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บทที่ 1 
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนตํารา 

 
เคาโครงเนื้อหา 
 เร่ืองที่ 1.1 ความหมายของตํารา 
 เร่ืองที่ 1.2 ประโยชนของตํารา 
 เร่ืองที่ 1.3 สวนประกอบของตํารา 
แนวคิด 
 1. ตํารา คือ เอกสารที่ไดแตงหรือเรียบเรียงขึน้มาจากประสบการณ ทฤษฎี ผลการคนควา 
วิจัย จากแหลงตางๆที่สามารถอางอิงได  ทั้งนี้  ตองมีรายการเอกสารอางอิงแนบทาย 
 2. แนวคดิประโยชนของตํารา ตํารามีประโยชนตอทั้งผูอาน ตอผูเขียน และตอหนวยงาน
กลาวคือ ผูอานใชเพื่อการศึกษา/คนควา เพิ่มพูนความรู นําไปเปนแนวคิดหรือหลักการในการ
พัฒนางานตอไป  ผลงานทีด่ีมีคุณภาพจะสามารถสรางการยอมรับความศรัทธาตอตัวผูเขียน  และ
ตําราที่ดี   มีความนาเชื่อถือ จะกอใหเกดิภาพลักษณทีด่ีตอหนวยงาน 
 3. สวนประกอบของตํารา ประกอบดวย สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนสรปุ 
วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว  ผูเขียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของตําราได 
2. อธิบายประโยชนของตําราได 
3. อธิบายสวนประกอบของตําราได 

กิจกรรมระหวางเรียน 
ศึกษาเอกสารการเรียนรูดวยตนเองบทที่ 1 

สื่อการสอน 
 เอกสารการเรียนรูดวยตนเอง 
ประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบประเมนิผลตนเองกอน – หลังเรียน 
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เรื่องที่ 1.1 
ความหมายของตํารา 

 
เมื่อกลาวถึง “ตํารา” คงจะไมมีทานใดทีย่งัไมเคยอานหรือศึกษามากอน  โดยเฉพาะผูอาน    

ที่เปนผูสนใจใฝศึกษาคนควาหาความรู  แตหากจะถามวาตําราหมายถึงอะไร  หลายทานก็คงจะให   
คําจํากัดความแตกตางกันไป  ดังนั้นจึงขอกลาวถึงความหมายของตําราไวในทีน่ี้กอนสิ่งอ่ืนใดเพื่อ
สรางความเขาใจที่เปนไปในทางเดียวกนั 

การพิจารณาวาหนังสือเลมใดเปนตํารา ใหพิจารณาจากสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) จุดมุงหมาย ตองเปนการเสนอความรูที่ไดกล่ันกรองอยางรอบคอบ เปนระบบโดย

ผูเขียนอาจจะเสนอความเหน็หรือทรรศนะลงไปไดบาง แตตองเปนไปอยางกลมกลืนในเนื้อหา  
ทั้งนี้อาจเปนจดุมุงหมายเพื่อการเรียนการสอนตามหลักสตูรหรือไมก็ได 

2) ความนาเชื่อถอื จะตองมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ แตถาเปน
ความรูใหม ๆ  เชน รายงานการวิจัยตาง ๆ แมจะผานการวิเคราะหวจิัยมาแลว ก็ไมถือวาเปนตํารา 
 ผลงานที่สรางชื่อเสียงใหแกผูเขียนมากอน เปนความนาเชื่อถือประการหนึ่ง แตความ
นาเชื่อถือที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง     ยอมขึ้นอยูกับคณุภาพของตํารานั้น ๆ       ซ่ึงจะตองผานการ
กล่ันกรองทุกตัวอักษร  มีการอางอิงขอมูลอยางถูกตอง  นําเสนอสิ่งที่มีคุณคา  นําไปใชประโยชน
ได  นอกเหนือจากนัน้ ความนาเชื่อถือยังเกดิจากความเปนกลาง ไมโนมเอียงหรือชักนําผูอานไป
ในทางใดทางหนึ่งกลาว คือ นําเสนอความรูอยางตรงไปตรงมาและรอบดานนั่นเอง 

3) การใชภาษา ตองเปนทางการ หรือคอนขางเปนทางการ ไมใสอารมณ ไมใชสรรพนาม
ของผูเขียน เชน คําวา ขาพเจา ผม ดิฉนั  ภาษาทีใ่ชตองเปนภาษาที่ใชอยูในปจจุบันและมีแบบแผน     
ไมใชภาษาโบราณ  ภาษาพูด  ภาษาวัยรุน ฯลฯ 

