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บทที่ 2 
การเตรียมการเขียนตํารา 

 
เคาโครงเนื้อหา 
 เร่ืองที่ 2.1  การศึกษาสถานการณทัว่ไป 
   ประเด็นที่ 1 การสํารวจความพรอมของตนเอง 
   ประเด็นที่ 2 การแสวงหาความรูเพิ่มเติม 

เร่ืองที่ 2.2 การวิเคราะหกลุมเปาหมายและกําหนดวตัถุประสงค 
  ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

    ประเด็นที ่2 การกําหนดวตัถุประสงค 
 เร่ืองที่ 2.3 การเลือกหัวขอเร่ืองและกําหนดขอบเขตของเรื่อง 
    ประเด็นที่ 1 การเลือกหัวขอเร่ือง 
    ประเด็นที่ 2 การกําหนดขอบเขตของเรื่อง 
 เร่ืองที่ 2.4 การเขียนโครงเรื่อง 

 ประเด็นที่ 1 การกําหนดโครงเรื่อง 
 ประเด็นที่ 2 การลําดับเรื่อง 

แนวคิด  
 1. การเขียนตําราจะตองมีการเตรียมความพรอม  วางแผนกอนลงมือเขียนจริง  โดยตอง
ศึกษาและเตรยีมพรอมทั้งตวัผูเขียนและขอมูลตาง ๆ ที่ใชประกอบการเขียน 
 2. การเตรียมการเขียนตําราจะตองวิเคราะหกลุมเปาหมายและกําหนดวตัถุประสงคให 
ชัดเจน วา “จะเขียนใหใครอาน”   และ  “ทําไมจึงเขียนเร่ืองนี้”  เพื่อใหตําราที่เขียนเกดิประโยชนตอ
สวนรวม  คือ ผูอาน มากที่สุด 
 3.  การกําหนดหวัขอเร่ืองและกําหนดขอบเขตของเรื่อง จะทําใหผูเขยีนสามารถมองทะลุ
ถึงเนื้อหาสาระของเรื่องทั้งหมด  จนเหน็เปนแนวทางในการดําเนินเรื่องที่ชัดเจน ครอบคลุมและ
ครบถวน 
 4.   โครงเร่ืองจะชวยในการจดัระเบียบความคดิในการเขียนใหดําเนินไปในทิศทางที่
กําหนดไว  และทําใหการเรียบเรียงเรื่องราวดําเนินไปตามลําดับอยางครอบคลุมครบถวน   ตอเนื่อง   
และสัมพันธกนั  มีน้ําหนักและสัดสวนของเนื้อหาที่เหมาะสม 
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วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 2  จบแลว  ผูเขียนสามารถ 
 1.  สํารวจความพรอมของตนเองและแสวงหาความรูเพิ่มเตมิได 
 2. เขียนวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการเขียนตําราเรือ่งที่เลือกสรรได 
 3.  บอกขอบเขตหัวขอเร่ืองที่เลือกสรรไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมเรื่องทั้งหมด 
 4.  เขียนโครงเรื่องและจัดลําดบัเรื่องตามลักษณะของเรื่องได 
กิจกรรมระหวางเรียน 

ศึกษาเอกสารการเรียนรูดวยตนเองบทที่ 2 
สื่อการสอน 

เอกสารการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การเขียนตํารา 
ประเมินผล 

ประเมินจากการฝกปฏิบัติตามกิจกรรมทายบทที่ 2 
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ความนํา 
 

การที่จะทําอะไรสักอยางนั้น    ส่ิงแรกที่จะตองดําเนินการ  คือ  การเตรียมการและวางแผน   
การเขียนตําราก็เชนกนั   เมื่อคิดและตัดสินใจจะเขียนตําราขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง   ผูเขียนก็จะตอง
เร่ิมตนวางแผนใหดีวา  ตําราที่จะเขียนนัน้เปนเรื่องเกีย่วกับอะไร  จะตองมีการเตรยีมความพรอม
อยางไร  การเขียนตําราที่ดกีเ็หมือนกับการสรางบาน  คือ  จะตองมีการวางแผนออกแบบแปลนบาน
ใหลงตัวตามความตองการของเจาของบานเสียกอน  จึงจะลงมือกอสราง  การเขียนตําราก็เชนกนั
จะตองมีการวางแผนเตรียมความพรอมของเรื่องที่จะเขยีนกอนลงมือเขียนจริง  เพราะการเตรียม
ความพรอมทีด่ี จะชวยใหการเขียนงายขึน้และประเด็นตาง ๆ คมชัดขึ้น   เนื้อหาสาระวิชาและภาษา
ที่ใชมีความถูกตองเหมาะสม 

