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หลักการเขียนตํารา  
(ในการขอตําแหน่งวิชาการ)



ความยากง่ายระหว่างการวิจัยและการเขียนตํารา

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์มุ่ง
สร้างองค์ความรู้ที่ผู้อ่านมีพื้น
ฐานในเรื่องนั้นแล้ว 

 ข้อมูลมีลักษณะปฐมภูมิ 
 มี peer review 
 ไม่มีปัญหาในเรื่องการพิมพ์ 
และการขาย 

 ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 
 ไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่

 การแต่งตําราเป็นการรวบรวม
ความรู้ที่มีลําดับความยากง่าย 

 ข้อมูลเป็นแบบทุติยภูมิ 
 ต้องมีการสังเคราะห์และ
บูรณาการ 

 ไม่มี peer review 
 ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 
 ปัญหาเรื่องทุนในการพิมพ์ 
 กังวลเรื่องยอดขาย



ความสําคัญของตํารา

 เป็นพื้นฐานวิชาที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

 ทําให้เกิดความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้ง 

 ทําให้การศึกษามีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกัน 

 เป็นแหล่งเริ่มต้นของการค้นคว้าและวิจัย



ความหมายของคําว่า “ตํารา” 

  เอกสารที่ใช้เรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
 มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 

 มีสารบัญ เนื้อเรื่อง และการอ้างอิงที่ครบถ้วน 
  เนื้อหาสมบูรณ์ และทันสมัย 

 มีดัชนี 
 มี ISBN 



รูปแบบตําราวิชาการ
  กระดาษหุ้มปก (cover)  
          -ป้องกันปกชํารุด และดึงดูดความสนใจ 

 ปกรอง (fly-leaf) ซึ่งเป็นปกหน้าและปกหลัง                          
            -ทําหน้าที่ยึดเล่มให้แข็งแรง 

 ปกใน (title page)  
          -ระบุรายละเอียด ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ครั้งที่      จํานวนที่พิมพ์
             สํานักพิมพ์  สถานที่ของสํานักพิมพ์  ISBN 



รูปแบบตําราวิชาการ (ต่อ) 

 หน้าลิขสิทธิ์ (copyright page)  มักใช้ด้านหลังปกใน 

 หน้าอุทิศ (dedication page) 

 คํานิยม (foreword) 

 คํานํา(preface)
 ประวัติผู้นิพนธ์ (อาจแยกไว้ที่ปกหลัง) 

 สารบัญ 

 สารบัญภาพ



รูปแบบตําราวิชาการ (ต่อ) 

 เนื้อเรื่อง 

 บรรณานุกรม (bibliographies) หรือ เอกสารอ้างอิง (references) 
แต่ละบท หรือรวมไว้ท้ายเล่มก่อนดรรชนี 

 ภาคผนวก 

 ดรรชนี 
 ปกในด้านหลัง มักแสดงสถานที่พิมพ์ โดยพิมพ์ด้วยตัวเล็กและ
เป็นข้อความสั้นๆ



ข้อควรคํานึงเบื้องต้นในการเขียนตํารา
  สื่อความคิด   
  จิตประวัติถึง  
 พึ่งเอกสาร 

  สร้างสรรค์ ประโยชน์ 
  ผู้คนโจษจัน 

  ฝากชื่อฉันไว้ในแผ่นดิน



ทําไมต้องเป็นนักวิจัยจึงได้เปรียบในการเขียนตํารา

 ตําราที่ดีควรได้รับการยอมรับทางวิชาการในศาสตร์นั้นๆ 

 มีความลึกซึ้งในเรื่องที่เขียน 

  เป็นผลจากงานวิจัยของผู้เขียน 

 มีบูรณาการผลงานวิจัยที่สําคัญในเรื่องนั้นๆ 

  ให้ความรู้ที่ถูกต้องและร่วมสมัย 

  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 มีการนําเสนออย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย



