
สมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยส่ือสาร 
2. สามารถน าภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารได ้
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยส่ือสาร 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยค าส านวน ระดบัภาษา ถูกตอ้งตามเกณฑ ์เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และ
สถานการณ์ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภทต่างๆและ
น าเสนอขอ้มูลตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคมตามหลกัการ 
4. เขียนติดต่อกิจธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลกัการ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 
               ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ค่าสารในชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่างๆ การน าเสนอขอ้มูลหรือบรรยายสรุป การพูด
ในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวชิาหรือ
รายงานการวิจยั 
 
สมรรถนะรายวชิา 
สมรรถนะ 1  เลือกถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส 
และสถานการณ์ 
การเลือกใช้ถ้อยค า 
        ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเลือกใช้ถ้อยค าน้ัน ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ซ่ึงจะได้น ามาเสนอ
เฉพาะทีส่ าคัญ ๆ ดังต่อไปนี ้คือ 
1. เลือกใช้ให้ตรงความหมาย ไม่ก ากวม 
     ประโยคท่ีใชค้  าก ากวม เช่น เขาเสร็จหรือยงั เขากินทุกอยา่ง ตั้งแต่ไปอยูต่่างจงัหวดัประโยคแรก เสร็จ มี
ความหมายวา่ จบ, ส้ิน อาจจะหมายความวา่ ตาย ไดต้อ้งพูดใหช้ดัเจนวา่ เขาท างานเสร็จหรือยงั และพูดวา่
เขาส้ินชีวติหรือยงัประโยคท่ีสอง กิน มีความหมายนยัตรงวา่ การรับประทาน มีความหมายโดยนยัวา่ คดโกง 
ควรพูดใหช้ดัเจนวา่ เขากินอาหารไดทุ้กอยา่ง 
 



2. เลือกใช้ค าให้ตรงตามความมุ่งหมาย 
           ค าบางค ามีเสียงใกลเ้คียงกนั เช่น สูจิบตัร - สูติบตัร, ครอบครอง - คุม้ครอง, กรวดน ้า - ตรวดน ้า, 
ทดลอง - ทดรอง ฯลฯ ค าแต่ละค ามีความหมายไม่เหมือนกนั ก่อนจะใชค้วรตรวจดูความหมายจาก
พจนานุกรมให้ดี 
 
3. เลือกใช้ให้เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
              ภาษาเป็นเคร่ืองหมายแสดงวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ผูเ้รียนควรรู้จกัเลือกใชค้  าให้เหมาะสมกบัสถานท่ี 
โอกาส และฐานะของบุคคล เช่น พูดในท่ีประชุมชนจะแตกต่างจากพูดในบา้นกบัคนใกลชิ้ด พูดกบัฆราวาส
จะแตกต่างจากพูดกบัพระสงฆ ์การกล่าวปราศรัยกล่าวเปิดงาน กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรสจะ
แตกต่างจากกล่าวอวยพรวนัเกิดใหก้บัเพื่อนสนิทท่ีบา้น 
 
4. เลือกใช้ถ้อยค าที่ท าให้เห็นภาพ 
              ค  าท่ีท าใหเ้ห็นภาพ หมายถึง ผูอ่้าน ผูฟั้ง เห็นภาพตามค า เหมือนไดรั้บรู้หรือสัมผสัร่วมไปดว้ย 
ค าทีท่ าให้เกดิภาพ มีดังนี้ 
1. ค  าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เปร้ียง โครม ปู๊ด ๆ กร๊ิง ๆ ฯลฯ 
2. ค  าท่ีเกิดจากความรู้สึก เช่น โอะ๊ เอะ๊ โอโ้ฮ วา้ย ไชโย ฯลฯ 
 
5. ใช้ค าให้ตรงตามความนิยมของผู้ทีใ่ช้ภาษาเดียวกนั 
               ค  าบางค าความหมายเดียวกนับางทีใชแ้ทนกนัได ้บางทีใชแ้ทนกนัไม่ได ้แลว้แต่ความนิยมของผูใ้ช้
ภาษา เช่น สมรรถภาพกบั สมรรถนะ ใชแ้ทนกนัไม่ได ้หรือค าท่ีมีความหมายวา่ งาม เช่น รางชาง, เฉิดฉาย, 
แฉลม้ จะไม่ใชว้า่ วนัน้ีเธอแต่งหนา้รางชางกวา่ทุกวนั 
 