ลําดับขั้นในการเตรียมการเพือ่ความพรอมกอนเขียนตํารา  โดยทั่วไปมขีั้นตอนดังนี ้
  1.   ศึกษาสถานการณทั่วไป 
  2.  วิเคราะหกลุมเปาหมายและกาํหนดวัตถุประสงค 
  3.  เลือกหัวขอเร่ืองและกําหนดขอบเขตของเรื่อง 
  4.  เขียนโครงเรื่อง 
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เรื่องที่ 2.1 
การศึกษาสถานการณทั่วไป 

  
 เนื่องจากการเขียนตํารา  เปนงานเขียนที่มุงใหความรูเฉพาะเรื่องที่เปนทฤษฎี  หลักการหรือ
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิง  หรือสําหรับการศึกษาคนควา  หรือใชเพื่อการเรียนการสอน  
สําหรับเปนแหลงคนควาหาความรูของนักวิชาการ  นักวจิัย  และนกัเรยีนนกัศึกษา  ดังนั้น  เนื้อหา
สาระจึงจําเปนตองไดรับการตรวจสอบ  และกลั่นกรองในเรื่องของความถูกตองอยางละเอียดถ่ีถวน   
โดยมีการจดัระบบในการเขยีนที่เปนสากล   การพิจารณาตัดสินใจเขียนตําราเรื่องใดเรื่องหนึ่งจงึ
ตองพิจารณาสถานการณตาง ๆ ใหรอบคอบ     เพื่อใหตําราที่เขียนขึน้มีคุณคาและเกิดประโยชน
มากที่สุด   ซ่ึงขอที่ควรจะตองคํานึงถึงมี 2 ประการไดแก  การสํารวจความพรอมของตนเอง  และ
การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 
 
การสํารวจความพรอมของตนเอง 
 ในการเขยีนตาํราทุกครั้ง  ส่ิงที่ผูเขียนควรพิจารณาเปนลําดับแรก ก็คือ ตนเอง โดยเริ่มจาก
การสํารวจตนเองวามีความรู  ความเขาใจ  ประสบการณ  และชํานาญการหรือถนัดอะไร สนใจ
คนควาหรือเชีย่วชาญเฉพาะในเรื่องที่จะเขยีนอยางกวางขวางและลึกซึง้มากพอหรือไม หากผูเขียน
ไมเขาใจเรื่องที่จะเขยีนอยางลึกซึ้ง  ขอเขียนก็อาจจะไมสมเหตุสมผล ขาดน้ําหนัก ขาดความ
นาเชื่อถือ  หรืออาจผิดจากความเปนจริง  กลายเปนงานเขียนทีไ่มมคีุณคา  แตหากผูเขียนมีความ
ถนัดและเขาใจในเรื่องที่เขยีนเปนอยางดี   ผูเขียนจะมีโอกาสเขียนงานเขียนใหเปนทีน่าเชื่อถือ  และ
มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนมากกวาผูเขยีนที่ไมถนดัหรือไมเขาใจ 
 ดังนั้น  ผูเขียนจึงควรพจิารณาตนเองวามคีวามเขาใจเรื่องใดเปนอยางดี  อาจจะเปนเรื่องที่
อยูในสาขาวิชาที่ถนัด หรือเกี่ยวของกบังานที่ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง สนใจและ
ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องมาโดยตลอด   การที่ผูเขียนมีความเขาใจและความคุนเคยในเรือ่ง
นั้น ๆ จะชวยใหผูเขียนคดิประเดน็ตางๆ  เกี่ยวกับเรื่องนั้นไดอยางรอบดาน  ครอบคลุมและ
ครบถวน  สามารถเขียนออกมาตามความคิดไดดแีละงายขึ้น   ไมจําเปนตองศึกษาคนความากนัก 
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 นอกจากความพรอมทางดานเนื้อหาวิชาการแลว    ผูเขียนยังจะตองสํารวจตนเองเกี่ยวกับ 
ความพรอมทางดานการใชภาษา อันไดแก การรูจักใชถอยคํา ประโยค สํานวน และมพีื้นฐานความรู    
ทางภาษา  เพือ่ที่จะเขียนไดไมผิดหลักไวยากรณ  อยางไรก็ดี  ถาไมชํานาญในหลกัภาษาอยางลึกซึ้ง  
อาจตองหาผูรูชวยวิจารณและแกไขใหในระยะแรกของการเขียน  
 
การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 
 เมื่อคิดและตดัสินใจไดแลววาจะเขยีนเรื่องอะไร   กอนลงมือเขียน  ควรจะตองพิจารณาวา 
มีวัตถุดิบอะไรที่มีอยูแลวบาง เอกสารตางๆที่จะศึกษาคนหาหรือใชเปนหลักฐานเพือ่นํามาเรียบเรยีง
หรือเขียน มีอยูแลวหรือไมอยางไร ผูเขียนควรสํารวจตรวจคนเอกสารในเรื่องทํานองเดียวกันกับที่       
จะเขยีนเสียกอน   เพื่อตรวจดวูามีเอกสารทํานองเดียวกนักบัเรื่องที่จะเขยีนหรือไม   อยางไร  ที่ไหน   
หากตองการความรูความเขาใจเพิ่มเติม เพือ่นํามาใชในงานเขียน  จะสามารถหาไดจากแหลงใดบาง
มีขอมูลสนับสนุนเพยีงพอหรือไม คือ ผูเขียนจะตองมั่นใจวาจะสามารถหาเอกสาร หลักฐาน ขอมลู
ตาง ๆ  เชน ขอเท็จจริง  เหตผุล  ตัวอยาง ฯ ลฯ  จากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุนประเดน็ตาง ๆ ที่เขียน
ไดอยางเพียงพอ   เพื่อใหงานเขียนมีความสมบูรณ  มีหลักฐานที่เชื่อถือได  ซ่ึงในการแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติมนัน้  ส่ิงที่ผูเขียนจะตองดําเนินการ คือ 
 1)   กําหนดแหลงขอมูล  แหลงขอมูลสําคัญสําหรับการเขียนนั้นมาจาก  2  แหลง  คือ 
  1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  คือ ขอมูลที่เปนตนกาํเนิดของเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเขียนประสบ
มาโดยตรง เปนตนวา ศกึษาวิจัยหรือคิดคนมาดวยตนเอง หรืออาจจะรับรูเรื่องราวตาง ๆ จากการ
สนทนา  สอบถาม  สัมภาษณ  เปนตน  โดยขอมูลดังกลาวนี้เปนขอเท็จจริงจากแหลงขอมูล 
   1.2 ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมลูที่ผูเขียนไมไดสัมผัสมาโดยตรงเหมือนขอมูลปฐมภูมิ  
แตเปนขอมูลที่ไดรับการเผยแพรตอ ๆ กนัมาในรูปแบบของเอกสาร  หนังสือ  และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่
ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางแลว  ขอมูลทุติยภูมินีเ้ปนขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบอยาง
ละเอียดรอบคอบมาแลวชั้นหนึ่ง  จึงนบัวาเปนขอมูลคุณภาพที่มีความนาเชื่อถือสูง  สามารถใช
อางอิงไดเปนอยางดี  ดังนัน้  เมื่อคิดจะเขียนตํารา  นอกจากจะตองใชขอมูลที่ถูกตองแลว  ผูเขียน
จะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใชขอมูลจากแหลงใด 
 2) ศึกษาเนื้อหาสาระจากแหลงขอมูล เปนเรื่องสําคัญที่ผูเขียนตองตระหนัก การเปน
นักเขียนตําราที่ดีนั้น  จําเปนตองศึกษาคนหาเนื้อหาสาระ  และตรวจสอบขอมูลใหมีความแมนยํา 
หากเปนการศกึษาเนื้อหาสาระจากขอมูลปฐมภูมิแลว  ก็จําเปนตองไปศึกษา  คนหา  จากสภาพจรงิ  
หรือขอเท็จจรงิที่เปนอยู สวนขอมูลทุติยภมูินั้น  สามารถศึกษาคนหาเพิม่เติมโดยวิธีการตาง ๆ  ดังนี้ 
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  2.1 การอาน  เปนวิธีหนึ่งที่จะไดขอมูลมาที่หาไดสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และ
ไดผลคุมคา  เพราะขอมูลที่ไดจากการอานมีการรวบรวมเปนหมวดหมูอยูแลว  ผูเขยีนเพยีงแตคนหา
มาศึกษาเปรียบเทียบ  เลือกเอาเฉพาะขอมลูที่ตองการ     
  2.2 การสังเกต    ขอมูลที่ไดสวนใหญเปนประสบการณดวยการสังเกต     ส่ิงที่ได
พบเห็น  เพราะการสังเกตเปนสิ่งที่ชวยใหผูเขียนมีความคิดแตกฉาน  มีส่ิงใหม ๆ มานําเสนอให
ผูอาน  แตทั้งนี้  ผูเขียนจะตองเปนคนชางสังเกต  มีความละเอียดลึกซึง้ในการสังเกตสิ่งตาง ๆ ดวย 
  2.3 การฟง  เปนวธีิการไดขอมูลที่ตองอาศัยการสะสมความรู  ความเขาใจจากการ
ฟงแลวนํามาบนัทึกเปนขอเขยีน   การเขยีนจากการฟงนั้นจะเปนขอเขียนที่ดี  หากฟงมาจากหลาย ๆ
แหลงที่เชื่อถือได  แตก็ตองระวังเพราะการฟงจากผูพูดบางคน  อาจพูดเลื่อนลอยขาดหลักฐานยืนยนั 
   2.4 การถาม  เปนวิธีการหาขอมลูตามเปาหมาย  มีการกําหนดเปาหมายลวงหนาวา  
ตองการทราบเรื่องอะไร ในแงมุมใด  การถามอาจใชสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และการขยายรายละเอียดของขอมูล 
 3) จัดระเบียบขอมูลเปนหมวดหมู  เมื่อผูเขียนไดศกึษาคนหาขอมูลไวมากพอแลว  
จะตองนําขอมลูทั้งหมดมาจดัระเบียบขอมลูเปนหมวดหมูใหดี  กําหนดใหชัดวาขอมูลตาง ๆ นั้น
เหมาะกับแงมมุประเด็นของเรื่องที่จะเขียนหรือไม อยางไร อะไรที่อยูนอกประเด็นหรือมีความ 
สําคัญนอยก็เอาออกเสีย อะไรที่อยูในขอบขายของเรื่องที่สามารถนํามาใชประกอบการเขยีนใน
ประเด็นใดบาง ก็จัด เปนหมวดหมู  ตองพิจารณาแยกขอมูลที่เห็นความสําคัญตามประเด็นที่คาดวา
จะนํามาใชประกอบการเขยีนออกเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบใหชัดเจน 
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เรื่องที่ 2.2 
การวิเคราะหกลุมเปาหมายและกําหนดวัตถุประสงค 

