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ในปจจุบันการเขียนนับเปนทักษะท่ีสําคัญอยางย่ิงสําหรับผู บริหาร ซึ่งในอดีตที่ผานมา

หลายทานอาจจะเขาใจวา คนที่ควรจะมีทักษะในการเขียนนั้นจะมีเพียงแคนักเขียนเทานั้น แต

โดยแทจริงแลว ในการทํางานทุกวันนั้น เราจะตองผานการเขียนไมมากก็นอย ไมวาจะเปนการ

เขียนจดหมายทางการเพื่อใชติดตอสื่อสาร การเขียน email เพื่อติดตอทางธุรกิจ หรือการเขียน

ขอความที่ใชในการจูงใจลูกคา หรือเพื่อเพิ่มช่ือเสียงขององคกร แมกระทั่งการทําการตลาดใน

ปจจุบันนั้น ลูกคาเร่ิมท่ีจะเบ่ือการโฆษณาแบบเดิม ๆ  เชนการลดแลกแจกแถม หรือการชักชวน

ผานการโฆษณาแบบเกา ๆ  แตกลับไปใหความสําคัญกับการอานบทความประกอบการตัดสินใจ

หรือไปติดตามคนท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจของเขาท่ีเราเรียกกันวา Influencer จนกระท่ังเร่ิมมีการ

ทําการตลาดผานงานเขียนตาง ๆ  หรือที่เรามักจะเรียกวา Content Marketing เปนตน
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ถึงแมวาการเขียนจะเปนสิ่งที่สําคัญ แตผูบริหารหลายทานก็ยังมีจุดออนในเรื่องนี้ และหากเราไปศึกษาตลาดหนังสือ 

สิ่งที่นาสนใจคือ เรากลับมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการเขียนไมเยอะมากนัก หนังสือสวนใหญที่เขียนเรื่องการเขียนก็มักจะ

มีลักษณะเฉพาะทาง เชน วิธีการเขียน email ธุรกิจ วิธีการเขียนหนังสือ และอ่ืน ๆ  แตจะหาหนังสือที่เขียนเรื่องการเขียน

ที่ครบถวนสมบูรณไดคอนขางยาก จะมีก็ออกจะไปทางเทคนิคการเขียนแนวตําราอะไรทํานองน้ัน มากกวาจะเปนการเขียน

ที่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจ

หนังสือเรื่อง Everybody writes: Your go-to guide to creating ridiculously good content ซึ่งเขียนโดย 

Ann Handley จึงเปนหนังสือเพียงไมกี่เลมในตลาดปจจุบันที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนไดอยางครบถวนสมบูรณ และมีการ

เชื่อมโยงใหเห็นกับการทํางานหรือการทําธุรกิจไดเปนอยางดี ผูแตงหนังสือเลมนี้มีประสบการณที่เกี่ยวกับการเขียนในเชิงธุรกิจ

เปนอยางมาก ไมวาจะเปนการดํารงตําแหนง Chief Content Officer ซึ่งเปนผูบริหารที่ดูแลเรื่อง Content ทั้งหมด

ของบริษัท หรือเปนนักเขียนใหนิตยสารชื่อดังทางดานธุรกิจ ที่ชื่อวา Entrepreneur และยังเปนนักเขียนระดับ Best Seller 

ในหัวขอเกี่ยวกับ Content Marketing อยูดวย จึงเห็นไดชัดวาความรูและทักษะการถายทอดของผูแตงหนังสือเลมนี้ อยูใน

ระดับไมธรรมดาเลย

หนังสือเลมนี้ มีความหนาท้ังส้ิน 298 หนา แบงออกเปน 6 สวนหลัก ๆ  ซึ่งในแตละสวนจะมีเทคนิคยอย ๆ  อีก

หลายเทคนิคมาประกอบกัน ในสวนท่ี 1 จะเปนเร่ืองเก่ียวกับกฎของการเขียน ซึ่งประกอบดวย 28 หัวขอ ซึ่งกฎการเขียน

อันนี้เปนหลักการกวาง ๆ  เชน การคิดกอนเขียน การวางแนวทางการเขียน หรือแมกระทั่งคําแนะนําใหลืมกฎการเขียน

ที่เราเคยเรียนมาในโรงเรียน
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สวนที่ 2 ของหนังสือเลมนี้ประกอบดวยหัวขอทั้งหมด 12 หัวขอ เปนเร่ืองเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณลวน ๆ  ถึงแมวา

มันจะเปนหลักการใชภาษาอังกฤษ แตหลาย ๆ  กฎก็สามารถนําไปปรับใชไดกับการเขียนในภาษาไทยไดเชนกัน เชน เราควร