การเลือกตําราที่จะเขียน

 ควรเลือกเรื่องที่เราถนัดมากที่สุด 
 เรื่องที่เรามีผลงานวิจัย 
 เป็นเรื่องที่เราสอนเป็นประจํา  
 เป็นเรื่องที่เรามีเอกสารอ้างอิงพร้อม 
 เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครเขียน 
 มีการเขียนที่มีแบบอย่างแตกต่างกับผู้อื่น 
 ใครคือผู้อ่าน 
 ใครเป็นผู้จัดพิมพ์
 เงินทุน



ชื่อนั้นสําคัญไฉน
  ใช้ชื่อเรื่องเด่น กะทัดรัด ระบุแนวคิดแบบกว้าง 

      -วิทยาการโรคฟันผุ 
      -คู่มือการใช้สัตว์ทดลอง    
  ชื่อที่ระบุเนื้อหาเฉพาะ                                                                                                                    
       -กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
       -กราฟ ตาราง และ สมการ สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ



ชื่อนั้นสําคัญไฉน (ต่อ) 

  ไม่ควรซ้ํากับตําราที่มีอยู่เดิม 

     -การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows 

     -เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 

  ไม่ควรใช้ชื่อที่มีคําศัพย์ซึ่งไม่แพร่หลาย 

     -วิถีทรรศน์อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 

 ควรตั้งชื่อจากสิ่งที่ผู้เขียนได้ค้นคิดหรือปฏิบัติมาแล้ว 

     -การปลูกถ่ายฟัน: การวางแผนผ่าตัดและการประเมินผล



การเตรียมตัวในการเขียนตํารา
 ควรมีตําราต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

 ความพร้อมของห้องสมุด 

 ระบบ online ที่ทํางานและที่บ้าน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในการสืบค้น จัดเก็บข้อมูล  พิมพ์ 
วาดรูป และ จัดทําหนังสือ 

 การพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีด 

 การขอทุนในการแต่งตํารา 

 กําหนดเวลาในการส่งต้นฉบับ 
 สํานักพิมพ์



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็น
 Microsoft office 
 (PageMaker) 
 EndNote 
 Acrobat 
 SmartDraw 
 MindMap  
 Dictionary 
 Illustrator 



จะเริ่มต้นในการเขียนตําราอย่างไร
  จะเขียนร่วมกับใคร? 

  เริ่มจากผลงานวิจัยที่ตนมี 
  กําหนดกรอบความคิด  ภาพรวมของหนังสือ 

  กําหนดหัวเรื่อง (topic) ของแต่ละบท 

  กําหนดหัวข้อรอง (sub-topic) ของแต่ละบท 

  เลือกสไตล์ในการเขียน 
 พิมพ์ขาวดํา    2 สี     หรือ 4 สี 
  กําหนดจํานวนหน้าในแต่ละบท 
  กําหนดขนาดของหนังสือ



พื้นฐานที่ควรสร้างสําหรับผู้เขียน
 มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานของวิชานั้นๆ 

 มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น 

 มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างสม่ําเสมอ 

  สอน หรือปฏิบัติงานในหน้าที่โดยใช้ความรู้นั้น 

  ได้ทดลองและพิสูจน์แล้วว่าองค์ความรู้นั้นสามารถนําไปใช้ได้จริง 

 ความสามารถในเรื่องคอมพิวเตอร์ 
 ทักษะในการพิมพ์ดีด 

 พื้นฐานการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง



แนวหรือรูปแบบการเขียน

 แนวการเขียนเชิงนิรนัย(deductive approach) 

 แนวการเขียนเชิงอุปนัย (Inductive approach) 

 แนวการเขียนผสมผสานสลับกันระหว่างและนิรนัยอุปนัย



การเขียนเชิงนิรนัย(deductive approach) 