 
 เมื่อพิจารณาสถานการณในสวนที่เกีย่วของกับตนเองของผูเขียน รูวาจะเขยีนอะไรที่เปน
ความเชี่ยวชาญ  ชํานาญหรืออยูในความถนัด  ความสนใจคนควาของผูเขียนเอง  สามารถหาเอกสาร  
หลักฐานและขอมูลตางๆ จากที่ใดบางแลว ส่ิงที่จะตองพิจารณาและดําเนินการตอไป ก็คือการ
วิเคราะหกลุมเปาหมาย  และการกําหนดวตัถุประสงค 
 
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
 ขอเขียนที่ประสบความสําเร็จนั้น   ไมเพยีงแตเปนขอเขียนที่เกดิจากความคิดที่กล่ันกรอง
และตกผลึกเปนงานเขียนที่ส่ือความไดชัดเจน  สามารถเรียนรูและเขาใจไดเทานั้น  แตตองเปน
ขอเขียนที่กลุมเปาหมายไดอานดวย การวิเคราะหกลุมเปาหมายจึงเปนขั้นตอนของการไตรตรอง 
ทบทวนความคิดของผูเขียนอีกครั้งหนึ่งอยางละเอียดรอบคอบ วาเรื่องที่จะเขยีนนัน้สามารถ
นําไปใชใหเกดิประโยชนตอสวนรวม คือ ผูอานไดมากนอยอยางไร  ผูอานจะมีความสําคัญมากตอ
ความสําเร็จในการเขียน    เพราะหากผูเขียนตั้งใจเขียนอยางเต็มที่แลว   แตถาไมมีผูใดสนใจอาน 
งานเขียนนั้นกไ็รคา  หรือผูอานอานแลวไมรูเร่ือง ไมสามารถเขาใจ งานเขียนนั้นก็ไรประโยชน  
ยิ่งกวานั้น ถาใครก็ตามอานงานเขียนใหผูอ่ืนฟงแลวผูฟงไมรูเร่ือง งานเขียนนัน้ก็ลมเหลวอยาง
ส้ินเชิง  ผูอานจึงเปนปจจยัที่สําคัญที่ผูเขียนตองคํานึงถึงเปนอยางมาก ลักษณะของผูอานที่มีความ
แตกตางกันในเรื่องของเพศ วัย  ระดับการศึกษา  ศาสนา  ความเชื่อ  อาชีพ  ฐานะ  และอื่น ๆ  ลวนมี
ผลทําใหแนวคิดและทวงทํานอง  หรือลีลาการเขียนแตกตางกันได  ฉะนั้น  เมื่อกาํหนดวาจะเขยีน
ตําราเรื่องอะไร  ส่ิงที่จะตองทํา คือ ผูเขียนควรตั้งคําถามกับตนเองกอนวาจะเขยีนใหใครอาน แลว
ศึกษาวเิคราะหใหชัดเจนในประเด็นดังตอไปนี ้
 1)  รูจักผูอาน  ผูเขียนจะตองคิดวา  เร่ืองที่เขียนนัน้  เขียนขึ้นมาเพื่ออะไร  เขียนไปทําไม  
และที่สําคัญเขียนเพื่อใคร  การรูจักผูอานเปนเรื่องที่สําคัญ  เพราะผูอานจะเปนตวักาํหนดวา งาน
เขียนนัน้มีความคุมคาในการที่จะเขยีนขึ้นมาหรือไม  โดยความคุมคานี้ไมไดวัดที่ตวัเงิน แตวัดที่
ความสําเร็จในการนําเสนอผลงานเขียนของผูเขียน  กลาวคือ ผูอานได  “อาน” และ “เขาใจ”  ใน
ประเด็นตาง ๆ ที่ผูเขียนนําเสนอ  การรูจักผูอานจึงเปนเรื่องจําเปนที่ผูเขียนไมสามารถละเลยไดเลย  
ผูเขียนจําเปนตองทราบวาผูอานเปนใคร  จากนั้นจึงคอยกําหนดวัตถุประสงคและดําเนินการตอไป 
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 2)  เขียนเพื่อผูอาน  ผูเขียนจะตองตระหนกัเสมอวา  การนําเสนอขอเขียนตาง ๆ ใหกับ
กลุมผูอานที่เปนเปาหมายใดก็ตาม  จะตองมีวิธีนําเสนอที่เรียบงาย  ผูอานรับได  รวมทั้งสามารถ
เขาใจไดรวดเร็วเมื่ออานจบ  ตองไมมีความซับซอนหรือยากตอการทาํความเขาใจ  ภาษาทีใ่ชตอง
งายตอการเขาใจ   
 