6. ใช้ค าไม่ซ ้าซาก หรือรู้จักหลายค า 
                การใชค้  าซ ้ ากนัหลายคร้ังในการพูดหรือเขียน จะท าใหผู้ฟั้งหรือผูอ่้านเกิดความเบ่ือหน่าย แลว้ยงั
ท าใหข้อ้ความไม่สละสลวย ดงันั้น จึงควรเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีแตกต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกนั หรือ
คลา้ยคลึงกนั เช่น แมว้า่ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ฉนัก็มีความภูมิใจท่ีเกิดในประเทศไทย ไม่วา่
ฉนัจะอยูป่ระเทศใด ฉนัก็ยงัรักและหวงแหนประเทศไทย เพราะเป็นประเทศท่ีฉนัเกิด และเติบโตตั้งแต่เล็ก 
ควรเปล่ียนเป็น แมว้า่ไทยจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ฉนัก็มีความภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย ไม่วา่ฉนัจะอยูแ่ห่งใด 
ฉนัก็ยงัรักและหวงแหนประเทศไทย เพราะเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของฉนั 
 
 
 
 



ส านวนไทย 
                ส านวน หมายถึง ถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงเป็นขอ้ความพิเศษ มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เม่ือจะใช้
ส านวนในการพูดหรือเขียน จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายถ่องแทเ้สียก่อน การรู้จกัเลือกใชส้ านวนมา
ประกอบการพูด การเขียน จะท าใหก้ารพูด การเขียน กระชบั มีอรรถรส และชวนคิดกวา่การพูดการเขียน
ตามปกติ 
สมรรถนะ 1 เลือกถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส 
และสถานการณ์ 
สมรรถนะ2 วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลค่าสาระในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภท
ต่างๆ  และน าเสนอข้อมูลตามหลกัการ 
              “วเิคราะห์” หมายถึง ก.ใคร่ครวญ เช่น วเิคราะห์เหตุการณ์ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาใหถ่้องแท ้
เช่น วเิคราะห์ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์ข่าว 
              “สาร” หมายถึง น.แก่น ,เน้ือแท ้, มกัใชคู้่กบัค า แก่นเป็นแก่นสาร , ขอ้ความ , ถอ้ยค า , เร่ืองราว ซ่ึง
ในบริบทน้ีน่าจะหมายถึง ส่วนส าคญั ถอ้ยค า คือ เร่ืองราวขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูรั้บสารไดรั้บจากการฟังหรือการ
อ่าน 
                การวเิคราะห์และการสังเคราะห์สาร จึงหมายถึง การท่ีผูรั้บสารสามารถรับรองอยา่งใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พินิจพิจารณา สามารถน าสาระส าคญัและความรู้ความคิดท่ีไดจ้ากสารนั้นไปใชป้ระโยชน์ได ้
สารในชีวติประจ าวนั  หมายถึง เร่ืองราว ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยใ์ชติ้ดต่อถึงกนัในชีวติประจ าวนั  เช่น การ
พบปะสนทนา การเผยแพร่ความรู้ การปฏิบติัภารกิจต่างๆ รวมถึงสารท่ีมุ่งใหค้วามบนัเทิง 
สารในงานอาชีพ หมายถึง สาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพต่างๆ ผูรั้บสารสามารถพิจารณาไดต้าม
ความถนดั ความสนใจในงานอาชีพของตน ซ่ึงสารเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้อ่้านมีความรอบรู้ในงานอาชีพ ช่วย
พฒันาความรู้ความสามารถในงานอาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ 
         หลกัการอ่านข่าว บทความ โฆษณาจากส่ือต่างๆ 
         หลกัการอ่านข่าว บทความ โฆษณาจากส่ือต่างๆ มีดังนี้ 
๑.ก าหนดมุ่งหมายว่าอ่านเพ่ืออะไร 
          ๑.๑ อ่านเพื่อปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีการงาน 
          ๑.๒ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ก่อนติดใจ 
          ๑.๓ การอ่านเพื่อพฒันาความรู้และพฒันาอาชีพ 
๒.ศึกษาส่วนประกอบตามประเภทของสารที่อ่าน เช่น 
  ข่าว                         ประกอบดว้ย พาดหวัข่าว  วรรคน า  รายละเอียดของข่าว 
  บทความ                ประกอบดว้ย ค าน า  เน้ือเร่ือง  สรุป 
  ขอ้ความโฆษณา    ประกอบดว้ย ขอ้ความพาดหวั  ขอ้ความขยายพาดหวั  ขอ้ความอา้งอิง  ขอ้ความลงทา้ย 
๓.ท าใจใหเ้ป็นกลาง ปราศจากอคติ จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 
๔.อ่านขอ้มูลอยา่งละเอียด  เพื่อจบัประเด็นส าคญัหรือสาระส าคญัของเร่ือง 



