
 

 [Text : Photo]     นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (9 ตุลาคม 2552) 

 

ขอคําถามนี้มาจากอีเมล ที่สงสัยและตองการคําตอบ  เอาเปนวา ผูเขียนขอตอบเฉพาะสวนที่เปน
มารยาทการใชอีเมลเกี่ยวของกับการทํางาน  ไมใชอีเมลเรื่องสวนตัว หรือถาคิดวา เปนวิธีการที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชกไ็มวากนั   มารยาทในทีน่ี ้ ไดเรียนรูจากประสบการณเปนผูสงและผูรับอีเมล พบวา มีขอควร
พึงควรปฏิบัติและควรหลกีเลี่ยงหากจะตองใชอีเมล เพื่อเปนมารยาททีด่ีในการทํางานสํานักงานยคุปจจุบันที่
นําเอาเทคโนโลยีมาใชใหเกดิประโยชน โดยไมตกเปนทาสของมันแตเพียงฝายเดียว  และขอสังเกตที่ไดจาก
การใชอีเมลของเว็บไซตช่ือดัง (hotmail.com และ gmail.com) ไมไดเปนอีเมลขององคกรแตอยางไร  และ
ตอไปนี้ ส่ิงที่ควรคํานึงถึงหรอืจะเหมาเอาวาเปนมารยาท (กิริยาวาจาที่ถือวาเรียบรอย-พจนานกุรม)  การใช
ภาษาในอีเมล  ขอเรียงลําดับดังนี ้
  

   
ช่ืออีเมลเปนตัวเลขทั้งหมด 

 

ชื่ออีเมล  การขอชื่ออีเมลฟรีทั้งหลาย บางครั้งไมสามารถไดช่ือตามที่เราตองการ  ดังนั้น การตั้งชื่ออี
เมลที่นํามาใชงาน อยาใหช่ือมันแปลกพิสดาร ยากแกความเขาใจหรือเปนตัวเลขทั้งหมด จนหาตัวตนไมเจอ 
เชน pomsexy  658658 อะไรทํานองนี้ คนรบัก็รูสึกประหลาดใจระคนสนเทหไปดวย  ยกเวนอีเมลของ
หนวยงาน การซ้ําของชื่อมีนอยกใ็หระบช่ืุอจริงตรงตัวไดเลย  สาเหตที่เอยเร่ืองนี้ขึน้มาเพราะมนัจะโยงไปถึง
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การบอกชื่ออีเมลใหกับผูอ่ืนผานการสนทนา เชน ตองบอกชื่ออีเมลทางโทรศัพท  เสียง ที เสียง อี หรือบอก
ตัวเลข อาจทําใหเขยีนชื่ออีเมลผิดพลาดไมถึงมือผูรับ  ดังนั้น  การบอกชื่ออีเมล ควรใช  airline code ชวย 

 
 อีเมลกําหนดชื่อเร่ืองใหทํางาน โดยไมเขียนขอความ 

  

   
 อีเมลที่ตั้งชื่อเร่ืองไมชัดเจน 

  

   
   อีเมลไมมีช่ือเร่ือง 
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 ชื่อเร่ือง   การสงขอความทางอีเมล ตองระบุช่ือเร่ืองทุกครั้ง  แมบางเว็บไซตไมระบุช่ือเร่ืองก็
สามารถสงได  การระบุช่ือเร่ืองตองส้ัน กระชับไดใจความ  เชน  สงรายงานการประชมุ   แจงสถานที่นัด
หมาย  ขอที่อยู  รับสมัครงาน ฯลฯ  ไมควรใหปรากฏขอความตอไปนี้เชน  ไมมีช่ือเร่ือง, ไมมีหัวเร่ือง
,  (none) เปนตน ซ่ึงบางครั้งผูรับเห็นวา ไมสําคัญหรือมีจํานวนอีเมลในกลองขอความมาก ก็ไมเปดอาน 
เผลอ ๆ อาจจะลบทิ้งไป และสิ่งที่ตองปามอีกอยางในการเขียนชื่อเร่ือง คือ  บอกแตช่ือเร่ือง แตไมปรากฏ
ขอความอะไรทั้งส้ิน  

 
 