การกําหนดวัตถุประสงค 
 เมื่อวิเคราะหกลุมผูอานที่เปนเปาหมายไดแลววา เปนใครก็มากําหนดวตัถุประสงค  ซ่ึงเปน
ขั้นตอนของการกําหนดจุดมุงหมายในการเขียนของผูเขียน โดยมุงไปที่กลุมผูอานที่เปนเปาหมาย   
ผูเขียนอาจเริ่มตนดวยการตอบคําถามวา ทาํไมจึงเขียนเร่ืองนี้และผูอานจะไดรับประโยชนอะไรบาง
จากงานเขยีนนี้   เพื่อนําคําตอบไปใชในการกําหนดวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายตอไป 
 การกําหนดวตัถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการเขียน เปนสิ่งสําคัญเบื้องตนของการเขียน    
ทุกครั้ง  เพราะการเขียนตําราแตละเรื่อง  ผูเขียนยอมมจีดุมุงหมายในการเขียนที่แตกตางกันออกไป  
เชน ตําราบางเรื่องตองการเขียนเนนเกีย่วกับหลักการหรือทฤษฎีใหขาราชการอาน ก็ตองตัง้
จุดมุงหมายใหชัดเจนวา      เปนการเขียนตําราที่เนนหลักการหรือทฤษฎีสําหรับขาราชการทั่วไป 
เพื่อจะไดกล่ันกรองเนื้อหา  ภาษาและประเด็นในการนําเสนอ  รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมกับอาชพี 
และระดับการศึกษาของผูอาน   ในทางกลับกัน  ถาหากตําราที่เขียนขึ้นนั้น  ตั้งจุดมุงหมายวาเปน
การเขียนที่เนนแนวทางปฏบิัติเพื่อใหเกษตรกรอาน   การเลือกเฟนเนื้อหา   การใชภาษาสํานวน   
และรูปแบบในการนําเสนอก็จะแตกตางกบัการเขียนใหขาราชการอาน อาจจะตองมีตัวอยางและ
แบบฝกหัดประกอบ เพือ่ใหเกษตรกรที่อานสามารถนําไปประยุกต และปฏิบัติไดตามความ
เหมาะสม  ซ่ึงจุดมุงหมายในการเขียนนี้จะมีผลไปถึงการเขียนโครงเรื่อง  ดวยเหตนุี้  กอนลงมอื
เขียน  จะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการเขียนใหแนนอนกอนทุกครัง้  โดยจะตอง
คํานึงถึงความเขาใจของผูอานเปนสําคัญ   
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เรื่องที่ 2.3 
การเลือกหัวขอเรื่องและกําหนดขอบเขตของเรือ่ง 

 
 เมื่อวิเคราะหกลุมผูอานที่เปนเปาหมาย และกําหนดวตัถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวชัดเจน
แลว  ขั้นตอนตอไป คือ  การเลือกหัวขอเร่ือง  และการกาํหนดขอบเขตของเรื่อง 
 
การเลือกหัวขอเรื่อง 
 การเลือกหัวขอเร่ืองนับเปนปจจัยสําคัญทีม่ีผลตอความสําเร็จของงานเขียน  ผูเขียนจะตอง
สามารถหาหัวขอเร่ืองที่นาสนใจและเปนประโยชนมานําเสนอ  หวัขอที่เลือกตองทําใหผูเขียน
สามารถมองทะลุถึงเนื้อหาสาระของเรื่องวา มีความเหมาะสมที่จะนํามาเขียนหรือไม โดยผูเขียน
จะตองประมวลความรูและความคิดเกี่ยวกบัเรื่องนั้น  จนเห็นเปนแนวทางในการดําเนนิเรื่องที่
ชัดเจน   หลักสําคัญในการเลือกหัวขอเร่ืองสําหรับการเขียนมีดังนี ้
 1) เลือกเร่ืองท่ีผูเขียนมีความถนัดและใหความสนใจมากเปนพิเศษ  ความถนัดและความ
สนใจพิเศษของผูเขียน จะเปนแรงบันดาลใจอยางหนึ่งที่ทาํใหผูเขียนมีความมานะพยายาม มีโอกาส
ที่จะประสบความสําเร็จในการเขียนสูง   ผูเขียนที่เพิ่งเริม่จะเขยีน  จึงควรเริ่มจากเรือ่งที่ตนมีความ
ถนัดและสนใจเปนพิเศษ   