4) ความยาว  มีความยาวของเนือ้หาเพียงพอทีจ่ะสรางความเขาใจใหแกผูอาน  หากเนื้อหา   
ยาวมาก  อาจจะแบงเปนบท  เปนตอนสั้น ๆ ก็ได  แตตองมีความตอเนื่องและเกีย่วของกัน  อานแลว
มีความเขาใจเปนขั้นเปนตอนอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหรือไมกอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย 

5) รูปแบบการพมิพ  ตองเปนรูปเลมที่คงทนถาวร เพราะตองใชในการศึกษาคนควา
ตอไป 
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สําหรับความหมายตามที่บญัญัติในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525  
“ตํารา” หมายถึง งานแตง หรือ งานที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใชในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

โดยเฉพาะ มกีารเรียบเรียงอยางมีระบบ  ตองมีเนื้อหาสาระละเอียดครอบคลุมวิชา  หรือสวนของ
วิชาที่ตนเชีย่วชาญ    มีวตัถุประสงคที่ใชเปนหลักในการเรียนการสอนตามหลักสตูรของวิทยาลยั 
และตองจัดทาํเปนรูปเลมอยางเรียบรอย 

สวนความหมายของคําวา “ตํารา” (Text) ของกรมสงเสริมการเกษตร (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2546 : 30) หมายถึง  เอกสารที่ไดแตงหรือเรียบเรียงขึน้มาจากประสบการณ ทฤษฎี     
ผลการคนควาวิจัย จากแหลงตาง ๆ ที่สามารถอางอิงได  ทั้งนี้  ตองมีรายการเอกสารอางอิงแนบทาย 
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เรื่องที่ 1.2 
ประโยชนของตํารา 

  
ตํารามีความสําคัญมากในการเพิ่มพูนความรูใหแกผูอาน   ผูอานหลายคนแมการศึกษาไม

สูงมาก  หากแตเปนผูที่มีความสนใจใฝรู ใฝศึกษาคนควาอยางสม่ําเสมอ  ก็สามารถนําความรูที่ได
จากการอานไปคิดสรางสรรคพัฒนาตนเอง     และพฒันางานอาชพีของตนไดอยางเหมาะสมและ
ทันเหตกุารณ   ประโยชนของตํารามีดังนี ้

1) ประโยชนตอผูอาน  ไดแก ใชในการศึกษา/คนควา เพือ่จัดทํารายงาน ทําวิทยานพินธ  
ทํางานวิจยั  ประกอบการเขียนของผูอานเอง หรือ โดยทั่วไปก็เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน
วิชาการตาง ๆ   หรือนําไปเปนแนวคิด  หลักการ ในการพฒันางาน  ผลงาน  หรือส่ิงประดิษฐตาง ๆ  

ตําราที่ดีจะตองคํานึงถึงประโยชนของผูอานเปนสําคัญ  กลาวสั้น ๆ คือ  ประโยชนของ
ผูอานเปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาประโยชนของผูเขียน 

2) ประโยชนตอผูเขียน ผลงานที่ดีมีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาที่เปนประโยชน ทันสมัย             
ทันเหตกุารณ และผานการกลั่นกรองเปนอยางดี  สามารถสรางชื่อเสียง และกอใหเกิดการยอมรับ    
นับถือศรัทธาตอตัวผูเขียนได สําหรับผูเขียนที่ปฏิบัติงานอยูในสายงานวิชาการของกรมสงเสริม
การเกษตรก็สามารถนําไปประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น  

3) ประโยชนตอหนวยงาน    หนวยงานราชการตาง ๆ  เชน  กรมสงเสริมการเกษตร  
กรมพัฒนาที่ดนิ กรมวิชาการเกษตร หากมีบุคลากรเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม เขียนผลงาน
วิชาการ โดยเฉพาะอยางยิง่ตํารา ซ่ึงจัดทําในนามหนวยงานนัน้ๆ นําเสนอตอสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง   ยอมสรางชื่อเสียง    กอใหเกิดภาพลักษณที่ดตีอหนวยงาน    เปนทีน่าเชือ่ถือ   ทันสมัย  
ทันเหตกุารณในสายตาของเกษตรกร  ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
 ตําราจึงเปนชองทางหนึ่งซ่ึงจะสรางชื่อเสียง  การยอมรับนับถือ  ความศรัทธาตอตัวผูเขียน  
ตํารากอใหเกดิประโยชนตอตัวผูอานและหนวยงานในทางสรางสรรค  
 ตําราเปนสิ่งที่มีคุณคาในตวัเอง และจะทรงพลังมาก หากผูอานไดหยิบฉวยความรูไปใช
ประโยชนในทางปฏิบัติ กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพฒันาแนวคิดวธีิการในการทาํงาน
อยางไมหยุดยัง้     ทั้งส่ิงด ีๆ ทั้งหลายดังกลาวขางตน     ยอมจะสงผลมายังผูเขียนในทางที่ดีหลาย ๆ
ประการ  อยางไรก็ตาม  ผูเขียนจะตองมคีวามเพยีร  มีความมานะอดทน  มีความละเอียดรอบคอบ  
และตองมีการกลั่นกรองเปนอยางด ี เพื่อผลงานที่มีคุณภาพทรงคุณคาในสายตาของผูอานใน
ทายที่สุด 
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เรื่องที่ 1.3 
สวนประกอบของตํารา 