ขอความ   หากเกีย่วของกับการทํางานหรอืลักษณะที่เปนทางการขึ้นมาหนอย อาจจะนําเอารูปแบบ
ของหนังสือราชการภายใน ถาไมนับหวักระดาษบนัทึกขอความ จะมีสวนประกอบดงันี้   คํา
ขึ้นตน  ขอความ  (ไมมีคําลงทาย)  ลงนามและตําแหนง 

* คําขึ้นตน  คําวา เรียน ใชกบับุคคลทั่วไป ยกเวน ในตําแหนงเฉพาะบางกลุมใช กราบเรียน (เชน 
นายกรัฐมนตร ีประธานสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ)  ตอดวยใชคํานําหนานาม (นาย, นาง, นางสาว) 
หรือคําวา คุณ ตามดวยช่ือผูรับหรือนามสกลุ (ถามี) 
* ขอความ  ใสเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญ  ส้ัน ๆ กระชับ  หากมีส่ิงที่สงมาดวยก็ใหระบุในขอความ 
แลวอยาลืมแนบไฟล  (attach file)  บอกไฟลใหชัดเจน เชน ชนิดของไฟล ช่ือไฟลพรอมทั้งจํานวน
ดวย  นอกจากนี้ ถาตองการใหตอบรับอีเมล  ควรแสดงขอความยันยืน การรับหรือใหตอบอีเมล 
กลับดวย ตัวอยางเชน หากไดเอกสารเรียบรอยแลว กรุณาแจงกลับดวย จะขอบคุณยิ่ง 
*ไมมีคําลงทาย  หากจะตองการขอบคุณและแสดงความประสงคอะไรก็ใหกําหนดไวใน
ขอความ  จะไมใสคําลงทายตาง ๆ เหลานี้ เชน ขอแสดงความนับถือ   
* ลงชื่อและตําแหนง   ใหลงชื่อเต็มของผูเขียนอีเมล และหากมตีําแหนงก็ใหลงไวดวย 
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 รูปแบบการพมิพ   การพิมพอีเมล ใชวิธีการพิมพชิดกั้นหนาทุกสวน   รูปแบบนี้สังเกตจากวิธีการ
พิมพ ในอนิเทอรเน็ต ทั้งขอความที่ลงเปน ขาว บทความในเว็บไซต หรือบล็อก (Blog)  สวนใหญจะพิมพ
ชิดกั้นหนาหมด  ซ่ึงนาจะยึดรูปแบบเดียวกนั   ขนาดตวัอักษรใหใชขนาดกลาง (medium) ไมใชขนาดใหญ 
(large หรื largest) จะเทากับเปนการตะโกน เชนเดยีวกับมารยาทการใชภาษาอังกฤษในอีเมล ที่เล่ียงใช
ตัวพิมพใหญ (capital letter) ทั้งหมด    และสีใหใชสีดํา นอกจากตองการจะเนนขอความสําคัญ อาจจะใชสี
อ่ืนหรือขนาดตัวอักษรทีห่นาหรือใหญขึ้น  โดยอนุโลม   

 

  

 การแนบไฟล (attach file)  เมื่อมีเอกสารหรือรูปภาพแนบมากับอีเมล  บางอีเมลจะระบุจํานวนไวให
เห็นเดนชัด ดังเชนตัวอยาง “ส่ิงที่แนบมา 5 รายการ”  และหากมจีํานวนมาก ควรสรางอีเมลฉบับใหม เพื่อ
ชวยปองกนัการความสับสนหรือดาวนโหลดเอกสาร-รูปภาพไมครบ   อีกวิธีคือ ระบช่ืุอเอกสารหรือ
รูปภาพ  อาจจะตั้งชื่อ เชน รูปภาพ1  รูปภาพ2 .... ตามลําดับ  กรณีที่เปนผูรับดาวนโหลดแลวไมสามารถอาน
หรือขอความไมชัดเจน ก็ตองรีบติดตอผูสงดวยเชนกนั 

การสะกดคํา   ขอความในอีเมล ตองตรวจทานการสะกดคํา การแบงวรรคตอน การแบงคํา อยาง
ละเอียด ถ่ีถวนและถูกตอง   บอยครั้งที่พบ ขอความที่สงมาทางอีเมล ตกหลนหรือสะกดคําไมถูกตอง 
ความหมายของขอความหากเดาก็ทําไดไมยากนัก แตถือวา ผิดมารยาททีด่ีในการสงขอความ มองดูเหมือน
ละเลยและไมตั้งใจในการทาํงาน 

