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บทเรียนงานด้านต่างประเทศ 

ส่วนที ่1 ค าศัพท์ท่ีควรรู้ จ านวน 20 ค า 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Association of Natural Rubber Producing 
Countries    

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 

Rubber Authority of Thailand                                  การยางแห่งประเทศไทย 

Marketing Strategy Management Committee             คณะกรรมการการบริหารกลยุทธ์การด าเนินงาน
ด้านการตลาด                                                                   

Statistic Committee                                               คณะกรรมการสถิติ 

Finance and Accounting Officer                               พนักงานการเงินและบัญชี 

Foreign Relations Officer                                         นักวิเทศสัมพันธ์ 

International Business Section                                 แผนกธุรกิจต่างประเทศ 

International Rubber Research and                        
Development Council 

สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 

Foreign Affairs Sub-Division                                     กองกิจการต่างประเทศ 

Occupational Health and Safety and                      
Labor Relations Sub-Division                                   

กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแรงงานสัมพันธ์ 

Computer System and Program 
Development Sub-Division 

กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 

Employee Welfare Section                                    แผนกสวัสดิการสงเคราะห์ 

Assets Management Division                                  ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 

Corporate Strategy Division                                    ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
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Monitoring and Evaluation Project Section               แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ 

Rubber Industry Promotion and Support 
Sub-Division               

กองส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง 

Depot Service Section                                          แผนกบริการคลังสินค้า 

Market Information Services Section                      แผนกบริการสารสนเทศด้านการตลาด 

Personal Officer                                                   บุคลากร 

Rubber Research Center                                       ศูนย์วิจัยยาง 
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ส่วนที่ 2 การสื่อสารเชิงธุรกิจ 

                           กลวิธีในการเขียนจดหมายธุรกิจให้ได้ผล 

1. การสร้างน  าเสียงที่เหมาะสม 

         กลวิธีในการสร้างความส าเร็จให้กับการเขียนจดหมายธุรกิจวิธีหนึ่งก็คือ การสร้างน  าเสียง 

(tone) ให้เหมาะสมกับสารนั น การเขียนจดหมายธุรกิจต้องเขียนให้ประทับใจผู้อ่าน ทัศนคติ   ของผู้เขียน 

ความรู้สึก และการเลือกใช้ค าจะเป็นเครื่องก าหนดน  าเสียงของสารนั น ผู้เขียนจะต้องมีความรู้สึกเป็นมิตร 

จริงใจ และมีความรู้สึกทางบวกหรือในทางท่ีดีต่อผู้อ่านเพื่อจท าให้สารนั นได้รับผลตามความมุ่งหมาย 

         วิธีที่จะสร้างน  าเสียงให้เหมาะสม มีไมตรีและความประทับใจผู้อ่านมีดังต่อไปนี  

1.1 การแสดงความจริงใจ การแสดงความจริงใจของผู้เขียนก็คือ การเขียนแต่เรื่องที่เป็นจริง ไม่เกินความจริง 

และตรงไปตรงมา ไม่แสแสร้ง และเข้าถึงผู้อ่าน การแสดงความจริงใจจะชนะใจผู้อ่านและท าให้ผู้อ่านมึความ

เชื่อมั่นต่อผู้เขียน 

เปรียบเทียบ ประโยค2ประโยคดังต่อไปนี  

- If you sign up for this tour, I promise you that you will never again experience such a 

wonderful and fun-filled adventure. 

- If you take this tour, you will have a most enjoyable vacation. 

 ประโยคแรกพูดเกินความเป็นจริง ซึ่งอยากแก่การเชื่อถือ แต่ประโยคที่สองซึ่งเป็นจริงได้ จะประทับใจ

ผู้อ่านมากกว่า 

เปรียบเทียบ – You are the most thoughtful person I have ever known for bringing me such a 

beautiful place.                        

- You were so thoughtful to remember me with a beautiful place. 

ประโยคที ่2 จะแสดงความจริงใจมากกว่า 

1.2 แสดงความสุภาพ ผู้เขียนจะต้องแสดงความสุภาพในวิธีพูด ไม่ใช่แต่เพียงในเรื่องที่จะพูด ค าที่จะเพ่ิม

ความสุภาพและความรู้สึกที่เป็นมิตรก็คือ please และ thank you ค าเหล่านี จะช่วยสร้างมิตรภาพถ้าใช่อย่าง

จริงใจและเป็นกันเอง 
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  ไม่สุภาพ                                                             สุภาพ 

Give us your opinion.                                  Please give us your opinion. 

Received your order today.                         Thank you for sending us your order. 

     การใช้ค าพูดที่สุภาพจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองส าคัญและได้รับความเคารพ ให้ปฏิบัติต่อผู้อ่านอย่างที่

ท่านต้องการจะได้รับการปฏิบัติ 

ข้อควรสังเกต 

      ไม่ควรใช้ค าขอบคุณล่วงหน้า เพราะว่าผู้อ่านอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามค าขอร้องได้ 

ไม่ใช้   Thanking you in advance for your help in arranging the conference. 