๕.แยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น  ตอ้งแยกแยะไดว้า่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริง 
๖.ทราบความหมายและจุดมุ่งหมายในการเขียน 
 
ขั้นตอนในการวเิคราะห์สาร 
                ขั้นตอนในการวเิคราะห์สาร คือ การน าสารทีอ่่านมาแยกเป็นส่วนๆ โดยพจิารณาถึงส่ิงต่อไปนี้ 
        ๑.รูปแบบการประพนัธ์ 
        ๒.เน้ือเร่ือง 
        ๓.ส านวนภาษาและการใชถ้อ้ยค า 
        ๔.กลวธีิการน าเสนอ 
 
ประเภทของสารในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ ได้แก่ 
        ๑.สารท่ีใหค้วามรู้ ไดแ้ก่ สารท่ีเป็นเร่ืองราวทางวชิาการและวชิาชีพ 
        ๒.สารท่ีโนม้นา้วใจ ไดแ้ก่ สารท่ีน าเสนอในรูปของโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การหาเสียง 
        ๓.สารท่ีจรรโลงใจ ไดแ้ก่ สารท่ีน าเสนอเป็นบทสุนทรพจน์ บทเพลง นิทาน เร่ืองสั้น สุภาษิต 
จุดมุ่งหมายในการรับสารจากส่ือต่างๆ 
       ๑.เพื่อฆ่าเวลา 
       ๒.เพื่อความรู้และเพิ่มความคิด 
       ๓.เพื่อสนองความสนใจ 
       ๔.เพื่อกิจธุระหรือผลประโยชน์ 
       ๕.เพื่อความเพลิดเพลิน 
หลกัการรับสารจากส่ือต่างๆ 
       ๑.มีจุดมุ่งหมายในการรับสารจากส่ือต่างๆ อยา่งชดัเจน 
       ๒.มีสมาธิ 
       ๓.ใชว้จิารณญาณในการรับสารจากส่ือต่างๆ 
       ๔.มีจรรยามารยาท ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการรบกวนสมาธิผูท่ี้ตอ้งใชบ้ริการจากหอ้งส่ือร่วมกนั 
       ๕.ควรบนัทึกสาระส าคญัไวเ้พื่อเตือนความจ า 
ประเภทของส่ือ ส่ือทีใ่ช้ในการรับสามารถจ าแนกได้ ๓ ประเภท คือ 
        ๑.ส่ือธรรมชาติ ท่ีใชใ้นการฟัง การดูและการอ่านไดแ้ก่ อากาศ แสงสวา่ง และคล่ืนเสียง 

๒.ส่ือสาธารณะ ท่ีใชใ้นการฟัง การดูและการอ่านไดแ้ก่ โทรศพัท ์ป้ายโฆษณา แผน่พบั 
๓.ส่ือมวลชน ท่ีใชใ้นการฟัง การดูและการอ่านไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
 
 
 



สมรรถนะ 3 พูดติดต่อกจิธุระ ธุรกจิ และพูดในโอกาสต่างๆของสังคมตามหลกัการ 
การพูดในงานอาชีพ : การพูดในหน้าทีพ่ธีิกร 
บทบาทและหน้าทีข่องพธีิกรมีดังนี้ 

๑. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของงานและรายละเอียดของผูพู้ดผูแ้สดง 
๒. พบปะกบัผูพู้ดผูแ้สดงก่อนเร่ิมรายการ เพื่อท าความเขา้ใจและปรึกษาหารือเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะ

น าเสนอด าเนินการ   เพื่อให้การพูดหรือการแสดงเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 
๓. เร่ิมพูดดว้ยการทกัทายผูฟั้งผูช้ม แลว้จึงกล่าวน าเร่ืองท่ีจะพูดหรือจะแสดง กล่าวถึงความเป็นมา 

ขอบเขต และความส าคญัของการพูดหรือการแสดงในคร้ังนั้น 
๔. แนะน าผูพู้ดหรือผูแ้สดง 
๕. สร้างบรรยากาศท่ีดีระหวา่งผูพู้ดผูแ้สดงกบัผูฟั้งผูช้ม 
๖. กล่าวสรุปในตอนทา้ย เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งผูช้มไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยค านึงถึง

เวลาและบรรยากาศของงาน 
๗. กล่าวขอบคุณผูพู้ดผูแ้สดงและผูมี้ส่วนช่วยเหลืองานทั้งหมด หากเป็นงานท่ีไม่เป็นพิธีการมาก