การตอบรับ  ควรตอบรับอีเมลทุกฉบับ หากมีขอความ  มีส่ิงที่แนบมา (attach file) ไมครบ ตองรีบ
ติดตอผูสงอีเมลทันที อาจจะดวยทางอีเมลหรือถาเปนเรื่องดวนหรือสําคัญมาก ก็ใหติดตอทางโทรศัพท และ
การตอบรับก็ใหยึดหลักเชนเดียวกับการเขยีน  โดยการใชคําส่ัง  “ตอบกลับ” หรือ “ตอบ”  ซ่ึงผูรับจะไดรับ
คําวา  RE : (ตอดวยช่ือเรื่อง) ในกลองขอความ หรือ กลองขาเขา  และหากจะตองตอบกลับในเรื่องเดยีวกัน 
ก็ใหใชคําส่ัง “ตอบกลับ” หรือ “ตอบ”  อีกครั้งหนึ่ง โดยไมตอง “สราง” หรือ “เขียนจดหมาย”  ใหม เพื่อให

http://s233.photobucket.com/albums/ee219/pomdvt/?action=view&current=pimporne-manner5.jpg


ผูรับไดทบทวนเรื่องเดิม ไมตองเสียเวลาคนเรื่อง   อยางไรก็ตามหากจะตองมีการติดตอกันในอีเมลฉบับเดิม
อีก ไมควรเกิน 3 คร้ังเพราะขอความจะยาวติดกันเปนหางวาว   ขอที่ควรระวังคือ  หากเปนเร่ืองใหม และ
จะตองติดตอช่ืออีเมลเดิม  ควร “สราง” หรือ “เขียนจดหมาย”  ใหม  

คําตอบทั้งหมดขางตน ตองขอย้ําอีกครั้งวา เปนมารยาทสําหรับใชกับการทํางาน  อาจจะเกี่ยวของ
กับภาษาในอีเมลบางบางสวน ไมใชเปนประโยคหรือขอความที่อยูในรปูของสํานวนภาษา  แตตองการสื่อ
ใหเห็นถึงการใชภาษาในแตละสวนของอีเมล ที่ถูกละเลยไมเหน็ความสําคัญ จนหลายคนคิดวาเปนธรรม
เนียมปฏิบัต ิ สังเกตไดจากบอยครั้งที่ผูเขียนไดรับอีเมลในลักษณะเหมือนกําลังถูก ขมขู บังคับ โดยที่ผูสงอี
เมลไมรูสึกรูสาอะไรเพราะทาํจนติดเปนนสัิย ซ่ึงเจตนาทีแ่ทจริงอาจจะไมไดตองการสื่อสารดังภาษา และ
สํานวนที่เขยีนขึ้นมา ดังนั้น ลองมาปรับวิธีการใชซ่ึงก็ไมไดเสียหายอะไร หนําซํ้าเปนการฝกทักษะการใช
งานอีเมลจนตดิเปนนิสัย ทําดวยความเต็มใจของผูสงและเกดิความปลืม้ใจจากผูรับ  
  
อางอิง: 
พิมพร  ศะริจนัทร  ขอคิดจากอินเทอรเน็ตและอีเมลท่ีผูสอนไมควรมองขาม (7 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornemail.htm  
พิมพร  ศะริจนัทร  ถาเลขานุการไมมีอีเมล (7 ตุลาคม 2552)  http://lakhanukarn.blogspot.com 
พิมพร  ศะริจนัทร  ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กับงานเลขานุการ (7 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text/e-secretary.htm  
พิมพร  ศะริจนัทร  เลขานุการกับการใชอีเมล (7 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/e-secretary2.htm

 
 

ผูเขียน [เรื่อง : ภาพประกอบ]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  ศึกษานิเทศก 
เขียนวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เผยแพรเว็บไซตวันที่ 9 ตุลาคม 2552 
ผูที่จะนําบทความ รูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
ติดตอผูเขียนไดที่  pomdvt@hotmail.com 
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