2) เลือกเร่ืองท่ีผูเขียนมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ  สวนประกอบที่สําคัญ
ของงานเขียน คือ ขอมูลตาง ๆ  ซ่ึงหากผูเขียนเองมีความรู และประสบการณที่เปนขอมูลสวนหนึง่
อยูกับตวั  จะดงึขอมูลมาใชประโยชนสําหรบังานเขียนของตนเองไดงาย 

3) เลือกเร่ืองท่ีเหมาะกับผูอาน   ตองคิดเสมอเมื่อเลือกเรื่องที่จะเขยีนวา ไมเพียงแตเปน
เร่ืองที่ผูเขียนมีความรูความเขาใจ  แตควรเปนเรื่องที่เหมาะกับผูอานดวย  ซ่ึงทําใหตองพจิารณา
รายละเอียดตาง ๆ  เชน กลุมเปาหมายสนใจเรื่องแนวใด  อยูในความสนใจในชวงเวลานั้นหรือไม 

4) เลือกเร่ืองท่ีมีขอมูลสนับสนนุเพียงพอ  ความสมบูรณของงานเขียนขึน้อยูกับขอมูลที่มี  
จึงตองมั่นใจวาจะสามารถหาเอกสาร หลักฐาน ขอมูลตาง ๆ  รวมทั้งเหตุผล  เพื่อมาสนับสนุนงาน
เขียนไดอยางเพียงพอ 

5) เลือกเร่ืองท่ีเปนเรื่องใหม  ธรรมชาติของมนุษยจะสนใจเรื่องที่แปลกใหม  ส่ิงที่นํามา
เขียนจะเปนประโยชนอยางมากตอผูอานและสังคม หากเปนเรื่องที่ไมมีใครเขียนมากอนและหาก
เปนเรื่องที่ทาทาย  จะชวยเราความสนใจของผูอานไดด ี
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 6) เลือกเร่ืองท่ีมีจุดมุงหมายชัดเจน  จุดมุงหมายที่ชัดเจนจะทําใหสามารถกําหนด
แนวทาง     การเขียน  หรือกาํหนดการดําเนินเรื่องได 
 7) เลือกเร่ืองท่ีจํากัดขอบขายได   ตองไมเลือกเรื่องที่กวางเกินไป  แตควรจํากัดขอบขาย
ใหแคบพอที่จะสามารถนําเสนอความคิดไดอยางชัดเจน  ครอบคลุม  และตรงประเด็น 
 
การกําหนดขอบเขตของเรื่อง 
 การกําหนดขอบเขตของเรื่อง  จะชวยใหการเขียนตรงจุดมุงหมาย  ไดเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมครบถวน  ชวยใหผูเขียนจาํกัดการเขียนอยูเฉพาะในขอบเขตที่กําหนดไว  ผูเขียนจะตอง
พิจารณาหัวขอเร่ืองที่จะเขียนวากวางเกินไปหรือไม โดยการพิจารณาจากความยาวของเรื่องที่จะ
เขียนและปริมาณของเนื้อหาที่มีประกอบกนั  ดังนี ้
 1) ถาเรื่องที่เขียนมีความยาวมาก  แตเนื้อหามีปริมาณนอย   ก็จําเปนตองเขียนหวัขอเร่ือง
ใหแคบลง   
 2) ถาเนื้อหามีมาก แตความยาวของเรื่องที่ตองการมีนอย ก็จะตองแบงเนื้อหาออกเปน
สวนยอยแลวเลือกเฉพาะหวัเร่ืองยอยที่ตองการมาเขียน   
 3) ถาตองการเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   การกําหนดหัวเร่ืองจะตองใหกวางขึ้น
ตามไปดวย 
 4) ถามีการกําหนดความยาวไวตายตัว  เนื้อหาของเรื่องที่จะเขยีนจะตองถูกจํากัดขอบเขต  
การเขียนหัวขอเร่ืองก็ตองถูกจํากดัดวย 
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เรื่องที่ 2.4 
การเขียนโครงเรื่อง 

 
 ในการเขยีนตาํรา  ผูเขียนจะตองวางผังแนวคิดเกีย่วกับเรือ่งที่จะเขียนใหเรียบรอยเสยีกอน  
ซ่ึงผังนี้เราเรียกวา โครงเรื่อง  โดยโครงเรื่องนี้เปรียบเสมือนคูมือการทํางานของผูเขียน ที่สรางความ
มั่นใจใหกับผูเขียนวางานเขียนของเขาจะตองสําเร็จแน  ตั้งแตกอนลงมือเขียน เพราะการวางแผน
ลวงหนาดวยการเขียนเคาโครงเรื่องไวกอนจะชวยประหยดัเวลาใหกับผูเขียนไดมาก 
  
