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บทคัดย่อ 
 การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่น โดยใช้
ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด การเขียนเป็นวิธีการส่ือสารท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้   
ความคิด และประสบการณ์ เพื่อส่ือไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าใน
การบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน ซึ่งจุดประสงค์ของการเขียนมีดังต่อไปนี้ 
  1) เพื่อบอกเล่าเรื่องราว เช่น เหตุการณ์ ประสบการณ์ ประวัติ ฯลฯ 
  2) เพื่ออธิบายความหรือค า เช่น การออกก าลังกาย การท าอาหาร ค านิยามต่างๆ  
  3) เพื่อโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ 
  4) เพื่อปลุกใจ เช่น บทความ สารคดี เพลงปลุกใจ ฯลฯ 
  5) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
  6) เพื่อสร้างจินตนาการ เช่น เรื่องส้ัน นิยาย นวนิยาย ฯลฯ 
  7) เพื่อล้อเลียน เช่น บทความการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ 
  8) เพื่อประกาศแจ้งให้ทราบ เช่น ประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ 
  9) เพื่อวิเคราะห์ เช่น การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง ฯลฯ 
  10) เพื่อวิจารณ์ เช่น วิจารณ์การท างานของรัฐบาล วิจารณ์ภาพยนตร์ ฯลฯ 
  11) เพื่อเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 
  12) เพื่อกิจธุระต่างๆ เช่น จดหมาย ธนาณัติ การกรอกแบบรายการ ฯลฯ 
 ซึ่งโดยท่ัวไปในส่วนของการเขียนจะต้องมีหลักการเขียนท่ีถูกต้อง เพื่อจะได้เป็นการส่ือใน
เรื่องท่ีจะถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลักการเขียนมีดังต่อไปนี้ 
  1) มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  2) มีความชัดเจน คือ ใช้ค าท่ีมีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค าส านวน 
เพื่อให้ผู้อ่าน 
  3) เข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ 
  4) มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 
  5) เพื่อให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย 
  6) มีความประทับใจ คือ โดยการใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ    
มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนติดตามให้อ่าน 



  7) มีความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตท้ังส านวนภาษาและ
ลักษณะเนื้อหา 
  8) อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน 
  9) มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และ
ทัศนคติ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
 ศตวรรษท่ีผ่านมาการเปล่ียนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อ
ช่วยในการผลิตสินค้าท่ีเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ การท างานในรูปแบบของ
การผลิตในปัจจุบันมีการจดบันทึกรายละเอียดในการท างาน และเขียนรายงานด้านเทคนิคเป็นทฤษฎี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย การเขียนรายงานด้านเทคนิคเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน และ
ข้อเท็จจริงด้านข้อมูล มีความแตกต่างจากการเขียนท่ัวไป โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านท่ีเป็นช่างเทคนิค  
ผู้จัดการ หัวหน้างานและผู้มีอ านาจท่ัวไปรับรู้ 
 
บทน า 
 ความหมายของการเขียนรายงานด้านเทคนิค 
 Heman M. Wesman ให้ความหมายของการเขียนรายงานด้านเทคนิค คือ เป็นการบันทึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีได้รับโดยท่ีเจตนาเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 Earl W. Britton อ้างค านิยามของ Brickle & Passe การเขียนรายงานด้านเทคนิคแตกต่าง
จากการเขียนโดยท่ัวไป ด้านเนื้อหาและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและธุรกิจ 
 Joseph C. Manucuso ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการส่ือสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Hard ware หรือ Soft ware เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
 David A. MeMurrey คือ เขียนเพื่อการส่ือสาร ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน ในวงการธุรกิจ 
และนักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่านกลุ่มต่างๆ ต้องการทราบและท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ความส าคัญของการเขียนรายงานด้านเทคนิค 
 เป็นลักษณะงานเฉพาะด้านและข้อเท็จจริงด้านข้อมูลแตกต่างจากการเขียนรายงานธุรกิจ 
  1) การเขียนรายงานด้านเทคนิค เกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์และกระบวนการด้าน
อุตสาหกรรม วิศวกรรม 
  2) การเขียนรายงานธุรกิจ เกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจเฉพาะธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ 
 ซึ่งความเหมือนกันของการเขียนรายงานด้านเทคนิคกับการเขียนรายงานธุรกิจ คือ ภาษาท่ีใช้
ส่ือความหมายได้ดี และข้อมูลถูกต้อง ชัดเจนไม่สับสน เข้าใจง่าย 
 
 
 
 
 
 



 ลักษณะทัว่ไปของการเขียนรายงานด้านเทคนิค 
  1) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านเทคนิค หรือ เนื้อหาในวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิศวกรรม และ ด้านธุรกิจ 
  2) มุ่งกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม 
  3) สไตล์การเขียน แตกต่างจากการเขียนอื่น 
  4) จุดประสงค์ แตกต่างจากการเขียนด้านอื่น 
  5) มีรูปแบบเฉพาะ 
  6) มีการใช้ภาพประกอบ 
 ซึ่งรายงานด้านเทคนิคโดยท่ัวไป สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1) การเขียนท่ัวไป 
   1.1) การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ ์
   1.2) นิตยสาร 
   1.3) บทความท่ัวไป 
   1.4) นวนิยาย 
  2) การเขียนด้านเทคนิค 
   2.1) รายงานผลการผลิต 
   2.2) รายงานอุบัติเหตุ 
   2.3) รายงานความคืบหน้าของงาน 
 
 ประเภทของรายงานด้านเทคนิค สามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี ้
 1) แบ่งตามการจัดท าและการเสนอรายงาน 
  1.1) รายงานท่ีเขียนเป็นประจ า 
   - รายงานการซ่อมบ ารงุเครื่องจักร 
   - รายงานการขาย 
   - รายงานผลคืบหน้าในการท างาน 
   - รายงานการตรวจด้านความปลอดภัย 
   - รายงานผลการผลิต 
  1.2) รายงานท่ีเขียนเป็นครั้งคราว 
   - รายงานอุบัติเหตุ 
   - รายงานความประพฤติของพนักงาน 
   - รายงานสถานภาพ 
 
 
 
 
 



  1.3) รายงานท่ีท าตามค าส่ัง 
   - รายงานการวิจัย 
   - รายงานจากฝ่ายบุคลากร 
   - รายงานการพยากรณ์ความต้องการของตลาด 
   - รายงานการเปล่ียนแปลงด้านนโยบาย 
   - รายงานผลการผลิต 
 2) แบ่งตามแหล่งท่ีจัดท ารายงาน 
  การแบ่งตามมูลเหตุท่ีท าให้ต้องท ารายงาน เช่น ท าด้วยความสมัครใจหรือผู้บังคับบัญชา
ส่ังให้ท า หรือแบ่งตามแหล่งก าเนิด  เช่น  รายงานจากภาครัฐ  รายงานของภาคเอกชนหรือรายงาน
เฉพาะภายใน 
 3) แบ่งตามหน้าท่ีและจุดมุ่งหมาย 
  รายงานเพื่อบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานหรือรายงานเสนอความคิดเห็น  หรือเสนอ
โครงการ  รายงานการศึกษารายละเอียด  เป็นต้น 
 4) แบ่งตามความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
  รายงานอาจแบ่งออกเป็นรายงานท่ีไม่เป็นทางการ( Informal)  หรือรายงานท่ีเป็น
ทางการ(Formal) 
 5) แบ่งตามรูปแบบของรายงาน 
  รายงานด้วยวาจา  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือใช้ส่ืออื่นๆ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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