มกัอาจกล่าวปิดงานดว้ยก็ได ้
การพูดในงานอาชีพ : การพูดบรรยายสรุป 
การพูดบรรยายสรุปมหีลกัและข้อควรค านึงดังนี้ 

๑. ผูบ้รรยายตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผูฟั้ง เช่น ประวติั ประสบการณ์ 
๒. หากตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประกอบการบรรยายควรตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมไวใ้หพ้ร้อม 
๓. ใหเ้กียรติผูฟั้งและรักษามารยาท แต่งกายใหสุ้ภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ 
๔. ใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพ ควรใชภ้าษาระดบัก่ึงแบบแผน หลีกเล่ียงการใชศ้พัทเ์ฉพาะและไม่ใชค้  า

ต่างประเทศโดยไม่จ  าเป็น 
๕. พูดดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย กะทดัรัด ควรใชเ้วลาในการพูดบรรยายสรุปประมาณ ๒๐-๓๐ นาที 
๖. หากมีการอภิปรายถึงปัญหาของการปฏิบติังาน ผูบ้รรยายควรใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอะแนะ

โดยยดึความจริงเป็นหลกั  
การพูดในงานอาชีพ : การพูดบรรยายสรุป 
หลกัเกณฑ์ในการพูดโฆษณา มีดังนี ้

๑. พูดใหลู้กคา้เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหากซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั 
๒. ศึกษาหาขอ้มูลของลูกคา้ 
๓. ควรหาจงัหวะเวลาในการพูดท่ีเหมาะสม 
๔. พูดเสนอเน้ือหาอยา่งกระชบัและชดัเจน 
๕. ขณะท่ีพูดตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ลูกคา้ส าคญัท่ีสุด 
๖. ใชภ้าษาท่ีไพเราะ และมีลกัษณะโนม้นา้วใจลูกคา้ 

 



การพูดในงานอาชีพ : การพูดประชาสัมพนัธ์ 
หลกัเกณฑ์ในการพูดเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ มีดังนี้ 

๑. พูดส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง 
๒. ควรพูดเร่ืองส าคญัเพียงเร่ืองเดียวเพื่อป้องกนัความสับสนของผูฟั้ง 
๓. พูดดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบัและชดัเจน 
๔. พูดดว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะ สุภาพนุ่มนวล และแสดงความสนิทสนมเป็นกนัเอง 
๕.  ควรมีเอกสารประกอบเพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่ายข้ึน 

การพูดในโอกาสต่างๆ : การกล่าวแสดงความยนิดี 
๑. การกล่าวแสดงความยนิดีกบัผู้มารับต าแหน่งใหม่  มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

-          ขอบคุณท่ีไดรั้บความไวว้างใจ ใหก้ล่าวในนามของคณะ 
-          ยกยอ่งชมเชยความดี ความสามารถ ความวริิยะอุตสาหะของผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งใหม่ 
-          กล่าวถึงความหายและเกียรติของต าแหน่งนั้น 
-          ฝากความหวงัเร่ืองความเจริญกา้วหนา้ และความส าเร็จของงานไวก้บัผูด้  ารงต าแหน่งใหม่ 
-          แสดงความหวงัวา่ผูเ้ขา้รับต าแหน่งใหม่จะมีความสุข และความพอใจในงานต าแหน่งน้ี 
-          เชิญใหก้ล่าวตอบ 

๒. การกล่าวตอบในโอกาสรับต าแหน่งใหม่  มีข้อควรปฏิบัติดังนี ้
-          กล่าวขอบคุณท่ีใหเ้กียรติหรือใหค้วามไวว้างใจ 
-          กล่าวถึงความรู้สึกยนิดีท่ีไดม้าร่วมงานกนั 
-          ยกยอ่งสถาบนัหรือสถานท่ีท่ีไดม้าเยอืน หรือท่ีมาท างาน 
-          กล่าวถึงนโยบาย หลกัการ อุดมคติ และวธีิการปฏิบติัท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

การพูดในโอกาสต่างๆ : การกล่าวไว้อาลยั 
๑. การกล่าวแสดงความอาลยัในโอกาสย้ายงาน  มีข้อควรปฏิบัติดังนี ้

-          กล่าวชมเชยผลงานท่ีปฏิบติัมาแลว้ 
-          แสดงความรักความอาลยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานทุกคน 
-          แสดงความหวงัท่ีจะเห็นหนา้ท่ีการงานเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
-          กล่าวอวยพรใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ 