 การควบคุมวงจรเซลล์ (cell cycle)  
       การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในวงจรเซลล์ที่ระดับโมเลกุล
จะถูกควบคุมโดยโปรตีน cyclin-dependent kinase (Cdks)      
Cdks เป็นเอ็นไซน์ protein kinase ที่เร่งให้มีการเคลื่อนที่ของ
โปรตีนเป้าหมายโดยกระบวนการเติมกลุ่มฟอสเฟต  ซึ่งเรียก
กระบวนการนี้ว่า phosphorylation 



การเขียนเชิงอุปนัย (inductive approach) 

 Periodontal disease and diabetes                                      
      One population study reported that the prevalence of 

periodontal disease was 60% in type 2 diabetic patients 
compared with 36% in non-diabetic controls.(1) .....Further 
support for the link between oral health and diabetes 
comes from intervention trials that showed improvements in 
glycaemic control in type2 diabetes patients who received 
periodontal therapy.(2) 
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การเขียนเชิงอุปนัย (inductive approach) 

 Periodontal disease and diabetes                                      
      One population study reported that the prevalence of 

periodontal disease was 60% in type 2 diabetic patients 
compared with 36% in non-diabetic controls.(1) .....Further 
support for the link between oral health and diabetes 
comes from intervention trials that showed improvements in 
glycaemic control in type2 diabetes patients who received 
periodontal therapy.(2) 



การกําหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน

 เป็นตําราที่เน้นทฤษฎี หรือ การปฏิบัติ 
 ใครคือผู้อ่าน 

 เน้นที่ยอดขาย 

 มุ่งสู่ตําแหน่งวิชาการ



การเลือกเรื่องและขอบเขตของหนังสือ
  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เขียนเอง 

 มีขอบเขตกว้างขวางและมีคุณค่าพอที่จะเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม 

  ไม่ควรเขียนเรื่องที่ซ้ํากับหนังสือที่เคยมีการเขียนมาก่อน 

  เป็นเรื่องที่ควรมีเอกสารอ้างอิงเพียงพอ 
 มีงานวิจัยของเราและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

 มีผู้อ่านในเรื่องนั้นๆพอสมควร



มีอะไรบ้างในแต่ละบท

  จุดประสงค์ประจําบท 

  เค้าโครงบท 

  แนวคิด (concept) ที่ผู้อ่านควรได้รับ 

  เนื้อหาวิชา 

 บทสรุป 

 หนังสืออ่านประกอบหรือเอกสารอ้างอิง



การศึกษาค้นคว้าเอกสาร

 ใช้โปรแกรม EndNote 

 จัดเก็บเอกสารในรูป PDF 

 แสวงหาหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 อย่าลืม Back up เอกสาร



การเรียบเรียงและบูรณาการความรู้
 จัดหมวดหมู่ ตามลักษณะของหัวข้อ 

 การรวบรวมข้อมูลหลักในแนวตั้ง ที่ทําให้เห็นลําดับต่อเนื่อง
ขององค์ความรู้ 

 การขยายเนื้อหาไปในแนวขวางเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องนั้น 

 ควรมีการอ้างอิงหนังสือหรือผลงานวิจัยหลักที่เป็นแกนหรือเกิด
ความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 

 ต้องอ่านเอกสารทุกเรื่องที่อ้างอิง 

 ควรเป็นเอกสารที่ผู้อ่านสามารถค้นคว้าต่อได้ด้วยตนเองต่อไป



เริ่มจากสารบัญ-เค้าโครงหนังสือ
 กําหนดหัวข้อหรือชื่อบท 

 อาจดูแนวทางจากหนังสือที่ได้มีการเผยแพร่มา
ก่อน 

 กําหนดหัวข้อรอง 

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบท 

 ควรใช้โปรแกรม MindMap 

 ผู้ซื้อมักอ่านสารบัญก่อนเสมอ



ไฮดรอกซีอะปาไทต์

MindMap



บทแรก-บทสําคัญของหนังสือ
 Well begun is a half done 
 บทแรก จะทําให้เกิดการเริ่มต้นของการกําหนดขอบข่ายและความ
ต่อเนื่อง  และใจความของเรื่อง (theme) 