 สําหรับความสําคัญของโครงเรื่อง  (ประสิทธิ์, 2518)  สรุปไดดังนี้  
  1) โครงเรื่องเปนตัวกําหนดทิศทางในการเขยีน ทําใหงานเขียนมเีปาหมายและขอบขาย
สมบูรณชัดเจน  ไมตกประเด็นสําคัญ  และไมออกนอกประเด็นทีก่ําหนด 

2) โครงเรื่องชวยใหงานเขยีนมีเอกภาพ  สัมพนัธภาพ  และสารัตถภาพ อันจะชวยสงผลให
โครงเรื่องมีสัดสวนที่สวยงานและเหมาะสม 

3) โครงเรื่องชวยใหผูเขียนสามารถพิจารณาใหรายละเอยีดของเนื้อหา และสามารถกําหนด
กลวิธีในการนาํเสนอเนื้อหาในแตละประเดน็ไดอยางเหมาะสม 

สรุปไดวา โครงเรื่องจะเปนตัวชวยในการจัดระเบียบความคิดในการเขียนใหดาํเนินไปใน
ทิศทางและขอบขายที่กําหนดไว ทําใหการเรียบเรียงเรื่องราวดําเนนิไปตามลําดับ มีระบบระเบยีบ 
ครอบคลุมวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของเรื่อง และทําใหขอเขียนมีสัดสวนและน้ําหนักที ่
เหมาะสม   
 การเขียนโครงเรื่องที่ชัดเจนและเขียนไดงาย  จะตองมีลําดบัขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดโครงเรื่อง 
 2. การลําดับเรื่อง 

 
การกําหนดโครงเรื่อง 
 การกําหนดโครงเรื่อง  เปนสิ่งที่ผูเขียนจะตองดําเนินการ  เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินเรื่องใหมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกนัโดยลําดับ  และเปนการกาํหนดการเขียนใหอยูภายใน
ขอบเขตของเรื่องเปนการวางผังใหรูและเหน็องคประกอบ ขั้นตอน ขอบเขตและการดําเนินเรื่องใน
แตละบท   โดยโครงเรื่องจะประกอบดวยหวัขอเร่ือง   แลวแยกออกเปนหวัขอหลักซึ่งมักกําหนด
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เปนบท แตละบทหรือแตละหวัขอหลักจะแยกออกไดอีกเปนหวัขอรอง  หัวขอยอย  และประเดน็
ตาง ๆ ตามความเหมาะสมและครอบคลุมหัวขอเร่ืองโดยสามารถแสดงโครงเรื่องได  2  รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 แสดงโครงเรื่องแบบความเรยีง 
รูปแบบที่ 2 แสดงโครงเรื่องแบบแผนผัง (Concept  Mapping)   ดังภาพ 
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แสดงโครงเรื่องแบบความเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

บทท่ี 1  หัวขอหลักท่ี 1 
1.     หัวขอรองที่ 1 
        1.1   หัวขอยอยที่ 1 
        1.2   หัวขอยอยที่ 2 
        1.3   ฯลฯ 
2.     หัวขอรองที่ 2 
        2.1   หัวขอยอยที่ 1 
        2.2   หัวขอยอยที่ 2 
        2.3   ฯลฯ 
3.     หัวขอรองที่ 3 
        3.1   หัวขอยอยที่ 1 
        3.2   หัวขอยอยที่ 2 
        3.3   ฯลฯ 
 
บทท่ี 2  หัวขอหลักท่ี 2 
1.     หัวขอรองที่ 1 
        1.1   หัวขอยอยที่ 1 
        1.2   หัวขอยอยที่ 2 
        1.3   ฯลฯ 
2.    หัวขอรองที่ 2 
        2.1   หัวขอยอยที่ 1 
        2.2   หัวขอยอยที่ 2 
        2.3    ฯลฯ 

 

โครงเรื่อง 
หัวขอเร่ือง 

ฯลฯ 
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แสดงโครงเรื่องแบบแผนผัง (Concept  Mapping) แสดงโครงเรื่องแบบแผนผัง (Concept  Mapping) 
  