  
งานเขียนตําราไมวาจะเปนประเภท หรือ รูปแบบใด  จะมีสวนประกอบที่เหมือนกนัอยู  

3 ประการ ไดแก 
 1. สวนนํา 
 2.  สวนเนื้อหา 
 3. สวนสรุปหรือสวนทาย 
 
สวนนํา 
 เปนสวนของการเกริ่นเรื่องในประเดน็ที่จะกลาวถึง เพื่อจูงใจหรือสรางความสนใจให
ผูอานติดตามรายละเอียดตอไป ซ่ึงการเขียนสวนนํามวีิธีการเขียนหลายแบบ ดวยกัน  กลาวคือ 

(1) กลาวถึงสภาพปญหาหรือสภาพการณปจจบุัน อันเปนทีม่าของการเขียนเร่ืองนั้น ๆ 
(2) กลาวถึงขอบเขตของเนื้อหาที่จะเขยีนวามปีระเด็นใดบาง 
(3) ยกคําคมหรือวาทะของบุคคลสําคัญมากลาว แลวโยงเขาสูเนื้อหาใหกลมกลืนกัน 
(4) ใหนยิามความหมายของคําสําคัญในเรื่องนัน้ ๆ    โดยอาจนํามาจากพจนานกุรม 

หรือ เอกสารที่อางอิงได 
(5) สรางปญหา ขอขัดแยง หรือคําถาม ใหผูอานพิศวง ใครรูคําตอบ นําไปสูการคนหา

คําตอบในเนื้อหาตอไป 
(6) ยกคํากลาวเรื่องจริง แลวโยงไปสูเนื้อหา 

 
สวนเนื้อหา 
 เปนสวนของเนื้อหาที่มีรายละเอียดภายในขอบเขตของหัวเร่ือง และเคาโครงเรื่องที่กําหนด
ไว  ซ่ึงตองมีการคํานึงถึงการใชภาษาเพื่อใหเกิดความนาอาน  

โดยในสวนของเนื้อหาจะประกอบดวยยอหนามากกวาหนึ่ งยอหนา  ในแตละ    
ยอหน าจะประกอบดวยสวนปะโยคใจความสําคัญ  ประโยคสนับสนุนและประโยคสรุปความ 
หรือประโยคสงความไปยังยอหนาถัดไปในแตละยอหนา ทั้งนี้ สวนเนื้อเร่ืองแตละสวนจะตองมี
ความสัมพันธกันอยางตอเนือ่ง จัดลําดับอยางเหมาะสมวาตอนใดมากอนหลัง ลําดับของเรื่องรับ
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และตอเนื่องกนัโดยตลอด  มีความเขมขนของเนื้อหาสาระ  มีความนาเชื่อถือ อยูบนเหตุผลและ
ขอเท็จจริงที่เหมาะสม 
 
สวนสรุป 
 เปนสวนที่มกีารขมวดเรื่องราวทั้งหมดใหไดใจความสั้นๆ กระชับ ไมเยิ่นเยอ งานเขยีนที่ดี     
ไมควรจบเรื่องอยางหวนๆ  ควรปดทายหรือสรุปดวยการฝากความประทับใจใหกับผูอาน  การเขียน
สวนสรุปสามารถเขียนไดหลายแบบ  ดังนี ้
 (1) แบบสรุปสาระ 
 (2) แบบยกคําพูด 
 (3) แบบยกสภุาษติ  คําคม  คําพังเพย 
 (4) แบบยกคําถาม 
 (5) แบบฝากแนวคิด 
 (6) แบบยกบทรอยกรอง 
 

แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
ขอใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
คําถาม 

1.     โปรดอธิบายความหมายของตํารา 
2.  โปรดอธิบายประโยชนของตําราวามีประโยชนตอใคร อยางไรบาง 
3.  โปรดอธิบายสวนประกอบของตําราวามีอะไรบาง  และควรมีลักษณะอยางไร 