ใช้      Your help in arranging the conference would be appreciated.          

 

2. รายงานยาวและรายงานสั น 

        รายงานยาวหรือรายงานอย่างเป็นพิธีการ (formal report) ประกอบขึ นด้วยส่วนต่าง ๆ 

หลายส่วนแต่รายงานสั นจะมีเพียงบางส่วน ส่วนที่ส าคัญคือข้อเสนอแนะ ข้อสรุป และการเสนอข้อมูล 

รายงานยาว รายงานสั น 
1. ส่วนต้น (Preliminary parts)   
     - จดหมายน า (Transmittal Letter)       

- หน้าชื่อเรื่อง (Title page)                                              
-  หน้าสารบัญ (Content page)                                         

     -  สรุป (Synopsis or summary)                                       
2. เนื อเรื่อง (Body of the report) 
     - วัตถุประสงค์ ( Purpose) 
     - วิธีการ (Method) 
     - ผล (Findings) 
     - สรุป (Conclusion) 
3. ภาคผนวก (Appendix) 
    - บรรณานุกรม (Bibliography) 
    - ดัชนี (Index) 
 
                                                       

        สรุปเรื่อง (Summary) 
        น าเรื่อง (Introduction) 
        การเสนอข้อมูล (Presentation of Data) 
        สรุปผล (Conclusions) 
        ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
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3. ลักษณะของรายงานที่ดี 

1. ตรงเวลา (Timely) จะส่งตรงตามก าหนดที่ต้องการหรือก่อนเวลา และเสนอข้อมูลที่ทันสมัย 

2. เขียนอย่างดี (Well written) เขียนชัดเจน รวบรัด น่าสนใจ และไม่ผิดหลักไวยากรณ์ ตลอดจนเนื อหา

ถูกต้อง และช่วยในการตัดสินใจ 

3. เรียบเรียงดี (Well organized) เรียบเรียงไว้เพ่ือที่ผู้อ่านเท่าที่ส าคัญ หรือเท่าท่ีต้องการรู้  

4. น่าสนใจ (Attractive) มีหัวข้อชัดเจน รวบรวมให้อ่านได้ง่าย 

5. ได้ผลคุ้มค่า (Cost effective) เป็นการแก้ปัญหาขององค์กรที่ท าให้การลงทุนท ารายงานคุ้มค่า 

6. เน้นที่ข้อเท็จจริง ไม่เอาความอคติของผู้เขียนเข้าไปพัวพัน 

4. วิธีเขียนหนังสือราชการอังกฤษ 

ประเภทของหนังสือราชการอังกฤษ 

1.หนังสือที่ลงชื่อ มี 3 ชนิด ได้แก่ 

1.1) หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี (first person formal note) 

1.2 หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (first person informal note) 

1.3 หนังสือกลาง (third person note หรือ not verbale) 

2.หนังสือที่มิต้องลงช่ือ มี 2 ชนิด ได้แก่ 

2.1) บันทึกช่วยจ า (aide-memoire)  

2.2) บันทึก (memorandum) 

โครงสร้างของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ ยกเว้นหนังสือกลางมีโครงสร้างซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 3 

ส่วน ได้แก่ 

1) หัวเรื่อง ประกอบด้วย 

-  เลขที่ของหนังสือ (correspondence number) 

-  ชื่อ ที่ตั ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของส่วนราชการเจ้าของของเรื่อง (address) 

-  วันเดือนปีที่ออกหนังสือ (date) 
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-  ค าขึ นต้น (salutation) 

-  ชื่อเรื่อง (subject) 

2) เนื อเรื่อง ประกอบด้วย 

-  ค าน า (introduction) 

-  สาระส าคัญหรือจุดประสงค์ (body) 

-  สรุป (conclusion) 

3) ท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 

-  ค าลงท้าย (complementary close) 

-  ลงชื่อและต าแหน่ง (signature and position) 

-  ชื่อ ต าแหน่ง และที่อยู่ของผู้รับ (address) 

ค าขึ นต้น ค าลงท้าย ต าแหน่ง และสถานที่ของผู้รบั ซึ่งใช้ในหนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี 

ล าดับ ถึง ค าขึ นต้น ค าลงท้าย 
1 ประธานาธิบดี Excellency, Accept, Excellency, the 

assurances of my highest 
consideration. 

2 นายกรัฐมนตรี Excellency, Accept, Excellency, the 
assurances of my highest 

consideration. 
3 รัฐมนตรี Excellency, Accept, Excellency, the 

assurances of my highest 
consideration. 

4 เอกอัครราชทูต Excellency, Accept, Excellency, the 
assurances of my highest 

consideration. 
5 เอกอัครราชทูตที่มี

บรรดาศักดิ์ 
Excellency, Accept, Excellency, the 

assurances of my highest 
consideration. 
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6 กงสุลใหญ่ 
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ 

Sir, Accept, Sir , the 
assurances of my highest 

consideration. 
7 กงสุล 

กงสุลกิตติมศักดิ์ 
Sir, Accept, Sir, the assurances 

of my highest 
consideration. 