หลีกเลี่ยงการใชศัพทที่มาจาก Website ตาง ๆ  หรือที่บางคนเรียกวาภาษาวิบัติ เปนตน

สวนที่ 3 ประกอบดวยหัวขอ 4 หัวขอ เปนสวนที่เนนในเร่ืองของ “การเลาเรื่อง” ซึ่งจะทําใหงานเขียนนั้นมี

ความนาสนใจเพ่ิมขึ้นอยางมาก เชน เราควรเลาเรื่องวา งานเขียนเราสามารถเปล่ียนโลกไดอยางไร หรือเราควรเขียนเลาเรื่อง

ที่มีแตเราเทานั้นที่เขียนได เปนตน สวนถัดมาคือ สวนที่ 4 เปนเรื่องเกี่ยวกับการตีพิมพผลงานเขียน ซึ่งประกอบไปดวยเทคนิค

ตาง ๆ  ใน 15 หัวขอ เชน การตรวจสอบขอเท็จจริงที่จะนํามาใชประกอบการเขียน รวมถึงการอางอิงที่มาของขอมูลอยาง

ถูกตอง

สวนท่ี 5 ของหนังสือเลมนี้ ประกอบดวย 15 หัวขอ เนื้อหาในสวนนี้นับเปนจุดเดนที่หาอานไดยากในหนังสือ

การเขียนเลมอื่น ๆ  คือ เปนเรื่องการเขียนสําหรับนักการตลาดโดยเฉพาะ โดยสวนนี้จะมีการแนะนําเรื่องการเขียนลง Twitter 

การใช Hashtag ประกอบการเขียน การเขียนลง Facebook LinkedIn เทคนิคการเขียน Email รวมถึงการเขียนใน Website 

ตาง ๆ  และการเขียนลง Blog สําหรับ Part สุดทายของหนังสือเลมนี้คือ Part ที่ 6 นั้นจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองมือตาง ๆ  

ที่ใชประกอบการเขียน ซึ่งผู เขียนไดแนะนําเครื่องมือที่เปนประโยชนอยางมาก เชน เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัย

เพื่อใชประกอบการเขียน เครื่องมือในการปรับแกงาน หรือแมกระทั่งเครื่องมือที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเขียน หรือการหา

ความคิดใหม ๆ  ในการเขียน

หนังสือเลมนี้ อาจจะไมใชหนังสือที่จะเนนในเร่ืองของหลักการเขียนภาษาที่เราอาจจะเคยเรียนมาในโรงเรียน หรือ

ไมใชหนังสือที่สอนเร่ืองการเขียนเชิงวิชาการ แตเปนหนังสือที่ไดรวบรวมเอาเทคนิคตาง ๆ  ที่ผู เขียนซ่ึงมีประสบการณสูง

ไดนํามาใชในงานเขียน หรือเรียบเรียงเอามาจากแหลงความรูอื่น ๆ  จํานวนมาก จุดเดนของหนังสือเลมนี้จึงอยูที่ความครบถวน

สมบูรณของหลักการเขียนสมัยใหม และตัวอยางที่มีใหเห็นตลอดในหนังสือเลมนี้

หนังสือเลมน้ีจึงเหมาะสมเปนอยางย่ิง สําหรับผูบริหารโดยเฉพาะผูที่ตองรับผิดชอบ “งานเขียน” ขององคกร เชน 

นักการตลาดท่ีตองสรางงานเขียนเพื่อจูงใจลูกคา นักประชาสัมพันธที่ตองเขียนเพื่อสรางชื่อเสียง หรือผูบริหารที่ตองการเขียน

เพื่อสื่อสารภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนผูที่สนใจอยากเปนนักเขียน หรือเปนนักเขียนอยูแลว ที่จะสามารถเลือกเอา

เทคนิคตาง ๆ  ที่ถูกนําเสนอในหนังสือเลมนี้ไปใชใหกอใหเกิดประโยชนไดตอไป
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หนังสือเล�มนี้ อาจจะไม�ใช�หนังสือที่จะเน�นในเร่ืองของหลักการเขียนภาษา

ที่เราอาจจะเคยเรียนมาในโรงเรียน หรือไม�ใช�หนังสือที่สอนเรื่องการเขียนเชิงวิชาการ

แต�เป�นหนังสือที่ได�รวบรวมเอาเทคนิคต�าง ๆ  ที่ผู �เขียนซ่ึงมีประสบการณ�สูงได�นํามาใช�ในงานเขียน

หรือเรียบเรียงเอามาจากแหล�งความรู�อื่น ๆ  จํานวนมาก


