเขียน 

 วิธีการเขียนบันทึกความเห็น ควร 

 - กะทัดรัด 

- ลําดับเหตุการณใหเขาใจงาย 

- วรรคตอน และยอหนาที่เหมาะสม 

- อยาใหผูอานเกิดคําถาม 

- ระวังอยาใหการเขียนซ้ําซอนโดยไมจําเปน 

- ระวังถอยคําของพยาน  

- ใชถอยคําสํานวนที่อานงาย 

- ใชภาษาเขียน 

- ระวังการใชคําหยาบ หรือคําไมสุภาพ 

- แสดงวัน เวลา ของเหตุการณตางๆ 

- เขียนเหตุผลหลักกอน ตามดวยขอประกอบ 

- ระวังการใชถอยคําที่แสดงความไมแนใจ 

- ใชคําตามกฎหมายในการเขียนขอกฎหมาย 

 

 ขอความคํานึงในการเขียนบันทึกความเห็น 

 - เขียนเพื่อใหผูอื่นอาน 

 - เขียนใหผูอ่ืนพิจารณา  โดยผูพิจารณาไมไดดูสํานวนโดยตรง 

 - ความรับผิดชอบในการเสนอขอเท็จจริง 



 การทําบันทึกเสนอที่ประชุม 

 การทําบันทึกเสนอตอที่ประชุม คือ  การผสมผสานระหวางการทําบันทึกรายงาน และบันทึกเสนอ

ความเห็น ซึ่งจะตองคํานึงถึงวาบันทึกดังกลาวมีลักษณะ 

 1.  เปนเอกสารอานลวงหนา 

 2.  นําเรื่องเขาสูที่ประชุม 

 3.  เสนอขอมูลที่ปรากฎ 

 4.  เสนอแนวทางพิจารณา 

 5.  ความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

 ลักษณะของบันทึกเสนอที่ประชุมที่ดี 

 1.  เสนอขอเท็จจริงที่ถูกตอง 

 2.  ระบุประเด็นที่จะตองวินิจฉัยไดชัดเจน 

 3.  มีรายละเอียดประกอบการเขียนบันทึก (ถาม)ี 

 4.  วิเคราะห เสนอแนะ  อางองิ 

 การทําบันทึกใหอานเขาใจงาย ควรตองมีรูปแบบที่เหมาะสมแกภาพของเรื่อง 

 - เรื่องไมยาว  เขียนแบบรายยาวได 

 - เรื่องยาว  เนื้อหาสาระมาก อาจตองใชการเขียนแบบมีลําดับ  มีหัวขอ  มีตัวชวย ตองเขียนแบบยอความ 

ไมใชขยายความ 

 - สาระสําคัญตองปรากฎชัดเจน  ยกเปนประเด็นเสนอความเห็นใหดี   โนมนาวใหผูพิจารณาเห็นพองดวย 

(ซึ่งจะตองประกอบกับเทคนิคในการนําเสนอที่ดี) 

 ขอมูลครบถวนบริบูรณ ควรตองมี 

 - การจัดลําดับของขอมูลใหตอเนื่อง  ไมวกวน  ไมสับสน 

 - ขอเท็จจริงที่ชัดเจนรับฟงไดโดยปราศจากสงสัย (ถายังมีขอสงสัยอยู  ก็ตองยกขึ้นเปนประเด็นพิจารณา  

หรือประเด็นวินิจฉัยซึ่งน้ําหนักคําพยาน)  

 - การอางขอกฏหมายที่แมนยําแนนอน 

 - กรณีตัวอยางที่อาจจะยกขึ้นเปนบรรทัดฐานเทยีบเคียงได 

 ความเห็น 

  พึงรําลึกอยูเสมอวา  ความเห็นในการบันทึกรายงานทุกเรื่องนั้น  เปนการแสดงฝมือและความคิด

ของผูทําบันทึกอยางแทจริง จึงตองเสนอความเห็นอยางมีน้ําหนัก  มีเหตุมีผล  มีบรรทัดฐาน  อาจจะ

ตอเนื่องกับกรณีตัวอยางที่หามาเทียบเคียง 

  ผูทําการบันทึกจึงตองเขาใจเรื่องราวทั้งหมดอยางแจมแจง  รูประเด็นอยางถองแท วิเคราะหเสนอ

ความเห็นอยางสมเหตุสมผล  ตามหลักเกณฑ  ตามแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย หรือตามความคิดเห็น

ของผูบันทึกเอง 



 ขอควรคํานึงในการทําการบันทึกเสนอที่ประชุม 

 - ความละเอยีดรอบคอบ   - ความยุติธรรม 

 - ความเปนธรรม   - ความรวดเร็ว 

 คุณลักษณะของผูที่จะวิเคราะหและเสนอเรื่องไดดี 

 - Conceptual Mind  ความคิดรวบยอด  มองอยางเปนระบบ 

 - Analytical Thinking  ความคิดเชิงวิเคราะหมองเห็นในประเด็น  ในรายละเอียด ใครทําอะไร  ที่ไหน  

เมื่อไร  อยางไร  เพื่ออะไร  เพราะอะไร 

 - Technical Knowhow  ความรอบรูในเรื่องนั้น 

 - Art of Presentation  ศิลปะในการนําเสนอ 

 หลักการวิเคราะหเรื่องตองคํานึงถึง  

 - ตรรกวิทยา 

 - จิตวิทยา 

 - หลักวิชา  องคประกอบทางกฏหมาย  มติที่เกี่ยวของ 

 - กฎเกณฑ  แนวทางปฏิบัติ 

 - ระดับมาตรฐาน 

 - ความเปนธรรม 

 - นโยบาย 

 บทสรุปของการเขียน 

 แตละคนอาจจะมีหลักการ  วิธีการ  แนวคิด  การสั่งสม  การหลอหลอม ประสบการณ  และกระบวนทา

เฉพาะตัวในการเขียนหนังสือแตกตางกันออกไป  

 สําหรับผูบรรยายมีบทสรุปในชีวิตเกี่ยวกับการเขียนอยูสั้น ๆ เพียงวา  การที่จะประสบความสําเร็จในการ

เขียนไดนั้น  นาจะตองอยูภายใตเงื่อนไขอยางนอยสามประการดังนี้  คือ  

 1.  Head  อานมาก  คิดตามไป  วางแผนในการเขียน  คิดดี  เขียนดี 

 2.  Hand  ลงมอืเขียน  ตั้งใจเขียน  เขียนมาก  พัฒนาตนเองตลอดเวลา  ไมทอ   ไมเหนื่อย  ไมลา 

 3.  Heart  รักการเขียน  มีหัวใจใหแกงานเขียน  

 ถาทานมีคุณสมบัติครบถวนทั้งสามประการเชนนี้แลว  ไมวาจะเขียนอะไร  ทานก็จะประสบความสําเร็จ  

และไดรับการยอมรับจากผูที่ไดอานงานของทานในทุกระดับและในทุกวงการ 

 

สรุปสาระและจัดทํารายงานโดย 
นางเบญจวรรณ  มูละจงกล (เจาหนาที่สํานักงาน)   นางสาวชนกนันท  ตาจันทรดี (พนักงานปฏิบัติงาน)  

นางจุดารัตน  ชิดทอง (พนักงานปฏิบัติงาน)    นางสาวจิราภรณ  อินทนุ (พนักงานปฏิบัติงาน)   

นางสาวปุณณภา  สอนแพร (พนักงานปฏิบัติงาน)   นางประไพ  อินตา (พนักงานพิมพ  ส2)   
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