๒. การกล่าวให้เกยีรติผู้ล่วงลับ  มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
-          กล่าวแสดงความเสียใจในมรณกรรมของบุคคลนั้น 
-          กล่าวยกยอ่งคุณงามความดี และใหเ้กียรติผูล่้วงลบั 
-          ปลอบใจและใหค้วามอบอุ่นญาติมิตรของผูล่้วงลบั 
-          เชิญชวนใหย้นืสงบน่ิงไวอ้าลยั เป็นการแสดงคารวะผูล่้วงลบั 
 

 



๓. การกล่าวยกย่องสดุดีบุคคลทีล่่วงลบั มีข้อควรปฏิบัติดังนี ้
-          ยกยอ่งใหเ้กียรติโดยกล่าวถึงคุณงามความดีของผูล่้วงลบั 
-          กล่าวถึงความส าคญัของผูล่้วงลบัท่ีมีต่อสถาบนั 
-          ปลอบโยนญาติมิตรของผูล่้วงลบั 
-          ยนืยนัท่ีจะช่วยกนัสืบทอดเจตนารมณ์ของผูล่้วงลบั 
-          เชิญชวนใหย้นืสงบน่ิงไวอ้าลยั เป็นการแสดงคารวะผูล่้วงลบั 

สมรรถนะ 4 เขียนติดต่อกจิธุระ ธุรกจิ และเขียนรายงานตามหลกัการ 
ความหมายการเขียนจดหมายกจิธุระ 
         จดหมายกจิธุระ  หมายถึง  
         จดหมายท่ีเขียนไปเพื่อติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ  เพื่อแจง้เร่ืองการ
งานหรือเร่ืองส่วนตวั  โดยตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้  จดหมายเชิงกิจธุระ ไดแ้ก่  จดหมายลา
ป่วย  จดหมายลากิจ  จดหมายขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือ  (การขอความอนุเคราะห์)  จากองคก์ร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ   
ประเภทของจดหมายกจิธุระ 
๑.  จดหมายส่วนตวั    เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีสนิทสนมคุน้เคยกนั ส่วนใหญ่มีจุดประสงคเ์พื่อเล่า
เร่ืองราวส่วนตวัหรือสอบถามเร่ืองราวไต่ถามสารทุกขสุ์กดิบ  เช่น  ลูกเขียนจดหมายถึงพอ่แม่  ศิษยเ์ก่าเขียน
จดหมายถึงคุณครูท่ีเคารพนบัถือ 
๒.  จดหมายติดต่อธุระ เป็นการส่ือสารเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร  ความจ าเป็นต่าง ๆ  ท่ีประสงคใ์หผู้อ่ื้นหรือ
องคก์รต่าง ๆ  รับทราบเพื่อน าไปสู่การพิจารณาใหค้วามร่วมมือในเหตุจ าเป็น   เช่น  นกัเรียนเขียนจดหมาย
ขอลาหยดุเรียนกรณีป่วย  นกัเรียนเขียนจดหมายขอลาหยดุเรียนกรณีมีกิจธุระจ าเป็นต่าง ๆ ท่ีมาเรียนไม่ได้
ตามปกติ  จดหมายติดต่อองคก์รภายนอกขอความร่วมมือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  จดหมายขอความ
อนุเคราะห์วทิยากรจากองคก์รอ่ืนมาบรรยายหรือสาธิตความรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียน  เป็นตน้  
ประโยชน์ของจดหมายกจิธุระ 

๑.  ใชส่ื้อสารแทนการพูดจา 
๒.   ใชเ้พื่อบอกกล่าวขอ้ความบางประการท่ีไม่อาจพูดจากนัโดยตรงได ้
๓.   ใชเ้ป็นส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีไม่รู้จกักนั เช่น  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  จดหมายเพื่อ

หามิตรต่างโรงเรียน 
๔.  ใชเ้ป็นเอกสารส าคญั  ถือวา่เป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถใชอ้า้งอิงเป็นหลกัฐานได ้

มารยาทในการเขียนจดหมาย 
๑.  ควรใชก้ระดาษและซองสีสุภาพ หมายถึง  กระดาษท่ีใชเ้ขียนจดหมายตอ้งมีความสะอาด

เรียบร้อย  ไม่ขาดหรือยบัยูย่ี ่ สีของกระดาษมีสีท่ีไม่ฉูดฉาด  กระดาษมีขนาดมาตรฐาน  ซองจดหมายมีขนาด
มาตรฐานตามท่ีไปรษณียรั์บรอง 
สมรรถนะ 4 เขียนติดต่อกจิธุระ ธุรกจิ และเขียนรายงานตามหลกัการ 