 บทแรกทําให้เกิดความหลั่งไหลความคิดและกําลังใจ 

  ผู้ที่จะซื้อมักอ่านบทแรก 

  ลักษณะเนื้อหา เค้าโครงเรื่อง และรูปแบบการนําเสนอบทแรก แสดง
แนวการเขียน ความยากง่ายในการอ่าน



ความสําคัญของบทแรก
 หัวเรื่อง
  -บอกขอบเขตที่เขียน 

  สไตล์
  -บ่งบอกแนวทางการเขียนตลอดเล่ม 

  ขอบเขต
  -บอกวัตถุประสงค์และสื่อไปถึงผู้อ่าน 

  เนื้อหา
  -วางพื้นฐานผู้อ่านไปสู่บทอื่น



เนื้อหาสาระที่นําเสนอในแต่ละบท
  จากความคิดมาสู่การใช้ถ้อยคํา เพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ 
  การนิยามคําศัพย์ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  ผลงานวิจัยที่สําคัญ 

  การปูพื้นฐานและลําดับขั้นตอนการนําเสนอ 

  แนวทางการนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
  การสรุป 

  การอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้อง



การอธิบายด้วยภาพและตาราง

 ภาพ 

  แผนภาพ 

  แผนผัง 

 ตาราง 

  การใช้โปรแกรมวาดภาพ   อาทิ โปรแกรมSmartDraw 



ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 



การจัดเตรียมต้นฉบับในแต่ละบท
 จัดทํา template  

 เลือก font 

 จัดทําหัวข้อและหัวข้อรองเพื่อการทําสารบัญ 

 จัดแยกเอกสารแต่ละบท 

 จัดทํารูปแยกไว้ในแต่ละบท 

 แยกเก็บแต่ละบทเป็นแต่ละไฟล์ 
 อย่าลืม Back up ไฟล์



การอ้างอิง
 ควรใช้โปรแกรม EndNote 

  อ้างอิงในสิ่งที่ตนอ่าน full text 

 หลีกเลี่ยงการอ้างโดย Web 

  ลักษณะการอ้างแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 

  รูปแบบในการอ้างต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 

  การอ้างวารสารไทยให้ใช้ชื่อและตามด้วยนามสกุล โดยไม่มีการย่อ 

  การอ้างอิงที่ดีทําให้ผู้อ่านมีศรัทธา  ทําให้หนังสือมีคุณค่า 

 ตรวจสอบการอ้างอิงเพื่อป้องกันการผิดพลาด



ดรรชนี
 ดรรชนีที่ระบุหน้าที่มีคําหลักนั้น เช่น 

     - การคืนกลับแร่ธาตุ 53, 198, 239,350 

 ดรรชนีที่จัดรวมเป็นกลุ่ม เช่น 
      - รอยโรคฟันผุ        12 

                   เคลือบฟัน  15 

                   เนื้อฟัน      27 

 การจัดเรียงหัวข้อให้เป็นไปตามลําดับอักษรในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 

 การจัดทําดรรชนีด้วยมือ หรือ ใช้โปรแกรม Word  

  ใน Microsoft office 



ความสําคัญของคํานํา�

 บ่งบอกแรงบันดาลใจในการเขียน 

 สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียน 
 ความสําคัญที่ต้องมีหนังสือเล่มนี้ 
 บ่งบอกวัตถุประสงค์ของหนังสือ 

 เนื้อหาโดยรวม  ความยากง่าย 

 แต่งเพื่อให้ใครอ่าน 

 สไตล์การเขียน



เค้าโครงในการเขียนคํานํา�

  วัตถุประสงค์ของการเขียน 

  ลักษณะและการจัดลําดับขั้นตอนของหนังสือ 

  เนื้อหาสาระหรือเนื้อหาวิชา และความสําคัญของหนังสือ 

 คํากล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือการเขียนทั้งทางตรงและทาง
อ้อม



การเขียนคํานํา�

  เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาใด 

  เขียนเพื่อให้ใครอ่าน  นักศึกษา ทันตแพทย์  หรือ บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