8 กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย Sir, Very truly yours, หรือ 
Yours very truly, 

9 เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ 

Excellency, Accept, Excellency, the 
assurances of my highest 

consideration. 
10 หัวหน้าองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
Sir, Accept, Sir, the assurances 

of my highest 
consideration. 

11 องค์การ บริษัท หรือคณะ
บุคคล 

Sirs, Very truly yours, หรือ 
Yours very truly, 

12 เอกชน Sir, Very truly yours 
 

 

ค าขึ นต้น ค าลงท้าย ต าแหน่ง และสถานที่ของผู้รบัซึ่งใช้ในหนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี 

ล าดับ ถึง ค าขึ นต้น ค าลงท้าย 
1 ประธานาธิบดี Dear Mr. President, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
2 นายกรัฐมนตรี Dear Mr. Prime 

Minister, 
Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
3 รัฐมนตรี Dear Mr. Minister, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
4 เอกอัครราชทูต Dear Mr. Ambassador, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
5 เอกอัครราชทูตที่มี

บรรดาศักดิ์ 
Dear Mr. Ambassador, 

หรือ 
Dear Sir__________ 

Yours sincerely, หรือ 
Sincerely yours, 

6 กงสุลใหญ่ Dear Mr. Consul-General, Yours sincerely, หรือ 
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กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ Sincerely yours, 
7 กงสุล 

กงสุลกิตติมศักดิ์ 
Dear Mr. Consul, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
8 กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย Dear Mr. Consul, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
9 เลขาธิการองค์การ

สหประชาชาติ 
Dear Mr. 

Secretary – General, 
Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
10 หัวหน้าองค์การ Dear Mr. _________ Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
11 องค์การ บริษัท หรือคณะ

บุคคล 
Sirs, Yours sincerely, หรือ 

Sincerely yours, 
12 เอกชน Dear Mr.__________ Yours sincerely, หรือ 

 Sincerely yours, 
- หากเป็นหนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้ค าลงท้ายว่า Yours very truly, หรือ Very truly yours, 

- หากเป็นหนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี ใช้ค าลงท้ายว่า Yours sincerely, หรือ Sincerely yours, 

การเขียนข้อความในส่วนเนื อเร่ือง 

1.วัตถุประสงค์ของหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค์ของหนังสือราชการมีอยู่ 3 ประการหลัก คือ 

1) เพื่อทราบให้ทราบ (inform) 

2) เพ่ือร้องขอ (request) 

3) เพื่อตอบกลับ (reply) 

การแจ้งให้ทราบ หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนการบอกให้ทราบถึง

ความคิด ความรู้สึกของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ การแสดงความยินดีและการเชิญ 

การร้องขอ หมายถึง การขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆจากผู้รับหนังสือ การตอบกลับ หมายถึง การ

ให้ค าตอบหรือการแสดงกิริยาท่าทีต่อเรื่องที่ได้มีการแจ้งให้ทราบหรือเรื่องที่มีการร้องขอมา 

2.โครงสร้างของเนื อเรื่อง 

ปัจจัยที่จะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างของเนื อเรื่องคือรายละเอียดหรือข้อมูลที่จะช่วยให้หนังสือราชการ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ซึ่งรายละเอียดหรือข้อมูลนี จะมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตาม
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สถานการณ์ ด้วยเหตุนี หนังสือราชการจึงมีเนื อหาไม่เท่ากัน นอกจากนี แล้วการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษมี

หลักท่ียึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปว่า เนื อเรื่องควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคัญหรือ 3 ย่อหน้า คือ 

1) ค าน า (introduction) 

2) สาระส าคัญหรือจุดประสงค์ (body) 

3) สรุป (conclusion) 

หากน าเอารายละเอียดข้อมูลที่เขียนมาพิจารณาใส่ลงไปในกรอบของเนื อเรื่องทั ง 3 ส่วนนี  ก็จะสรุป

เกี่ยวกับโครงสร้างของเนื อเรื่อง 

ส่วนที่ 3 สาระอื่น ๆ  

พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย  

มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”

ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง

ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน

กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 

จ านวนสามคน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจ านวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมี ความ

เชี่ยวชาญด้านการค้าจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต

อุตสาหกรรมยางจ านวนหนึ่งคน ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั งพนักงาน

จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด า รง

ต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
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(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ กยท. 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับ กยท. หรือที่จะกระท ากับ กยท. หรือในกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ กยท. ทั งนี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง 

และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือ

กรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ กยท. เป็นผู้ถือหุ้นหรือจัดตั งขึ น 

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี เมื่อ

วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ

วัน ให้ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันเริ่มด าเนินการ หากครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั งประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั น

อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้า

รับหน้าที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั งอีกได้ แต่

จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้

คณะรัฐมนตรีแต่งตั งผู้ด ารงต าแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั งประธานกรรมการ

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั งแทนต าแหน่งที่ว่างนั นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั งหมดที่มีอยู่

จนกว่าจะมีการแต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธาน

กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็น

การชั่วคราว 