  
          หัวขอหลัก                หัวขอรอง    หัวขอยอย           หัวขอหลัก                หัวขอรอง    หัวขอยอย 
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การลําดับเรื่อง 
 ในการกําหนดโครงเรื่องซึ่งประกอบดวยหวัขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย หรือประเดน็ตาง 
ๆ แลว  ส่ิงที่จะตองดําเนินการควบคูไปดวย  คือ การลําดับเรื่อง  โดยหวัขอหรือประเด็นตาง ๆ ที่
แสดงความสําคัญมากมากอน  และสําคัญรองลงมาตามมาเปนลําดับ   แยกสวนสําคัญมากกวาออก
จากสวนที่สําคัญนอยกวา แยกสวนที่เปนเหตุออกจากสวนที่เปนผล หรือสวนที่เปนการวิเคราะห
ออกจากขอเสนอแนะอยางชดัเจน ซ่ึงในการลําดับเรื่องนั้น ควรคํานึงองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 1) หัวขอยอยและประเด็นตาง ๆ  อยูในขอบขายของหัวเร่ือง  อยูภายใตขอบเขต  มีอิสระ 
ไมซํ้าซอน  แตละตอนจะตองเปนอิสระตอกัน 

 2) มีน้ําหนกัความสําคัญใกลเคียงกันหรือเสมอกัน  กลาวคอื  ไมหยิบเอาประเด็นยอยมา
เปนประเด็นหลัก  โดยเฉพาะประเด็นหลักแตละประเด็นตองมีน้ําหนกัที่ใกลเคียงกัน 

 3) มีความตอเนื่อง  สัมพันธ  เชื่อมโยงกันเปนอยางดี  กลาวคือ  เมื่อแยกประเด็นหลักได
ครบถวนแลว  จะตองนํามาจัดลําดับใหมใหมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางมีระเบียบ  อะไรควร
มากอน  อะไรตาม  และมีความตอเนื่องกัน 

 4) มีสาระสําคัญของหัวขอเร่ืองครบถวนและครอบคลุม ไมมกีารตกหลนประเด็น
ปลีกยอยตาง ๆ ที่จําเปนและสําคัญ   ดังตัวอยางตอไปนี ้
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ตัวอยางโครงเรื่องการเขียนตําราทางสงเสริมการเกษตร 
เรื่อง  การสงเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

บทที่ 1  แนวคิดเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนา 
1.1 ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนา 

1.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนา 
1.1.2 ทฤษฎีการพัฒนา 

1.2 แนวคดิและปรัชญาในการพฒันาชนบท 
1.2.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชนบท 
1.2.2 ปรัชญาการพัฒนาชนบท 

1.3 จริยธรรมและวินัยในการพฒันา 
1.3.1 จริยธรรมในการพัฒนา 
1.3.2 วินัยในการพฒันา 

บทที่ 2 ประชากรเปาหมายของการพัฒนา 
2.1 สภาพทั่วไปของประชากรเปาหมาย 

2.1.1 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1.3 สภาพทางการเมืองการปกครอง 

2.2 องคกรชุมชนทางการเกษตรเพื่อการพัฒนา 
2.2.1 องคกรชุมขนทางการเกษตร 
2.2.2 องคกรเบญจภาคีเพื่อการพัฒนา 

บทที่ 3 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนา 
3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะหชุมชน 
3.2 กระบวนการศกึษาและวิเคราะหชุมชน 

3.2.1 กระบวนการศกึษาชุมชน 
3.2.2 กระบวนการวเิคราะหชุมชน 
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บทที่ 4 แนวคิดเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร 
4.1 ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร 

4.1.1 ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการเกษตร 
4.1.2 ขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร 

4.2 ระบบ รูปแบบและวิธีการในการสงเสริมการเกษตร 
4.2.1 ระบบของการสงเสริมการเกษตร 
4.2.2 รูปแบบและวธีิการในการสงเสริมการเกษตร 

4.3 การสงเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 
4.3.1 บทบาทของการสงเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 
4.3.2 ความสัมพันธของการสงเสริมการเกษตรกบัการพัฒนา 

บทที่ 5 การสงเสริมการเกษตรในประเทศไทย 
5.1 วิวัฒนาการของการสงเสริมการเกษตรในประเทศไทย 

5.1.1 วิวัฒนาการของการเกษตรไทย 
5.1.2 การสงเสริมการเกษตรกอนมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
5.1.3 การสงเสริมการเกษตรเมื่อมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5.2 หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการสงเสริมการเกษตร 
5.2.1 การสงเสริมการเกษตรภาครฐั 
5.2.2 การสงเสริมการเกษตรภาคเอกชน 
5.2.3 การสงเสริมการเกษตรภาคประชาชน 

5.3 บุคลากรในการสงเสริมการเกษตร 
5.3.1 บุคลากรและบทบาทของนักสงเสริมการเกษตรภาครัฐ 
5.3.2 บุคลากรและบทบาทของนักสงเสริมการเกษตรภาคเอกชน 

บรรณานุกรม  
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ขอใหผูเรียนฝกปฏิบัติก
กิจกรรม 

1. ขอใหตั้งช
 2.     ขอใหเขียน

 

  
 

แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

ิจกรรมตอไปนี้ 

ื่อเร่ืองงานเขียนทีท่านไดเลือกสรรหัวขอเร่ืองไวแลว 
โครงเรื่องทั้งหมดของหวัขอเร่ืองที่ทานไดเลือกสรร 