 ทําไมจึงต้องมีตําราเล่มนี้  เช่น ยังไม่มีใครเขียน  หรือ มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

  เป็นตําราที่เน้น ทฤษฎี หรือ เน้นปฏิบัติ 
  จะต้องบอกว่าควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไรจึงจะเข้าใจดี



การเขียนคํานิยม

 ใครที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องกับวิชาหรือวงการนี้มากที่สุด 

 เป็นบุคคลที่รู้จักเราเป็นอย่างดี 
 เป็นบุคคลที่มีความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสือ 

 เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจในการเขียน



ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เขียน

  การศึกษา 

 ประสบการณ์ในวิชาที่เขียนและวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 ตําแหน่งวิชาการ 

  สถานที่ทํางาน 

  การติดต่อกับผู้เขียนเพื่อการเสนอแนะ



ขนาดของหนังสือ

 A4 หรือ B5 

 จํานวนหน้า 

 ปกแข็งหรือปกอ่อน 

 การออกแบบปก-โปรแกรม Illustrator 



การจัดพิมพ์

 พิมพ์และจําหน่ายเอง 

 มอบให้สํานักพิมพ์จัดพิมพ์และจําหน่าย 

 จํานวนที่พิมพ์



การจัดเตรียมต้นฉบับ

  จัดทําเป็น PDF 

  จัดทําเป็น Word (.doc) 

  จัดทํา lay-out ที่มีการจัดวางรูป 

  จ้ดแยกรูปเป็นไพล์แต่ละบทต่างหากโดยใช้เป็น tiff file 

  ออกแบบบกโดย Illustrator 



แนวทางพิจารณาการเสนอต้นฉบับ
 ชื่อเสียงและผลงานของโรงพิมพ์ 
 ใครเป็นผู้จัดพิมพ์ 
 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 
 ใครเป็นผู้จัดจําหน่าย 

 วางจําหน่ายที่ใด 

 ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 อัตราค่าลิขสิทธิ์



การพิมพ์
  การอ่านยาก-อ่านง่าย ตามกายภาพ (legibility) 

 ความชัดเจนของตัวหนังสือ  และ ภาพ
      - ลักษณะและความคมของตัวพิมพ์  
       - คุณภาพของภาพ 
       - คุณภาพของกระดาษ 
 ความสวยงามและความน่าอ่าน  
       - การจัดหน้า ช่องไฟ การวางรูป และตาราง 
       - ขนาดของ font ในแต่ละหัวข้อ 
       - สีที่ใช้



ขนาดของ font 

 บท 
      32-40 point 
 หัวข้อ 

     22-24 point 

 ตัวพิมพ์ธรรมดา (book face) 

       14-18 point 
  เชิงอรรถ (font note) 
     12-14 point 
     1 point = 1/72 นิ้ว



การตรวจและแก้ไขต้นฉบับ

 ตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับโดยผู้เขียน เพื่อนร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือ นักศึกษา  

 ตรวจสอบความยากง่ายและความเข้าใจเนื้อหาที่เขียน 

 การบรรณาธิกร



การปรับปรุงและแก้ไขตําราในการจัดพิมพ์ใหม่

 ผู้เขียน  อาจารย์ หรือ นักศึกษาที่ใช้หนังสือเป็นประจําเป็นผู้เสนอ
แนะ 

 Reader แนะนําให้แก้ไข 

  เนื้อหาไม่ทันสมัย 

 ความต้องการของตลาด 

 การปรับปรุงโดยแทรกบางบทแต่คงรูปแบบหนังสือเดิมไว้เป็น
เอกลักษณ์ 

 การปรับปรุงโดยรื้อโครงร่างเดิมแล้วเขียนใหม่หมด และได้รูป
เล่มใหม่



คุณค่าของหนังสือ 

แท้จริงไซร้หากอยู่ที่ผู้เขียน
หนังสือดีใช่ดีที่เล่มใหญ่




